
ho vodovodu. Starosta informoval o možnosti 
riešenia tejto alternatívy prostredníctvom OP ŽP
(Operačný program životné prostredie). Výzva
v OPŽP by mala byť aj v roku 2010. Z pohľadu 
investície je toto riešenie finančne náročnejšie ako
zásobovanie z vlastného zdroja. Treba však brať do
úvahy, že pri projektoch z eurofondov je spoluúčasť 
obce len 5% a v prípade úspešnosti by pre obec bola 
z ekonomického a prevádzkového hľadiska 
výhodným riešením. Po uvedení tohto bodu
programu sa medzi poslancami rozprúdila diskusia.
Láng – či je záujem obyvateľov a koľko je tam 
aktívnych ľudí 
Ing. Hanzlík – prečo musíme robiť vodu pre maštale
Mgr. Boženík – mohla by sa voda dovážať aj 
cisternou a úžitkovú vodu by si mohli zabezpečiť 
každý sám. 
Ing. Hrabovský –  riešenie pitná voda z artézskej.  
Láng – navrhuje prieskum u obyvateľov a na 
základe toho potom riešiť zásobovanie vodou 
Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi
zabezpečiť prieskum o záujem pripojenia sa 
obyvateľov na verejný vodovod za daných
podmienok. 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 
v Trnovci nad Váhom 
Správu  predložila riaditeľka školy PaedDr. Klinc-
ková, ktorá uviedla, že povinnosťou školy je
každoročne do konca októbra v roku podať správu 
školy a oboznámila poslancov s jednotlivými 
bodmi. 
Ing. Hanzlík – správu preberali na rade školy, je to 
dopodrobne vypracovaná správa 
PaedDr. Klincková – najväčší problém v škole je 
správanie sa niektorých detí – hlavne rómskych 
detí. Aj keď kamerový systém trochu prispel
k náprave a pomáhajú aj obecní policajti hlavne po 
skončení vyučovania, predsa niektoré deti nie sú 
zvládnuteľné. Na škole sú dve špeciálne triedy –
názory rodičov sa veľmi líšia. Keby tieto deti neboli 
v špeciálke, museli by byť v bežnej triede – to by 
bola katastrofa. Momentálne je lepšie riešenie –
špeciálka. 
Starosta – spýtal sa p. riaditeľky na slabé výsledky 
v monitoringu (testovaní) deviatakov (hlboko pod
celoštátnym priemerom), a či by sa niečo nedalo 
urobiť, aby deti neodchádzali na základné školy do
Šale (v minulom školskom roku až 50). Počet detí 
v škole klesá, za posledné tri roky z 237 na 201. 
PaedDr. Klincková – celkové testovanie nie je taký 
zlý výsledok. Deti, ktoré majú individuálny plán
boli tiež zaradené do testovania. Ak nesúhlasí
zákonný zástupca dieťaťa s preradením do špe-
ciálnej triedy, škola takéto dieťa nemôže preradiť 
bez súhlasu rodiča. Ďalej navrhuje zaradiť do 
programu na ďalšie OZ – celoživotné vzdelávanie 
učiteľov. 
Láng – či má vedenie školy konkrétne nápady,
v čom by sa mohlo pomôcť. Navrhuje zvolať
rodičov problémových detí. 
Došlá pošta   
- Starosta obce oboznámil poslancov s listom zo dňa 
9.9.2009 od p. Holovičovej, v ktorom reagovala na 
článok v obecných novinách, kde sa písalo 
o prerokovaní rekonštrukcie Zariadenia opatrova-
teľskej služby v obci. V liste negatívne hodnotila 
prevádzku v zariadení a žiadala OZ o zváženie 
možnosti odovzdania zariadenia do ekonomického 
prenájmu so spoluúčasťou obce. Ponúkla aj pre-
vzatie zariadenia neziskovou organizáciou Barlička
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26. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
28. septembra 2009, prítomní boli všetci 9
poslanci. Po otvorení zasadnutia starostom obce
Ing. Rábekom bolo na návrh poslanca Mgr.
Boženíka do programu doplnené prejednanie
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ 
v Trnovci nad Váhom.  
Nájomné byty obce  
- Poslancom boli predložené žiadosti nájomníkov 
o predĺženie nájmu v bytovom dome súp. č. 1,
ktorým  k 31.10.2009 končia nájomné zmluvy. 
Nakoľko sú to bezproblémoví nájomníci a všetci
spĺňajú podmienky na predĺženie nájmu, poslanci
odsúhlasili predĺženie nájomných zmlúv do
30.9.2012. 
- Ďalej prejednali žiadosť nájomníka z 24 b.j.,
o ukončenie nájomnej zmluvy k 30. septembru 
2009. Poslanci žiadosť vzali na vedomie a uložili 
prednostke úradu vyzvať uchádzačov o byt. 
Optická  prístupová sieť 
   Operačný program informatizácia spoločnosti
(OPIS) je pripravovaný pre obce a mikroregióny 
na čerpanie prostriedkov z eurofondov na optickú 
prístupovú sieť (umožňuje zavedenie
širokopásmových služieb v obci – napr. rýchly 
internet, káblová televízia, telefón, prenos
kamerových záznamov, rôznych kontrolných či
meraných záznamov). Na základe dostupných
informácií starosta obce   zvolal  pracovné 
stretnutie  poslancov,   kde  
pozval Ing. Petra Gašpierika, aby informoval
poslancov o technických riešeniach aj o možnosti
podania projektu na OPIS pre účely našej obce.
Výhodou pre nás je možnosť pripojiť sa na optickú
sieť železníc. Je treba povedať, že tu v prvom rade 
nejde o zisky, ale o služby, ktoré by sa takto mohli
poskytnúť občanom. Z pracovného stretnutia
požadované ekonomické ukazovatele boli
vypracované a poslancom doručené.  Firma 
TeleTemp, ktorá rieši technické návrhy a projekty, 
predložila obci ponuku na spracovanie projektu 
k územnému rozhodnutiu v sume 5.500 €.  Po 
oboznámení poslancov s dostupnými a známymi 
informáciami starosta vyzval poslancov, aby sa
vyjadrili, či pripravovať tento projekt. Po prebratí 
kladov a záporov OZ schválilo zapojenia sa obce 
do programu „OPIS“ a zahájenie s tým súvisiacich 
prác na spracovanie projektovej dokumentácie na
územné rozhodnutie. 
Za hlasovalo: 6 - Alojz Čelítko, Ing. Mária
Gašpieriková, Ing. Ján Hrabovský, Róbert Láng,
Jaroslav Čerhák, PaedDr. Ladislav Kosztanko, 
Mgr. Juraj Boženík;   Proti hlasoval: 1 -  Ing. 
Jozef Hanzlík;   Zdržal sa: 1 - Róbert Láng 
RNDr. Belovičová (ešte neprítomná) 
Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou v časti 
obce Horný Jatov 
   Obyvatelia Horného Jatova sú zásobovaní
vodou, ktorá je tlačená do vodojemu vo vlastníctve
t.č. Farmy Jatov. Firma si rieši zásobovanie vodou 
pre svoje potreby vo svojom uzavretom areáli.
Nedoriešená je otázka prevádzky zdroja 
a zásobovanie obyvateľov, ktoré je už teraz
nevyhovujúce. Problémom je samotné technické 
riešenie, technický stav a odborne spôsobilá osoba
na prevádzkovanie,  ktoré vyžaduje zákon. 
Jedným z riešení, navrhovaným  ZsVaK-om, je za- 
bezpečiť pre obyvateľov vodu z obecného verejné- 

   

    
  

  Z dvadsiateho šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
ktorá by vykonala opravu zariadenia, čím by 
vlastne zhodnotila majetok obce, za čo by obec 
nežiadala od Barličky n.o. platby za prenájom 
priestorov. 
p. Kočišová – vedúca zariadenia na margo listu sa 
vyjadrila, že nesúhlasí s popísaným stanoviskom 
p. Holovičovej, jej tvrdenia sa nezakladajú na 
pravde. 
Láng – p. Kočišová by mala zareagovať písomne, 
je to pranie špiny a zbytočne sa to bude prepierať 
v novinách. 
Starosta - zariadenie sa riešilo na
predchádzajúcom OZ, aby zariadenie mohlo
pokračovať v prevádzke, podala sa žiadosť 
o registráciu na VÚC. Minulý týždeň bola 
vykonaná kontrola z hygieny.  
PaedDr. Kosztanko – priestory na prenájom 
neboli ponúknuté a z jeho strany dúfa, že k tomu 
ne-dôjde. 
- Prednostka obce, ktorá má na starosti výruby 
stromov, predniesla žiadosť obyvateľov na ulici 
Nový rad o výrub briez a následnú výsadbu 
okrasných stromov. Tento výrub bol už riešený
pred tromi rokmi, obcou bola zamietnutá 
z dôvodu nesúhlasu Štátnej ochrany prírody
a pozemkového fondu a obvodný úrad ŽP potvrdil 
rozhodnutie obce. Komisia ŽP prejednala žiadosť, 
doporučila výrub a poslanci uložili prednostke 
viesť konanie vo veci žiadosti o výrub briez 
a následnú výsadbu okrasných stromov – na ulici 
Nový rad 
- Žiadosť spoločenstva JAMADALO 915 
o spoluprácu na prípojku vody. Jamadalo 
prevzalo rozúčtovanie vody pre všetky byty 
bývalého Sagrisu pri škôlke a žiada obec o pomoc, 
nakoľko chce zriadiť prípojku k vlastnej bytovke 
a žiada o zvolanie stretnutia Obec, Sagris, ZsVaK 
a Jamadalo. Jamadalo robí rozúčtovanie pre 
všetky byty, pretože nie sú zriadené spoločenstvá 
vlastníkov bytov (mali byť ešte pred odkúpením 
bytov) a je problém s rozdelením straty. 
p. Jarošová – vlastnú prípojku pre bytovku č.914
riešili už aj s projektantom, ale problém je v tom, 
že sa nemajú kade napojiť na vodovod, nakoľko 
ani pozemky nie sú vysporiadané. 
Poslanci uložili prednostke úradu zvolať spoločné 
rokovanie zainteresovaných organizácii pri riešení 
prípojky vody ( OBEC, PREREAL, ZSVAK 
a JAMADALO) 
- Žiadosť Duslo a.s. Šaľa – RSTO – Riešenie 
územia RSTO 
Duslo v zmysle zákona nespĺňa podmienky na
prevádzkovanie RSTO a na základe toho bola 
ukončená prevádzka skládky. Spracovali projekt 
na vybudovanie skládky komunálneho odpadu na 
telese skládky a  žiadajú stanovisko obce. 
Ing. Gašpieriková – zo zákona treba územné 
konanie a hodnotenie vplyvu na životné
prostredie. 
RNDr. Belovičová – nedávať žiadne podmienky 
a zásadne nesúhlasiť so skládkou. 
Starosta – projekt odporúča poslancom
preštudovať, nesúhlasné stanovisko vyjadril už pri
stretnutí so zástupcami  Dusla a po vzhliadnutí 
projektu, kde projektovaná výška navozeného 
odpadu 16 m je až zarážajúca a vstup do obce si 
určite predstavuje celkom inak. 
OZ žiada zrekultivovať teleso celej skládky RSTO 
a nesúhlasí s výstavbou podľa predloženej 
projektovej dokumentácie. 
                                               Pokračovanie na str. 2



2                                                                                 TRNOVECKÉ  NOVINY                                     september - október      

pokračovanie zo strany 1. 
- Žiadosť Duslo a.s. Šaľa – Výroba AdBlue – 2. etapa 
Z dokumentácie je jasne vidieť, že technológia sa nemení, len 
v cirkulačnom okruhu je navrhnutá výmena ventilu, nakoľko 
dôjde k podstatnému navýšeniu výroby Adblue.  Poslanci ulo-
žili prednostke napísať kladné stanovisko k projektu. 

Diskusia 
Ing. Hanzlík – nebol na komisii a preto sa informuje, či bude 
nová firma  na vývoz  TKO  a  či  sa  bude  riešiť rekonštrukcia 
obecného úradu a kultúrneho domu 
Ing. Motolíková – k 31.12.2009 končí zmluva so SITA (vývoz-
ca odpadu a zberu separovaného odpadu). Otázka vývozu od-
padu zatiaľ nebola riešená na komisii. 
Starosta – od 1.1.2010 je povinnosťou obce a jej obyvateľov 
separovať 4 komodity (papier, plasty, obaly z kovov a sklo). 
V obci treba doriešiť stavebný odpad a náklady na spracova-
nie biologického odpadu. Všetko  je o peniazoch. Veľa pozor-
nosti treba venovať osvete, aby sa ľudia do separácie zapájali, 
rozširovať zber o ďalšie komodity (batérie, tetrapaky, elektro-
odpad, fólie a pod.) a treba aby sa ľudia naučili, že vyseparo-
vané komodity musia byť čisté a nevyvážali na zberný dvor 
smeti. 
Máme informáciu, že v žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu ZŠ 
aj MŠ sme boli úspešní a preto už hľadáme návrhy na riešenie 
prerábky obecného úradu, ako i kultúrneho domu. 
Láng – na najbližšie zasadnutie OZ žiada vyčísliť vypracované 
projekty a ich úspešnosť 
PaedDr. Kosztanko – treba sa dohodnúť čím skôr na prerábke 
obecného úradu 
Ing. Hanzlík – nech starosta ohlási projektanta 
Kočišová – žiada prehodnotiť práce na ZOS 
Ing. Hrabovský – čo s Jednotou v Novom Trnovci (starosta: 
jednal s predsedom Jednoty, ktorý sa vyjadril, že z prenájmu 
budovy vzišlo a Jednota ponúka budovu na odpredaj za cca 50 
tis. €, čo sa zdá dosť vysoká cena) 
Čelitko – riešiť parkovisko pri pošte; navrhuje, čo sa dá spáliť, 
zobrať do spaľovne 
Ing. Hrabovský – na konci Športovej ulici by sa mal prekryť 
kanál a na križovatku Horný Jatov dosadiť stromy  
Čerhák – brezy z dvora kultúrneho domu zasahujú na susedné 
pozemky – žiadajú susedia orezať; na separé by malo byť jasne 
vypísané, čo sa nepreberá; v zariadení ZOS nie je „bordel“ 
a k tomuto názoru sa pridali aj ostatní poslanci 
Marček – najväčší problém robia obecnej polícii hlavne deti 
z rómskych rodín, ktoré sú ťažko zvládnuteľné, najhoršie je to 
na č. d. 61, na Jatovskej ulici a na konci Dolnej smerom na Se-
lice. 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
september - október 

 

Narodili sa : 
Tereza Vološinová 
Natália Audiová 

 

Jubilanti : 
70 rokov: Ján Beke 
  Michal Borka 
  Štefan Žáčik 
75 rokov:  Juliana Špaleková 
80 rokov:  Rozália Iványiová 
  Juraj Lisický 
  Dionýz Patáč 
  Ladislav Vrančík 
85 rokov:  Zigmund Bárta 
  Anna Tomašeková 
90 rokov:  Mária Béresová 
  

60. výročie uzavretia manželstva: 
Zigmund Bárta a Irena Gálová 

 

Opustili naše rady : 
Anna Lacková – 59 ročná 

Margita Járošiová – 69 ročná 
Terézia Mihalovičová – 87 ročná 
Margita Molnárová – 87  ročná 

Peter Košec – 56 ročný 
Ondrej Osvald – 74 ročný 

Michal Molnár – 85 ročný (HJ) 

Územný plán obce
 

     Územný plán obce patrí k základným dokumentom 
každej obce, resp. mesta, podľa ktorého sa v zmysle sta-
vebného zákona riadi rozvoj obce na výhľadové obdobie 
10 až 20 rokov. Územný plán patrí k najdôležitejším 
rozvojovým dokumentom obce, obsahuje textovú 
a grafickú časť. Stanovuje zásady usporiadania 
a funkčného využívania v nadväznosti na okolité úze-
mie, zásady starostlivosti o životné prostredie, tvorby 
krajiny vrátane plôch zelene, hranice zastavaného úze-
mia obce, plochy pre verejnoprospešné stavby, investič-
né zámery a chránené časti krajiny. Obec Trnovec nad 
Váhom má schválený ÚPN ešte v roku 1994, ktorý ne-
vyhovuje novej legislatíve stavebného zákona. V tejto 
súvislosti samospráva obce rozhodla po schválení obec-
ným zastupiteľstvom  vypracovať nový územný plán, 
ktorý zmapuje jestvujúci stav riešeného územia obce, 
a zahrnie v spracovaní plánované investície a zámery. 
Predtým ako územný plán nadobudne právoplatnosť mu-
sí prejsť celým procesom spracovávania od prípravných 
prác, cez textovú časť až grafickú. Celý proces je zdĺha-
vý. Predpokladáme ukončenie spracovania územné plá-
nu počas troch rokov. V súčasnosti je územný plán roz-
pracovaný v štádiu zadania. Tento dokument obsahuje 
najmä hlavné ciele a požiadavky obce, občanov, dotknu-
tých orgánov a organizácii, ktoré treba riešiť v rámci ú-
zemno-plánovacej dokumentácie. 
Zadanie je k nahliadnutiu na obecnom úrade spolu 
s grafickou časťou. Občania si tento dokument môžu 
prezrieť v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod. 
a svoje stanoviská, požiadavky a pripomienky k nemu 
podať písomne najneskôr  

do 20. novembra 2009. 
Preštudovať si jednotlivé dokumenty k územnému plánu 
by si mal každý, kto plánuje v riešenom území investič-
ný zámer podnikateľského i nepodnikateľského charak-
teru napr. zmenu účelu využitia územia, stavieb a iné dô-
ležité informácie, čím sa predíde zbytočným prieťahom 
v rámci stavebných konaní. Napríklad mohlo by sa stať, 
že občan prípadne iný subjekt nedostane na svoj zámer 
stavebné povolenie, lebo bude v rozpore s platným ú-
zemným plánom obce. Na základe týchto skutočností je 
potrebné, aby občania sledovali ďalšie kroky v rámci 
schvaľovacieho procesu územného plánu obce, o čom 
budú včas informovaní prostredníctvom internetu, obec-
ných novín, prípadne obecným rozhlasom.  
 

Popolvár  
     rozprávka, ktorá tancuje a spieva 

 

Za kultúrnym zážitkom  sa naša škola  tento krát 
vybrala do hlavného mesta.  
Už len Bratislava svojou majestátnosťou ohúrila 
mladších žiakov, ktorí ju navštívili po prvý krát.
Z Bratislavy sme však odchádzali  ohúrení úpl-
ne všetci, pretože predstavenie, ktoré sme mali
možnosť zhliadnuť, bolo naozaj prekrásne. Ta-
nečný muzikál popolvár nás previedol hudbou 
mnohých žánrov. Zvuk symfonického orchestra
prelínajúci sa s rockom, džezom, rock and rol-
lom a dokonca aj s hiphopom bol dotváraný ne-
uveriteľnými baletnými kreáciami a piesňami,
v ktorých sme mnohí spoznali známe hlasy Nely 
Pociskovej, Mariána Grexu, či Richarda Stan-
keho.  
Aj keď predstavenie nieslo rovnomerný názov 
s rozprávkou Popolvár, darmo by sme v nej hľa-
dali veľké spojitosti. Tvorcovia sa odpútali od 
tradícií  a snažili sa vniesť do rozprávky moder-
ného ducha doby, čo sa im naozaj vynikajúco
podarilo. Ján Ďurovčík a Ľubomír Feldek vsadi-
li na mládež  a ja osobne môžem povedať, že 
spravili naozaj dobre. Deti aj dospelí si v tomto 
predstavení  nájdu pekné momenty, na ktoré bu-
dú dlho spomínať.  
Boj Popolvára tancom a spevom  o ženu  svojho 
srdca priniesol našim žiakom, ale aj pedagógom 
krásny estetický zážitok.      
                                           Mgr. Beáta Kislerová 

          Čerpáme silu z prírody, spoznávame prírodné krásy, 
                     získavame neopakovateľné zážitky. 
 

     Zo zápisníka turistického krúžku „Šípky“ pri ZŠ s MŠ 
 

26.9.2009  -  Vodné mlynky „Malého Dunaja“  -   navštívili sme  prí- 
rodný areál plávajúceho Vodného mlyna, ktorý sa  nachádza  neďaleko  
mesta Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného ostrova. Areál leží na po- 
loostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého  Dunaja a Váhu z jednej  
strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja zo strany druhej. Zloženie fló- 
ry a fauny na tomto území je typickým reprezentantom ekosystému luž- 
ného lesa.    K neodmysliteľnej súčasti územia  patrí už od polovice 15.  
stor. „Hrad mieru“, ktorého zvyšky  (zemný val)  sú ešte zachované.  
K ďalším pozoruhodnostiam  tohto územia  a areálu patrí most  pre pe- 
ších s celodrevenou zastrešenou konštrukciou. Svojou  dĺžkou 86 m sa  
radí medzi najdlhšie v Európe. 
3.10.2009 – Pochod za krásami jesene -  ukončenie pešej letnej sezóny, trasa : pešo 10 km  Pusté Úľany – Sládkovičovo. 
Nádherné počasie, opekačka a hry v prírode boli príjemným relaxom pre všetkých mladých turistov. 
7.10.2009 – turistický pochod Pamätníkmi Bielych Karpát organizoval Klub slovenských turistov a detská organizácia 
FÉNIX  STARÁ TURÁ  -  XIV. Ročník.  Ani chladnejšie a daždivé počasie neodradilo našich turistov prekonať náročnú 
túru lesom. V cieli nás čakala opekačka a teplý čaj. Každý účastník obdržal Pamätný list. 
                                                                                     Vedúce turistického krúžku PaedDr.E.Klincková, Mgr.M.Marčeková 

                     

                                                            Deň dôchodcov                                       
Úsmevy, vďačné pohľady, spokojnosť......   
Toto všetko sa spojilo v jedno pri príjemnom posedení, ktoré obec každoročne pripravuje pri príležitosti mesiaca úcty star-
ším. V tento deň, v deň dôchodcov, sa stretávajú dôchodcovia 70  roční a starší. O príjemnú atmosféru a pohostenie sa po-
starali pracovníci obecného úradu a naše dôchodkyne zo speváckeho súboru Jesenné ruže, ktoré potom aj v kultúrnom 
programe za doprovodu  p. Marčeka predviedli spevácky talent. Program svojim vystúpením spestrili aj speváčka Mária
Godová a hudobník Anton Čukan, ktorí svojimi piesňami pripomenuli mladosť  našim občanom. 
Dúfame, že srdečná atmosféra, ktorá sa v to popoludnie šírila medzi dôchodcami, zostane v ich srdciach a pamäti čo naj-
dlhšie a o rok sa opäť všetci zídu na stretnutí, ktoré im obec určite pripraví.  

Deň prvej pomoci
29.9.2009 sa naši 12 žiaci z 8. a 9. ročníkov zú-
častnili  Dňa prvej pomoci na Strednej zdravot-
níckej škole v Nitre pod názvom „Nevedomosť 
neospravedlňuje“ .    Stretnutie  sa   uskutočnilo 
v telocvični pri zimnom štadióne, kam prišli 
žiaci aj z iných základných škôl.  Boli vytvorené
stanovištia,  pri ktorých študenti SZŠ  predvá-
dzali rôzne možné modelové situácie zranení.
Zopakovali sme si základné zásady poskytova-
nia prvej pomoci, presun raneného, stabilizo-
vanú polohu, zisťovanie stavu vedomia, vybra-
tie cudzieho telesa z dýchacích ciest, poskyto-
vanie prvej pomoci pri poraneniach hlavy, 
chrbtice, brucha a hrudníka, pri masívnom kr-
vácaní a iné. Žiaci si mohli poskytnutie prvej 
pomoci aj sami vyskúšať, z čoho boli nadšení. 
Na záver každý obdržal diplom o účasti Dňa 
prvej pomoci na SZŠ v Nitre.  
  Je prirodzenou povinnosťou každého občana, 
aby podľa svojich možností poskytol prvú po-
moc bez rozdielu každému, koho postihol úraz
alebo náhle ochorenie. Poskytnutie prvej po-
moci je nielen prirodzenou (morálnou) povin-
nosťou každého občana, ale aj povinnosťou, 
ktorá vyplýva zo zákona o starostlivosti o zdra-
vie ľudu. Prvá pomoc sa musí poskytovať pri
všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochore-
niach.   A pamätajte, že nevedomosť neospra-
vedlňuje!                                Katarína Tusková
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                Zo zápisníka obecnej polície 

- Dňa 4.9.2009 o 14.00 hod. bolo na OP oznámené, že na križovatke pred poštou došlo k dopravnej nehode 
medzi maloletým cyklistom a osobným motorovým vozidlom. Hliadka OP bola nápomocná pri zdokumento-
vaní nehody a riadení dopravy. Ešte pred ukončením úkonov na mieste dopravnej nehody bola hliadka OP 
vyrozumená o ďalšej dopravnej  nehode medzi tromi motorovými vozidlami na hlavnej ceste prvej triedy 
medzi obcami Veča a Trnovec n/V. Tu hliadka OP bola takisto  nápomocná pri riadení dopravy.   
- Dňa 5.9.2009 o 06.55 hod. bolo oznámené, že na plote v okolí domu č.500 sú nastriekané modrou farbou 
zakázané symboly propagujúce fašizmus. Privolaná hliadka OO PZ Šaľa udalosť prevzala ako trestný čin. Po 
zistení páchateľa skutku bolo proti nemu zahájené trestné stíhanie a hrozí mu trest odňatia slobody až na tri 
roky.         - Dňa 10.09.2009 o 11:00hod oznámila obyvateľka našej obce na miestnu obecnú políciu, že 
v areáli cintorína jej odcudzili z odloženej tašky peňaženku s dokladmi. Prípad prevzala hliadka OO PZ Šaľa 
na riešenie. Po vyhodnotení záznamov kamerového systému bol zistený páchateľ z uvedeného skutku.  
- Dňa 10.09.2009 o 15:00 hod hliadka OP počas obchádzkovej služby v miestnom cintoríne spozorovala zra-
neného čierneho bociana. Šetrným spôsobom bol bocian odchytený a odovzdaný pracovníkom Obvodného 
úradu Šaľa, ktorí ho previezli na ošetrenie do ZOO Bojnice.      - Dňa 16.09.2009 o 10:05 hod oznámila na 
OP miestna obyvateľka, že ju pri artézskej studni napadli rómske deti a začali do nej hádzať kamene, pričom 
utrpela menšie zranenie. Prípad bol zadokumentovaný ako priestupok a odstúpený v zmysle vecnej prísluš-
nosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Šaľa a zároveň riaditeľstvu Základnej školy Trnovci nad Váhom.  
- Dňa 18.09.2009 o 9.15 hod hliadka OP na ulici Okružnej spozorovala cudzincov (Rumunsko), ktorí predá-
vali paplóny bez príslušného povolenia. Táto činnosť im bola zakázaná a po zaplatení blokovej pokuty boli 
z obce vykázaní. 
- Dňa 19.09.2009 o 19:10 hod bolo spozorované na kamerovom systéme pred predajňou Coop Jednota SD 
zaparkované osobné motorové vozidlo na chodníku. Po dostavení sa majiteľa na miesto priestupku mu bola 
uložená bloková pokuta.;  - Dňa 20.09.2009 o 18:10 hod bolo na OP oznámené odcudzenie mobilného tele-
fónu cudzinca bývajúceho v obci, čím mu vznikla škoda v hodnote 500 €. Po zistení páchateľa skutku prí-
slušníkmi OP, prípad prevzala OOPZ Šaľa a proti páchateľovi bolo zahájené trestné konanie.; - Dňa 
20.09.2009 o 22:30 hod hliadka OP zistila na ulici Šöterová, že zo záhrady rodinného domu sa šíri hustý, 
čierny dym. Majitelia domu boli písomne predvolaní k prejednaniu priestupku.; - Dňa 22.09.2009 o 16:00 
hod. hliadka OP spozorovala pred objektom Metropol bijúce sa rómske deti. Po prerušení ruvačky deti boli 
odovzdané rodičom, s ktorými bol vykonaný pohovor. ; - Dňa 23.09.2009 o 00:30 hod bola hliadka OP po-
žiadaná službukonajúcim príslušníkom OOPZ Šaľa o spoluprácu pri zadržaní osoby, ktorý z verejného tele-
fónneho automatu pred poštou viackrát volal na linky 155 a 158 a oznamoval nepravdivé údaje. Hliadka OP 
občana zo Želiezoviec  vypátrala a zadržala pred železničnou stanicou  a odovzdala hliadke OOPZ Šaľa, kto-
rá proti nemu vzniesla obvinenie. 
- Dňa 27.09.2009 o 14:30 hod hliadka OP na ulici Dolnej spozorovala ležiaceho muža na chodníku. Po ziste-
ní, že sa jedná o opitosť bola upovedomená jeho manželka, ktorá priestupcu prevzala a odprevadila domov.  
- Dňa 2.10.2009 bol nájdený mobilný telefón a odovzdaný na OP,  kde si ho po  vyhlásení obecným rozhla-
som a preverení výrobného čísla majiteľ vyzdvihol.;      - Dňa 6.10.2009 oznámil na tunajšiu OP, že mu do-
posiaľ neznámy páchateľ odcudzil z neobývaného rodinného domu v našej obci rôzne veci v hodnote cca 
35,- €. Uvedená vec je vedená na OP ako priestupok.;   - Dňa 7.10.2009 bolo na tunajšiu OP oznámené, že 
mimo priestorov základnej školy došlo k napadnutiu maloletej školáčky rómskym taktiež maloletým dieťa-
ťom. Maloletej školáčke bolo napadnutím  spôsobené poranenie  a vec je v súčasnej dobe v šetrení.  
- Dňa 14.10.2009 17:45 hod hliadka OP počas obchádzkovej služby na ulici Majerská spozorovala ležiaceho 
muža na okraji cesty. Po zistení, že sa jedná o opitosť, priestupca bol odprevadený domov a bude predvolaný 
k vyriešeniu priestupku.  
- Dňa 16.10.2009 o 12:09 hod bolo na OP oznámené, že v obci po uliciach chodí osobné auto s prívesným 
vozíkom a cez prenosný automobilový rozhlas oznamuje občanom, že vykupuje druhotné suroviny vrátane 
autobatérií. Na základe tohto oznámenia bol vypátraný a vykonanou previerkou bolo zistené, že má platný 
živnostenský list. Avšak v tomto výkup  autobatérií nebol uvedený. Menovanému bolo oznámené, že sa do-
púšťa priestupku a že jeho činnosť bude oznámená na živnostenský úrad. Ďalej bol poučený a odoslaný 
z obce.  ( Použité autobatérie môžu občania odovzdať na zberný dvor separovaného odpadu.)  
 - 18.10.2009 o 10:40 hod. oznámil zamestnanec Dusla Šaľa, že v Amerike II. došlo k rozbitiu okna na budo-
ve v ich areálu. Pre podozrenie z trestného činu krádeže vlámaním prípad prevzala hliadka OOPZ Šaľa.   
- 23.10.2009 o 14:00 hod. za pomoci kamerového systému bolo zistené, že na stenu rodinného domu 
v blízkosti ZŠ odchádzajúci žiak z vyučovania kreslil oplzlosti. Prípad je evidovaný ako priestupok.   
- 23.10.2009 o 14:10 hod. bolo na OP oznámené matkou maloletej osoby, že dieťa cestou zo školy napádal 
a udrel spolužiak. Prípad je evidovaný ako priestupok a je v riešení. 
    Ďalej by sme chceli upozorniť občanov, aby neparkovali na nedovolených miestach, najmä na chodní-
koch. Niektoré priestupky sú už zaznamenané kamerovým systémom a v prípade opakovania sa týchto 
priestupkov bude musieť OP ráznejšie zakročiť a pokutovať, prípadne nasadiť aj tzv. papuču. 
   Opätovne vyzývame občanov, aby psov nepúšťali bez vodítka na ulicu, nakoľko dochádza k častému 
ohrozeniu najmä detí. V prípade zistenia bude majiteľovi uložená bloková pokuta. 
                                                                                                            Obecná polícia v Trnovci nad Váhom 
 

       Odpady, odpady, odpady....
V snahe rozšíriť a skvalitniť možnosti separácie odpadu 
v obci sme zabezpečili a rozmiestnili po obci farebne odlí-
šené kontajnery na zber separovaných zložiek odpadu. 
Žltý kontajner –  je určený na zber plastových fliaš 
a obalov. Patria sem: priesvitné (číre) aj farebné fľaše (pro-
síme upraviť stlačením) od minerálok, malinoviek  s ozna-
čením PET 
Modrý kontajner – je určený na zber papiera. Patria sem: 
noviny, časopisy, zošity, korešpondencia, lepenka. 
Zelený kontajner – je určený na zber skla. Patria sem: 
sklené poháre, črepy a fľaše – farebné aj číre. 
Červený kontajner – je určený na zber kovových obalov. 
Patria sem konzervy, plechovky z nápojov. 
Kontajnery sú určené  pre všetkých občanov našej obce  a 
touto cestou Vás žiadame, aby ste  do nich vhadzovali len 
triedené a čisté komodity. 
       Separujeme ..... 
Naďalej pokračujeme už. 
v zabehnutých systémoch  
triedenia t.j zber komodít  
jeden krát do mesiaca z do- 
mácností a s vývozom v určené hodiny na zberný dvor. 
Tieto systémy sú viac adresné, ale aj tu sa ešte nájdu ľudia, 
ktorí si mýlia zber vyseparovaných zložiek so zberom od-
padov. Upozorňujeme, že separácia má význam len vtedy, 
ak vytriedený odpad sa opätovne dá použiť. A to je možné 
len vtedy, ak sú primerane čisté a obsahujú len materiály 
rovnakého druhu, inak ich musíme dať do komunálneho 
odpadu, čo je potom nákladné. 
V obci je v prevádzke už niekoľko rokov zberný dvor, kam 
môžu ľudia podľa potreby nosiť vytriedené zložky odpadu.
Na zberný dvor je možné vynášať aj iné komodity, ako tie 
ktoré zbierame z domácností. Ak nájdeme odberateľa, roz-
širujeme aj tento sortiment. Teraz je možné bezodplatne na 
dvor priniesť: papier, tetrapakové obaly, plastové fľaše 
(prosíme upraviť stlačením), fólie, iné plasty, železný šrot, 
kovové konzervy, plechovky, pneumatiky, elektronický 
odpad, neónové trubice a kompaktné žiarovky, akumuláto-
ry, sklo, veľkoobjemový odpad (nábytok), opotrebované 
oleje z kuchýň,  biologický odpad (ak ho neviete doma 
skompostovať v záhrade) na kompostovanie. Biologický 
odpad musí byť rozdelený a ten, ktorý má byť podrvený má 
byť zviazaný do zväzkov. 
Prevádzková doba je :  
zimný čas - pondelok, streda, piatok – 13,oo - 17,oo hod. 
                   sobota 9,oo - 12,oo hod. a  13,oo - 17,oo hod. 
 

Voľby do  orgánov samosprávnych krajov 
  Rozhodnutím Predsedu Národnej rady SR  č. 272/2009 
Z.z. zo dňa  2.7.2009 boli vyhlásené voľby do orgánov sa-
mosprávnych krajov a bol určený deň konania volieb na 
sobotu 14. novembra 2009. Voľba sa koná v určený deň
od 7.00 do 22.00.hodiny.       
Vo volebnom obvode číslo 5 - ŠAĽA  sa volia 4 poslanci.
V našej obci sú zriadené 3  volebné okrsky a to:  
Volebný okrsok č. l v Miestnom kultúrnom stredisku  pre 
voličov bývajúcich od č.d.1-512, 918, 974, 976, 977, 980, 
981, 986, 987, 992, Nový Dvor a prihlásených na  OBEC. 
Volebný okrsok č. 2 v Miestnom kultúrnom stredisku pre 
voličov bývajúcich od č.d.515-850, 906-907, 910-917, 919-
964, 966-969, 971-973, 982, 985, 988, 989, 991, 993-995 a 
997, 1000-1001. 
Volebný okrsok č. 3 Komunitné centrum Horný Jatov pre 
voličov bývajúcich na Hornom Jatove a Klučiarni. 
Občanom je umožnené v pracovných dňoch od 7.30 do 
16.00 hodiny  presvedčiť sa na obecnom úrade či sú zapí-
saní v zozname voličov. 
  Obec  do 20.10.2009 doručila  každému voličovi zapísa-
nému v zozname voličov oznámenie o čase a mieste kona-
nia voľby.  
Ak  volič oznámenie neobdržal, prosíme ho, nech sa pre-
svedčí na OcÚ,  či je do zoznamu voličov zapísaný. Druhú 
stranu oznámenia  tvorí upozornenie pre voliča.  
  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti,
má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky najneskôr pred 
dňom volieb na obecnom úrade alebo na tel. čísle 
031/7781496.  
  Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov 
na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. 
     Katarína Zalubelová, pracovníčka zodpovedná za voľby

Mladí v obci 
   Skoro každý mladý človek v dnešnej modernej dobe, keď sa povie „Zábava a Oddych“ pomyslí buď na dis-
kotéku alebo na posedenie s kamarátmi. 
   Voľný čas však možno stráviť aj iným spôsobom. Je pravdou, že každý má iné záujmy, ale len hŕstka 
z mladých vie, koľko miest na relax v obci má. Či už je to pasívny alebo aktívny oddych, každý si príde na to 
svoje. Niekto si rád ľahne na posteľ alebo sadne do kresla a číta. Už oddávna sa človek z kníh len neučí. 
V obecnej knižnici je ich neúrekom. Uspokoja nielen starších, ale aj tých mladších čitateľov. Zasurfovať si po 
internete a získať nové informácie tiež poteší hlavne tých, ktorí si to doma nemôžu dovoliť. Obecná knižnica 
totiž patrí k tým knižniciam na Slovensku, ktoré majú internetové pripojenie.  
   Športoví nadšenci si tiež prídu na svoje: Nové multifunkčné ihrisko dokáže poslúžiť niekoľkým druhom 
športu a školská telocvičňa s posilňovňou sa dá navštevovať tiež. Dievčatá si môžu zahrať volejbal alebo vy-
bíjanú – športy, ktoré znova prichádzajú do módy. Futbal a basketbal zasa zaujme chalanov.  
   Najťažšou úlohou je ale pritiahnuť mládež k týmto činnostiam. Nech sa obec bude akokoľvek snažiť upútať 
pozornosť na tieto miesta, najviac bude záležať od nás mladých ľudí, či otvoríme oči a pustíme sa do niečoho 
nového, čo nám neskôr možno prinesie ovocie...                               Tomáš Špánik 
 
 

Obec víta a podporí každý nový nápad, iniciatívu, 
ktoré prispejú ku kultúrnemu  tráveniu voľného času mladých ľudí. 



04.12.2009 - Dlhá n./V „B” 
11.12.2009 - Trnovec „E” 
08.01.2010 - Vlčany „B” 
29.01.2010 - Šaľa „B” 
12.02.2010 - Močenok „B” 
19.02.2010 - Lipama Šaľa „D” 
„E“ mužstvo v okresnej súťaži odohralo  tri 
zápasy a to s bilanciou jedna výhra a dve prehry  
Výsledky stretnutí sú nasledovné  Trnovec E - 
Trnovec D  12 : 6,  Trnovec E - Vlčany 5:13, 
Šaľa - Trnovec E      „E“ mužstvo bude hrať 
nasledovne (všetky o 18:00h): 
20.11.2009 - Neded  „A“  
27.11.2009 - MIX Šaľa „C” 
15.01.2010 - Šaľa „B” 
22.01.2010 - Močenok „B” 
29.01.2010 - Dlhá n./Váhom „B” 
05.02.2010 - Vlčany „B” 
26.02.2010 - Lipama Šaľa „D” 

Okres – Šala  -  súťaže po 3. kole: 

Por.  Mužstvo Body 

7. Trnovec E 5 
9. Trnovec  D 3 

 
 

   Touto formou vyjadrujeme poďakovanie 
Obecnému úradu v Trnovci nad Váhom za fi-
nančnú podporu, ktorú poskytlo nášmu oddie-
lu a zároveň ďakujeme základnej škole, p. 
Lángovi a p. Čelítkovi za sponzorský príspe-
vok. Ďakujeme aj fanúšikom a priaznivcom 
stolného tenisu za účasť a podporu na jednot-
livých zápasoch. 
                Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 

Zemianska Oľča „A” 
13.03.2010 o 10:00h - Trenčianska Teplá  „A”; 
o 16:00h - Nová Dubnica  „A”  
Mužstvo je na 6. mieste: 
Trnovec B   3  2  0  1  44:28  32:22  7 
 

„C“ mužstvo v 4 lige odohralo  štyri zápasy a to 
s bilanciou jedno  víťazstvo a tri prehry.  Vý-
sledky stretnutí sú nasledovné   Trnovec C –
Bánov A 12 : 6,  Trnovec C – Bát.Kosihy  3:15, 
Nové Zámky  – Trnovec C 13:5, Trnovec C –
Bánov C 7:11  „C“ mužstvo bude hrať domáce 
zápasy podľa vyžrebovania a to nasledovne 
(všetky o 13:00h): 
07.11.2009 - Močenok  „A“ 
21.11.2009 - Šaľa „A” 
05.12.2009 - Zemné „A” 
30.01.2010 - Nové Zámky „C” 
13.02.2010 - Šurany „B” 
27.02.2010 - Kom./Šahy „C“ 
13.03.2010 - Strekov “A” 
27.03.2010  - Dlhá nad Váhom 
Mužstvo je na 11. mieste: 
Trnovec C   4  1  0  3  109:159  27:45  6 
 

„D“ mužstvo v okresnej súťaži odohralo  tri zá-
pasy a to s bilanciou tri prehry  Výsledky stret-
nutí sú nasledovné  Trnovec E - Trnovec D  12 : 
6,  Vlčany B - Trnovec D 13:5,    Trnovec D –
Vlčany A 1:17      „D“ mužstvo bude hrať do-
máce zápasy podľa vyžrebovania a to nasledov-
ne (všetky o 18:00h): 
23.10.2009 - Neded  „A“  
13.11.2009 - Mix Šaľa „C” 
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DORAST I.B trieda: 
Hájske – Trnovec 2:9 (1:4) R.Stojka – 3, M. 
Dymák – 2, A. Rotek, F. Surányi, Z. Baricza, 
R. Pintér; Trnovec – Neded 1:3 (0:1) 
I. Stojka. V súboji o čelo tabuľky domáci utrpe-
li prvú prehru.; Močenok – Trnovec 3:1 (0:1)
F.Surányi; Trnovec – Jarok 0:6 ! (0:3) 
V. Zálužie – Trnovec 7:1 ! (2:1) R. Sztojka 
Trnovec – N. Sady 2:4 ! (2:2) R. Sztojka – 2 
Dorast sa po prehrách prepadol z čela do sute-
rénu tabuľky. 
Mužstvo dorastu je v tabuľke na 7. mieste 
7. Trnovec 9 4 0 5 18:29 12 
 

Žiaci I.A trieda 
Trnovec – Hájske 4:1 (0:1) I.Kulina-2, 
M.Keszeli-2; Dlhá n/V – Trnovec2:4 (1:1)
M.Planko – 3, I.Kulina; Trnovec – Selice 4:0 
(1:0) I.Kulina- 4 !; Neded – Trnovec 4:3 (0:2)
I.Kulina- 3, M.Keszeli; Trnovec – Tešedíkovo 
3:0 kont. (3:3 nedohrané, hostia zišli z ihriska 
po odpískaní penalty); Trnovec - Močenok 2:1 
(2:1) M.Végh, vlastný; H. Kráľová - Trnovec 
nad Váhom 2 : 2  (0:0)    
Tabuľka: 
1. Vlčany 9 7 0 2 28:13 21 
2. Tešedíkovo 9 6 1 2 33:8 19 
3. Neded 9 6 1 2 31:9 19 
4. Trnovec 9 5 2 2 27:16 17 
5. Močenok 9 5 1 3 22:13 16 
6. Hájske 9 4 0 5 15:22 12 
7. Diakovce 9 3 2 4 19:23 11 
8. Dlhá n/V 9 2 0 7 13:29 6 
9. H.Kráľová 9 1 2 6 8:37 5 
10.Selice 9 1 1 7 8:34 4
                Spracoval: Š. Kočiš 

Sezóna jesennej časti II.A tr. Nitra – Šaľa 2009 /
2010 pokračovala ďalšími kolami 
5. kolo: Hájske – Trnovec 8:1 (4:1) 
Hostia v bráne s Janáčom nechytili úvod zápasu. Je-
diný gól dal N. Kántor             R. Fázik,  10 divákov 
6. kolo: Trnovec – Kynek 3:2 (3:1) 
Domáci po góloch L.Kuklu a J.Vričana viedli 
v dôležitom zápase už 3:0. Hostia potom znížili
a posledné minúty boli čakaním na hvizd rozhodcu. 
                                                   R. Süttö  80 divákov 
7. kolo: Čakajovce – Trnovec 7:2 (4:2) 
Hostia opäť bez brankára (Janáč-Kukla) šli prekva-
pujúco do vedenia L.Biroczim. Domáci ešte do pre-
stávky skóre otočili, i keď E.Štipsky znížil na 3:2.
V druhom polčase aj za prispenia rozhodcu jasne
dominoval nováčik.              R. Kutlák  100 divákov 
8. kolo: Trnovec – Jarok 2:1 (1:1) 
V šesťbodovom zápase s brankárom J.Žilinským vi-
deli diváci gól až v 35. minúte. Strelcom bol
L.Kukla. Na konci polčasu však hostia vyrovnali.
O dôležitých bodoch rozhodol ďalekonosnou strelou
Z.Bartuš. V zostave kola – Ölvecký M.  
                                                R. Brath, 100 divákov 
9. kolo: H. Lefantovce – Trnovec 3:1 (2:1) 
Domáci otvorili skóre už v 3. min L.Kukla ešte sti-
hol vyrovnať, no potom boli úspešný len Lefantov-
čania.                                     R. Brath,  150 divákov 
10. kolo: Trnovec – Rišňovce 1:0 (1:0) 
V 7. minúte strela Ľ. Janáča po teči hráča hostí zna-
menala vedenie 1:0. V druhom polčase sa len čakalo
na záverečný hvizd rozhodcu. V zostave kola Öl-
vecký.                                  R. Šimor  80 divákov 
11. kolo: Ivánka – Trnovec 3:0 (2:1 nedohrané) 
Ivančania podcenili ôsmich „statočných“ Trnovča-
nov a v 20 min. bolo dokonca 0:1 vlastným gólom. 

 Trnoveckí stolnotenisti v novom ročníku 2009/2010
už začali hrať svoje súťaže. 
„A“ mužstvo ako účastník v prvej lige odohralo tri
zápasy a to s bilanciou jedna prehra a dve víťazstvá.
Výsledky stretnutí sú nasledovné  Trnovec „A“ - Šu-
rany  6:8. Levice A – Trnovec A 6:8, Nové Zámky -
Trnovec A  4:10.  „A“ mužstvo bude hrať domáce 
zápasy podľa vyžrebovania a to nasledovne: 
15.11.2009 10: 00h - Nitra „B“; 16:00h - Nitra „A“ 
5.12.2009   10:00h  - Kom./Šahy  „A“; o 16:00h -
Hont.Trsťany A 
30.01.2010 10 h - Levice „A“; 16 h – N.Zámky „A“ 
13.02.2010  10:00h - Holíč „C”; 16:00h - Ivanka pri 
Dunaji “A” 
20.03.2010 10:00h - Galanta “A”; 16 h - Senec “A” 
Mužstvo je na 5. mieste: 
TJ Trnovec A   3  2  0  1  68:74  24:18  7 
„B“ mužstvo v 2 lige odohralo tri zápasy a to s bi-
lanciou dve víťazstvá a jedna prehra.  Výsledky 
stretnutí sú nasledovné Nové Mesto A – Trnovec B 
4 : 14, Trenčín A – Trnovec B 7:11, Vráble – Trno-
vec B 11:7  „B“ mužstvo bude hrať domáce zápasy
podľa vyžrebovania a to nasledovne: 
31.10.2009 o 10:00h - Klátová Nová Ves „A”;  
o 16:00h - Veľké Uherce „A” 
21.11.2009 o 10:00h - Považská Bystrica  „A”;  
o 16:00h - Dubnica n/.V “A” 
12.12.2009 o 10:00h - Nitra “C”; o 16:00h - Továr-
niky „A” 
09.01.2010 o 10:00h - Nové Mesto n/V. „A”;  
o 16:00h - Trenčín „A” 
23.01.2010 o 16:00h - Vráble „A” 
20.02.2010 o 10:00h - Bánov „A”; o 16:00h - 
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Horko ťažko potom stav otočili. Výborne zachy-
tal Žilinský J. Druhý polčas sa už nezačal pre
zranenie hráča. Za zmienku stojí potlesk domá-
cich divákov hosťom pri odchode do kabín.  
                                          R. Mohál  100 divákov
12. kolo: Trnovec – P.Kesov 1:1 (1:1) 
Domáci nastrelili žrď a potom aj brvno. Po rých-
lej akcii sa však ujali vedenia hostia. V 30. minú-
te M.Ölvecký prekopol z 11 m. Do kabín sa však 
odchádzalo za remízového stavu 1:1, keď vyrov-
nal T.Bartuš. Po polčase sa už iba dohrávalo. 
                                            R. Takáč  60 divákov
13. kolo: Svätoplukovo – Trnovec  6:0  (2:0) 
Hostia dostali poltucet. Zaujali dorastenec Stoj-
ka, ktorý nastúpil v 65. min. a tri góly dal, na 
štvrtý prihral.              R. Kamenický  63 divákov
Tabuľka: 
1. Ivanka 13 12 1 0 45:9 37 
2. Lužianky 13 12 0 1 38:10 36 
3. Selice 13 9 0 4 42:22 27 
4. Svätoplukovo 13 8 2 3 43:27 26 
5. Cabaj-Čápor 13 7 3 3 30:15 24 
6. Hájske 13 6 2 5 38:23 20 
7. Mojmírovce 13 6 1 6 31:23 19 
8. Čakajovce 13 5 3 5 26:24 18 
9. Trnovec 13 4 1 8 14:45 13 
10.Rišňovce 13 3 2 8 15:30 11 
11.H.Lefantovce 13 3 2 8 20:43 11 
12.P.Kesov 13 3 1 9 17:45 10 
13.Kynek 13 2 2 9 19:38 8 
14.Jarok 13 0 2 11 11:35 2 
Aktualita: Po zápase so Selicami sa vzdal tréner-
skej funkcie p. Petrovič L. Mužstvo zatiaľ vedie
p. Janáč Ľ.  
 



vános vízvezetékeiből. A polgármester tájékoztatott 
ennek az alternatívának a megoldásáról az OP ŽP- n 
( környezetvédelem operációs programján) keresztül. 
A környezetvédelem operációs programjára felhívásnak 
2010- ben is kéne lenni.  A beruházás szempontjából ez 
a megoldás anyagilag igényesebb mint a saját forrásból 
való ellátás. De figyelembe kell venni, hogy az euroala-
pokból történő projekttoknál a község közös része csak 
5% és sikeresség esetén a községnek ekonómiailag és az 
üzemeltetés szempontjából előnyös megoldás lenne. 
Ezen felvetett pont után a képviselők között megindult 
a vitázás.  
Láng – van-e érdeklődés a lakosok részéről és mennyi az 
aktív lakos 
Ing. Hanzlík – miért kéne vizet csinálnunk az istállók 
részére 
Mgr. Boženík – lehetne vizet oda hordani pótkocsis 
megoldással, és az ivóvizet mindenki maga biztosítaná 
be. 
Ing. Hrabovský  - megoldás a víz az artézi kútról.  
Láng – javasolja felmérést végezni a lakosok körében és 
azután foglalkozni a vízellátás problémájával.  
A községi képviselőtestület ajánlotta a polgármesternek 
bebiztosítani a felmérést, hogy az adott körülmények 
között érdekli- e a lakosokat  a nyilvános vezetékre való 
rákötés.  
A Tornóci Alapiskola az Óvodával  nevelő-és 
művelődési tevékenységéről szóló jelentése  
- a jelentést PaedDr.Klincková, az iskola igazgatónője 
nyújtotta be, aki rámutatott, hogy az iskola kötelessége 
minden évben október végéig jelentést  tenni és 
ismertette a képviselőket az egyes pontokkal. 
Ing. Hanzlík – a jelentést átvették az iskolai tanácsban, 
ez egy aprólékosan kidolgozott jelentés.  
PaedDr. Klincková – legnagyobb probléma az iskolában 
egyes gyerekek viselkedése, főleg a roma gyerekeké. 
Habár a kamerarendszer egy kicsit javított a helyzeten, 
és főleg tanítás után segítenek a községi rendőrök is, 
mégis némely gyerek kezelhetetlen. Az iskolában 2 
speciális osztály van-a szülők nézetei nagyban eltérnek. 
Ha ezek  a gyerekek nem lennének a speciális 
osztályban, a rendes osztályban kellene lenniük, és az 
katasztrófa lenne.  Jelenleg legjobb megoldás a speciális 
osztály.  
Polgármester – rákérdezett az igazgatónőnél 
a monitoring felmérés során elért gyenge eredményekre 
a kilencedikeseknél (mélyen az összállami átlag alatt), 
nem lehetne-e valamit tenni, hogy a gyerekek ne 
menjenek el a sellyei alapiskolákba (a múlt iskolaévben 
egész 50). A gyerekek száma az iskolában állandóan 
csökken, az utolsó 3 évben 237- ről 201-re.  
PaedDr. Klincková – az egész felmérésen nem volt 
olyan rossz az eredmény. A gyerekek, akiknek 
individuális tervük van, szintén be voltak sorolva a 
tesztelésbe. Ha a gyermek törvényes képviselője nem 
egyezik bele a gyermek speciális osztályba való 
áthelyezésére, az iskola ebben az esetben nem helyezheti 
át a gyermeket a szülő beleegyezése nélkül. Továbbá 
javasolja a következő ülésbe besorolni – a tanítók 
művelődése egész életükben. 
Láng – van- e az iskolának konkrét ötlete, miben kellene 
segíteni. Javasolt összehívni a problémás gyerekek 
szüleit.  
A beérkezett posta   
- A község polgármestere tájékoztatta a képviselőket 
a 2009. 9 .9 –én érkezett levélről  D. Holovičovától, 
amelyben a községi újságban megjelent cikkre reagált, 
ahol a község az időseket ellátó otthon felújításának 
megtárgyalásáról volt. A levélben negatívan értékelte az 
otthon működését és kérte a képviselőtestületet 
mérlegelni az otthon ekonomiai bérbe adását  a község 
általi közösrésszel. Felajánlotta az otthon átvételét a 
Barlička nonprofit szervezet által, aki elvégezné 
a javításokat, amivel   tulajdonképpen   a   község   
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A községi képviselőtestület 26. ülése 2009 
szeptember 28 –án zajlott le az összes 9 képviselő 
jelenlétében. A polgármester, Rábek Gyula mérnök
megnyitója után Mgr.Boženík képviselő javaslatára
az ülés  programját kibővítették  a Tornóci 
Alapiskola az Óvodával  nevelő-művelődési 
tevékenységéről szóló jelentés megtárgyalásával.   
A község bérlakásai  
- A képviselőknek be lettek terjesztve azon az 1-es 
lakóegységben lakó bérlők kérvényei a bérleti 
szerződések meghosszabbítására, akiknek 2009.
október 31 – én lejár a bérleti szerződésük. Mivel
ezek problémamentes bérlők és mindannyian
megfelelnek a feltételeknek, a képviselők jóváhagy-
ták a bérleti szerződések meghosszabbítását 2012. 
szeptember 30 –ig.  
- Továbbá megtárgyalták a 24-es lakóegységben
lakó  bérlő  kérvényét bérleti szerződésének
befejezésére 2009. szeptember 30–hoz. A képvise-
lők a  kérvényt tudomásul vették és feladatul adták
a község elöljárónőjének felszólítani  a lakásigény-
lőket.  
Optikai összekötő hálózat 
A társadalom informatizációja operációs program
(OPIS) a községeknek és a mikrorégióknak van
készítve  az euroalapoktól való  merítésre az optikai
összekötő hálózatra  (lehetővé teszi  széles skálájú 
szolgáltatások bevezetését a községben pl. gyors
internet, kábeltévé, telefon, kamerarendszerek
felvételei, különféle ellenőrző és mérési felvételek). Az
elérhető információk alapján a polgármester 
munkatalálkozót hívott össze a képviselőkkel, ahová
meghívta Ing. Peter Gašpieri-kot, hogy tájékoztassa
a képviselőket a technikai megoldásokról és az OPIS
projekt beadásának lehetőségeiről a község céljaira.
Előny számunkra a vasút optikai hálózatára való
rákapcsolódás lehetősége. El kell mondani, hogy  itt 
elsősorban  nem nyereségről van szó, hanem a 
szolgáltatásról, amelyet  így nyújthatnánk a lakos-
ságnak. A munkatalálkozóról a szükséges eko-
nómiai  mutatók ki lettek dolgozva és átadva a 
képviselőknek. A TeleTemp cég, aki a technikai 
javaslatokat és projektokat intézi, a községnek 
benyújtotta ajánlatát a projekt kidolgozására
a területi határozathoz 5.500 € értékben.  Az 
elérhető és már ismert  információk tájékozatója
után, a polgármes-ter  felkérte a képvise-lőket, hogy 
nyilatkozzanak, legyen-e elkészítve   a ter-vezetet. A 
pluszok és mínuszok  megtárgyalása  után
a képviselők  jóváhagyták a község bekapcsolódását
az „OPIS“ programba és az ezzel járó munkálatok
megkezdését a területi határozathoz szükséges
projekt dokumentumok feldolgozására.  
Mellette szavaztak: 6 - Alojz Čelítko, Ing. Mária
Gašpieriková, Ing. Ján Hrabovský, Jaroslav Čerhák,
PaedDr. Ladislav Kosztanko, Mgr. Juraj Boženík 
Ellene szavazott: 1 - Ing. Jozef Hanzlík 
Tartózkodott: 1 - Róbert Láng 
RNDr. Belovičová (még nem volt jelen) 
A község Felső Jató része lakosainak ivóvízzel való
ellátása    Felső Jató lakosai azzal az ivóvízzel
vannak ellátva, amely  most a Farma Jatov 
tulajdonában levő víztárolóból van kinyomatva. 
A társaság saját vízzel való ellátását  saját zárt 
területén biztosítja be. Nincs megoldva a vízforrás 
működtetése és a lakosság vízellátása, amely már
jelenleg nem megfelelő. Gond már magában a
technikai megoldás, a technikai állapot és a
működtetésre szaktudással rendelkező személy, 
amelyet a törvény ir elő. A megoldás egyik formája,
amelyet a Vizművek javasolt, a lakosok víze nyil-

   

    
  

      A  képviselőtestület   26.  üléséről 
vagyonát  értékelné fel, amiért a község nem  kérne 
fizetséget a helységek bérléséért a Barlička szer-
vezettől.                                             
Kočišová –az intézmény vezetőnője a levél margójára 
megjegyezte, hogy nem ért egyet Holovičová leírt 
állásfoglalásával, és az állításai nem alapulnak 
igazságon. 
Láng – Kočišovának írásban kéne reagálni, ez csak 
 kimosakodás, és feleslegesen lesz szellőztetve az 
újság hasábjain. 
Polgármester – az intézmény ügyét a múlt ülésen 
tárgyaltuk, hogy az otthon folytathassa működését, 
kérvény volt beadva a kerületi önkormányzatba való 
bejegyzésre. A múlt hétvégén volt elvégezve 
a higiéniai ellenőrzés.  
PaedDr. Kosztanko – az intézmény helyiségei nem 
voltak kibérlésre felajánlva és részéről reméli, hogy 
nem is kerül rá sor.  
- A község elöljárónője, akinek a fák kivágása van 
a gondjain, előterjesztette az Újsor utca lakói 
kérvényét a nyírfák  kivágására és egyidőben a 
díszfák kiültetésére. Ez a fakivágás már intézve volt 
3 évvel ezelőtt, a község által el volt vetve a kérvény 
az Állami Természetvédelem és Földalap elutasító 
álláspont alapján, és a Körzeti Környezetvédelmi 
Hivatal megerősítette a község döntését. A kör-
nyezetvédelmi bizottság megtárgyalta a kérvényt, 
ajánlotta a fák kivágását és a képviselők feladatul 
adták az elöljárónőnek eljárást folytatni a fák 
kivágása és a díszfák kiültetése kérelem ügyében – az 
Újsor utcában. 
- A JAMADALO 915 társaság kérvénye vízvezetékre 
való kötés segítségében. A Jamadalo vette át az 
óvodánál lévő volt Sagris lakások vízfogyasztása 
elszámolását és kéri a község segítségét, mivel 
vízvezetékre való rákötést akar szerelni a saját 
lakóegységéhez és kéri közös találkozó összehívását 
a Község, Sagris, Vízművek és a Jamadalo társaság 
között. A Jamadalo végzi a szétszámolást az összes 
lakáshoz, mert nem hozták létre a lakástulajdonosok 
társaságait (ennek meg kellett volna történnie még 
a lakások megvétele előtt) és gond van a veszteségek 
szétszámolásával. 
Jarošová – a 914- es lakóegységhez  saját bevezetést 
már  intéztek a projektánssal is, de a probléma abban 
van, hogy nem tudjákhol kötődhetnének  rá 
a vízvezetékre  mivel  még a telkek sincsenek 
rendezve. A képviselők feladatul adták az 
elöljárónőnek közös találkozót létrehozni 
a vízrákötés problémájában érdekelt szervezetekkel. 
(Község, PREREAL, ZSVAK és JAMADALO) 
A Duslo rt.. Šaľa kérvénye -– RSTO - a RSTO 
területének rendezése  
A Duslo rt.a törvény értelmében nem teljesíti a RSTO 
működtetéséhez szükséges feltételeket és ennek alapján 
be lett fejezve a lerakat működtetése. Projektot 
dolgoztak ki  tömény hulladéktároló kiépítésére a tároló 
testén és most állásfoglalást kérnek a községtől.   
Ing. Gašpieriková – a törvényből kifolyólag területi 
eljárás szükséges és a környezetre történő hatások 
értékelése. 
RNDr. Belovičová – nem adni semmilyen feltételeket 
és alapvetően nem beleegyezni a tárolóba. 
Polgármester – a projektot ajánlja áttanulmányozni 
a képviselők által, visszautasító állásfoglalását már 
kinyilatkozta a Duslo képviselőivel folytatott 
találkozón és projekt megtekintése után, ahol 
a projekt szerint az összehordott hulladék magassága 
16m, ami megdöbbentő és a községbe való belépést 
biztosan másképp képzelik. A képviselőtestület kéri 
az  RSTO egész  tárolója testének kultiválását és nem 
egyezik bele  az építésbe a benyújtott 
projektdokumentum alapján.                      
                                                       Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. öldalról 
- A Duslo rt. Šaľa –kérvénye- AdBlue gyártása – 2. fázis 
A dokumentációból tökéletesen látható, hogy a technológia nem 
változik, csak a cirkulációs folyamatban van javasolva a csap 
cseréje, mivel alapvetően az Adblue gyártásának emelésére kerül 
sor.A képviselők feladatul adták az elöljárónőnek pozitív 
állásfoglalás megírását.                         Vita 
Ing. Hanzlík – nem volt a bizottság ülésén ezért tájkozódik, 
hogy lesz-e új vállalat a közhulladék elszállítására, és 
felújítják-e a köz-ségi hivatal épületét és a kultúrházat.  
Ing. Motolíková –2009. 12. 31- ével lejár a szerződés a SITA 
vállalattal (a szemét és az osztályozott hulladék elszállítója). 
A hulladék szállítása még nem volt a bizottság ülésén tárgyalva.  
Polgármester – 2010. 1.1 -től a község  és a polgárok kötelessége 
4 alapvető anyag osztályozása (papír, plaszt, fémtartók és az üveg). 
A községben meg kell oldani az építési hulladék és a biológiai 
hulladék feldolgozásának a költségeit. Minden a pénzről szól. Nagy 
figyelmet kell szentelni a felvilágosításnak, hogy az emberek 
kapcsolódjanak e az osztályozásba, bővíteni újabb anyagfajták 
gyűjtését (batéria, tetrapak, elektrohulladék,  fólia és egyéb.) és az 
kell, hogy az emberek megtanulják, hogy a kiosztályozott 
hulladéknak tisztának kell lennie, és ne hordjanak ki az osztályozott 
hulladékgyűjtő udvarba szemetet. 
Tudomásunk van arról, hogy az Iskola és Óvoda felújítására 
benyújtott támogatás kérelmében sikeresek voltunk, és már 
javaslatokat keresünk a községi hivatal átalakítása megoldására, 
valamint a kultúrházéra is.  
Láng – a következő ülésre el kell készíteni a kidolgozott 
projekttok és sikerességük nagyságát.  
PaedDr. Kosztanko – meg kell egyeznünk a községi hivatal 
mielőbbi átalakításán 
Ing. Hanzlík – a polgármester értesítse ki a projektánst 
Kočišová – kéri átértékelni az Idősek otthonában végzett munkát 
Ing. Hrabovský – mi van a Jednotával Új  Tornócban 
(polgármester: tárgyalt a Jednota elnökével, aki kifejtette, hogy az 
épület kibérlése már nem lesz és a Jednota felajánlja az épületet 
megvételre cca 50 ezer € értékben, ami elég nagy összegnek tűnik.) 
Čelitko – meg kell oldani a parkolást a postánál, javasolja, amit 
lehet égetni, el kell vinni az égetőbe  
Ing. Hrabovský – a Sport utca végén át kellene fedni az árkot, 
és a Felső Jató kereszteződésbe fákat kiültetni.  
Čerhák – a kultúrház udvarából a nyírfák átérnek a szomszédos 
telkekre, a szomszédok kérik kivágásukat, a hulladék 
gyűjtőudvarnál érthetően ki kéne írni, hogy mit nem vesznek 
át; az Idősek otthonában nincs „bordel“ és ehhez 
a véleményhez csatlakoznak a többi képviselők is. 
Marček – a legnagyobb gondot főleg a roma családok gyerekei 
okozzák a koszégi rendőröknek, akik nehezen kezelhetők, 
legrosszabb ez a 61-es házszámon a Jató utcában és az 
Alvégben Selice irányában.  

A község területrendezési terve
A község területrendezési terve minden  község, illetve 
város elsődleges dokumentumai közé tartozik, amely 
szerint az építkezési törvény  értelmében   irányítva van 
a  község fejlesztése az elkövetkező 10 – 20 évre 
előretekintve. A területrendezési terv a község 
legfontosabb fejlesztési dokumentuma, tartalmazza a 
szövegi és a grafikai részt is. Meghatározza az 
elrendezés és funk-ciós kihasználás alapelveit a körülötte 
levő területekhez kötődve, az életkörnyezet 
gondoskodásáról szóló alapelveket, a táj alakítását 
beleértve a zöldövezetet, a köz-ség beépített területeinek 
határait, a közhasznú építkezésekre szánt területeket, 
a beruházási elképzeléseket és a táj védett részeit.   
Tornóc községnek már van elfogadott területrendezési 
terve 1994- ből, amely nem felel meg az építkezési törvény 
új előírásainak.  Ebben a viszonylatban a község 
önkormányzata a községi képviselőtestülettel való 
jóváhagyás alapján elhatározta új területrendezési terv 
kidolgozását, amely felméri a község rendezett területe 
jelenlegi állapotát és belefoglalja a tervezett beruházásokat 
és elképzeléseket. Azelőtt, mielőtt a területrendezési terv 
érvénybe lépne, egész sor feldolgozási folyamaton kell 
keresztül mennie, az előkészítő munkáktól kezdve a szövegi 
és a grafikai részen. A folyamat hosszadalmas.  A 
területrendezési terv feldolgozásának befejezését 3 évre 
feltételezzük. Jelenleg a területrendezési terv 
feldolgozottsága a megadási fázisban van. Ez a dokument 
tartalmazza a község, a polgárok, az érintett szervek és 
szervezetek fő céljait és igényeit, amit a területtervezési 
dokumentum keretében kell megoldani. A megadási rész 
a községi hivatalban tekinthető meg  a grafikai résszel. 
A polgárok ezt a dokumentumot megnézhetik 
munkanapokon 8.00 órától  15.00 óráig  és álláspontjaikat, 
kérelmeiket  és hozzászólásukat    
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adhatják be hozzá írásban. Az egyes dokumentumokat 
mindenkinek át kellene tanulmányoznia, akik a rendezett 
területen vállalkozói vagy nem vállalkozói beruházást 
terveznek, pl. a terület, épület kihasználása változtatatását 
tervezik, vagy más fontos információ céljából, amivel 
megelőzhetik felesleges huzavonák előfordulását 
az építkezési eljárás keretén belül. Például megtörténhet, 
hogy a polgár vagy más alany nem kap építkezési engedélyt 
az elképzelésére, mert ellentétben lesz a község érvényes 
területrendezési tervével. Ezeknek a valós tényeknek alapján 
szükséges, hogy az állampolgárok figyeljék a további 
lépéseket a község területrendezési terve elfogadási 
folyamata keretében, amiről időben tájékoztatva lesznek az 
internet, a községi újság esetleg a községi hangosbemondón 
keresztül.  
 

„Popolvár“ 
– mese, amelyet táncolnak és énekelnek 

Kulturális élmények átélése céljából iskolánk 
ezúttal a fővárosba látogatott el. Pozsony már 
a maga pompájával lenyűgözte a fiatalabb 
diákokat, akik első alkalommal látogattak oda. 
Pozsonyból azonban már mindannyian teljesen 
lenyűgözve tértünk haza, mert az előadás, 
amelyet megtekintettünk, tényleg nagyon 
gyönyörű volt. A „Popolvár“ táncmuzikál 
a zene többféle ágán keresztül vezetett minket. 
A szimfonikus zenekar hangjai a rockkal, 
dzsesszel, rock and rollal, sőt  hiphoppal, 
hihetetlen balett lépésekkel és énekekkel volt 
ötvözve, amelyekben sokan  Nela Pocisková, 
Marián Grexa, vagy Richarda Stanke ismert 
hangjait ismertük fel. Habár az előadás az 
ugyanolyan cimű „Popolvár“ mese cimét 
viselte, hiába kerestünk volna benne nagy 
összefüggéseket.  A szerzők eltávolodtak 
a hagyományoktól és igyekeztek a mesébe 
belevinni a modern idők szellemét, ami igazán 
jól sikerült nekik. Ján Ďurovčík és  Ľubomír 
Feldek a fiatalságra alapoztak és én személyesen 
elmondhatom, hogy igazán helyesen 
cselekedtek.  A gyerekek és a felnőttek ebben az 
előadásban találnak olyan szép pillanatokat, 
amelyre sokáig emlékezni fognak.   
Popolvár harca tánccal és  zenével szíve hölgyé-
ért,  diákjainknak, de a pedagógusoknak is  nagy 
esztétikai élményt jelentett.      
                                          Mgr. Kislerová Beáta 

              

                
  A természetből merítünk erőt, ismerjük meg a  
      természet  szépségeit, megismételhetetlen élményeket szerzünk. 
 

Az alapiskola mellett működő ŠÍPKY turistakör jegyzőkönyvéből  
 

2009. 9.26  -  Vízi malmok a  „Kis Dunán“  -  meglátogattuk az úszó Vízi  
malom természeti területét, amely Gútától nem messze található  Csallóköz  
délnyugati részén. A terület félszigeten fekszik, amelynek határait az  egyik  
oldalról a Kis Duna és a Vág folyása, a másik oldalról a Kis  Duna holt ága  
alkotja.  A növény és állatvilág összetétele tipikus képviselője az  erdőrétes  
ekorendszernek. A terület elválaszthatatlan részéhez tartozik már  a 15. szá- 
zad felétől a „Béke vára“, amelynek maradványai  (földvályogl) még  ma is  
megvannak. E terület további látnivalójához tartozik a híd a  gyalogosok ré- 
szére teljesen fakonstrukcióval befedve. A maga 86 m hosszúságával  Euró- 
pa leghosszabbjai közé tartozik.  
2009. 10.3. – Menetelés az ősz szépségei után - a nyári gyalogtúra befejezése, útvonal: gyalog 10 km Pusztafödémes –
Diószeg . Gyönyörű időjárás, sütés, játék a szabadban kellemes relax volt minden kis turista részére. 
2009.10. 7. – turistamenetelés A Fehér-Kárpátok emlékművei után - a Szlovák Turisták Klubja és a FÉNIX  STARÁ 
TURÁ  gyermekszervezet szervezte -  XIV. évfolyam volt. Még a hidegebb és az esős időjárás sem térítette el turistáinkat 
megvalósítani ezt az igényes erdei túrát. A célban virslisütés és meleg tea várt bennünket. Minden résztvevő Emléklapot 
kapott.                                                                                           a turistakör vezetői  PaedDr.E.Klincková, Mgr.M.Marčeková 

 
                                                            A nyugdíjasok napja 
 Mosoly, hálás tekintetetek, elégedettség….  
Ez mind jellemezte azt a kellemes összejövetelt, amelyet a község minden évben megrendez az Idősek iránti tisztelet 
hónapja alkalmából. Ezen a napon, a nyugdíjasok napján, találkoznak a 70 éves és az  annál idősebb nyugdíjasok, 
A kellemes légkörről és a vendéglátásról gondoskodtak a községi hivatal munkatársai és az Őszi Rózsa énekkar 
nyugdíjasai,  akik  aztán a kultúrműsor keretében Marček úr kíséretében is  bemutatták énektudásukat. A kultúrműsort 
fellépésével gazdagította még Godová Marika énekesnő és Čukan Anton zenész is, akik énekeikkel felidézték
polgárainknak a fiatalság éveit. Reméljük, hogy a szívélyes légkör, amely az egész délután folyamán jelen volt 
a nyugdíjasok körében,  megmarad sokáig  a szíveikben  és az emlékezetükben, és egy év múlva ismét mindannyian 
összejönnek ezen a  találkozón, amelyet a község bizonyára megszervez számukra.  
 

                                                                           

 

Az elsősegélynyújtás napja  
   Alapiskolánk 8. és 9. osztály 12 diákja 2009. 
9.29-én a Nyitrai Egészségügyi Középiskolában 
részt-vett  Az elsősegélynyújtás napján “A nem 
tudás nem igazol“ jelszóval. A találkozó a téli 
stadion tornatermében zajlott le, ahová más
alapiskolák tanulói is eljöttek. Alaphelyzetek 
voltak kialakítva, ahol a középiskola diákjai 
bemutatták a sérülések különféle lehetséges e-
seteit. Elismételtük az elsősegélynyújtás elsőd-
leges alapelveit, a sérült áthelyezését, a stabil 
testfekvést, a tudat szintjének megállapítását, 
idegen test eltávolítását a légzőrendszerből, a 
fej, a hátgerinc, a has és mellkas sérüléseinél 
nyújtott elsősegély nyújtását, valamint a nagy-
erejű vérzés és más eseteknél történő eljárást. 
A tanulók maguk is kipróbálhatták az elsősegély-
nyújtást, amitől nagyon lelkesek voltak. Végezetül 
minden résztvevő megkapta a Nyitrán  Az elsőse-
gélynyújtás napján  való résztvétel  elismerő okle-
velét. Minden polgár természetes kötelessége, 
hogy a saját lehetősége szerint megkülönböztetés 
nélkül elsősegélyt nyújtson mindenkinek, akit 
baleset vagy hirtelen betegség ért. Az elsősegély-
nyújtás nemcsak természetes (erkölcsi) kötelessége 
minden polgárnak, hanem kötelessége is, amelyre 
az emberek egészsége gondoskodásáról szóló tör-
vény is rámutat. Elsősegélyt kell nyújtani minden
balesetnél, mérgezésnél és hirtelen megbetegedés-
nél. És emlékezzünk arra, hogy  a nem tudás 
nem igazol!                  
                                                KatarínaTusková 
-------------------------------------------------------------

TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Születek: 
Vološin Tereza 
 Audi Natália 

 

Jubilánsok : 
70 éves:    Beke János 
  Borka Mihály 
  Žáčik István 
75 éves:  Špalek Juliana 
80 éves:  Iványi Rozália 
  Lisický György 
  Patáč Dénes 
  Vrančík László 
85 éves:  Bárta Zigmund 
  Tomašek Anna 
90 éves :  Béres Mária 
  

60 éves házasság kötés: 
Bárta Zigmund és Gál Irén 

 

Elhunytak : 
Lacko Gyuláné – 59 éves 
Jároši Györgyné– 69 éves 
Mihalovič Teréz – 87 éves  
Molnár Margit – 87 éves 

Košec Péter – 56 éves 
Osvald András – 74 éves 

Molnár Mihály – 85 éves (FJ) 
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                                                    A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 

- 2009.9. 4- én 14.00 órakor volt jelentve a KR- re, hogy a posta előtti kereszteződésben egy kiskorú 
kerékpáros és egy személyautó  közlekedési balesetére került sor. A KR járőrei segítségre voltak a baleset 
dokumentálásánál és a közlekedés irányításában. Még a szükséges eljárások befejezése előtt 
a járőrszolgálatot újabb balesetről értesítették 3 motoros jármű között a Vecse és a Tornóc községeket 
összekötő első osztályú főúton. A járőrszolgálat itt is segítségre volt a közlekedés irányításában.  
- 2009.9. 5- én 06.55 órakor volt értesítve, hogy az 500-as számú ház  körül a kapura kék színnel a fasizmust 
propagáló jeleket fújnak. A kihívott Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálata az esetet  mint bűntettet vette át. 
A tettes megállapítása után ellene büntetőeljárás lett indítva és 3 évig terjedő büntetés veszélye fenyegeti. 
- 2009.9.10- én   11:00 órakor jelentette egy helyi lakos a KR -re, hogy  a helyi temetőben eltulajdonították 
a táskáját az iratokkal együtt. Az esetet átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség. A kamerarendszeren keresztüli 
kiértékelés után meg lett állapítva az elkövető személye.  
- 2009.9.10- én  15:00 órakor a KR járőrszolgálata  körútja során a helyi  temetőben sérült fekete gólyát észlelt. 
Óvatos módon a gólya meg lett fogva és átadva a Sellyei Körzeti Hivatalba, akik elvitték kezelésre a bajmóci 
állatkertbe.  
- 2009.9.16- án 10:05 órakor jelentette egy helyi lakos a KR-re, hogy az artézi kútnál roma gyerekek támadták meg, 
köveket kezdtek rá dobálni, miközben kisebb sérüléseket szenvedett el.  Az esetet mint kihágást jegyezték be, és 
tárgyi hovatartozása alapján továbbítva lett a Sellyei  Munka, Szociális és családügyi Hivatalba, valamint a Tornóci 
Alapiskola igazgatóságára.  
- 2009.9.18- án   9.15 órakor a  KR járőrszolgálata   a Körúton  idegeneket figyelt meg  (Romániából), akik 
a meg-felelő engedély nélkül paplanokat árultak. Ez a tevékenység meg lett nekik tiltva és a pénzbírság
megfizetése után a faluból ki lettek tiltva.  
- 2009.9.19- én   19:10 órakor a  kamerarendszeren keresztül egy  a Coop Jednota épülete  előtt  a járdán leparkolt 
személyautó lett megfigyelve. A tulajdonos megérkezése után helyben pénzbírság lett kiszabva.  
- 2009.9.20- án   18:00 órakor a falunkban élő idegen mobiltelefonjának eltulajdonítása  lett bejelentve a KR-re, 
amely során  500 € értékben érte kár. A tett elkövetőjének megállapítása után, az esetet átvette a Sellyei Körzeti 
Rendőrség, és ellene büntetőeljárás lett kezdeményezve.  
- 2009.9.20- án   22.30 órakor a KR szolgálata a Šöter utcában észlelte, hogy a családi ház kertjéből sűrű, fekete füst 
száll fel. A ház tulajdonosai írásban lettek előidézve a kihágás megtárgyalásához.  
- 2009.9.22- én   16:00 órakor a KR  járőrszolgálata  a Metropol épülete előtt verekedő roma gyerekeket figyelt meg. 
A veszekedés megszüntetése után a gyerekeket átadták a szüleiknek, akikkel megbeszélés folyt le.   
- 2009.9.23- án   00:30 órakor a  KR  járőrszolgálata  együttműködésre lett felkérve Sellyei Körzeti Rendőrség 
szolgálatot végző  képviselőjétől egy személy elfogására , aki a nyilvános telefonautomatábból a posta elől többször 
hívta a  155 és 158 –as vonalakat és nem valós adatokat állított. A KR járőrszolgálata a zselizi polgárt kinyomozta és 
a vasútállomás előtt őrizetbe vette és átadta a Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálatának, aki felhozta ellene a 
vádakat.  
- 2009.9.27 én   14.30 órakor a  KR  járőrszolgálata  az Alvégben  járdán fekvő férfit figyelt meg. A megállapítás
után, hogy ittas állapotról van szó, értesítve lett a felesége, aki a kihágást elkövetőt átvette és elvezette haza.  
 - 2009.10.2- án   egy mobiltelefon lett találva és átadva a KR-re, ahol a községi hangosbemondó kihirdetése 
és a gyártói szám leellenőrzése után a tulajdonos átvehette.   
- 2009.10.6- án   jelentette az itteni KR-re, hogy eddig ismeretlen tettes  eltulajdonította a nemlakott családi házából 
községünkben különböző tárgyakat  cca 35,- € értékben.  Az említett ügy mint kihágás van vezetve a KR-en.  
- 2009.10.7- én   a helyi KR-re jelentették, hogy az iskola területén kívül  kiskorú iskolás megtámadására 
került sor egy szintén kiskorú roma gyerek által.  A kiskorú diáklánynak a támadással sérülést okoztak, és az 
eset jelenleg vizsgálatban van. 
- 2009.10.14- én   17:45 órakor a a  KR járőrszolgálata   körútja során  a Majer utcában fekvő férfit észlelt az út 
szélén.  A megállapítás után, hogy ittas állapotról van szó,  a kihágást elkövetőt hazakísérték és be lesz idézve 
a kihágás elintézésére.  
- 2009.10.16- án   12:09  órakor volt a KR-re jelentve, hogy a községben az utcákban egy utánfutót vontató személy-
autó járkál, és mozgó hangosbemondón  keresztül értesíti a lakosokat, hogy  másodlagos nyersanyagot vásárol fel, 
beleértve az autóbattériákat is. E bejelentés alapján kinyomozták és ellenőrzéssel megállapították, hogy van 
érvényes vállalkozói levele. De ebben az autobatéria felvásárlása nem szerepelt. A nevezettel ismertetve volt, hogy 
kihágást követ el, és a tevékenysége be lesz jelentve   a vállalkozói hivatalba. Ezen kívül ki lett oktatva és 
a községből elküldve.    ( a használt autobatériákat a polgárok csak az osztályozott gyűjtőudvaron adhatják le).  
- 2009.10.18- án  10:40 órakor jelentette a  Dusla Šaľa alkalmazottja, hogy az Amerika II.-on a területükön 
az épületen az ablak kitörésére került sor. Behatolással történt lopás bűntette gyanúja miatt az esetet átvette a 
Sellyei Körzeti Rendőrség járőrszolgálata.  
- 2009.10.23- án    14:00  órakor a kamerarendszer segítségével észlelték, hogy a családi ház falára az iskola 
közelében  a tanításról távozó diák obszcén dolgokat rajzol.  Az esetet mint kihágást  jegyzik.  
- 2009.10.23-  án   14:10 órakor volt jelentve egy kiskorú anyja által, hogy a gyermekét az iskolából hazafele 
megtámadta és megütötte  az osztálytársa.   Az esetet mint kihágást  jegyzik és vizsgálják..  
   Továbbá szeretnénk figyelmeztetni a polgárokat, hogy tilos a parkolás a nem meg engedett helyeken, 
főleg nem járdákon. Némely eset már fel van jegyezve a kamerarendszeren keresztül és ezen kihágások 
ismétlődése esetében a községi rendőrség erélyesebben fog fellépni és bírságolni, esetleg ún. papucsokat 
felszerelni.  
   Továbbá felszólítjuk a lakosságot, hogy a kutyákat ne engedjék el póráz nélkül, mivel gyakran kerül sor, 
főleg a gyermekek veszélyeztetésére. A tulajdonos megállapítása esetén pénzbírságot fogunk kiszabni.  
                                                                                                                                            A tornóci községi rendőrség  

      Hulladék, hulladék, hulladék.... 
A hulladékosztályozás lehetőségeinek bővítése és minőségibbé 
tétele céljából a községben színesen megkülönböztetett 
konténereket biztosítottunk és helyeztünk szét a hulladék egyes 
fajtái  gyűjtésére.  
Sárga konténer – a plasztüvegek és tartók gyűjtésére van 
meghatározva. Ide tartoznak: átlátszó (semleges) és színes 
üvegek (előtte kérjük összenyomni) ásványi italoktól, üditő 
italoktól PET jelzéssel 
Kék konténer – a papír gyűjtésére szolgál Ide tartoznak: újságok, 
folyóiratok, füzetek, levelezés, stb. 
Zöld konténer – az üveg gyűjtésére szolgál. Ide tartoznak: 
üvegpoharak cserepek és klasszikus üvegek - színtelen és színes. 
Piros konténer – a fémtartók gyűjtésére szolgál. Ide tartoznak 
a konzerves dobozok, az üdítők fém dobozai.  
A konténerek falunk minden lakosának szolgálnak használatra, 
és ezúton kérjük Önöket, hogy csak osztályozott és tiszta 
anyagokat dobáljanak beléjük. 
       Osztályozunk..... 
Továbbra  is folytatjuk a már  
bevált osztályozási rendszert,  
vagyis a háztartásokból való  
gyűjtést és azok elszállítását  
a hulladékgyűjtő udvarba meghatározott időben minden hónap-
ban egyszer. 
Ezek a rendszerek inkább találják meg gazdájukat, de még itt is 
találunk olyan embereket, akik összetévesztik az osztályozott 
hulladékgyűjtést a szemét gyűjtésével. Figyelmeztetjük Önöket, 
hogy az osztályozásnak csak akkor van értelme, ha az összegyűjtött 
anyagot még egyszer fel lehet használni. És ez csak akkor 
lehetséges, ha aránylag tiszták és egyforma fajtájú anyagot 
tartalmaznak, mert különben a  szemét közé kell tennünk, ami már 
költséges.  
A községben már néhány éve működik a hulladékgyűjtő udvar, 
ahová az emberek szükség szerint elvihetik a kiosztályozott 
hulladék fajtáit. 
A gyűjtőudvarba el lehet vinni más fajta anyagokat is, mint 
azokat, amelyeket a háztartásokból gyűjtünk. Ha találunk 
felvásárlót, kibővítjük ezt a választékot is.  Jelenleg 
a következő-fajta anyagokat lehet elvinni az udvarba fizetés 
kötelezettsége nélkül: 
papír, tetrapak csomagolások,  plasztüvegek (kérjük 
összenyomni), fólia, más plaszt, fémhulladék, fémkonzervosdo-
bozok,  abroncsok,  elektronikus hulladék,  neónok és kompakt 
égők, akkumulátorok, üveg, nagy tömegű hulladék (bútor), 
konyhai használt olaj,  biologiai hulladék  (ha nem tudja otthon 
a kertben komposztálni) komposztálásra. A biológiai 
hulladékot szétkel választani, és amelyiket szét kell zúzni, 
össze kell kötni kötegekbe.        A nyitvatartás ideje:   
Téli időszakban: - hétfő, szerda, péntek – 13,oo órától  17,oo  óráig 
       Szombaton 9,oo órától 12,oo óráig és 13,oo órától  17,oo óráig. 
 

A kerületi önkormányzatok  
szerveibe való választások 

A SZK Nemzeti Tanácsa elnöksége 2009. július 2- án kelt 
272/2009 –es számú határozata alapján ki lettek hirdetve a ke-
rületi önkormányzatok szerveibe való választások, és a válasz-
tás napja 2009. november 14-ére, szombatra lett kitűzve. 
A választás a meghatározott napon történik meg 7.00 órától 
22.00 óráig. Az 5 –ös számú - Sellye választási körzetben - 4 
képviselőt választunk. 
Községünkben 3 választási körzet van kialakítva és pedig:   
Az 1-es számú választási körzet a helyi kultúrházban az 1-
512, 918, 974, 976, 977, 980, 981, 986, 987, 992 számú 
lakásokban és lakóegységben lakók, Újmajor lakosai, valamint 
a községbe bejelentkező választók számára.  
A 2-es számú választási körzet a helyi kultúrházban az 515-
850, 906-907, 910-917, 919-964, 966-969, 971-973, 982, 985, 
988, 989, 991, 993-995 és 997, 1000-1001 számú lakásokban 
és lakóegységben lakó választók számára.  
A 3-es számú választási körzet Felső Jató Közösségi 
Központjában a Felső Jatón és Kulcsáron lakók részére.  
A polgároknak lehetőségük van munkanapokon 7.30 órától 
16.00 óráig meggyőződni a községi hivatalban arról, hogy be 
vannak– e jegyezve a választók névsorába. 
   A község 2009.10.20 –ig  minden, a választók névsorába 
bejegyzett  választónak kézbesítette a választás idejéről és 
helyéről szóló értesítést.  Ha a választópolgár nem kapta ezt 
kézhez, kérjük, győződjön meg arról a községi hivatalban, hogy 
be van–e jegyezve a választók névsorába. Az értesítés második 
oldala figyelmeztetést tartalmaz a választó számára.  
   A választópolgárnak, aki nem tud eljutni a választóhelység-
be, joga van kérvényezni  a  körzete választási bizottságát, 
hogy a választást mozgó választási urnába tehesse meg, 
legkésőbb a választás előtti napon jelezze ezt a községi 
hivatalban vagy a 031/7781496 –os telefonszámon.  
Ha a választások első fordulójában az önkormányzat elnöki 
posztjának jelöltjei közül egyik sem kapja meg az érvényes 
szavazatok túlnyomó többségét, második fordulóra kerül sor 14 
napon belül. 
              Katarína Zalubelová, a választásért felelős munkatárs
 

A fiatalság  falunkban 
Mai modern világunkban majdnem minden fiatal, amikor a“ Szórakozás és Kikapcsolódás“ szavakat hallja, 
diszkóra vagy a barátaival való összejövetelre gondol. A szabadidőt azonban másképp is el lehet tölteni. Igaz, 
hogy mindenkinek más az érdeklődési köre, de csak a fiatalok elenyésző része tudja, hogy hány hely létezik 
falunkban a kikapcsolódásra. Legyen az aktív vagy passzív pihenés, mindenki megtalálja a magának 
megfelelőt. Valaki szívesen fekszik az ágyra, vagy ül a karosszékbe és olvas. Már régóta az ember nemcsak 
tanul a könyvekből. A falusi könyvtárban számtalan könyv található. Kielégítik nem csak az idősebb 
korosztályolvasót, de a fiatalabbakat is. Az interneten való szörfözés és új ismeretek szerzése szintén örömet 
okoz azoknak, akik otthon ezt nem engedhetik meg maguknak. A falusi könyvtár ugyanis azon könyvtárak 
közé tartozik Szlovákiában, amely rendelkezik internetes összeköttetéssel. A sport kedvelői is megtalálják
a magukét: Az új multifunkciós játszótér többféle sportág kiszolgálását biztosítja és az iskolai tornatermet 
az edzőteremmel szintén lehet látogatni. A lányok röplabdát és kidobós labdajátékot játszhatnak - sportokat, 
amelyek újra divatba jönnek. A labdarúgás és a kosárlabda meg a fiúkat ihleti meg. A legnehezebb feladat 
a fiatalokat bevonni ezekbe a tevékenységbe. A község bárhogyan is fogja akarni felhívni a figyelmet ezekre a 
helyekre,  a legtöbb tőlük, fiataloktól  fog függeni.  Vagy kinyitjuk a szemünket és valami újba fogunk, ami 
később talán meghozza számunkra a gyümölcsöt.                       Tomáš Špánik 

A község szívesen fogad és támogat minden új ötletet, kezdeményezést, 
amely hozzájárul a fiatalok szabadidejének kulturált eltöltéséhez. 
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ska Oľča „A” 
2010.03.13 10:00 ó.- Trenčianska Teplá  „A”; 
16:00 ó. - Nová Dubnica  „A”  
A csapat a 6. helyen van: 
Tornóc B   3  2  0  1  44:28  32:22  7 
A  „C“ csapat a  4 ligában 4 mérkőzést játszott le, 
egy győzelemmel és 3 vereséggel.  A találkozók 
eredményei a következők:  Tornóc C – Bánov A 12 
: 6,  Tornóc C – Bát.Kosihy  3:15,  Nové Zámky  –
Tornóc C 13:5, Tornóc C – Bánov C 7:11 
 A „C“ csapat sorsolás alapján fogja játszani 
a hazai mérkőzéseket, mégpedig a következőkép-
pen: (mindegyiket 13.00 órakor) 
    2009.11.07. - Močenok  „A“ 
    2009.11.21 -  Šaľa „A” 
    2009.12.05 -  Zemné „A” 
    2010.01.30 -  Nové Zámky „C” 
    2010.02.13 -  Šurany „B” 
    2010.02.27 -  Kom./Šahy „C“ 
    2010.03.13 -  Strekov “A” 
    2010.03.27  - Dlhá nad Váhom 
A csapat a 11. helyen van: 
Tornóc C   4  1  0  3  109:159  27:45  6 
A „D“ csapat a járási versenyben 3  mérkőzést 
játszott le 3 vereséggel. A találkozók 
eredményei a következők: Tornóc E - Tornóc D 
12 : 6,  Vlčany B - Tornóc D 13:5,   Tornóc D –
Vlčany A 1:17 
A „D“ csapat sorsolás alapján fogja játszani 
a hazai mérkőzéseket a  következőképpen: 
(mindegyiket 18.00 órakor): 
2009.10.23  - Neded  „A“  
2009.11.13. - Mix Šaľa „C” 
2009.12.04  - Dlhá n./V „B” 

Sedülők I. B osztály: 
Hájske – Tornóc 2:9 (1:4); R.Stojka – 3, M. 
Dymák – 2, A. Rotek, F. Surányi, Z. Baricza, R. 
Pintér; Tornóc – Neded 1:3 (0:1); I. Stojka. 
A táblázat élére való párbajban a hazaik 
elszenvedték első vereségüket; Močenok –
Tornóc 3:1 (0:1) F.Surányi; Tornóc – Jarok 0:6 ! 
(0:3) 
V. Zálužie – Tornóc 7:1 ! (2:1) R. Sztojka 
Tornóc – N. Sady 2:4 ! (2:2) R. Sztojka – 2 
A serdülők csapata a vereségek után leesett 
a táblázat éléről a hátmezőnybe.  

Serdülök csapata a 7.helyen van: 
7.   Tornóc    9    4 0 5 18:29    12 

 

 

Tanulók I. A osztály 
Tornóc – Hájske 4:1 (0:1) I.Kulina-2, 
M.Keszeli-2; Dlhá n/V – Tornóc 2:4 (1:1)
M.Planko – 3, I.Kulina; Tornóc – Selice 4:0 
(1:0) I.Kulina- 4 !; Neded – Tornóc 4:3 (0:2)
I.Kulina- 3, M.Keszeli; Tornóc – Tešedíkovo 
3:0 kont. (3:3 nem befejezett, a vendégek lejöttek 
a játszótérről a büntető lefújása után); Tornóc -
Močenok 2:1 (2:1) M.Végh, öngól; H. 
Kráľová - Tornóc 2 : 2  (0:0)    
 

Táblázat: 
1. Vlčany 9 7 0 2 28:13 21 
2. Tešedíkovo 9 6 1 2 33:8 19 
3. Neded 9 6 1 2 31:9 19 
4. Tornóc 9 5 2 2 27:16 17 
5. Močenok 9 5 1 3 22:13 16 
6. Hájske 9 4 0 5 15:22 12 
7. Diakovce 9 3 2 4 19:23 11 
8. Dlhá n/V 9 2 0 7 13:29 6 
9. H.Kráľová 9 1 2 6 8:37 5 
10.Selice 9 1 1 7 8:34 4

                   Feldolgozta: Š. Kočiš

A Nitra- Šaľa  II.A osztályában  a 2009/2010 –es  idény 
őszi része folytatódott a  további fordulókkal. 
5. forduló: Hájske – Tornóc 8:1! (4:1) A vendégek 
 Janáčcsal a kapuban nem fogták meg a  mérkőzés
kezdetét. Az egyetlen gólt  N. Kántor adta.  B. Fázik,
10 néző. 
6. forduló: Tornóc – Kynek 3:2 (3:1) 
A hazaiak L. Kukla  és J.Vričan góljai után  3:0 –ra 
vezettek a fontos mérkőzésen. A vendégek azután 
csökkentettek és az utolsó percek már csak a bíró 
jelzésére váró percek  voltak.          B. Süttö,  80 néző. 
7. forduló: Čakajovce – Tornóc 7:2! (4:2) 
A vendégek ismét kapus nélkül  (Janáč-Kukla) 
meglepően R. Biroczival vezetésre álltak.  A hazaiak 
még a félidő végéig megfordították az állást, habár
E.Štipsky csökkentett 3:2 –re. A második félidőben
a bírónak is köszönhetően egyértelműen az újonc
dominált.  B. Kutlák , 100 néző. 
8. forduló: Tornóc – Jarok 2:1 (1:1) 
A hatpontos mérkőzésen J.Žilinský kapussal a nézők 
csak a  35. percben láttak gólt. A lövő  L.Kukla volt.
A félidő végén a vendégek azonban kiegyenlítettek. A 
fontos pontokról távoli lövéssel Z.Bartuš döntött.
A forduló  felállásában  – Ölvecký M.   B. Brath, 100 n. 
.9. forduló: H. Lefantovce – Tornóc 3:1 (2:1) 
A hazaiak már a  3. percben felállították az állást, de
L.Kuklának sikerült  kiegyenlítenie, de aztán már csak
Lefantovce csapatának ajátékosai voltak sikeresek. 
B. Brath,  150 néző. 
10. forduló: Tornóc – Rišňovce 1:0 (1:0) 
A  7. percben Ľ. Janáč  lövése   1:0-ás vezetést jelentett. 
A második félidő már csak a bíró végső 
füttyszaváravaló várás volt. A forduló felállásában
Ölvecký.  B. Šimor,  80 néző 
11. forduló: Ivánka – Tornóc 3:0 (2:1 nem 
befejezett)   Az ivánkaiak lebecsülték a 8 „ kitartó“ 
tornóci játékost  és a 20. percben  még   0:1 volt az  
 

 A tornóci asztaliteniszezők az új  2009/2010 –es 
évadban már elkezdték  játszani   versenyeiket. Az „A“ 
csapat mint  az I. liga  résztvevője három mérkőzést
játszott le,  egy vereséggel  és két győzelemmel .
A találkozók eredményei  a következők  Tornóc „A“ -
Šurany  6:8. Levice A – Tornóc A 6:8, Nové Zámky -
Tornóc A  4:10.     
Az „A“ csapat sorsolás szerint a következőképpen
fogja játszani  a hazai mérkőzéseket: 
2009.11.15  10:00 ó.- Nitra „B“; 16:00 - Nitra „A“ 
2009.12.05.   10:00 ó.- Kom./Šahy  „A“; 16:00 ó. -
Hont.Trsťany A 
2010 10.01.30. ó- Levice „A“; 16 h – N.Zámky „A“ 
2010.02.13.  10:00 ó.- Holíč „C”; 16:00 ó. - Ivanka 
pri Dunaji “A” 
2010.03.20. 10:00 ó.- Galanta “A”; 16 ó. - Senec A 
A csapat az  5. helyen van: 
TJ Tornóc   A   3  2  0  1  68:74  24:18  7 
A „B“ csapat  a  2 ligában  3  mérkőzést játszott le,  2
győzelemmel és 1 vereséggel. A találkozók eredményei 
a következők:  Nové Mesto A – Tornóc B  4 : 14,
Trenčín A – Tornóc B 7:11, Vráble – Tornóc B 11:7 A 
„B“ csapat sorsolás alapján fogja játszani a hazai 
mérkőzéseket, mégpedig a következőképpen: 
2009.10.31  10: 00 ó.- Klátová Nová Ves „A”;  16:00 ó.
- Veľké Uherce „A” 
2009.11.21.  10: 00 ó.- Považská Bystrica  „A”;  16:00 
ó. - Dubnica n/.V “A” 
2009.12.12. 10: 00 ó.- Nitra “C”; 16:00 ó. - Továrniky 
„A” 
2010.01.09. 10: 00 ó.- Nové Mesto n/V. „A”; 16:00 ó. -
Trenčín „A” 
2010.01.23 16:00 ó. - Vráble „A” 
2010.02.20. 10:00 ó.- Bánov „A”;  16:00 ó. – Zemian- 
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    2009.12.11 - Tornóc „E” 
    2010.01.08 - Vlčany „B” 
    2010.01.29 - Šaľa „B” 
    2010.02.12 - Močenok „B” 
    2010.02.19 - Lipama Šaľa „D” 
Az „E“ csapat a járási versenyben 3 mérkőzést 
játszott le, egy győzelemmel és 2 vereséggel.. A 
találkozók eredményei a következők:  Tornóc E – 
Tornóc D  12 : 6,  Tornóc E - Vlčany 5:13, Šaľa - 
Tornóc E 
Az „E“ csapat a következőképpen fog játszani 
(mindegyiket 18.00 órakor): 
    2009.11.20  - Neded  „A“  
    2009.11.27 -  MIX Šaľa „C” 
    2010.01.15 -  Šaľa „B” 
    2010.01.22. - Močenok „B” 
    2010.01.29 -  Dlhá n./Váhom „B” 
    2010.02.05 -  Vlčany „B” 
    2010.02.26. - Lipama Šaľa „D” 
 

Sellye járás táblázata a 3. forduló után 

Sorrend  Csapat pontok 

7. Tornóc E 5 
9. Tornóc  D 3 

 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tornóci 
Községi Hivatalnak az anyagi támogatást, 
amelyet szakosztályunknak nyújtott, valamint 
köszönetet mondunk az alapiskolának, Láng úrnak 
és Čelítko úrnak a támogatói hozzájárulásért. 
Köszönjük a szurkolóknak és a sport kedvelőinek 
az egyes mérkőzéseken való részvételt és 
a támoga-tást.                                     
                                                    Miroslav Ševčík, 
                       az asztalitenisz szakosztály nevében

eredmény öngóllal. Nagynehezen sikerült az 
állást megfordítani. Kitűnően fogott  Žilinský J. 
A második félidő már nem kezdődött el a játékos 
sérülése miatt. Említésre méltó a hazai nézők 
tapsa a vendégek öltözőbe vonulása közben.    B. 
Mohál,  100 néző. 
12. forduló: Tornóc – P.Kesov 1:1 (1:1) 
A hazaiak kétszer lőtték  meg a kapufát. Gyors 
akció után a vendégek vették át a vezetést. A 30. 
percben  M.Ölvecký  kihagyta a 11-est. Az öltözőbe 
már az  1:1-es döntetlennel mentek, amikor is 
T.Bartuš. egyenlitett. A félidő után már csak 
játszogattak.   B. Takáč, 60 néző 
13. forduló: Svätoplukovo – Tornóc 6:0 ! 
A vendégek féltucatot kaptak. A serdülő Stojka 
kivívta a figyelmet, aki a 65. percben lépett színre és 
3. gólt adott, a negyedikhez hozzájárult.  
Táblázat: 
1. Ivanka 13 12 1 0 45:9 37 
2. Lužianky 13 12 0 1 38:10 36 
3. Selice 13 9 0 4 42:22 27 
4. Svätoplukovo 13 8 2 3 43:27 26 
5. Cabaj-Čápor 13 7 3 3 30:15 24 
6. Hájske 13 6 2 5 38:23 20 
7. Mojmírovce 13 6 1 6 31:23 19 
8. Čakajovce 13 5 3 5 26:24 18 
9. Tornóc 13 4 1 8 14:45 13 
10.Rišňovce 13 3 2 8 15:30 11 
11.H.Lefantovce 13 3 2 8 20:43 11 
12.P.Kesov 13 3 1 9 17:45 10 
13.Kynek 13 2 2 9 19:38 8 
14.Jarok 13 0 2 11 11:35 2 
 

Aktualitás:  A Selicével való találkozó után 
Petrovič L. úr lemondott edzői funkciójáról. 

A csapatot jelenleg Janáč Ľ. vezeti. 
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