
Deň obce slovom i obrazov

Druháci na návšteve u pána starostu 

Rybárske preteky na AMERIKE III 

Od rána sa konali rybárske preteky 

detí na rybníku Amerika. Súťaže sa 

zúčastnilo 14 malých nadšencov, víťazmi 

sa stali: I.miesto Š. Keszeli, II.miesto 

R. Košťál a III. miesto D. Ostrožanský. 

Spokojní boli všetci, aj diváci, ktorí si 

mohli pochutnať aj na pečenej rybe a 

guláši.

Obecný úrad a FK Dynamo usporiada

XVI. ročník minifutbalového turnaja o 

Pohár starostu obce

dňa 5. júla 2011 so začiatkom o 9:oo 

hodine na miestnom futbalovom 

ihrisku. Súťažiace družstvá sa môžu 

prihlásiť na obecnom úrade do 4. júla 

2011. Štartovné je 5,00 €. Prihlásiť sa 

môže družstvo, ktoré tvorí min. 6, max. 

10 hráčov. V každom mužstve môžu 

byť max. 2 hráči, ktorí nemajú trvalý 

pobyt v obci, resp. nie sú členmi FK 

Dynamo Trnovec nad Váhom. Súpis s 

min. počtom hráčov je treba odovzdať 

pri prihlásení a uzavrieť pol hodiny 

pred zahájením turnaja. Súbežne bude 

prebiehať turnaj detí do 14 rokov. Tieto 

družstvá štartovné neplatia.

Deň detí (skr. MDD) je sviatok 

detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 

krajinách sveta. Medzinárodný deň 

detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 

každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v 

niektorých ďalších krajinách bývalého 

sovietskeho bloku) sa slávi od roku 

1952.

Žiaci našej školy oslavovali tento 

deň na futbalovom ihrisku Trnovec 

nad Váhom. Svoje ukážky im prišli 

predviesť Obecná polícia Trnovec nad 

Váhom, Hasičský záchranný zbor zo 

Šale a Špeciálna kynologická záchranná 

služba Slovakia. Deti si nadšene 

prezerali hasičskú techniku a ukážky 

záchranárskeho psa. Po ukončení 

programu sa žiaci rozišli a každá trieda 

pokračovala vo svojom vlastnom 

programe.

Touto cestou ďakujeme členom 

Špeciálnej kynologickej záchrannej 

služby Slovakia, hasičského zboru zo  

Šale, obecnej polície z Trnovca nad 

Váhom a pánovi Deziderovi Marčekovi 

za nezabudnuteľný zážitok a ochotu 

podeliť sa so svojimi skúsenosťami a že 

nám venovali časť zo svojho vyťaženého 

programu.

Katarína Tusková

pokračovanie na strane 2

Program na námestí začal na pravé 

poludnie súťažou vo varení gulášu. 

Na tohtoročnej, už tretej v poradí, 

sa zúčastnili štyri družstvá – Pytóni, 

Obecný hasičský zbor, Focesa, Gulášoví 

experti. Odborná porota na čele s Ing. 

Hanzlíkom rozhodla, že každý guláš 

bol niečím jedinečný. Preto všetky 4 

družstvá ocenila rovnako.  

V miestnom kultúrnom stredisku 

sa uskutočnil V. ročník speváckej súťaže 

„Talent 2011“ . Súťažilo 17 detí v dvoch 

kategóriách. V kategórii A zvíťazila 

Katrin Kissová z Trnovca nad Váhom, v 

kategórii B Kristína Vencelová zo Šale.

Kultúrny program sa uskutočnil 

na námestí. Na úvod sa všetkým 

prítomným prihovoril starosta obce Ing. 

Ján Hrabovský takto: 

Dobrý deň, milé dámy, vážení páni, 

milí mladí priatelia!

Mám tú česť a potešenie prihovoriť sa 

Vám v tento sviatočný deň. Veľmi si vážim, 

že sme sa tu zišli v takom hojnom počte.

Každý sviatok, ktorý si pripomíname, 

či už v súkromí rodinného kruhu, alebo 

v širšej spoločnosti má nejaký dôvod. 

Trnovecké Noviny
Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom
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OZNAMY

Z každého rožka troška, 
alebo aké boli viii.obecné dni

deň detí
 plný zážitkov

25. júna sme už po ôsmykrát slávili sviatok našej obce

Pre deti bol k ich sviatku opäť pripravený bohatý program

1



Dnes sa tu stretávame už po 8. krát, a 

to pri príležitosti Dňa obce Trnovec nad 

Váhom. Tradíciu organizovania DO sme 

odštartovali v r. 2004, pri významnej 

udalosti: slávnostného prijatia a vysvätenia 

nových symbolov obce: erbu, vlajky a 

pečate. Pre tých mladších ale aj pre starších 

by som rád pripomenul stručnú históriu ich 

vzniku: Po niekoľko ročnom zvažovaní pre 

a proti, členmi OZ a aktívnymi obyvateľmi 

obce, nad výberom symbolov, ktoré by mali 

oporu v historických dokumentoch a aj 

čo najvýstižnejšie charakterizovali našu 

obec, ako aj nad ich grafi ckým a farebným 

stvárnením, sme konečne dospeli ku zhode. 

Heraldická komisia MV SR kladne posúdila 

náš spoločný návrh a následne, na riadnom 

zasadnutí, dňa 31.5.2004  bol erb obce 

schválený obecným zastupiteľstvom v podobe, 

ktorá vám je už dôverne známa: Obecný 

erb je erbom s tzv. hovoriacim symbolom - 

jeho obsahom je rastlinný motív, prevzatý z 

historickej pečate, interpretovaný ako krík 

trnky. Symbol je ďalej doplnený o motív 

rieky Váh a je vložený do tzv. španielskeho 

heraldického štítu. Erb je súčasťou identity 

obce, tak ako odtlačky prstov identifi kujú 

každú jednotlivú osobu.

Kristián Bartuš

Radovan Fujdiar

Viktória Matušicová

Marián Kóša

Darina Chvostíková – 54 ročná

Mária Krkošková – 74 ročná

Jozef Szabo – 67 ročný

 Cecília Galbavá (HJ)

 Irena Bekeová

 Júlia Čicmišová

 Etela Lévaiová

 Alžbeta Borková

 Mária Holecová

 Irena Kolečániová

 Veronika Liptaiová

 Júlia Takáčová

 Mária Hulalová

 Valéria Oláhová

 Lýdia Ráczová

 Mária Malková

 Peter Gombos HJ

pokračovanie z prvej strany

Vážení spoluobčania,

spoločenských akcií nemáme v obci mnoho, 

dnešný deň preto prosím berte tak trochu 

aj ako vítanie leta, nadchádzajúcich 

prázdnin a dovolenkového obdobia.

Program DO sme sa snažili voliť tak, aby 

obsahoval takpovediac z každého rožka-

troška. Dúfam, že bude zaujímavý pre 

všetky vekové kategórie.

Vždy je dobré mať možnosť stráviť 

niekoľko pekných hodín v príjemnom 

prostredí a v spoločnosti milých ľudí. 

Želám Vám všetkým príjemný kultúrny a 

spoločenský zážitok!                                             

Ďakujem za pozornosť!

Všetkým vyvolalo úsmev na tvári 

vystúpenie detí ZŠsMŠ v Trnovci 

nad Váhom, po ktorých zaspievali 

víťazi speváckej súťaže. Tanečný klub 

Jumping Šaľa zaujal svojim vystúpením 

a speváčky klubu dôchodcov Jesenné 

ruže prispeli niekoľkými piesňami. 

K dobrej nálade prispelo vystúpenie 

hudobnej skupiny Z času na čas a záver 

programu patril vystúpeniu brušnej 

tanečnice.

Vo večerných hodinách nasledovala 

uličná zábava, ktorá trvala až do skorého rána. 

Do tanca a spevu zahrala hudobná skupina 

Atlas. Pre milovníkov iných hudobných 

žánrov sa v kaviarni Šport konala diskotéka. 

Sprievodným programom bola tento rok 

stolnotenisová exhibícia pre verejnosť, ktorá 

sa konala v telocvični základnej školy.

Aj v tomto roku nám počasie prialo 

a prispelo k tomu, že podujatie sa naozaj 

vydarilo. Srdečná vďaka patrí všetkým 

organizátorom a sponzorom. Už sa tešíme 

na ďalší ročník tejto obľúbenej akcie!

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom
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Z každého rožka troška, 
alebo aké boli viii.obecné dni



Dňa 7.5. sa na začiatok rybárskej 

sezóny uskutočnili tradičné rybárske 

preteky na rybníku AMERIKA 

III. Po predchádzajúcej úprave 

juhozápadného pobrežia a po vyčistení 

okolia na spoločnej brigáde a vykosení 

celého pobrežia bolo všetko pripravené 

tak, aby si rybári mohli v upravenom 

čistom prostredí vychutnať prvé zábery 

sezóny. Pre rybárov, ale aj pre všetkých 

návštevníkov bolo pripravené chutné 

„halászlé“, pečené ryby a občerstvenie 

v bufete.

Preteky trvali od 7:00 do 12:00 

hod. Po ukončení boli ulovené 

ryby zvážené a vyhodnotené. Za 

veľmi pekného počasia sa pretekov 

zúčastnilo 79 pretekárov a ulovilo sa 

spolu 123 ks kaprov. Rekordné úlovky 

neboli, ale na začiatok sezóny poteší 

každý záber. Víťazom pretekov sa 

stal p. Žitňák s úlovkom o hmotnosti 

2,46 kg, 2.miesto p. Pallér, 2,40 kg a 

3.miesto p.Vince,2,34 kg. Víťazovi bola 

odovzdaná peňažná cena a ostatným 

umiestneným vecné ceny od našich 

sponzorov.

Na záver prebehlo pri dobrej 

nálade losovanie tomboly, pri ktorom 

vylosovaní neskrývali svoju radosť z čo 

i len malej získanej ceny.

Záverom, ale nie v poslednom rade 

chceme poďakovať našim sponzorom 

za technickú, fi nančnú i materiálnu 

pomoc, bez ktorej by sme túto akciu 

nedokázali zrealizovať. Všetkým 

kolegom rybárom prajeme veľa zdravia 

a loveckých úspechov v začínajúcej 

rybolovnej sezóne. Na záver prikladáme 

výrok slávneho spisovateľa Hansa 

Christiana Andersena: „Všetky knihy 

zožltnú, ale kniha prírody má každý rok 

nové, nádherné vydanie.“

Ing.Jozef Belovič, za výbor Oo SRZ

Dňa 11.6.2011 sa uskutočnil 

VIII. ročník medzinárodnej súťaže vo 

varení „Dunajskej rybacej polievky”, 

ktorú už tradične v 1. alebo 2. júnovú 

sobotu organizuje občianske združenie 

DEVÍNSKA BRÁNA. Podujatie sa 

konalo na Hviezdoslavovom námestí v 

Bratislave za krásneho letného počasia a 

bolo doprevádzané vystúpeniami rôznych 

tanečných, speváckych a divadelných 

skupín, ktoré oživili celkovú atmosféru 

podujatia.

Súťaže sa zúčastnilo 24 družstiev 

zo Slovenska, Maďarska, Rakúska a 

Srbska. Varili sa rôzne druhy polievky 

ako napr. bujabéza-francúzska polievka, 

ucha-ukrajinská polievka a rôzne druhy 

“halászlé”, každý podľa svojho receptu.

Našu obec zastupovalo na súťaži 

dvojčlenné družstvo z Oo SRZ v zložení 

Ferdinand Vančík a Ing. Jozef Belovič.

Nášmu kolegovi rybárovi Daliborovi 

Melegovi sa 6. mája podarilo uloviť na 

rieke Váh výnimočného kapra, ktorý 

mal hmotnosť 26 kg a meral 105 cm. 

Ryba bola po zvážení a odfotografovaní 

vrátená späť vode, aby odovzdala ďalšie 

svoje potomstvo, nakoľko sa jednalo o 

ikernačku, ktorá bola pred vytrením.

 

Úlovok bol zaslaný do úlovkovej 

súťaže časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, 

kde bol odmenený Zlatým odznakom 

vydavateľstva a vecnou odmenou od 

sponzora súťaže fi rmy MASTER FISH. Aj 

touto cestou mu gratulujeme a prajeme 

veľa ďalších loveckých úspechov.

Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom

Začiatok varenia bol o 14:00 hod. Počas 

varenia okoloidúci prihliadali na rôzne 

postupy pri varení jednotlivých polievok a 

vypytovali sa na recepty. Ochutnávka bola 

započatá o 17:00 hod. Počas ochutnávky sme 

rozdelili cca 200 menších či väčších porcií, 

ako si kto prial. Popri podávaní polievky 

sme okoloidúcim podávali informácie 

o našej obci a rozdali sme propagačné 

materiály, ktoré nám boli poskytnuté 

p. starostom. Pri stánku sa zastavili aj 

niektorí naši rodáci a ľudia, ktorí niekoho 

v Trnovci poznajú, alebo iným spôsobom o 

obci niečo vedia. Zahraniční návštevníci sa 

zaujímali o možnosti krátkodobej rekreácie 

v našom okolí, prípadne o cyklistických 

chodníkoch, ktoré by viedli pri našej obci, 

lebo na propagačnom posteri videli, aká 

pekná príroda sa v okolí nachádza.

Veľmi dobre sme sa zabavili s našimi 

kolegami z redakcie časopisu Poľovníctvo 

a rybárstvo, na podnet ktorých sme sa 

začali tohto podujatia zúčastňovať. Súťaž 

sa ukončila cca o 19.oo hod. a potom 

nasledovalo vyhodnotenie. Víťazom 

sa stalo družstvo HOREHRONCOV, 

2.miesto obsadili kuchári „KORMORÁN“ 

z Dunajskej Lužnej a na 3. mieste bolo 

družstvo z detského kardiocentra v 

Bratislave.

Naše družstvo obsadilo v tejto silnej 

konkurencii 6. miesto.

Ing. Jozef Belovič 

Rekordný 
 úlovok

3

rybárske preteky 
na rybníku amerika III

Opäť sme varili

V hlavnom meste už po ôsmykrát rozvoniavalo „halászlé“
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Dňa 19.4.2011 vo večerných 

hodinách bolo na OP v Trnovci n/V. 

telefonicky oznámené, že na miestnom 

cintoríne sa nachádzajú kosti. Hliadka 

OP po preverení okolnosti prípadu pre 

podozrenie z trestného činu privolala 

hliadku OO PZ Šaľa, ktorá udalosť 

prevzala do vyšet-rovania. 

■ Dňa 23.4.2011 hliadka OP 

dokumentovala udalosť krádeže 

káblov z dvora rodinného domu a 

začala objasňovanie priestupku proti 

neznámemu páchateľovi.

■ Dňa 24.4.2011 hliadka OP počas 

obchádzkovej služby v blízkosti objektu 

„Amerika II“ v lesíku zistila ilegálnu 

skládku domáceho odpadu. Po zistení 

páchateľa ten musel skládku na vlastné 

náklady odstrániť a bola mu uložená 

pokuta.

■ Dňa 25.4.2011 o 16.45 hod. oznámil 

anonym na OP, že v opustenom dome na 

Novozá-mockej ulici vidí vo vnútri domu 

sa pohybovať neznámu osobu. Hliadka 

OP na mieste zadr-žala podozrivú osobu 

aj s odcudzenými vecami. Jednalo sa o 20 

ročného D.N. z Horného Jatova, ktorý aj s 

odcudzenými predmetmi bol odovzdaný 

hliadke OO PZ Šaľa pre podozrenie z 

trestného činu.

■ Dňa 3.5.2011 na OP podala oznámenie 

matka proti dcére, ktorá podľa oznámenia 

útočí na vlastnú matku. Prípad po 

zadokumentovaní bol odstúpený na 

Obvodný úrad v Šali k správnemu 

konaniu vo veci.

■ Dňa 5.5.2011 bolo na OP oznámené, že 

na ul. Jatovskej maloleté deti z domu č.207 

a 215 útočia na okoloidúcich občanov a 

hádžu na nich kamene. Na mieste zistené 

deti boli poslané domov a bol vykonaný 

pohovor s rodičmi detí.

■ Dňa 6.5.2011 bolo na OP podané 

oznámenie miestneho občana pre 

podozrenie z trestného činu vydierania 

cudzou osobou. Udalosť v zmysle vecnej 

príslušnosti prevzala hliadka OO PZ 

Šaľa.

■ Dňa 9.5.2011 o 13.20 hod. došlo k 

havárii osobného auta a následnému 

poškodeniu stro-mu. Vodička udalosť 

oznámila a súhlasila s uhradením škody. 

Udalosť prevzala dopravná hliadka OR 

PZ Šaľa.

■ Dňa 9.5.2011 hliadka OP prevzala 

oznámenie o poškodení a vyrezaní 

ovocného  stromu zo záhrady majiteľa. 

Vo veci bolo začaté konanie proti 

neznámemu páchateľovi.

■ Dňa 10.5.2011 hliadka OP bola 

privolaná k ostrej hádke medzi bratom a 

sestrou. Udalosť vybavili pohovorom.

■ Dňa 11.5.2011 hliadka OP počas 

obchádzkovej služby o 13.10 hod. zistila, 

že miestny ob-čan  na dvore domu páli 

odpad. Bolo mu prikázané oheň uhasiť a 

bol predvolaný k vyriešeniu udalosti.

■ Dňa 11.5.2011 o 14.55 hod. oznámil 

miestny občan, že deti z domu č.207 

a 215 mu odcudzili z jeho poštovej 

schránky noviny a poštovú zásielku. 

Rýchlym a pohotovým prístupom hliadky 

odcudzené veci boli majiteľovi vrátené 

a bol vykonaný ďalší pohovor s rodičmi 

deti.

■ Dňa 14.5.2011 o 21.45 hod. bolo na OP 

oznámené, že v objekte zv. AMERIKA horí  

suchý porast. Hliadka OP privolala okrem  

požiarnikov zo Šale aj členov Obecného 

hasičského zboru a boli nápomocní 

pri koordinácii hasenia požiaru až do 

uhasenia požiaru do 01.30 hod. a vo veci 

sa koná šetrenie.

■ Dňa 14.5.2011 o 19.30 hod. bolo na OP 

oznámené, že na ul. Jatovskej videli deti 

preska-kovať cez oplotenie neobývaného 

domu. Rýchlym zákrokom OP bolo 

zabránené odcudzeniu náradia. Udalosť 

bola zadokumentovaná ako priestupok a 

vo veci sa koná.

- Dňa 16.5.2011 bolo na OP oznámené, 

že pri roznášaní sčítacích hárkov došlo 

k útoku psa cez oplotenie domu a k 

miernemu poraneniu  ruky. Udalosť bola 

zadokumentovaná ako prie-stupok.

■ Dňa 20.5.2011 OP prijalo oznámenie 

ZŠ v Trnovci n/V. o agresívnom 

správaní a útoku žia-ka 5 špeciálnej 

triedy na spolužiakov, u ktorého bol 

nájdený vreckový nožík. Prípad bol za-

dokumentovaný ako priestupok.

■ Dňa 20.5.2011 o 20.45 hod. bolo na 

OP oznámene, že  maloleté dieťa bolo 

pohryznuté cudzím psom. Prípad bol 

zadokumentovaný ako priestupok a vo 

veci sa koná.

■ Dňa 25.5.2011 o 07.55 oznámil miestny 

občan z ul. Jatovskej, že deti z domu č.207 mu 

preskočili oplotenie a cez plot hádžu železo 

určené do zberu. Na mieste bol zadržaný 11 

r. A.S.  a následne vypátraný spolupáchateľ, 

jeho bratranec 10 r. F.B. zo Selíc. U oboch 

bolo zistené, že nechodia do školy. Prípad 

bol zadokumentovaný ako priestupok.

■ Dňa 26.5.2011 ráno o 08.55 hod. po 

oznámení občanov bol ten istý maloletý 

občan z obce Selice usvedčený z krádeže 

železa, ktoré odcudzil s pred garáže 

domu miestneho občana. Nakoľko sa 

jednalo o tých istých páchateľov, ak tri 

prípady (ZŠ nôž, + krádež železa na ul. 

Jatovskej a krádež  železa s pred garáže) 

boli spojené a zaslané na Úrad práce, soc. 

veci a rodiny NZ, pracovisko Šaľa pre 

podozrenie z porušenia zákona o rodine 

č.36/2005 § 28/1 na začatie konania proti 

rodičom detí. 

■ Dňa 29.5.2011 hliadka OP o 20.30 

hod. zistila, že pri autobusovej zastávke 

pri osade Nový  Majer je založená 

nová skládka odpadu. Prípad bol 

zadokumentovaný ako priestupok a 

vo veci bol zistený aj páchateľ skutku, 

proti ktorému je zahájené priestupkové 

konanie.

■ Dňa 30.5.2011 bolo na OP oznámené, 

že vo večerných hodinách dňa 29.5.2011 

došlo ku krádeži zeleniny a ovocia zo 

záhrady rodinného domu a udalosť je 

nasnímaná kamerou oznamovateľky. 

Boli spoznané maloleté deti z obce, 

priestupok bol vyriešený pohovorom s 

rodičmi detí.

■ Dňa 30.5.2011 o 08.45 hod. oznámil 

miestny občan, že susedov pes už 

niekoľko dní voľne behá po ulici a útočí 

na občanov a ohrozuje ich. Prípad bol 

zadokumentovaný ako priestu-pok, 

majiteľovi bola uložená pokuta a psa 

musel uviazať.

■ Dňa 31.5.2011 o 22.30 hod. hliadka OP 

zistila rušenie nočného pokoja, hlasnú 

hudbu od domu miestneho občana, 

ktorý  čosi oslavoval. Bol vyzvaný, aby to 

skončil, čo poslúchol. 

■ Dňa 2.6.2011 o 19.30 hod. hliadka 

OP bola privolaná k rodinnej hádke 

pod vplyvom alkoho-lu. Na mieste bola 

zjednaná náprava.

■ Dňa 4.6.2011 o 02.00 hod. hliadka OP 

na ul. Dolnej  zistila rušenie nočného 

pokoja hlasnou hudbou. Oslavujúci 

občania boli vyzvaní k ukončeniu  

činnosti, čo rešpektovali.

■ Dňa 7.6.2011 bolo na OP oznámené, 

že neznáma osoba sa nasťahovala v 

Hornom Jatove do neobývaného domu. 

Po preverení udalostí osoba bola z domu 

vykázaná a bol privolaný majiteľ domu, 

aby dom zabezpečil.

■ Dňa 10.6.2011 bola hliadka OP 

požiadaná o vykonanie previerky o stave 

osamelo bývajú-cej staršej osoby, ktorá o 
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Splaškové odpadové vody z objektu sú vedené plytko uloženými gravitačnými 

prípojkami do zbernej čerpadlovej šachty ø 600 umiestnenej na pozemku vlastníka. 

Odpadové vody nahromadené v tejto šachte sú dopravené kalovým drtiacim 

ponorným čerpadlom do verejnej (uličnej) tlakovej kanalizačnej siete.

Systém sa skladá:

1. Samotná šachta

2. Ponorné čerpadlo EFRU 5/4 (kompletná zostava)

3. Ovládacia skrinka automatiky

Odpadové vody pritekajúce do zbernej prečerpacej šachty nesmú obsahovať látky, ktoré 

spôsobujú  poruchu čerpadla. Sú to nasledovné látky:

• umelé  a organické črevá

• umelé látky (napr. fólie, dámske pančuchy a pod.) 

• motorové oleje (konc. max. 0,5%)

• štrk, piesok, malta, zemina

• kovové predmety (žiletky, klince a pod.)

• rastlinný olej (konc. max. 0,5%)

• syntetické oleje a olejové farby, riedidlá

• lúhy, kyseliny

• hygienické potreby (tampóny, vložky...)

Šachta slúži iba na zhromaždenie splaškových odpadových vôd. Zriadenie 

ďalších privádzacích potrubí napr. pre dažďové vody a pod. je zakázané. Zásah do 

elektrického zariadenia je zakázaný osobám na to neoprávneným. Poruchu čerpadla 

signalizuje červená svetelná kontrolka zabudovaná do čelnej strany krytu ovládacej 

skrinky. Ďalej je zakázaná manipulácia s čerpadlom  a jeho príslušenstvom (napr. 

vyťahovanie čerpadla). Šachtu, čerpadlo a plavák treba ročne 2x umyť, aby sa 

odstránili usadeniny (mastnota, pracie prášky).

Prípadnú poruchu treba hlásiť na obecný úrad (č. tel.: 031 / 77 81 496 ).   

K odstráneniu poruchy je potrebné, aby vlastník šachty odčerpal splaškové vody po 

napojenie čerpadla a mal uhradené všetky poplatky na obecnom úrade ( t.j. dane, 

stočné,...) Odstránenie poruchy spôsobenej látkami, ktoré spôsobujú poruchu 

čerpadla, znáša vlastník na vlastné náklady. 

Cenník poplatkov za poruchy spôsobené vlastníkom:

10,oo€ - látky, ktoré spôsobujú poruchu čerpadla      

20,oo€ - vypálenie motora spôsobené vlastníkom (neodborná manipulácia do 

elektrických častí ovládania)

V poslednom období sa registruje v 

Nitrianskom kraji zväčšený nárast trestnej 

činnosti na úseku krádeží motorových 

vozidiel a majetkovej trestnej činnosti. Väčšina 

krádeží motorových vozidiel sa uskutočňuje 

v nočnej dobe. Páchatelia si vo väčšine 

prípadov motorové vozidlo vopred vytipujú 

a obhliadnu. Pri obhliadke sa zameriavajú 

hlavne na spôsob, ako je vozidlo zabezpečené 

proti odcudzeniu. Ďalej si všímajú, kde a 

na akom mieste vozidlo parkuje, teda či je 

miesto v nočnej dobe osvetlené, či sa jedná 

o strážené parkovisko, či je parkovisko v 

blízkosti obytných domov, atď.

Z uvedeného dôvodu sa polícia obracia 

na verejnosť a žiada občanov o spoluprácu 

na eliminovanie týchto druhov trestnej 

činnosti, doporučuje, aby majitelia osobných 

motorových vozidiel najmä v nočnej 

dobe parkovali svoje motorové vozidlá na 

zabezpečených miestach ako sú garáže, 

dvory rodinných domov, prípadne v blízkosti 

rodinného, resp. obytného domu.

Ďalej žiada občanov o nahlasovanie 

výskytu podozrivých osôb nachádzajúcich 

sa v blízkosti odparkovaných motorových 

vozidiel policajnému zboru.

V prípade, ak občan zistí, že mu bolo 

odcudzené vozidlo, alebo má akékoľvek 

poznatky k páchateľovi, je potrebné, aby čo 

najskôr ohlásil túto skutočnosť príslušníkom 

policajného zboru, resp. na útvar policajného 

zboru prostredníctvom čísla 158.

                                        

Okresné riaditeľstvo policajného 

zboru v Šali, odbor poriadkovej a 

dopravnej polície

seba už niekoľko dní nepodáva žiadnu 

správu a nebola videná. Poverená osoba 

vykonala previerku a zistila, že všetko je 

v poriadku, iba  uvedená osoba si neželá 

komunikovať s nikým.

■ Dňa 10.6.2011 o 11.41 hod. hliadka OP 

bola požiadaná od OO PZ Šaľa o vykonanie 

previerky, kto neustále z telefónneho automatu 

pri Pošte volá číslo 158. Pri zariadení boli 

ziste-né maloleté deti, ktoré boli odprevadené 

domov a s rodičmi bol vykonaný pohovor.

■ Dňa 11.6.2011 o 08.11 hod. oznámil miestny 

občan, že v objekte ZŠ našiel opustený 

detský kočík. Kočík bol zabezpečený a vo 

veci sa koná.

■ Dňa 11.6.2011 o 10.35 hod. bolo na OP 

oznámené, že v autobusovej zastávke na 

lavičke leží neznáma osoba. Po ťažkom 

zobudení menovaný nevedel alebo 

nechcel uviesť svoje meno, nemal u 

seba žiadne doklady. Privolaná hliadka 

OO PZ Šaľa menovaného predviedla 

k zisteniu totožnosti a bolo zistené, že 

sa jedná o osobu s trvalým pobytom v 

Košiciach.

V čase riešenia tohto priestupku došlo na 

uvedenom mieste aj k malej dopravnej 

nehode. Hliadka OP bola nápomocná 

pri riešení nehody a zabezpečovala 

premávku.

 

Vážení občania !

Blíži sa čas dovoleniek a prázdnin .Preto 

Vás žiadame o dôkladné zabezpečenie 

vášho ma-jetku, domu, auta. Navrhujeme 

poveriť niekoho z rodiny, aby dom denne 

skontroloval  a prípadné zistenie škody 

včas oznámil. Cez letné prázdniny 

dochádza k úrazom detí, preto ich treba 

včas poučiť ako sa majú správať na ceste, 

pri vode a aby sa netúlali po 21.00 hod. 

bez dozoru na ulici. OP bude vykonávať 

pravidelné kontroly a priestupky bude 

riešiť podľa zákonov a nariadení.

                                                                                                        

Npor. Macky
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Štvrté zasadnutie obecného 

zastupiteľstva sa konalo 13.06.2011. 

Predsedajúcim zasadnutia bol starosta 

obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 

bolo 8 poslancov, PaedDr. Suba sa 

ospravedlnil za neúčasť. Zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 

programu. Nakoľko k bodom programu 

nikto z prítomných nemal pripomienky 

ani doplňujúci návrh, starosta obce 

dal hlasovať za predložený program 

zasadnutia. Poslanci ho jednohlasne 

schválili.  Za zapisovateľa zápisnice 

predsedajúci určil Ing. Motolíkovú.  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení 

poslanci p. Láng a p. Fülöpová. Návrhová 

komisia bola zvolená v zložení Ing. 

Hanzlík, Ing. Hlavatý a p. Čelítko.      

      V rámci kontroly plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia 

predsedajúci informoval prítomných 

o priebehu prác v materskej škole, na 

zdravotnom stredisku  a ukončení 

rekonštrukcie budovy obecného úradu, 

ďalej o príprave projektových prác na   

pozemku bývalého Dusla. Ako 

informoval, pre potreby projektanta 

bola zadaná zákazka Geodetovi p. 

Jonášovi na vyhotovenie výškopisného a 

polohopisného zamerania danej lokality. 

Ďalším bodom programu bola správa 

bytovej komisie.

       Ing. Hanzlík, predseda bytovej komisie, 

podal prítomným správu komisie o svojich 

zasadnutiach, kde sa členovia zaoberali 

preobsadením uvoľnených nájomných 

bytov, prehodnocovaním žiadostí 

nájomníkov o predĺženie nájomných 

zmlúv. Obecné zastupiteľstvo na základe 

odporučenia a posúdenia bytovej komisie 

schválilo nasledovné:

a) preobsadenie uvoľneného bytu č.2 

v Bytovom dome s.č. 79 žiadateľkou 

Danielou Mesárošovou bytom Trnovec 

nad Váhom na dobu 2 rokov od 01.06.2011 

do 30.06.2013,

b) preobsadenie uvoľneného 3-izbového 

bytu č. 1 v Bytovom dome č. 993 žiadateľom 

Martinom Marčekom s rodinou na dobu 

2 rokov, od 01.06.2011do 30.06.2013,

c) preobsadenie 3-izbového nájomného 

bytu č. 1 v  Bytovom dome č. 584 

žiadateľkou Lindou Kováčovou bytom 

Trnovec nad Váhom od 01.07.2011do 

30.06.2013,

d) zámenu bytov v Bytovom dome č. 303 

- 1,5 izbového bytu nájomcu Ladislava 

Krištofa za 2,5 izbový byt nájomcu 

Anity Klinkovej, nájom sa uzatvára od 

01.07.2011 do 30.06.2012,

e) predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom 

dome 993, 994, 995, 79,78 od 01.07.2011 

do 30.06.2013 nájomníkom, ktorí svoje 

záväzky voči obci týkajúce sa nájmov 

riadne a včas plnia,

f) žiadateľom bytov,  u ktorých sú k 

31.05.2011 vyčíslené nedoplatky na 

nájomnom a za služby súvisiace  s 

nájmom bytov predĺžiť nájomné zmluvy 

do 30.09.2011,

g) predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom 

dome č. 303 a 304 do 30.06.2012,

h) predĺženie nájomnej zmluvy 

bezbariérového bytu v Bytovom dome č. 

584

Ladislavovi Boháčovi do 30.06.2012.

Správu o činnosti obecnej polície za 

obdobie 5-tich mesiacov podal náčelník p. 

Marček. V správe sa zameral na výsledky 

OP za sledované obdobie, na hodnotenie 

práce členov obecnej polície, informoval o 

potrebe obnovy materiálno- technického 

vybavenia úseku a pod.

V ďalšom bode nasledovala správa 

o činnosti Komisie športu, kultúry, 

mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva, 

Program distribúcie potravín pre osoby, 

ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii sa v Európskej 

únii uplatňuje od roku 1987 a je fi nancovaný 

z Európskeho poľnohospodárskeho a 

záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto 

programu pripojila aj Slovenská republika.

Osobám v núdzi budú prostredníctvom 

charitatívnych organizácií bezplatne dodané 

základné potraviny - pšeničná hladká múka 

a bezvaječné cestoviny.

Poberateľmi pomoci môžu byť:

• osoby na hranici životného minima (rodičia 

a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);

•  fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v 

hmotnej núdzi a príspevku k dávke; 

• poberatelia dôchodku, ktorých výška 

dôchodku nepresahuje 305,00 EUR 

(nepracujúci poberatelia starobného, 

predčasného, invalidného dôchodku)

• deti v detských domovoch a profesionálnych 

rodinách;

• deti v domovoch sociálnych služieb pre 

zdravotne postihnuté deti;

• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch 

sociálnej starostlivosti;

• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;

Maximálny limit pre 1 osobu je 

20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg 

bezvaječných cestovín. 

Pri preberaní dodávky potravín sa 

každý príjemca potravín preukáže platným 

občianskym preukazom a potvrdením/

rozhodnutím nasledovne:

• osoby na hranici životného minima (rodičia 

a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia 

k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; 

•  fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky 

v hmotnej núdzi a príspevku k dávke 

predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré 

vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny; 

• poberatelia dôchodku, ktorých výška 

dôchodku nepresahuje 305,00 EUR 

(nepracujúci poberatelia starobného, 

predčasného, invalidného dôchodku) 

predložia k nahliadnutiu rozhodnutie 

Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku 

v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej 

poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. 

januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej 

poisťovne o výške poberaného dôchodku;

• v prípade detí v náhradnej rodinnej 

starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti predlží k 

nahliadnutiu rozhodnutie súdu;

Potraviny budú v Slovenskej republike 

distribuovať charitatívne organizácie v 

spolupráci s obcou. Týmto vyzývame 

občanov, ktorí majú nárok a záujem o 

potravinovú pomoc, aby sa v termíne do 10. 

júla 2011 nahlásili osobne alebo telefonicky 

(031/7781496 – Mgr. Vargová, p. Mesárošová)  

na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom.

6

Trnovecké noviny máj-jún 2011

Územný plán a parkovanie pri pošte 

Potravinová pomoc 
     v našej obci

Zo štvrtého zasadnutie obecného zastupiteľstva



ZBERNÝ DVOR 
separovaného odpadu

otváraciadoba : streda 14:00 - 18:00  

   piatok 14:00 - 18:00  

  sobota 14:00 - 18:00

Preberáme : 
železný šrot, sklo – zvlášť farebné a biele, 

papier, tetrapack obaly, elektronický 

odpad, pneumatiky, pet fľaše, fólie, 

autobatérie, odpadový betón, plasty (len 

bedničky, črepníky, misky, záhradný 

plastový nábytok...). 

Odpadový olej (potravinársky aj 

motorový.) 

Drobný stavebný odpad – cena za 120 

litrov je jeden lístok na odvoz domového 

odpadu.

Biologický odpad ( tráva, konáre zvlášť 

vytriedené.) V rámci jarného a  jesenného 

upratovania organizujeme týždeň zberu 

veľkoobjemového odpadu, kedy od 

občanov preberáme nábytky a  koberce. 

O termíne  zberu veľkoobjemového 

odpadu budeme občanov informovať 

miestnym rozhlasom. Žiadame občanov 

aby jednotlivé druhy odpadov priniesli a 

odovzdali na zbernom dvore vytriedené.

ktorú predniesol predseda komisie p. 

Čerhák a predložil návrh VZN č. 2/2011 

o poskytovaní služieb, o spôsobe  a výške 

úhrad za  sociálne služby. V dôvodovej 

správe uviedol, že návrh VZN je 

vypracovaný v súlade s novými právnymi  

predpismi. V návrhu sa riešia podrobnosti 

o rozhodovaní o odkázanosti občana 

na  sociálnu službu, možnosť úhrady za 

opatrovateľskú službu podľa počtu hodín 

aj podľa  rozsahu úkonov. Návrh VZN č. 

2/2011 poslanci jednohlasne schválili.

V rôznom predsedajúci podal správu 

o príprave ďalšej etapy spracovania 

Územného plánu obce – konceptu a o 

pracovnom rokovaní na úrovni zástupcov 

spracovateľa územného plánu, Krajského 

stavebného úradu a obce. Ďalej o možnosti 

získania fi nančných prostriedkov  na 

realizáciu tejto etapy ÚPN obce. 

V ďalšom bola predložená žiadosť 

spoločnosti A.I. FARMA, s.r.o. o 

vydanie stanoviska obce na vybudovanie 

bioplynovej stanice v katastrálnom území 

Horný Jatov. Samotná stavba by sa mala 

realizovať v terajšom nevyužívanom 

objekte družstva. Základnou surovinou 

pre bioplynovú stanicu je kukuričná siláž 

80% a 20% močovka, na zabezpečenie 

dostatočného objemu materiálu je 

potrebných cca 500 ha poľnohospodárskej 

pôdy. Spoločnosť prevádzkuje podobnú 

prevádzku v Malom Cetíne, poslanci sa 

dohodli na návšteve tohto zariadenia 

a po následnom zhodnotení podajú 

stanovisko.

V došlej pošte bola predložená 

ponuka spoločnosti Flynet s.r.o. Nitra na 

zhotovenie leteckých kolmých fotografi í 

obce ( 800 eur a ročný poplatok 100 eur ) a 

návrh projektanta Ing. Zemana na úpravu 

dopravného značenia obce, náklady na 

realizáciu sú vo výške 4800 eur.

V rámci prípravy obecných dní bol 

predložený návrh programu, ktorý bol 

schválený.

V diskusii predsedajúci oboznámil 

poslancov s platnou cenou za zriadenie 

kanalizačnej prípojky. Cena je vypočítaná 

na základe uznesení z minulých období a 

zverejnená na stránke obce.

Do diskusie sa prihlásil p. Čelítko a 

poukázal na potrebu riešenia spodných 

vôd v obci, na čistenie jarkov, na možnosť 

zriadenia parkoviska pri pošte a úprave 

cesty pri Merkante. Starosta obce sa 

vyjadril k diskusným príspevkom v tom 

smere, že sa jedná o známe záležitosti a 

budú sa riešiť priebežne.

Čerhák – poukázal na sťažnosti 

občanov ohľadom problémov s 

preberaním komodít na zbernom dvore. 

Starosta obce – zamestnanci sú poučení 

ako a čo sa môže na zbernom dvore 

preberať, samozrejme nie komunálny 

odpad, ktorý treba dávať do zberných 

nádob.

Ing. Fülöpová M. – novozvolená 

kontrolórka obce sa týmto poďakovala 

poslancom za prejavenú dôveru, ktorú jej 

prejavilo obecné zastupiteľstvo  zvolením 

do funkcie na ďalšie funkčné obdobie.       

Z dôvodu zmeny legislatívy platnej 

od 01.06.2011  bolo potrebné zosúladiť 

plat starostu so zmenou zákona NR SR 

č. 154/2011 Z.z.. Návrh na určenie platu 

podal predseda fi nančnej komisie p. 

Láng. Od 01.06.2011 starostovia obcí 

a primátori nemajú nárok na odmeny 

ako doposiaľ. Finančná komisia navrhla 

maximálnu možnú výšku platu starostu 

obce, ktorá činí 2589 eur mesačne. 

Zástupca starostu dal hlasovať za návrh: 

návrh bol jednohlasne prijatý. Obecné 

zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz 

ročne prehodnotí.

    Na záver Ing. Hlavatý  predniesol 

návrh na uznesenie, ktorý poslanci 

jednohlasne schválili. Predsedajúci 

sa poďakoval prítomným za účasť a 

zasadnutie ukončil.

Počas školského roka naše deti 

zažívajú v škole veľa zaujímavých 

vyučovacích hodín. Teší ich, keď učenie 

je iné, atraktívne a netradičné.

12.05.2011 mali hodinu na 

obecnom úrade za prítomnosti pána 

starostu Ing. Jána Hrabovského. Priamo 

v zasadacej sále, na miestach obecných 

poslancov si zasadli malí druháci a živo 

diskutovali o verejnom živote obce. 

Čo to už vedeli z vlastivedy, ale veľa sa 

dozvedeli z úst toho najpovolanejšieho. 

„Zasadanie“ malo vecný priebeh. 

Atmosféra priateľská a užitočná. Veď 

dozvedieť sa o práci na obecnom úrade 

je potrebné. Pracovať pre spoločný 

záujem a prosperitu obce treba chcieť a 

učiť budúcu generáciu.

Mgr. Mária Marčeková 

triedna učiteľka II.A
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Odvetná časť II.A tr. Nitra – Šaľa 

2010/2011

19. kolo: 
Mojmírovce – Trnovec 3:2 (0:1)
Za daždivého počasia lepšie začali 

hostia, keď Herceg otvoril skóre. Domáci 

po prestávke otočili. Trnovec skorigoval 

gólom Tomeka, no nevyrovnal. 

Rozhodca Krajčír, 40 divákov.

20. kolo: 
Trnovec – Rumanová 1:1 (0:1)
Po chybe obrany sa dobre hrajúci hostia 

ujali vedenia. V závere bojovného zápasu 

vyrovnal z 11-ky Ölvecký.

Rozhodca Kováč, 80 divákov.

21. kolo: 
Selice – Trnovec 1:3 (0:1)
Z hľadiska tabuľkového postavenia 

pútalo stretnutie široký záujem. Do 

prestávky v 37.min. poslal do vedenia 

hostí Tomek. V 65. min. Dymák zvýšil. 

Domáci znížili z penalty. Nádej bodovať 

im zmaril gól Dymáka. V zostave kola 

Novák, Székházi.

Rozhodca Tábi, 50 divákov.

22. kolo: 
Trnovec – V. Zálužie 1:6 (1:2)
Po chybách obrán padli v prvom polčase 

tri góly. Na 1:2 znižoval Dymák. V 

druhom polčase hostia potvrdili kvalitu a 

zaslúžene vysoko vyhrali. Za neustáleho 

bubnovania, dymovníc a konfi et 300 

divákom rozhodoval Kotrec st. 

23. kolo: 

Jarok – Trnovec 5:1 (3:0)
Ruka Legnera na bránkovej čiare 

ovplyvnila zápas. Po vylúčení a penalte 

oslabení hostia už nedokázali zabrzdiť 

domácich. Na 3:1 znižoval Sztojka R.

Rozhodca Hudec, 70 divákov.

24. kolo: 
Trnovec – Cabaj-Čápor  1:0 (0:0)
Domáci podali slabý výkon. O výhre 

rozhodol po hodine hry Dymák po chybe 

hosťujúceho brankára. V zostave kola Bleho.

Rozhodca Kukla, 100 divákov.

Za neoprávnený štart hráča hostí 

výsledok 3:0 kontumačne.

V dôležitom zápase o záchranu Lužianky 

– Selice 1:2

25. kolo: 
P. Kesov – Trnovec 2:5 (0:1)
Po vyrovnanom prvom polčase padali 

góly už od 58. min. Hostia sa presadili  

strelecky a zaslúžene vyhrali. Góly – 

Klincko 2, Sztojka R., Vričan J., Dymák. 

Rozhodca Halama, 50 divákov.

V zostave kola: Franko, Klincko

1. V. Zálužie 26 21 5 0 82:18 68
2. Rumanová 26 19 2 5 84:22 59
3. Trnovec n/V  26 14 3 9 63:64 45
4. Čakajovce 26 14 2 10 69:57 44
5. Svätoplukovo 26 14 4 8 72:44 43
6. Rišňovce 26 12 4 10 50:49 40
7. Hájske 26 12 1 13 62:32 37
8. Jarok 26 8 8 10 53:50 32
9. Mojmírovce 26 9 5 12 47:55 32
10. Cabaj-Čápor 26 10 2 14 45:65 32

11. Lužianky 26 9 3 14 40:52 30
12. P. Kesov 26 7 1 18 43:84 22
13. Selice 26 5 2 19 33:100 17
14. Kynek 26 4 4 18 37:77 16

Svätoplukovu odrátali 3 body. Najlepší strelci: 28 – Bábik (Rumanová), 27 – Mokráš 

(Svätoplukovo), 21 – Vizd (Hájske), 19 – Dymák M. (Trnovec nad Váhom)

Konečná tabuľka 2010/2011

Dorast I. B trieda
Mojmírovce – Trnovec 4:1 (3:1)
T. Szücs

Trnovec – V. Zálužie 2:3 (0:1)
Gréger, Szücs

Jarok – Trnovec 0:9 (0:4)
Szücs 3, Barczi 2, Janáč, Kysučan, Planko, 

Čerhák

Trnovec – Cabaj-Čápor 1:1 (1:1)
Janáč

H. Kráľová – Trnovec 6:2 (2:0)
Janáč, A. Rotek

Trnovec – Kráľová n/V 10:1 (5:1)
Szücs 3, Kulina 2, Balko 2, M. Keszeli, 

Janáč, Baricza V N. Sadoch sa stretnú v boji o oblastný primát Alekšince, V. Zálužie a Branč.

Konečná tabuľka 2010/2011

1. V. Zálužie 18 15 1 2 75:23 46
2. N. Sady 18 13 2 3 69:32 41
3. Neded 18 13 1 4 81:31 40
4. H. Kráľová 18 10 1 7 52:35 31
5. Mojmírovce 18   8 2 8 48:43 26
6. Trnovec n/V 18   8 1 9 59:44 25
7. Kráľová n/V 18   7 2 9 33:78 23
8. Hájske 18   6 0 12 62:69 18
9. Cabaj-Čápor 18   4 2 12 24:51 14
10. Jarok 18   0 0 18   7:104   0

26. kolo: 
Trnovec – Svätoplukovo 2:1 (0:1)
Domáci v prípade víťazstva mohli skončiť 

na treťom mieste. V prvom polčase 

nevyužili šance. Naopak hostia sa po 

prvej strele na bránu dostali do vedenia. 

Hneď po obrátke prišiel vlastný gól a v 

63. min. Dymák rozhodol. Po stretnutí 

prišla ďakovačka divákom. V zostave 

kola Herceg.

Rozhodca Hybský, 120 divákov.

Bilancia: jeseň  13  6  2  5  36:35  20

               jar         13  8  1  4  27:29  25

Strelci: Dymák 19, Klincko 7, Sklenár 

7, Kukla 6, Vričan J. 4, Bleho 4, Tomek 3, 

Ölvecký 3, Sztojka R. 3, Bartuš Z. 2, Herceg 

1, Takáč 1, Legner 1, Keszeli 1, vlastné.
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Ako už je dobrým zaužívaným 

zvykom dňa 15.5.2011 sa konalo 

zasadnutie registrovaných hráčov 

TJ Dynama Trnovec nad Váhom, na 

zasadnutí sa prehodnotil súťažný ročník 

2010 / 2011. 

Počas stretnutia sa konali voľby 

do vedenia klubu, kde nastala jedna 

podstatná zmena. Bol zvolený nový 

štatutár klubu  J. Kukan ml. Funkcie 

pokladníka a kontrolóra klubu zostávajú 

nezmenené.

Sezóna 2010 / 2011 vyvrcholila  

posedením pri guláši. Počas Obecných 

dní 25.júna 2011  bola usporiadaná v 

miestnej  telocvični  Stolnotenisová 

exhibícia pre verejnosť.

Jednotliví naši hráči  za „A“ mužstvo v 1. 

lige Slovensko -Západ dosiahli nasledovné 

výsledky  v súťažnom ročníku 2010 / 

2011:
                                      hral   vyhral  prehral     úspešnosť

5. Kriško Juraj    21    6     15   28,57% 

Jednotliví hráči  za „B“ mužstvo v 2.lige kraj Nitra a Trenčín dosiahli nasledovné výsledky 

v súťažnom  ročníku 2010 / 2011:

                   hral     vyhral   prehral  úspešnosť
3. Kriško Juraj     53 23 30 43,40% 
4. Ševčík Miroslav   103 38 65 36,89%
6. Gašpierik Peter    16 0 16 0,00%
7. Jaroš Jozef        8 0 8 0,00%
8. Slamka Peter    3 0 3 0,00% 
9. Kozár Štefan st.       4 0 4 0,00%  

Jednotliví hráči  za „C“   „D“ a  „E“ mužstvá v okrese Šaľa dosiahli nasledovné výsledky 

v súťažnom ročníku 2010 / 2011:

Por. Hráči Mužstvá Z V P Úspešnosť

1 Gašpierik Peter Trnovec C 59 57 2 96.61%
2 Kukan Jozef ml. Trnovec C 77 72 5 93.51%
3 Slamka Peter Trnovec C 71 66 5 92.96%
4 Jaroš Jozef Trnovec C 80 73 7 91.25%
12 Kozár Štefan st. Trnovec E 83 60 23 72.29%
23 Kozár Štefan ml. Trnovec C 39 23 16 58.97%
37 Kriško Juraj st. Trnovec E 71 23 48 32.39%
41 Kukan Jozef st. Trnovec D 56 15 41 26.79%
42 Rábek Július Trnovec E 67 17 50 25.37%
43 Motolík Luboš Trnovec D 67 15 52 22.39%
46 Varga Jozef Trnovec D 78 14 64 17.95%
50 Sýkora Ivan Trnovec D 60 4 56 6.67%
51 Sýkora Dávid Trnovec E 79 5 74 6.33%
52 Vargová Daniela Trnovec E 35 1 34 2.86%
53 Letko Štefan Trnovec D 46 1 45 2.17%

Majstrovstvá okresu muži Šaľa

Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu

Žiaci I. A tr.

Trnovec – H. Kráľová 0:1 (0:0)
Trnovec – Selice 2:0 (1:0)
Čapičík, Szitás

Trnovec – Diakovce 9:0 (4:0)
T. Krupa 2, Čapičík 2, N. Sztojka 2, 

Slíška, Szabo, Farkaš

Trnovec – Kráľová n/V 2:4 (0:2)
Čapičík 2

Trnovec – Vlčany 3:0 (2:0)
Čapičík, Slíška

Trnovec – Močenok 5:3 (2:2) 
Čapičík 2, Slíška, Szabo, N. Sztojka

Žiaci sa pod vedením trénera E. Molnára 

výborne pripravili na prvé mužstvo 

tabuľky. Aj keď prehrávali 2:3, dokázali v 

dobrom stretnutí otočiť výsledok. O titul majstra oblasti sa v N. Sadoch stretnú Močenok, Vinodol, V. Zálužie a Žitavany.

Konečná tabuľka 2010/2011

1. Močenok 16 12 2 2 74:16 38
2. Kráľová n/V 16 11 2 3 49:19 35
3. Neded 16 10 2 4 47:24 32
4. H. Kráľová 16   9 1 6 41:12 28
5. Tešedíkovo 16   8 1 7 47:41 25
6. Trnovec 16   5 2 9 26:45 17
7. Vlčany 16   5 2 9 22:46 17
8. Selice 16   2 2 12 15:65   8
9. Diakovce 16   2 2 12   9:62   8

Káder tvorili – Zsille R., Farkas F., Slíška R., 

Szitás K., Eremiáš A., Sztojka N. 1., Rábek 

J., Čapičík S., Slíška N., Szabo K., Bencz N., 

Felső L., Lakatos A., Ozaj D., Marček P., 

Varga M., Vaško B., Varga P., Sztojka Nik.

Tešedíkovo - Trnovec 7:1 (3:1)
Sztojka

Na záver futbalovej sezóny FK Dynamo Trnovec ďakuje všetkým hráčom, funkcionárom, divákom a sponzorom.

spracoval Š. Kočiš
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Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke PaedDr. Eve Klinckovej, 

triednemu učiteľovi Mgr. Róbertovi Mittermayerovi a Kataríne Tuskovej za 

to, že aj napriek svojmu voľnu sa v dňoch 17. a 18. júna, dva dni venovali našim 

nezbedným deťom a zaslúžili sa o zážitky, na ktoré budú dlho spomínať.

Naša vďaka patrí aj PZ Drules a spoločnosti Pre Real, ktorí prostredníctvom 

Ing. Jozefa Horvátha poskytli priestory poľovníckeho domu na krásny pobyt pre 

naše ratolesti.

S úctou, rodičia žiakov šiesteho ročníka ZŠ v Trnovci nad Váhom

 Poďakovanie

Vzdelávací proces sa v našej škôlke 

od 26. mája 2011 skvalitnil a rozšíril o 

učebné pomôcky, ktoré deti vnímajú ako 

hračky. Tieto sú inštalované na dvore 

materskej školy. Tento zámer sa podarilo 

zrealizovať v krátkom časovom intervale, 

za čo sú deti veľmi vďačné. Preliezky, 

hojdačky, kolotoč, vláčik, pieskoviská 

majú certifi kát kvality a sú vhodné pre 

danú vekovú kategóriu detí.

Slávnostný ceremoniál otvoril 

príhovorom p. starosta obce Ing. Ján 

Hrabovský. Slávnosti sa zúčastnili – 

učiteľský zbor MŠ na čele s p. riaditeľkou 

ZŠ a MŠ PaedDr. Evou Klinckovou a 

zástupkyňou MŠ p. Máriou Hippovou, 

zamestnanci MŠ, rodičia a poslanci 

obecného zastupiteľstva – p. Ing. 

Gašpieriková, p. Fülöpová, p. Ing. 

Hanzlík, p. Láng, p. Hrabovský.

Počasie nám prialo. Deti boli 

nadšené, zaspievali si pieseň „Keď si 

šťastný“ a s hlasitým džavotom sa po 

prestrihnutí slávnostnej stužky rozbehli 

na nádherné nové záhradné atrakcie. 

Ďakujeme!                                                              

Mgr. Katarína Hanzlíková  

Obecný 
hasičský zbor:

Ako je nám známe, prichádzajú 

teplé dni a zároveň  s tým aj požiare. 

Niekedy nie je na vine počasie, ale sám 

človek, ktorý si nevie vážiť spoločenské 

hodnoty, ako tomu bolo dňa 14.5.2011 

v neskorých večerných hodinách, kedy  

bolo Obecnému hasičskému zboru v 

Trnovci nad Váhom nahlásené, že takýto 

človek zapálil trstinu na struskovisku  

„Amerika I“. Do príchodu hasičov OHZ, 

ako aj hasičov zo Šale a Dusla,  a.s. sa 

oheň rozrástol po väčšej ploche. Ukázalo 

sa však, že dobrá pripravenosť ako aj 

spolupráca hasičských zborov nemala 

pri takomto živle prekážku a oheň v 

priebehu  krátkej doby uhasili.  Za 

Obecný hasičský zbor sa hasenia požiaru 

zúčastnili Dezider Marček, Martin 

Marček a Mário Stojka.  

Dezider Marček

Dňa 6.5.2011  sa na pozvanie 

generálneho riaditeľa ŠKZS Slovakia  p. 

Alexandra Bereka  zúčastnili výstavy 

Hasičskej a záchrannej techniky FireCo, 

Banského záchranného systému,  ako 

aj ukážky záchranného systému ŠKZS 

Slovakia v Trenčíne  starosta obce Ing. Ján 

Hrabovský,  veliteľ Obecného hasičského 

zboru Ing. Daniel Kňažko, náčelník 

Obecnej polície kpt. Dezider Marček, 

člen Obecného hasičského zboru Ladislav 

Krištof a člen APVV MO Šaľa František 

Kmotrík.  Výstava bola spojená s ukážkou 

najmodernejšej techniky, ktorú si mohli 

účastníci výstavy vyskúšať na vlastnej 

koži,  ako aj prednáškou, z ktorej vyplýval 

dobrý pocit istoty a bezpečia.  Priamo 

v objekte výstaviska FireCo  sme sa 

osobne stretli s naším hostiteľom  p. gen. 

riaditeľom Alexandrom Berekom, ktorý 

nám poukazoval ukážky zo záchranárskej 

práce ŠKZS Slovakia a zároveň vyslovil  

poďakovanie za veľmi dobrú spoluprácu 

našej obce so Špeciálnym kynologickým 

záchranným systémom Slovakia. Osobne 

poďakoval starostovi obce Ing. Jánovi 

Hrabovskému za jeho podporu a aktivitu 

našej spolupráce.  Na záver sme sa spoločne 

vyfotografovali a s dobrým pocitom a aj s 

bohatými skúsenosťami sme odišli domov. 

Dezider Marček

Základná škola s materskou školou 

Trnovec nad Váhom 302 a Obec Trnovec 

nad Váhom organizuje

 LETNÝ TÁBOR                      
18. - 22. júl 2011 

Program:
• jazda na koni, turistika

• varenie gulášu

• táborové olympijské hry

• vedomostné súťaže, tvorivé dielne

• hľadanie pokladu

• jednodňový plavecký výcvik

• stanovanie a opekanie

Poplatok  :   10,- EUR ( žiak tunajšej 

školy) 15,-  EUR  (žiak inej školy)  

Strava : vo forme obeda zabezpečená. 

Pitný režim  a doplnkové stravovanie 

zabezpečí zákonný zástupca.

Prihlasovať sa môžu deti vo veku od 7 do 

14 rokov na Základnej škole v Trnovci 

nad Váhom  do  10.7.2011. Dieťa musí 

prihlásiť zákonný zástupca osobne na 

sekretariáte školy. Úhrada poplatku pri 

zápise.  

Informácie na tel. č. 031/7781290

10

Trnovecké noviny máj-jún 2011

K novej škôlke aj 
nové atrakcie na školský dvor

Výstava Hasičskej a záchrannej techniky FireCo

Trnovecké Noviny Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom 
Vydáva: Obec Trnovec nad Váhom Šéfredaktor: Ing Ján Hrabovský Redakčná rada: Edita Bócsová, Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Margita Fülöpová 

Grafi cká úprava: Ing. Tomáš Belovič Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Trnovec nad Váhom, heslo ´Trnovecké noviny´

EČ Ministerstvo kultúry SR: EV 3433/09       Zdarma



A Falunap szóban és képekben

A másodikosok látogatóban a polgármesternél

Halászverseny az  AMERIKA III -on

Reggeltől folyt a gyermek halászverseny 

az Amerika halastón. A versenyben 14 

kis lelkes fi atal vett részt. A győztesek a 

következők lettek: I.helyezés Š. Keszeli, 

II.helyezés R. Košťál és a  III.helyezés  D. 

Ostrožanský. Elégedettek voltak mindnyájan, 

a nézők is, akik megkóstolhatták a fi nom sült 

halat és a gulyást. 

A főtéren délután kezdődött a program  

A községi hivatal és a Dynamo 

labdarúgóklub megrendezi a 

Polgármester Kupájáért folyó 

minilabdarúgó kupa XVI. évfolyamát

2011. július 5–én  9 órai kezdettel a helyi 

labdarúgópályán. A versenyző csapatok 

jelentkezhetnek a községi hivatalban 2011. július 

4- ig. Az indulás díja 5,00 €. Jelentkezhetnek azok 

a csapatok, amelyek min. 6, max. 10 játékossal 

rendelkeznek. Minden csapatban lehet max. 2 

olyan játékos, aki nem falunk lakosa, esetleg nem 

tagja a labdarúgóklubnak. A minimális számú 

játékos összeírását le kell adni a jelentkezéskor, 

és le kell zárni a kupa megkezdése előtt fél órával. 

Egyidejűleg fog zajlani a kupa a, 14 éves korig, 

gyerekek versenyében. Ezeknek a csapatoknak 

nem kell indulási díjat fi zetniük. 

Nemzetközi Gyermeknap a 

gyermekek ünnepe, amelyet a világ sok 

országában ünnepelnek. A Nemzetközi 

Gyermeknapot általában (de nem 

mindenhol) minden évben június 

elsején ünneplik. Szlovákiában (és a volt 

szovjet blok további néhány országában) 

1952-től van megünnepelve.

Iskolánk tanulói ezt a napot a 

labdarúgópályán ünnepelték meg. 

Bemutatójukat eljöttek megmutatni 

a Tornóci Községi Rendőrség tagjai, 

Sellyéről a Tűzoltó Alakulat és a Slovakia 

Speciális Kinológiai mentőszolgálat. 

A gyerekek lelkesen nézegették a 

tűzoltófelszereléseket és a mentőkutyák 

bemutatóját. A műsor befejezése után 

a gyerekek szétszéledtek és minden 

osztály folytatta a saját programját.

Ezúton köszönjük a Slovakia 

Speciális Kinológiai mentőszolgálat, a 

Sellyei Tűzoltó Alakulat és a Tornóci 

Községi Rendőrség tagjainak és Dezider 

Marček úrnak a felejthetetlen élményt 

és a készséget, hogy megosztották 

tapasztalataikat és időt szenteltek 

nekünk saját kimerítő programjuk 

mellett.

Katarína Tusková

Folytatás a 2. oldalon

gulyásfőzési versennyel. Ezen az idein, 

sorrenben már a harmadikon, négy csapat 

vett részt – Pitónok, Községi tűzoltók csapata, 

Foces és a Gulyás expertjei csapata. A szakmai 

zsűri, élükön Ing Hanzlíkkal eldöntötte, hogy 

minden gulyás valamilyen szinten egyéni 

jellegű volt. Ezért mind a négy csapatot 

egyformán értékelte el. 

A helyi kultúrházban valósult meg a 

„Talent 2011“ énekverseny V. évfolyama. Két 

kategóriában 17 gyermek versenyzett.  Az A 

kategóriában Katrin Kissová nyert Tornócról, 

a B kategóriában Kristína Vencelová Sellyéről.

A kultúrműsor a főtéren valósult meg. 

Bevezetőként a község polgármestere, Ing. 

Ján Hrabovský mondta el ünnepi beszédét 

így: 

Jó napot, tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, 

kedves fi atal barátaink!

Örömömre és megtiszteltetésemre 

szolgál, hogy köszönthetem Önöket ezen az 

ünnepélyes napon. Nagyon értékelem, hogy 

ilyen szép számban jelentünk meg itt. Minden 

ünnepnek, amelyre megemlékezünk, legyen 

az családi körben, vagy nagyobb társadalmi 

eseményként, meg van a maga apropója. 

Ma 8. alkalommal találkozunk itt, még pedig a 

Tornóci Újság
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja
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Mindenből egy keveset, 
vagy milyen is volt a  VIII. Falunap

Június 1 Nemzetközi Gyermeknap

Június 25–én már nyolcadik alkalommal ünnepeltük meg falunk napját

A gyermekeknek ünnepnapjuk  alkalmából ismét gazdag program lett készítve
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Tornóci Falunapok alkalmából.

A falunapok szervezésének hagyományát 

2004- ben kezdtük el, jelentőségteljes esemény 

kapcsán, a falu új jelképei: a címer, a zászló és a 

pecsét felszentelése alkalmából. 

A fi atalabbaknak, de az idősebbeknek is 

szeretném feleleveníteni létrejöttük történetét: 

Néhány éves igen és nem közötti választás után, 

a községi képviselőtestületi tagok és a község aktív 

polgárai között a jelképek kiválasztásában, és 

azért hogy támogatottságuk legyen a történelmi 

dokumentumokban és a leghűebben jellemezzék 

községünket, valamint megfelelő grafi kai és színi 

megvalósításuk legyen, végül is egyetértésre 

jutottunk. A Szlovák Köztársaság Heraldikai 

Bizottsága pozitívan értékelte el a mi közös 

javaslatunkat, és ezt követően, rendes ülésen, 

2004 május 31–én a községi képviselőtestület 

által jóvá lett hagyva a község címere, amely már 

ismert az Önök számára is: A községi címere, 

ún. beszélő címer – tartalmaz egy növényi 

motívumot, amelyet a történelmi pecsétből 

vettünk át, meghatározva mint a kökény 

tövise. A jelkép ki van egészítve a Vág folyó 

motívumával és belehelyezve egy ún. heraldikus 

spanyol pajzsba. A címer a község identitásának 

része, épp úgy mint ahogy az ujjlenyomatok 

Bartuš Kristián

Fujdiar Radovan

Matušic Viktória

Kóša Marián

Chvostík Darina – 54 éves

Krkoška Mária – 74 éves

Szabo József – 67 éves

 Galbavý Cecília (FJ)

 Beke Irén

 Čicmiš Júlia

 Lévai Etel

 Borka Erzsébet

 Holec Mária

 Kolečáni Irén

 Liptai Veronika

 Takáč Júlia

 Hulala Mária

 Oláh Valéria

 Rácz Lýdia

 Malko Mária

 Gombos Péter FJ

identifi kálnak minden egyes embert.

Tisztelt polgártársaink,Társadalmi akció 

kevés van a községünkben, ezért ezt a napot 

kicsit vegyük úgy is, mint a nyár, az előttünk álló 

szünidő  és a szabadságolások idejének kezdetét.

A Falunapok programját próbáltuk úgy 

kiválasztani, hogy tartalmazzon úgymond 

mindenből egy keveset. Remélem, hogy érdekes 

lesz minden korcsoport számára.

 Mindig jó eltölteni néhány szép órát 

kellemes környezetben kedves emberek között.  

Mindnyájuknak kellemes kulturális és társasági 

kikapacsolódást kívánok.                                             

Köszönöm a fi gyelmüket!

Mindenkinek mosolyt csalt az arcára az 

Alapiskola az Óvodával Tornócon gyerekeinek 

fellépése, amely közben elénekelték dalukat 

az énekverseny győztesei is. A Jumping Šaľa 

táncklub fellépése megfogott mindenkit és a 

nyugdíjasklub énekesei, az Őszi Rózsa énekkar 

néhány szép dallal gazdagította a programot. 

A jó hangulathoz hozzájárult az „Időről időre“ 

nevezetű zenei együttes és a műsor végét a 

hastáncosnő fellépése tette színesebbé. 

Az esti órákban következett az utcabál, 

amely a kora reggeli órákig tartott.  A tánchoz a 

talpalávalót az Atlas zenei együttes szolgáltatta. 

A másfajta zene kedvelői a Sport kávéházban 

diszkón is résztvehettek.

A Falunap kísérő programjaként 

asztalitenisz bemutató volt megtartva a 

nyilvánosság számára, amely az alapiskola 

tornatermében zajlott le.

Ebben az évben is kedvezett nekünk az 

időjárás és hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény 

tényleg sikerüljön. Szívélyes köszönet jár 

minden szervezőnek és támogatónak. Már 

most örülünk ezen közkedvelt esemény 

következő évfolyamának!

Társadalmi 
 rovat

70

75

80

85
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Z každého rožka troška, 
alebo aké boli viii.obecné dni



2011.5.7.-én a halászszezon 

kezdetén megvalósult  az AMERIKA III. 

halastón a hagyományos halászverseny. 

A délnyugati part előző átalakítása és 

a közös brigádok során kitakarított 

környék és az egész part kikaszálása 

után minden kész volt úgy, hogy a 

halászok rendezett, tiszta környezetben 

élvezhessék a szezon első kapásait.

A halászok, de az összes látogató 

számára ízletes halászlé, sült hal és üdítő 

volt elkészítve a büfében.

A verseny 07.oo órától 12 .oo óráig 

tartott. A verseny lezárása után a kifogott 

halakat megmérték és kiértékelték. Nagyon 

szép időjárás mellett 79 versenyző vett 

részt a versenyben és összesen 123 pontyot 

fogtak. 

Rekordfogások nem voltak, de a szezon 

kezdetén minden kapásnak örülni lehet. 

A verseny győztese Žitňák úr lett 2,46 kg 

kifogott hallal, 2.helyezett Pallér úr 2,40 kg 

hallal és a 3.helyen Vince úr végzett 2,34 kg 

hallal.

A győztesnek átadták a pénznyereményt 

és a többi helyezett tárgyi nyereményt 

kapott a szponzoroktól. Végül jó hangulat 

mellett kisorsolták a tombolajegyeket, amely 

sorsolás közben senki sem titkolta örömét 

még a legkisebb díj megszerzésekor sem.

Végezetül, de nem utolsó sorban 

szeretnénk megköszönni a szponzoroknak a 

technikai, pénzbeli és tárgyi segítséget, amely 

nélkül nem tudtuk volna megvalósítani ezt 

az akciót.

Minden halászkollegának sok 

egészséget és a kezdődő halászszezonban 

sok fogássikert kívánunk.

Végül hagy csatoljuk ide a híres író, 

Hans Christian ANDERSEN gondolatát:

„Minden könyv megsárgul, de 

természet könyvének minden évben új és 

gyönyörű kiadása van.“

Ing. Belovič, a halászszervezet vezetősége nevében

2011. 6 . 11- én megvalósult a „Dunai 

hallevesek“ főzése nemzetközi verseny VIII. 

évfolyama, amelyet hagyományosan már 

június 1. vagy 2. szombatján rendez meg a 

DEVÍNSKA BRÁNA polgári szervezet.

Az eseményre Pozsonyban a Hviezdoslav 

téren került sor gyönyörű nyári időjárás 

mellett és sokféle tánc-, ének-, és színházi 

csoport előadása kísérte, amelyek élénkítették 

az egész esemény légkörét.

24 csapat vett rajta részt Szlovákiából, 

Magyarországról, Ausztriából és Szerbiából. 

Különböző leveseket főztek, mint pl. 

bujabéza-francia levest, ucha-ukrán levest, és 

a „halászlé“ különféle fajtáit, mindenki a saját 

receptje alapján.

Községünket a Területi Halászszervezet 

kéttagú csapata képviselte Ferdinand Vančík 

és Ing. Jozef Belovič személyében.

A főzés kezdete 14.oo órakor volt. 

A főzés ideje alatt az arajárók felfi gyeltek 

2011.5.6 - án  kollegánknak, Dalibor 

Melegnek sikerült a Vág folyón kifognia 

egy kivéletes pontyot, amely 26 kg és 

105 cm hosszú volt. A halat megmérése 

és lefényképezése után visszaengedték 

a vízbe, hogy tovább gyarapíthassa 

nemzedékét, mivel a ponty épp ívás 

időszakában volt.

 A rekordfogást elküldték a Poľovníctvo 

a rybárstvo folyóirat szerkesztőségébe, ahol 

a szerkesztőség Arany érmével és a verseny 

támogatója, a  MASTER FISH vállalat 

tárgyi nyereményével lett megjutalmazva. 

Ezúton gratulálunk neki mi is és kívánunk 

sok fogási sikert!

A Tornóci Halászszövetség vezetősége 

az egyes levesek főzése különféle folyamataira 

és kérdezősködtek a receptekre. A kóstolás 

17.oo órakor kezdődött. A kóstolás alatt 

cca 200 kisebb vagy nagyobb adagot 

osztottunk szét, az szerint ki mekkorát kért. 

A leves feltálalása mellett tájékoztatást adtunk 

községünkről és ismertető anyagot osztottunk 

szét, amelyet a község polgármestere bocsátott 

rendelkezésünkre. Sátrunk mellett megálltak 

falunk volt szülöttei is és olyan emberek, 

akit ismernek valakit községünkből, vagy 

valamilyen más módon tudnak valamit 

községünkről.

A külföldi látogatók érdeklődtek 

a környékünkön rövidebb tartamú 

rekreációs lehetőségekről, esetleg ciklisztikai 

útvonalakról, amelyek községünkhöz 

vezetnének, mivel a propagációs anyagokon 

látták, hogy milyen szép természet található 

környékünkön.

Nagyon jól szórakoztunk azon 

kollegáinkkal a „Poľovníctvo a rybárstvo“ 

folyóirat szerkesztőségéből, akiknek hatására 

kezdtünk résztvenni ezen az eseményen. 

A verseny cca 19.oo  órakor fejeződött be 

és következett az eredményhirdetés. A verseny 

győztese a HOREHRONCOV csoport lett, 

2. helyen a „KORMORAN“ szakácsai lettek 

Dunajská Lužnáról, a 3. helyen a gyermek 

kardiocentrum csapata lett Pozsonyból.

Csapatunk az erős konkurenciában a 6. 

helyen végzett.

Ing. Jozef Belovič 

Rekordfogás
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Halászverseny 
a amerika III halastón

Újra főztünk

A fövárosban már nyolcadik alkalommal áradt szét a „halászlé“ illata
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2011.4.19 –én az esti órákban jelentették 

telefonon a tornóci községi rendőrségre, hogy 

a helyi temetőben csontokat találtak. A községi 

rendőrség járőrszolgálata a körülmények 

kivizsgálása után bűntett elkövetésének 

gyanúja végett kihívta a Sellyei Körzeti 

Rendőrség járőrszolgálatát, aki az esetet átvette 

kivizsgálásra.

■ 2011.4.23- án a járőrszolgálat családi ház 

udvaráról eltulajdonított  kábel esemé-nyét 

dokumentálta és megkezdte a nyomozást  

ismeretlen tettes által  elkövetett  ügyben.

■ 2011.4.24- én a járőrszolgálat  a szolgálati 

körútja során  az  „Amerika II“ objekt kö-

zelében a kiserdőben háztartási szemétből  

származó illegális szemétlerakást talált. A 

tettes megtalálása után a szemetet el kellett 

takarítania  saját költségére és pénz-bírságot 

kapott.

■ 2011.4.25- én 16.45  órakor ismeretlen egyén 

jelentette a községi rendőrségre, hogy az újvári 

úton nem lakott ház  benti terében ismeretlen 

személyt látott mozogni. A járőrszolgálat a 

gyanús személyt a helyszínen feltartóztatta az 

eltulajdonított tár-gyakkal együtt. A 20 éves 

D.N. volt az Felső Jatóról, aki az eltulajdonított 

tárgyakkal együtt át lett adva a Sellyei Körzeti 

Rendőrség járőreinek bűntett gyanújával.

■ 2011.5.3-án a községi rendőrségen tett 

feljelentést egy anya lánya ellen, aki a beje-

lentés alapján támadja az anyját. Az esetet 

bejegyezték és továbbítva volt a Sellyei Területi 

Hivatalba hivatalos eljárás ügyében.

■ 2011.5.5-én volt jelentve a községi 

rendőrségre, hogy a jatai úton kiskorú gyerekek 

a 207-es és 215 - ös házból támadják az arra 

járó  lakosokat és köveket dobálnak rájuk. A 

helyszínen talált gyerekek haza lettek küldve és 

elbeszélgetés lett folytatva szüleikkel.

■ 2011.5.5 - én  feljelentést tett  egy helyi lakos 

a községi rendőrségre idegen sze-mély általi 

zsarolás bűntett gyanújával. Az eseményt tárgyi 

hovatartozása alapján átvette a Sellyei Körzeti 

Rendőrség.

■ 2011.5.9 - én  13.20 órakor személyautó 

balesetére  és ennek következtében fa 

megsérülésére került sor. A sofőrnő az 

eseményt bejelentette és beleegyezett a kár 

megtérítésébe.  Az esetet átvette a Sellyei 

Körzeti Rendőrség baleseti járőrszolgála-ta.

■ 2011.5.9 - én  a járőrszolgálat  bejelentést 

vett át egy kerttulajdonos megkárosított és 

kivágott gyümölcsfájáról. Az ügyben eljárás 

kezdődött ismeretlen tettes ellen. 2011.5.10  

- én a járőrszolgálatot nővér és báty közötti 

erőteljes veszekedéshez hív-ták ki. Az ügyet 

megbeszéléssel zárták le.

■ 2011.5.11 - én a járőrszolgálat szolgálati 

körútja során 13.10 órakor észlelte, hogy  egy 

helyi lakos az udvaron szemetet éget.  Fel volt 

szólítva, hogy oltsa el a tüzet és be lett hívatva 

az esemény kivizsgálásához.

■ 2011.5.11 - én  14.55  órakor jelentette egy 

helyi lakos, hogy a 207 –es és 215 – ös házban 

lakó gyerekek eltulajdonították  postaládájából 

az újságot és  postai külde-ményét.  A 

járőrszolgálat gyors és tettrekész hozzáállásával 

az eltulajdonított dolgok vissza lettek adva 

a tulajdonosnak és újabb elbeszélgetés lett 

lefolytatva a gyerekek szüleivel.

■ 2011.5.14 - én  21.45  órakor volt jelentve a 

községi rendőrségre , hogy az ún. AMERIKA 

objektban ég a száraz növényzet.  A 

járőrszolgálat a Sellyéről érkező tűz-oltókon 

kívül hívta a községi tűzoltóalakulat tagjait 

is, akik segítségül voltak a tűz ol-tásának 

irányításában egészen a tűz eloltásáig 01.30 

óráig és az ügyben kivizsgálás folyik.

■ 2011.5.14  - én   19.30 órakor volt jelentve 

a községi rendőrségre, hogy a jatai soron 

gyerekeket láttak átugrani egy nem lakott 

ház kerítésén.  A községi rendőrség gyors 

beavatkozásával meg lett akadályozva a 

szerszámok eltulajdonítása. Az eseményt mint 

kihágást jegyezték be és az ügyben eljárás 

folyik.

■ 2011.5.16 - én  volt jelentve a községi 

rendőrségre, hogy a népszámlálási ívek 

szétosztása közben kutya általi kerítésen 

keresztüli támadásra és a kéz mérsékelt 

megsérülésére  került sor. Az eseményt mint 

kihágást jegyezték be.

■ 2011.5.20 - án a községi rendőrség értesítést 

fogadott a Tornóci Alapiskolából egy ötödik, 

speciális osztályba járó tanuló agresszív 

viselkedéséről és  az osztálytársaira való 

támadásról, akinél zsebkést találtak. Az esetet 

mint kihágást jegyezték be.

■ 2011.5.20 -án  20.45  órakor jelentették a 

községi rendőrségre, hogy kiskorú gyere-

ket harapott meg idegen kutya.  Az eset mint 

kihágás volt bejegyezve és az ügyet vizsgálják.

■ 2011.5.25 - én   07.55  órakor jelentette egy 

polgár a jatai utcából, hogy gyerekek a 207 –  

es házból átugrották a kerítést és a kerítésen 

keresztül dobálják ki a fémhulladéknak szánt 

vasat. A helyszínen fel lett tartóztatva a 11 éves  

A.S. és ezt követően kinyomozva a tettestárs, az 

unokabátyja a 10 éves  F.B. Szelőcéről. Mind-

kettőjüknél meg lett állapítva, hogy nem járnak 

iskolába.  Az esetet mint kihágást je-gyezték be.

■ 2011.5.26 -án  reggel  08.55  órakor egy 

polgár bejelentése után ugyanaz a fi atal lakos 

Szelőcéről lett megállapítva a fémhulladék  

ellopása kapcsán, amit eltulajdoní-tott egy helyi 

lakos garázsa elől. Mivel ugyanarról a tettesekről 

volt szó, a három eset (kés az alapiskolánál,   

fémlopás a jatai soron és a fémlopás  a garázs 

elől) össze lett kapcsolva  és elküldve a Munka,- 

szociális,- és családügyi Hivatal  sellyei 

kirendelt-ségére, a családról szóló 36/2005 § 

28/1 –es törvény megszegése gyanújával  eljá-

rás kezdeményezésére a gyerekek szülei ellen.

■ 2011.5.29 - én  a járőrszolgálat  20.30  

órakor észlelte,  hogy Új Majoron az autó-

buszmegállónál új szemétrakás van  lerakva. Az 

eset mint kihágás lett bejelentve és az ügyben 

meglett állapítva a valós tettes is, aki ellen 

megindult a kihágási eljárás.

■ 2011.5.30-án  jelentették a községi rendőrségre, 

hogy az esti órákban 2011.5.29 –én  egy családi 

ház kertjéből zöldség és gyümölcslopás történt 

és a lopás fel van véve a bejelentő kamerája által. 

Fel lettek ismerve a községből származó kiskorú 

gyerekek, a kihágást a gyerekek szüleivel való 

elbeszélgetéssel oldották meg.   2011.5.30-án 

08.45  órakor  jelentette egy helyi lakos, hogy 

a szomszéd kutyája né-hány napja szabadon 

szaladgál az utcán és támad a polgárokra és 

veszélyezteti őket. Az esetet mint kihágást  

jegyezték be, a tulajdonosra pénzbírságot róttak 

ki és a kutyát megkötötték.

■ 2011.5.31-én   22.30  órakor  a járőrszolgálat 

éjjeli nyugalom megsértését észlelte , hangos 

zenét egy helyi lakos házából, aki valamit 

ünnepelt. Fel lett szólítva, hogy fejezze be, amit 

ő meg is tett.

■ 2011.6.2.- án  19.30 órakor a járőrszolgálatot  

alkohol hatása alatti családi vesze-kedéshez 

hívták ki. A helyszínen helyrehozták a dolgokat.

■ 2011.6.4- én  02.00  órakor a járőrszolgálat 

hangos zene általi éjjeli nyugalom meg-sértését  

észlelte az Alvég utcában. Az ünneplő polgárok 

fel lettek szólítva a tevékenység befejezésére, 

amit respektáltak.

■ 2011.6.7- én volt jelentve a községi 

rendőrségre, hogy ismeretlen személy behur-

colkodott egy nem lakott házba  Felső Jatón. 

Az eseményről való meggyőződés után a 

személyt kitiltották a házból, odahívták a ház 

tulajdonosát, hogy biztosítja be a házat ilyen 

esetek ellen.

■ 2011.6.10- én  a járőrszolgálatot felkérték  

egyedül élő idősebb személynél történő 

látogatásra, aki már pár napja nem adott  

semmilyen hírt magáról és  nem látták. 

A megbízott személy elvégezte a személy 

meglátogatását és meggyőződött róla, hogy 

minden rendben, éppen csak az említett személy 
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A községi rendőrség
 jegyzőkönyvéből



A szennyvíz az objektumokból sekélyen elhelyezett gravitációs összekötő 

csöveken keresztül jut el a gyűjtő átemelő tartályokba ø 600 (1)  a tulajdonos telkén 

elhelyezve.  Az ebben a tartályban  felgyülemlett szennyvíz  zúzó búvárszivattyún 

keresztül  jut el  a nyilvános /utcai/ (2)  kanalizácós hálózatba. 

A rendszer részei:

1.Maga a gyűjtőtartály

2.Búvárszivattyú  EFRU 5/4 ( teljes felszerelés)

3.Az atomatika irányító szekrénye

A gyűjtőtartályba folyó szennyvíz nem tartalmazhat olyan anyagokat , amelyek a 

szivattyú meghibásodását okozhatják. Ezek a következő anyagok:

 Mű és szerves belek

• PVC- ből készült anyagok ( fólia, női harisnyák, hasonló)

• motorolajak ( max. 0,5 % koncentráció)

• kavics, homok, malta, földanyag

• fémtárgyak (zsilettek, szögek)

• háztartási növényi eredetű olajak ( max. 0,5 % koncentráció )

• szintetikus és olajfestékek, higítók

• lúgok, savak

• higiéniai dolgok ( tamponok, hasonló)

A tartály csak a szennyvíz gyűjtésére szolgál.  Újabb elvezető csövek beszerelése    

pl. az esővíz és hasonló számára,nem megengedett. Mindenféle  beavatkozás 

az elektronikus berendezésbe nem arra jogosult személynek tilos. A szivattyú 

meghibásodását piros ellenőrző fény jelzi az irányító szekrény  fedele külső oldalára 

beépítve. Továbbá tilos  a szivattyúval  és hozzátartozó részeivel bármiféle manipuláció 

– (a szivattyú kiemelgetése). A tartályt,  a szivattyút és a jelzőt  évente kétszer le 

kell mosni, hogy eltávolítsuk a lerakódásokat ( zsírosság, mosópor). Az esetleges 

meghibásodást  a község hivatalba kell bejelenteni a  77 81 496-os telefonszámra.

A meghibásodás  elhárításához szökséges, hogy a tartály tulajdonosa kiszívassa 

a szennyvizet a szivattyú  csatlakozása után és meg legyen térítve minde illeték a 

községi hivatalban/ vagyis az adó, vízelvezetési illeték.

Olyan anyagok által okozott  meghibásodás elhárítása, amelyek a szivattyú hibáját 

okozhatják, a tulajdonos saját költségére történik meg.  

A tulajdonos által okozott meghibásodás elhárítása illetékének árjegyzéke::

10,oo€ -  anyagok, amelyek a szivattyú meghibásodását okozhatják

20,oo€ - a tulajdonos által kiégett motor  (nem szakmai beavatkozás az  irányító 

elektromos részeibe) 

Az utóbbi időben a nyitrai kerületben 

motoros járművek lopása és a magántulajdon 

ellen elkövetett bűncselekmények 

megnövekedését regisztrálták. A motoros 

járművek lopásának nagy részét az esti 

órákban követik el. A tettesek az esetek 

túlnyomó részében előre kinézik a járművet 

és megszemlélik. A megszemlélés során főleg 

arra fi gyelnek, hogy miként van a jármű 

bebiztosítva eltulajdonítás ellen. Továbbá 

megfi gyelik, hogy hol, milyen helyen parkol, 

vagyis éjjeli  időben ki van –e világítva a hely, 

őrzött parkolóról van –e szó, vagy a parkoló 

lakóházak közelében helyezkedik – e el.

Ebből az okból kifolyólag a rendőrség 

a nyilvánossághoz fordul és kéri a 

polgártársakat ilyennemű bűncselekmények 

kiszűrése segítségére, ajánlja, hogy a motoros 

járművek tulajdonosai járműveiket főleg az 

éjjeli órákban bebiztosított helyen parkolják 

le, mint garázsban, családi ház udvarán, 

esetleg családi ház vagy lakóház közelében.

Továbbá kéri a polgárokat, hogy 

jelentsék be a rendőri testületnek, ha gyanús 

személyeket vélnek felfedezni leparkolt 

motoros járművek közelében.

Abban az esetben, ha a polgár észleli, 

hogy ellopták járművét, vagy más ismerete 

van a tettesről, fontos, hogy ezt a tényt minél 

hamarabb bejelentse ezt az illetékes rendőri 

szerveknek, vagy a 158 –os telefonszámon.

                                        

A Sellyei Járási Rendőri Testület, 

rend és közlekedési osztálya

nem kíván senkivel sem kommunikálni.

■ 2011.6.10 - én 11.41  órakor  a járőrszolgálat 

felkérést kapott a Sellyei Körzeti Rendőrségtől  

ellenőrzés elvégzésére, megállapítani ki 

hívogatja a 158- as számot állandóan a Posta 

melletti telefonautomatábból. A berendezés 

mellett kiskorú gyere-keket találtak, akiket 

elvezettek haza és a szüleikkel elbeszélgetés lett 

lefolytatva.

■ 2011.6.11- én  08.11 órakor jelentette egy 

helyi lakos, hogy az iskola területén el-hagyott  

babakocsit találtak. A kocsit bebiztosították  és 

az ügyben eljárás folyik. 

■ 2011.6.11- én  10.35  órakor volt jelentve a 

községi rendőrségre, hogy a buszmegállóban 

ismeretlen  személy fekszik a padon. Nehézkes 

felébresztés után nevezett nem tudta vagy nem 

akarta megmondani  nevét, nem  volt nála 

semmilyen okirat. A Sellyei Körzeti Rendőrség 

kihívott járőrszolgálata nevezettet elvezette 

a személyazonosság megállapítására 

és kiderült, hogy egy kassai állandó 

lakhellyel rendelkező személyről van 

szó. 

Ezen kihágás ügyének kivizsgálása 

idején az említett helyen kisebb 

közlekedési balesetre került sor. A 

községi rendőrség járőrszolgálata 

segítségre volt a baleset megoldásánál és 

bebiztosította a közlekedést. 

 

Tisztelt polgártársaink!

Közeledik a szabadságok és a szünidő ideje. 

Ezért kérjük Önöket, hogy alaposan biztosítják 

be tulajdonaikat, házukat, autójukat. Ajánljuk, 

hogy bízzanak meg valakit a családból, hogy a 

házat naponta ellenőrizzék  és az esetleges észlelt 

károkat idő-ben jelentsék. A nyári szünidőben 

gyerekek balesetére is sor kerül, ezért időben ki 

kell őket oktatni, hogy hogyan kell viselkedniük 

az utakon, víz mellett, és hogy 21.00 óra után 

ne mászkáljanak felügyelet nélkül az utcán. 

A községi rendőrség rendszeresen fog végezni 

ellenőrzéseket és a kihágásokat a törvény és a 

rendeletek értelmében fogja megoldani.

Npor. Macky
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Útmutató  a polgárok részére az átemelő 
tartályok ø 600 működtetésére

Bűncselekmények 
megnövekedése



A községi képviselőtestület 4. ülése 

2011. június 13-án zajlott le. Az ülés 

elnöklője a falu polgármestere, Ing. Ján 

Hrabovský volt. 8 képviselő volt jelen, 

PaedDr. Suba igazoltan volt távol. Az ülés 

határozatképes volt a program minden 

pontjában. Mivel a program pontjaihoz 

a jelenlevők közül senkinek nem volt 

hozzászólása, sem kiegészítő javaslata, 

a polgármester szavazásra bocsátotta a 

beterjesztett programot. A képviselők 

egyhangúan jóváhagyták. A jegyzőkönyv 

írójának az elnöklő Ing. Motolíkovát jelölte 

ki. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Láng és 

Fülöpová képviselők lettek kiválasztva. A 

javasló bizottságot Ing.Hanzlík, Ing. Hlavatý 

és Čelítko képviselők alkották.      

Az előző ülés határozatai teljesítésének 

ellenőrzése keretében az elnöklő 

tájékoztatta a jelenlevőket az óvoda, az 

egészségügyi központ, a községi hivatal 

épülete rekonstrukciója befejezésének 

munkálatairól, valamint a volt Duslo telek 

területe tervezeti munkáinak előkészítéséről. 

Mint tájékoztatott, a tervező munkával 

Jonáš úr, geodéziai szakembert bízták meg 

az adott terület  magaslati és területfekvési 

bemérésével. A további pontban következett 

a lakásügyi bizottság jelentése.

Ing. Hanzlík, a lakásügyi bizottság 

elnöke jelentést tett az ülésekről, amelyeken 

a megüresedett lakások újra bérbe adásával 

foglalkoztak, valamint a már meglevő 

bérleti szerződések meghosszabbítását 

értékelték át. A községi képviselőtestület a 

lakásbizottság ajánlása és megítélése alapján 

a következőket hagyta jóvá:

a) a 79 –es lakóegység 2 –es lakását bérbe 

adni  Daniela Mesárošová, tornóci lakos  

kérvényezőnek 2 évre 2011.6.1-től 

2013.6.30 –ig.

b) a 993 – as lakóház l –es számú 

háromszobás lakását bérbe adni Martin 

Marčeknak és családjának 2 évre 2011.6.1-

től 2013.6.30 –ig        

c) az 584 – as lakóház l –es számú 

háromszobás lakását bérbe adni Linda 

Kovácová, tornóci  lakosnak 2011.7.1-től 

2013.6.30 –ig       

d) a 303-as lakóházban 1,5 szobás lakást 

kicserélni Ladislav Krištofnak  2,5 szobásra  

Anita Klinkovával, a bérlet 2011.7.1-  től 

valósul meg 2012.6.30 ig.

e) a  993, 994, 995, 79,78 –as lakóházakban 

meghosszabbítani a bérleti szerződéseket   

2011.7.1 – től 2013. 6.30-ig a bérlőknek, 

akik  kötelezettségeiket a falu felé, ami  a 

bérleti díjat illeti, rendesen és időben fi zetik.

f) a lakások kérvényezői, akiknek 2011 

május 31-hez tartozásaik vannak a bérleti 

díjon és a bérlakással összefüggő 

szolgáltatások terén, a bérleti szerződést

meghosszabbítani 2011.9.30- ig.

g) a 303 és 304-es bérlakásokban 

meghosszabbítani a bérleti szerződést  

2012.6.30 - ig. 

h) az 584 –es  akadálymentesített 

lakóházban Ladislav Boháč szerződését 

meghosszabítani 2012.6.30-ig.

A községi rendőrség 5 hónapjának 

tevékenységéről Marček úr adott 

jelentést. A jelentésben az utolsó időszak 

eredményeire összpontosított, valamint 

a községi rendőrség tagjai munkájának 

értékelésére, tájékoztatott az osztály tárgyi-

technikai felszereltsége megújításának 

szükségességéről, stb.

A következő pontban következett 

a sport-, kulturális-, ifj úsági-, szociális-, 

és egészségügyi bizottság jelentése, 

amelyet a bizottság elnöke, Čerhák  úr 

adott elő, valamint javaslatot tett a 2- es 

számú kötelező érvényű rendeletre a 

szolgáltatásokról, a szociális szolgáltatások 

megtérítésének módjáról és nagyságáról. 

Az okozati jelentésben elmondta, hogy 

a javaslat összhangban van az új jogi 

Az élelmiszer szétosztása  program 

olyan személyek  számára, akik 

nehéz helyzetbe kerülnek, az Európai 

Únióban  1987-  től  működik és az 

Európai Mezőgazdasági és Jótállási 

Alapból van fi nanszírozva. Szlovákia 

2011- ben szintén csatlakozott ehhez a 

programhoz.
A szükséghelyzetben levő személyeknek  

jótékonysági szervezeteken keresztül 

díjmentesen lesznek eljuttatva az 

alapélemiszerek - sima búzaliszt és  tojást 

nem tartalmazó tésztaféleségek.

A segítség igénylői lehetnek:

• Személyek a létminimum határán (szülők és 

gyerekek, akikre támogatás van kifi zetve);

• Fizikai személye, akik segélyt kapnak anyagi 

szükséghelyzetben és kiegészítőt a segélyhez ; 

• Nyugdíjasok, akiknek a nyugdíj nagysága 

nem haladja meg a 305,00 EURót (nem 

dolgozó nyugdíjasok, nyugdíjkorhatár előtti 

nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok)

• Gyerekek a gyermekotthonokban és 

professzionális családokban;

• Gyerekek az egészségileg károsult gyerekek 

szociális otthonában 

• nyugdíjasotthonokban és a szociális ellátást 

biztosító otthonokban élők;

• gyerekek pótcsaládi ellátásban;

Maximális limit egy személy számára 20 

kg sima búzaliszt és 20 kg tojást nem 

tartalmazó tésztaféleség.  

Az élelmiszercsomag átvételénél minden 

élelmiszerigénylőnek igazolnia kell magát 

érvényes személyazonossági igazolvánnyal és 

igazolással/ rendelkezéssel a következően:

• Személyek a létminimum határán 

(szülők és gyerekek, akikre támogatás van 

kifi zetve) megmutatják az igazolást, amit 

az illetékes munka-, szociális és családügyi 

hivatatal állít ki

• Fizikai személyek, akik  segélyt kapnak 

anyagi szükséghelyzetben és kiegészítőt a 

segélyhez, felmutatják az igazolást, amit az 

illetékes munka-, szociális és családügyi 

hivatal állít ki

• Nyugdíjasok, akiknek a nyugdíj nagysága 

nem haladja meg a 305,00 EURot (nem 

dolgozó nyugdíjasok, nyugdíjkorhatár 

előtti nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok) 

felmutatják megnézésre a Szociális 

biztosító 2011- ben  kiadott határozatát 

a nyugdíj odaítéléséről   vagy  a 

Szociális biztosító határozatát a nyugdíj 

valorizációjáról 2011 január elsejétől vagy 

a Szociális biztosító igazolását a nyugdíj 

nagyságáról;

• Pótcsaládi ellátásban levő gyerekek 

esetében, az a személy akinek a személyi 

gondozására van bízva a gyermek, 

felmutatja a bírósági végzést megmutatásra;

 Szlovákiában az élelmiszeket charitatív 

szervezetek fogják széthordani a községgel 

együttműködve. Ezúton kérjük fel 

polgárainkat, hogy akiknek jár és érdekli 

őket az élelmiszersegítség,  2011 július 

10- ig jelentkezzenek személyesen vagy 

telefonon (031/7781496 – Mgr. Vargová, 

p. Mesárošová) Tornócon a Községi 

Hivatalban.
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Területrendezési terv és parkolás a postánál

Élelmiszersegítség 
     községünkben

A községi képviselötestület negyedik üléséröl



Osztályozott 
hulladékgyűjtő udvar

Nyitvatartásiidö : 
szerda  14:00 - 18:00  

péntek  14:00 - 18:00  

szombat 14:00 - 18:00

Átveszünk : 
Fémhulladékot, üveget- külön színeset és 

fehéret, papírt, tetrapack csomagolásokat, 

elektronikus hulladékot, pet üvegeket, 

fóliákat, autóbateriát, hulladékbetont, 

plasztanyagokat (csak ládákat, cserepeket, 

tálakat, kerti bútort...). 

Hulladékolajat (étolajat és motorolajat.)

Apró építkezési hulladékot – 120 liter ára 

egy kukajegy.

Biológiai hulladékot (fű, ágak külön 

osztályozva.)

Tavaszi és őszi takarítás keretében szervezünk 

nagyobb méretű hulladék átvételét is 

heti időtartamban, amikor polgárainktól 

átvesszük a használt bútort és szőnyeget. Az 

ilyen nagyméretű hulladékok átvételének 

időpontjáról a helyi hangosbemondón 

keresztül fogjuk tájékoztatni polgárainkat. 

Kérjük a lakosságot, hogy az egyes hulladék 

fajtákat osztályozva hozzák és adják le a 

gyűjtő udvarban.

normákkal. A javaslatban részletesen tagolják 

annak döntéshozatalát, hogy a polgár 

mikor szorul rá szociális szolgáltatások 

igénybevételére, a lehetőség arra, hogy  az 

ápolói szolgáltatásokért  fi zetni lehessen az 

órák száma és az elvégzett munka terjedelme 

szerint.

A képviselők a 2-es számú kötelező 

érvényű rendeletek javaslatát egyhangúan 

elfogadták. Az egyéb pontban az elnöklő 

jelentést adott a Falurendezési terv – 

koncepció feldolgozása újabb szakaszának 

készületeiről és a területrendezési 

tervek  feldolgozói képviselői, a kerületi 

építésügyi hivatal és a községek szintjén 

megtartott munkatárgyalásról. Továbbá 

pénzeszközök megszerzésének lehetőségéről 

a község területrendezése ezen szakaszának 

megvalósítására.  

A következő pontban be lett terjesztve A.I. 

FARMA, kft . társaság kérvénye állásfoglalás 

kiadására Felső Jató kataszterében biogáz 

állomás kiépítésére. Maga az építmény a 

helyi mezőgazdasági vállalat jelenleg ki nem 

használt telepén lenne megvalósítva. A biogáz 

állomás alapanyaga  80% -ban  kukoricasiló 

és  20% -ban húgylé, az elegendő mennyiség 

bebiztosítására cca 500 ha  mezőgazdasági 

földre van szükség. A társaság már működtet 

hasonló állomást Kiscétényben, a képviselők 

elhatározták meglátogatni ezt a berendezést 

és azt követően értékelnek és adnak ki 

állásfoglalást.

A beérkezett postában elő lett 

terjesztve a Flynet kft ,  Nitra társaság 

ajánlata légifelvételek készítésére a községről 

derékszögben (800 eur és az évi illeték 100 

eur) és a projektáns, Ing. Zeman ajánlatát a 

község közlekedési jelzéseinek felújítására, a 

megvalósítás költségei 4800 eurot tesznek ki.

A falunapok előkészítése keretében 

javaslat lett téve a nap programjára, amelyet 

jóváhagytak. A vitában az elnöklő ismertette 

a képviselőkel az érvényes árlistát a szennyvíz 

elvezetése kialakítására. Az ár az előző 

időszak határozata alapján lett kiszámítva 

és nyilvánosságra van hozva a község 

weboldalán.

A vita után jelentkezett Čelítko 

úr és rámutatott a községben a talajvíz 

megoldásának szükségességére, az árkok 

tisztítására, parkoló kialakítására a postánál  

és az út megjavítására a Merkantnál. 

A község polgármestere  hozzászólt a 

vitafelszólalásokhoz olyan értelemben, hogy 

ismert dolgokról van szó és folyamatosan 

lesznek megoldva. 

Čerhák – rámutatott a polgárok 

nehezményezéseire a gyűjtőudvarban 

leadandó anyagok átvételével kapcsolatban. 

A község polgármestere  - az alkalmazottak 

ki vannak okítva arról hogy milyen anyagot 

vehetnek át a hulladékgyűjtő udvarban, 

természetesen nem közhulladékot, amelyet 

a szemétgyűjtő kukákba kell összeszedni.

Ing. Fülöpová M. – a község új főellenőre 

megköszönte a képviselőknek a bizalmat, 

amelyet feléje intéztek azzal, hogy 

megválasztották őt újabb funkciós időszakra.       

A legiszlatívák változása okából, 

amelyek 2011.6- től érvényesek, összhangba 

kellett hozni a polgármester fi zetését a 

154/2011- es megváltozott törvénnyel.  A 

polgármester fi zetésének meghatározására 

a pénzügyi bizottság elnöke, Láng úr 

tett javaslatot. 2011.6.1- től a község és 

a város polgármestereinek nem lehet 

igényük jutalomra mint eddig. A pénzügyi 

bizottság a fi zetés nagyságának maximális 

lehetséges összegét javasolta a község 

polgármesterének, amely havonta 2589 eurót 

tesz ki. A polgármester helyettese szavazásra 

adta a javaslatot, amely javaslat egyhangúan 

lett elfogadva. A községi képviselőtestület 

a polgármester fi zetését ismételten egyszer 

évente átértékeli.

   Végezetül Ing. Hlavatý előterjesztette 

a határozati javaslatot, amelyet a képviselők 

egyhangúan jóváhagytak. Az elnöklő 

megköszönte a jelenlevőknek a résztvételt és 

az ülést bezárta.

Az iskolai tanév folyamán a 

gyerekek sok érdekes tanítási órát élnek 

át az iskolában.   Örülnek annak ha a 

tanítás kicsit más, attraktívabb és nem 

hagyományos.

2011. 5. 11-én a községi hivatalban volt 

tanítási órájuk a falu polgármestere, Ing. 

Ján Hrabovský jelenlétében. Egyenesen az 

ülésteremben, a kis másodikosok  beültek 

a községi képviselők helyére és buzgón 

vitatkoztak a község közéletéről.  Arról, 

amiről már tudtak a honismereti órákból, 

de sokat megtudtak a legbennfentesebb 

szájából. „Az ülésnek“  tárgyi lefolyása 

volt. A légkör barátságos és hasznos 

volt.  Hisz megtudni valamit a községi 

hivatal munkájáról szükséges dolog. 

Miként dolgozni a közös érdek és a község 

proszperitásáért akarni és tanítani kell a 

jövő generációnak.

Mgr. Mária Marčeková 

osztálytanítónő II.A
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Nitra – Šaľa II.A osztálya  2010/2011-

es visszavágó része.

19. forduló: 
Mojmírovce – Tornóc 3:2 (0:1)
Esős időben jobban kezdtek a vendégek, 

amikor is Herceg megnyitotta az állást. A 

hazaiak a félidő után megfordították az állást. 

Tornóc csapata korrigált Tomek góljával, de 

nem egyenlített ki. 

Bíró Krajčír, 40 néző.

20. forduló: 
Tornóc – Rumanová 1:1 (0:1)
A védekezés hibája miatt a jól játszó vendégek 

átvették a vezetést. A harcias mérkőzés végén  

Ölvecký kiegyenlített 11- ből.

Bíró Kováč, 80 néző.

21. forduló: 
Selice – Tornóc 1:3 (0:1)
A táblában való elhelyezkedés miatt nagy 

érdeklődés kísérte ezt a találkozót. A félidőig 

Tomek  a 37. percben a vezető helyre küldte a 

vendégeket. A 65. Percben  Dymák emelte az 

állást. A hazaiak csökkentettek büntetőrúgásból. 

Pontmegszerzési reményeiket Dymák gólja 

fagyasztotta le. A forduló felállásában Novák, 

Székházi.

Bíró Tábi, 50 néző.

22. forduló: 
Tornóc – V. Zálužie 1:6 (1:2)
A védelem hibájából az első félidőben 3 gól esett. 

1:2 - re  Dymák csökkentett. A második félidőben 

a vendégek megerősitették kvalitásukat és 

megérdemelten nyertek olyan magasan. Állandó 

dobolás, füstgomoly és konfetti dobálása mellett 

300 néző előtt id. Kotrec bíráskodott. 

23. forduló: 

Jarok – Tornóc 5:1 (3:0)
Legner kezese a  kapuvonalban befolyásolta 

a mérkőzést. Kizárása és a büntetőgól után a 

meggyengült vendégek már nem tudták megfékezni 

a hazaiakat. 3:1 –re  Sztojka R. csökkentett.

Bíró Hudec, 70 néző.

24. forduló: 
Tornóc – Cabaj-Čápor  1:0 (0:0)
A hazaiak gyenge teljesítményt nyújtottak.  A 

győzelemről egy órai játék után  Dymák döntött  

a vendég kapus hibáját kihasználva. A forduló 

felállásában Bleho.

Rozhodca Kukla, 100 divákov.
A vendégjátékos nem helyes nyitásárt az 

eredmény 3:0 kontumációban. 

Fontos mérkőzésen a megmenekülésért 

Lužianky – Selice 1:2

25. forduló: 
P. Kesov – Tornóc 2:5 (0:1)
A kiegyenlített első félidő után az 58. percben 

estek a gólok. A vendégek helytálltak lövésben 

és megérdemelten nyertek. Gólok – Klincko 2, 

Sztojka R., Vričan J., Dymák. 

Bíró Halama, 50 néző..
A forduló felállásában : Franko, Klincko

1. V. Zálužie 26 21 5 0 82:18 68
2. Rumanová 26 19 2 5 84:22 59
3. Tornóc  26 14 3 9 63:64 45
4. Čakajovce 26 14 2 10 69:57 44
5. Svätoplukovo 26 14 4 8 72:44 43
6. Rišňovce 26 12 4 10 50:49 40
7. Hájske 26 12 1 13 62:32 37
8. Jarok 26 8 8 10 53:50 32
9. Mojmírovce 26 9 5 12 47:55 32
10. Cabaj-Čápor 26 10 2 14 45:65 32

11. Lužianky 26 9 3 14 40:52 30
12. P. Kesov 26 7 1 18 43:84 22
13. Selice 26 5 2 19 33:100 17
14. Kynek 26 4 4 18 37:77 16

Svätoplukovónak leszámoltak 3 pontot. Legjobb lövők: 28 – Bábik (Rumanová), 27 – 

Mokráš (Svätoplukovo), 21 – vizd (Hájske), 19 – Dymák M. (Tornóc)

A  2010/2011-es  évad végsö táblázata

Serdülők  I. B osztály
Mojmírovce – Tornóc 4:1 (3:1)
T. Szücs

Tornóc – V. Zálužie 2:3 (0:1)
Gréger, Szücs

Jarok – Tornóc 0:9 (0:4)
Szücs 3, Barczi 2, Janáč, Kysučan, Planko, 

Čerhák

Tornóc – Cabaj-Čápor 1:1 (1:1)
Janáč

H. Kráľová – Tornóc 6:2 (2:0)
Janáč, A. Rotek

Tornóc – Kráľová n/V 10:1 (5:1)
Szücs 3, Kulina 2, Balko 2, M. Keszeli, 

Janáč, Baricza N. Sadyban találkoznak a területi elsőségért Alekšince, V. Zálužie és  Branč csapatai.

A  2010/2011-es  évad végsö táblázata

1. V. Zálužie 18 15 1 2 75:23 46
2. N. Sady 18 13 2 3 69:32 41
3. Neded 18 13 1 4 81:31 40
4. H. Kráľová 18 10 1 7 52:35 31
5. Mojmírovce 18   8 2 8 48:43 26
6. Tornóc 18   8 1 9 59:44 25
7. Kráľová n/V 18   7 2 9 33:78 23
8. Hájske 18   6 0 12 62:69 18
9. Cabaj-Čápor 18   4 2 12 24:51 14
10. Jarok 18   0 0 18   7:104   0

26. forduló: 
Tornóc – Svätoplukovo 2:1 (0:1)
A hazaiak abban az esetben ha nyernek, a 

harmadik helyen  végezhettek. Az első félidőben 

nem használták ki az esélyeket. Ellenben a 

vendégek az első kapuralövés után vezetésbe 

kerültek. Rögtön a térfél cseréje  után jött 

az öngól és a 63. percben Dymák döntött a 

végeredményről. A találkozó után jött a nézőknek 

járó köszönet. A forduló felállásában Herceg.

Bíró Hybský, 120 néző.

Bilancia: ősz  13  6  2  5  36:35  20

                tavasz      13  8  1  4  27:29  25

Góllövők: Dymák 19, Klincko 7, Sklenár 

7, Kukla 6, Vričan J. 4, Bleho 4, Tomek 3, 

Ölvecký 3, Sztojka R. 3, Bartuš Z. 2, Herceg 

1, Takáč 1, Legner 1, Keszeli 1, saját.
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Mint már jól bevált szokás, 2011.5.15 

–én megtörtént  a Dynamo sportegyesület 

Tornóc regisztrált játékosainak ülése, 

amelyen kiértékelték a  2010 / 2011-es 

versenyévfolyamot. 

A találkozó ideje alatt történtek meg 

a választások a klub vezetőségébe, ahol egy 

lényeges változás történt. Fiatalabb J. Kukant 

választották meg a klub statutáriusának. A 

pénztáros és az ellenőr funkciók változatlanok 

maradtak.

A   2010 / 2011-es szezon gulyáspartival 

csúcsosodott ki. 2011. június 25- én, a 

Falunapok alkalmából asztalitenisz bemutatót 

tartottunk a nyilvánosság számára a helyi 

tornateremben. 

Az egyes játékosok az „A“ 1. liga Slovensko 

-Západ  csoportban a következő 

eredményeket érték el  2010 / 2011-es 

versenyévadban:
                                      játék   nyert  vesztett   sikeresség

5. Kriško Juraj    21    6     15   28,57% 

Az egyes játékosok  a „B“ csoport  2.liga  Nitra és Trenčín kerületekből a következő 

eredményeket érték el  2010 / 2011-es versenyévadban:

                  játék    nyert   vesztett  sikeresség
3. Kriško Juraj     53 23 30 43,40% 
4. Ševčík Miroslav   103 38 65 36,89%
6. Gašpierik Peter    16 0 16 0,00%
7. Jaroš Jozef        8 0 8 0,00%
8. Slamka Peter    3 0 3 0,00% 
9. Kozár Štefan st.       4 0 4 0,00%  

Az egyes játékosok  a sellyei járás „C“ „D“  és  „E“ csoportjaiban  a következő eredményeket 

érték el  2010 / 2011-es versenyévadban:

S. Játékosok csapat M G V sikeresség

1 Gašpierik Peter Trnovec C 59 57 2 96.61%
2 Kukan Jozef ml. Trnovec C 77 72 5 93.51%
3 Slamka Peter Trnovec C 71 66 5 92.96%
4 Jaroš Jozef Trnovec C 80 73 7 91.25%
12 Kozár Štefan st. Trnovec E 83 60 23 72.29%
23 Kozár Štefan ml. Trnovec C 39 23 16 58.97%
37 Kriško Juraj st. Trnovec E 71 23 48 32.39%
41 Kukan Jozef st. Trnovec D 56 15 41 26.79%
42 Rábek Július Trnovec E 67 17 50 25.37%
43 Motolík Luboš Trnovec D 67 15 52 22.39%
46 Varga Jozef Trnovec D 78 14 64 17.95%
50 Sýkora Ivan Trnovec D 60 4 56 6.67%
51 Sýkora Dávid Trnovec E 79 5 74 6.33%
52 Vargová Daniela Trnovec E 35 1 34 2.86%
53 Letko Štefan Trnovec D 46 1 45 2.17%

A sellyei járás bajnoksága- férfi ak

Miroslav Ševčík, asztalitenisz szakosztály

Tanulók I. A osztály

Tornóc – H. Kráľová 0:1 (0:0)
Tornóc – Selice 2:0 (1:0)
Čapičík, Szitás

Tornóc – Diakovce 9:0 (4:0)
T. Krupa 2, Čapičík 2, N. Sztojka 2, 

Slíška, Szabo, Farkaš

Tornóc – Kráľová n/V 2:4 (0:2)
Čapičík 2

Tornóc – Vlčany 3:0 (2:0)
Čapičík, Slíška

Tornóc – Močenok 5:3 (2:2) 
Čapičík 2, Slíška, Szabo, N. Sztojka

A tanulók E. Molnár edző vezetése alatt 

kitűnően készültek fel a táblázat első csapatára.  

Ha vesztettek is 2:3- re, jó mérkőzésen sikerült 

megfordítaniuk az eredményt. A területi bajnok tituljáért Močenok, Vinodol, V. Zálužie és Žitavany csapatai találkoznak N. Sadyban.

A  2010/2011-es  évad végsö táblázata

1. Močenok 16 12 2 2 74:16 38
2. Kráľová n/V 16 11 2 3 49:19 35
3. Neded 16 10 2 4 47:24 32
4. H. Kráľová 16   9 1 6 41:12 28
5. Tešedíkovo 16   8 1 7 47:41 25
6. Tornóc 16   5 2 9 26:45 17
7. Vlčany 16   5 2 9 22:46 17
8. Selice 16   2 2 12 15:65   8
9. Diakovce 16   2 2 12   9:62   8

Az utánpotlást alkották  – Zsille R., Farkas F., 

Slíška R., Szitás K., Eremiáš A., Sztojka N. 1., 

Rábek J., Čapičík S., Slíška N., Szabo K., Bencz 

N., Felső L., Lakatos A., Ozaj D., Marček P., 

Varga M., Vaško B., Varga P., Sztojka Nik.

Tešedíkovo - Tornóc 7:1 (3:1)
Sztojka

A labdarúgószezon végén Dynamo Tornóc Labdarúgó Klubja minden játékosnak, funkcionáriusnak, nézőnek és 

támogatónak köszönetet mond. Feldolgozta Š. Kočiš
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Ezúton mondunk köszönetet PaedDr. Eva Klincková, igazgatónőnek, Mgr. Róbert 

Mittermayer, osztályfőnöknek és Katarína Tuskovának azért, hogy szabad idejüket 

feláldozva június 17-én és 18-án, két napot szenteltek a mi megfékezhetetlen gyermekeinknek 

és olyan élményeket szereztek nekik, amire még sokáig emlékezni fognak.

Köszönetünk jár a Drules vadásztársaságnak és a Prereal társaságnak is, akik Ing. 

Jozef Horváth közreműködésével rendelkezésünkre bocsátották a vadászházat gyermekeink 

üdülésének szép környezetben való eltöltésére.

Tisztelettel, a Tornóci Alapiskola 6. osztályos taulóinak szülei

 Köszönjük

Óvodánkban a művelődési folyamat 2011 

május 26 -  tól  új tanítási segédeszközökkel 

bővült és tökéletesedett, amit a gyerekek 

úgy fognak fel mint játékot. Ezek az óvoda 

udvarán vannak felszerelve. Ezt az elképzelést 

rövid időtartam alatt sikerült megvalósítani, 

amiért a gyerekek nagyon hálásak. A 

mászókáknak, hintáknak, körhintáknak, 

vonatocskának, homokozóknak meg van a 

saját minőségi elismervényük és alkalmasak 

az adott korú gyerekek számára. 

Az ünnepélyes átadást a község 

polgármestere, Ing. Ján Hrabovský 

nyitotta meg beszédjével. Az ünnepségen 

résztvettek – az óvoda tanítókara, élükön az 

igazgatónővel, PaedDr. Eva  Klinckovával és 

az óvoda igazgató helyettesnőjével, Mária 

Hippovával, az óvoda alkalmazottai, szülők 

és a községi képviselők- Ing. Gašpieriková, 

Fülöpová, Ing. Hanzlík, Láng, Hrabovský 

személyében.

Az időjárás kedvezett. A gyerekek 

lelkesek voltak, elénekelték „Ha jó a kedved“ 

című dalt és az ünnepélyes szalag elvágása 

után hangos csevejjel szaladtak szét az új kerti 

attrakciókhoz. 

Köszönjük!

Mgr. Katarína Hanzlíková  

Községi 
tűzoltó alakulat

Mint ismeretes, közelednek a meleg 

nyári napok és velük együtt a tűzesetek is. 

Néha nem az időjárás a hibás, de maga az 

ember, aki nem tudja becsülni a társadalmi 

értékeket, mint ahogy így volt ez 2011. 5. 

14- én is a késő esti órákban, amikor is 

jelentve a volt Tornóci Tűzoltó Alakulatnak, 

hogy egy ilyen ember felgyújtotta a nádat az 

Amerika I. szennyvíztárolónál. A Területi 

Tűzoltóalakulat, valamint a Sellyéről és a 

Duslóból érkező tűzoltók megérkezéséig a tűz 

nagyobb területen terjedt el. Megmutatkozott 

azonban, hogy a jó felkészültség és a tűzoltó 

alakulatok összefogása nem ismer gátat az 

ilyen természetfeletti erők előtt és a tüzet 

rövid idő alatt eloltották. A községi tűzoltó 

alakulat képviseletében Dezider Marček, 

Martin Marček és Mário Stojka vettek részt 

a tűz eloltásában.  

Dezider Marček

2011.6.5 –én Alexander Berek, a ŠKZS 

Slovakia vezérigazgatójának meghívására 

Ing. Ján Hrabovský, községünk 

polgármestere, Ing. Daniel Kňažko, a 

Községi Tűzoltó Alakulat parancsnoka, 

kpt. Dezider Marček, a községi rendőrség 

parancsnoka, Ladislav Krištof, a község 

tűzoltó alakulata tagja, és az APVV MO 

Šaľa tagja, František Kmotrík  résztvettek a 

FireCo-tűzoltó és mentéstechnikai kiállítás, 

a bányamentőszolgálat és a ŠKZS Slovakia 

mentőrendszer bemutatóján. 

A kiállítás össze volt kötve a 

legmodernebb technika bemutatójával, amit 

sokan megtapasztalhattak saját bőrükön, 

valamint előadással, amelyből a biztonság 

jó érzése áramlott. Egyenest a FireCo 

kiállítás területén személyesen találkoztunk 

vendéglátónkkal, Alexander Berek, a ŠKZS 

Slovakia vezérigazgatójával, aki  bemutatta 

a ŠKZS Slovakia mentési munkáit és végül 

kifejezte köszönetét a község és a ŠKZS 

Slovakia közötti jó együttműködésért. 

Személyesen köszönte meg a polgármester, 

Ing. Ján Hrabovský támogatását és az aktív 

együttműködést. A látogatás végén közösen 

lefényképezkedtünk és jó érzéssel, valamint 

gazdag tapasztalatokkal indultunk haza.
 

Dezider Marček

A Tornóci Alapiskola az Óvodával          

és Tornóc község

NYÁRI TÁBORT                      
szervez

18. - 22. júl 2011
Program:
• lovaglás, turisztika

• gulyásfőzés

• olimpiai játékok

• tudásfelmérő versenyek, alkotó műhelyek

• kincskeresés

• egynapos fürdőtanfolyam

• sátorozás tábortűzzel

Illeték  :   10,- EUR ( helyi iskola 

tanulójának) 15,-  EUR  (más iskolából 

való tanulónak)  

Étkezés : ebéd formájában bebiztosítva 

Az innivalót és a kiegészítő étkezést a 

törvényes képviselő/szülő/ biztosítja be.

Jelentkezhet minden  7 és 14 év közötti 

gyermek a Tornóci Alapiskolában 

2011 július 10 -ig . A gyermeket a 

törvényes képviselőnek kell személyesen 

bejelentenie az iskola titkárságán. Az 

illetéket a beíratásnál kell megfi zetni.

Tájékoztatás a  031/7781290-es 

telefonszámon.. 
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Az új óvodához új attrakció 
is az iskola udvarán

FireCo - tűzoltó és mentéstechnikai kiállítás 

Tornóci Újság Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja 
Kiadja: Tornóc község Föszerkesztö: Ing Ján Hrabovský Szerkesztöségi tagok: Edita Bócsová, Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Margita Fülöpová 
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