
Zápis prvákov

Máme novú šatňu

Rybári hodnotili

Oznamujeme občanom, že v termíne od 
16.4.2012 do 21.4.2012 sa na zbernom 
dvore  bude  preberať:
■ elektroodpad
■ nebezpečný odpad: olovené batérie, 
niklovo-kadmiové batérie, batérie 
obsahujúce ortuť, žiarivky, motorové, 
minerálne a syntetické oleje, odpadové 
chemikálie, vývojky, výbojky, plasty 
znečistené ropnými látkami, riedidlá, 
ortuťové teplomery, obaly a nádoby 
znečistené škodlivinami a pod.
■ drobný stavebný odpad
■ veľkoobjemový odpad

Obec Trnovec nad Váhom zabezpečila 
mobilnú drvičku Resta na drvenie 
stavebného odpadu. Drvenie sa 
prevádzalo 8.2.2012 na zbernom 
dvore separovaného odpadu. Tento 
recyklovaný stavebný odpad sa následne 
bude používať ako podkladaný  materiál 
pri budovaní miestnych komunikácií.

OZNAM

Základná škola s materskou školou 
Trnovec nad Váhom 302 v priebehu 
zimných prázdnin zrekonštruovala za 
pomoci obecného úradu priestory šatní. 
Boli zakúpené skrinky pre každého žiaka 
s uzamykateľným uzáverom, odstránené 
pletivo a miestnosť bola vymaľovaná. 
Každému žiakovi bola pridelená skrinka 
a za poplatok (3,00 EUR) odovzdaný 

Žiaci Základnej školy každoročne 
so svojimi učiteľmi telesnej výchovy 
chodia na lyžiarsky výcvik. Tento rok sa 
nás nazbieralo 17 detí a 2 učitelia, výber 
z tried druhého stupňa. 

Žiaci sa veľmi tešili a  hneď prvý 
deň vyskúšali mierny kopček za chatou 
Hámor, kde sme boli ubytovaní. Nešlo 
to všetkým, ale učitelia povzbudzovali 
začiatočníkov. Niektorí mali ešte 
problémy s lyžiarkami a lyžami, páni 
učitelia im ponastavovali vlastné aj 
požičané lyže.

Ďalšie dni sme autobusom chodili 
lyžovať na lyžiarske stredisko Línia, 
kde nám bolo k dispozícii 5 vlekov. 
Začiatočníci sa na „somárskej lúčke“ 
rozcvičili a rozlyžovali. Lepší lyžiari 
sa hneď vyviezli na kopec a tiež sa 

kľúč, tento poplatok bude vrátený na 
konci školského roka pri odovzdaní 
kľúča, v prípade straty odrátaná suma za 
výrobu nového kľúča.

Tešíme sa spolu so žiakmi novej 
zmene a zároveň srdečne ďakujeme 
sponzorom k prispeniu sponzorského 
finančného daru na tento účel.
                                     Katarína Tusková

rozcvičili a rozlyžovali. Každý deň sa 
žiaci zlepšovali a zdokonaľovali.  Počas 
voľných večerov sme deťom premietali 
videá o carvingovom lyžovaní, nácvik 
techniky, zdokonaľovacie cvičenia.  
Okrem týchto náučných videí sme im 
premietali ich výsledky na svahu. 

Posledný deň pred odchodom sa 
uskutočnili slalomové preteky. Trať bola 
dlhá asi 300m a najlepšie ju zvládli z 
chlapcov Tibor Petréč a z dievčat Katrin 
Kisová. Večer vedúci lyžiarskeho výcviku 
p. uč. Mgr.  Boženík vyhodnotil lyžiarsky 
výcvik ako úspešný, nakoľko všetci žiaci 
zvládli všetky stanovené úlohy.

Dúfame, že aj budúci rok sa nám 
prihlási dostatok žiakov, aby zažili niečo 
nové, napínavé a športovo zaujímavé. 

PaedDr. Róbert Mittermayer

Máme novú šatňu

Lyžiarsky výcvik 
v kokave nad rimavicou
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Nina Vinceová
Lucas Bango
Paulína Kárászová
Melánia Tóthová
Dominik Barczi
Sára Hrabovská
Jack Oláh

Etela Ruislová rod. Bíróciová – 83 r.
Mária Béresová, rod. Kelemenová – 92 r.
Ľudovít Kesely – 71 r.

 Helena Tóthová
 Peter Miklás
 Gejza Toriška
 Dezider Keszeli
 Klára Keselyová
 Ferdinand Farkas

  Ida Lencsésová
 Imrich Kuruc

Milan Mrllák a Lucia Tóthová

Ôsme mimoriadne zasadnutie 
obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 
22. decembra 2011, z dôvodu schválenia 
uznesenia na upresnenie rozpočtu 
žiadosti o nenávratný finančný 
prostriedok na Projekt separovaného 
zberu v obci Trnovec nad Váhom 
a  spolufinancovanie projektu vo výške 
5% z celkových oprávnených výdavkov. 
Na tomto zasadnutí boli schválené nové 
Stanovy a pravidlá Obecnej polície 
v obci.

Deviate zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 06. februára 
2012 v zasadačke obecného úradu. 
Predsedajúcim zasadnutia bol starosta 
obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 
bolo 8 poslancov. 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 určení  poslanci p. 
Čelítko a R. Láng. Návrhová komisia 
bola zvolená v zložení Ing. Hanzlík, 
Ing. Hlavatý, pán Čerhák. V  ďalšom 
bode sa pokračovalo kontrolou plnenia 
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. 
K tomuto bodu podal správu Ing. Ján 
Hrabovský, starosta obce. Konštatoval, 
že Uznesením č. 56/2011 bolo uložené 
predložiť návrh Programového rozpočtu 
obce na obdobie 2012-2014 v mesiaci 
január 2012, ďalej na predchádzajúcom 
zasadnutí bola daná úloha pre zástupcu 
starostu vypracovať návrh Plánu 
zasadnutí na rok 2012, úloha bola 
splnená. Plán zasadnutí je zverejnený 
na stránke obce. Na mimoriadnom 
decembrovom zasadnutí bolo uložené 
prednostke úradu vypísať a zverejniť 
výberové konanie na obsadenie funkcie 
náčelníka obecnej polície a príslušníkov 

OP v Nitrianskych novinách. Výberové 
konanie bolo zverejnené v 1. vydaní 
Nitrianskych novín 2012. 

V bode Programový rozpočet obce 
na roky 2012-2014 bol prejednávaný 
návrh rozpočtu na ďalšie obdobie. 
Návrh rozpočtu na obdobie 2012-2014 
bol k  dispozícií všetkým poslancom 
obecného zastupiteľstva, bol zverejnený 
na webovej stránke obce a informačnej 
tabuli. Finančná komisia k predloženému 
návrhu nemala pripomienky 
a doporučila poslancom návrh rozpočtu 
schváliť. Ing. Hanzlík sa dotazoval na 
kapitolu výdavky – šport, ktoré sú vo 
výške 31 tisíc eur, čo je značná suma. Ing. 
Hrabovský vysvetlil poslancom, že táto 
položka obsahuje dotáciu pre Futbalový 
klub vo výške 20 tis. eur, materiál 5 tis. 
eur a 6 tis. eur pre stolnotenisový klub. 

Ing. Hanzlík sa dotazoval na 
financie ohľadom realizácie vstupnej 
brány na ihrisko, tak ako to bolo 

 Dňa 1.2.2012 OP mala vzácnu 
návštevu, 21 škôlkarov MŠ z našej 
obce. Deti prišli v sprievode p. učiteľky 
Kováčovej. Službu na OP mal v ten deň 
p. npor. Macky, ktorý deťom ochotne 
odpovedal na ich zvedavé otázky. Boli 
zvedavé na všetko. Úsmevná bola otázka, 
kde má OP  cely pre zlé deti. Je možné 
poznamenať, že to bolo osožné pre obe 
strany. Po skončení besedy skoro každé 

dieťa chcelo byť policajtom. Na záver 
návštevy bolo dohodnuté, že OP vykoná 
pre deti v MŠ cez jarné a aj letné obdobie 
veľkú besedu aj s ukážkami v objekte MŠ.

Keďže zvedavosť a záujem detí nemá 
hranice, dožadovali sa aj prehliadky 
celého obecného úradu. Ochotného 
sprievodcu im robil a na desiatky otázok 
detí odpovedal starosta obce Ing. Ján 
Hrabovský. Mgr. N.Vargová

Návšteva škôlkarov 
na Obecnej polícii
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Z ôsmeho a deviateho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva



sľúbené v minulosti a doteraz sa táto 
aktivita nerealizovala. Starosta obce 
sa vyjadril, že 5 tisíc euro má TJ na 
materiál, z toho je možné požiadavku 
realizovať.  Hlavná kontrolórka v správe 
doporučila schváliť návrh rozpočtu 
na rok 2012 a ďalšie dva roky vziať na 
vedomie. Hlasovalo sa: jednohlasne 
8  poslancov bolo za schválenie 
návrhu. Pán Suba bol neprítomný. 
Správu o  činnosti a výsledkoch práce 
Obecnej polície za rok 2011 predložil 
poverený náčelník OP pán Štefan 
Macky. Správa obsahovala hodnotenie 
členov OP za rok 2011, presný opis 
protokolu priestupkov, správu o rómskej 
kriminalite v obci, priestupky na úseku 
životného prostredia, proti verejnému 
poriadku, porušovanie nariadení obce, 
proti občianskemu spolunažívaniu, 
proti majetku ako aj návrh opatrení 
a koncepciu obecnej polície. Tento 
dokument tvorí prílohu zápisnice. 
Poslanci ho zobrali na vedomie. Počas 
prerokovania tohto bodu prišiel PaedDr. 
Suba a ospravedlnil sa za meškanie 
z dôvodu cestnej kalamity. V tomto 
bode sa rozprúdila bohatá diskusia, kde 
okrem výsledkov OP pán Láng  poukázal 
na zmenu personálneho preobsadenia 
členov polície, na odvolanie p. Marčeka 
z funkcie náčelníka a poverenie 
p.Mackyho za zastupujúceho náčelníka, 
sám nevidí v tom pozitívum.  Pán Suba 
zdôraznil, že treba vybudovať pevnú, 
aktívnu, funkčnú políciu bez vnútorných 
nezhôd a až potom sa ukážu pozitívne 
výsledky ich práce.

V bode rôzne, došlá pošta bola 
prejednávaná inovovaná integrovaná 

stratégia rozvoja územia Via Romanum 
s  prehľadom zmien a správa NKÚ 
SR o  výsledku kontroly v oblasti 
odpadového hospodárstva. Na 
základe informácií zo samosprávneho 
kraja bolo potrebné schváliť zmeny 
Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Via Romanum. (Pôvodný dokument bol 
schválený v roku 2008). Zmeny sa týkali 
kontaktných údajov, zloženia výkonnej 
rady, zmeny týkajúce sa potrieb čerpania 
dotácií z VÚC a doplnený finančný 
plán a nové špecifické ciele. Poslanci 
vzali dokument na vedomie. Kontrola 
NKÚ SR v roku 2011 bola zameraná 
na kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a majetkom z hľadiska 
dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov vrátane výkonu 
a dodržiavania povinností vyplývajúcich 
z európskej legislatívy v oblasti 
nakladania s odpadmi a  o  prijatých 
opatreniach na odstránenie nedostatkov. 
Správu z výsledku kontroly podala Ing. 
Motolíková. V rámci prijatých opatrení 
boli aktualizované všeobecne záväzné 
nariadenia obce v  oblasti nakladania 
s odpadmi a miestne poplatky 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, z ktorých vyplýva 
povinnosť obce vymáhať nedoplatky 
za vývoz odpadu u tých občanov, 
ktorí nevyužívajú množstvový zber 
v  obci. V  rámci diskusie starosta obce 
informoval poslancov o príprave územia 
na zriadenie stavebných pozemkov 
v areáli bývalého „Hydrostaváckeho“ 
dvora. Zistilo sa, že na danej lokalite 
je vybudovaná šachta na odčerpávanie 
spodnej vody, ktorá je funkčná, čo musí 

projektant zohľadniť v projekte. Ďalej 
bola prejednávaná žiadosť obyvateľov 
bytovky č. 907 o osadenie pouličného 
osvetlenia pri bytovke a žiadosť občanov 
ulice Lipovej a Molnárovej o  výrub líp 
a briez. Žiadosti o stanoviská k výrubom 
boli odoslané na Obvodný úrad životného 
prostredia v Šali a Správe chránenej 
krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Na 
základe odborných stanovísk obec 
bude pokračovať v konaní. V  ďalšom 
starosta obce informoval o  žiadosti p. 
M. Fülöpovej o ukončenie pôsobenia 
v redakčnej rade Trnoveckých novín. Za 
pomoci p. PaedDr. Subovej bola oslovená 
p. Mária Futóová z  Galanty, riaditeľka 
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 
Kajal, ktorá prijala ponuku na preklad 
slovenských textov do maďarského 
jazyka. Do diskusie sa prihlásil Ing. 
Hanzlík s otázkou riešenia parkoviska pri 
miestnej pošte. Starosta obce informoval, 
že  bola oslovená projektantka Ing. 
Prešinská, pripravila cenovú ponuku, 
starosta oslovil vedenie Slovenskej 
pošty o možnosť financovania, prípadne 
spolufinancovania parkoviska, zatiaľ 
bezúspešne zo strany Pošty, z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. 
Návrh na zriadenie parkoviska je oproti 
miestnej pošte. Poslankyňa pani Fülöpová 
navrhla nákup ešte jedného pohrebného 
vozíka do cintorína na kvety. Pán Láng 
pripomienkoval, že počas pohrebov deti 
v okolí  svojím správaním rušia pietny 
akt. Po ukončení diskusie Ing. Hlavatý 
predniesol návrh na uznesenie, ktorý 
poslanci jednohlasne schválili. Starosta 
obce poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť  a zasadnutie ukončil.

uverejnený na základe príspevku 
obyvateľa našej obce doručeného do 
redakcie Trnoveckých novín v tlačenej 
podobe.

Komplot či diletant?
Písal sa 9. október uplynulého roku 

a mali sme doma, na Cintorínskej ulici pri 
rybníku Vermek, návštevu.

Trvala len chvíľočku, avšak aké 
bolo naše prekvapenie pri odjazde, 
keď blokujúce zariadenie, tzv. papuča, 
poškodila blatník a nárazník auta. Člen 
Obecnej polície Alexander Székházi 

neodôvodnene nasadil papuču, zinkasoval 
peniaze za „parkovanie na zeleni“ 
a  zapríčinil svojim konaním vodičovi 
vozidla v konečnom dôsledku škodu za 
niekoľko sto eur.

Policajt sa pritom vyhováral, že 
nevedel, „kam a komu auto patrí“. Napriek 
tomu, že parkovalo priamo oproti našej 
bráne. Na inom mieste sa kvôli rybníku 
ani parkovať nedá. Pre úplnosť – nejde ani 
o udržiavanú zelenú plochu, alebo miesto 
označené akýmkoľvek zákazom. Pritom, 
denno-denne, roky-rokúce, nepretržite 
stovky občanov parkujú na tej istej „zeleni“ 
a ani jediný z nich nikdy nedostal ani 
papuču, ani finančnú pokutu! Pochopí to 
niekto so zdravým rozumom? Napríklad 

aj na rybárskych akciách na rybníku 
Vermek parkuje „na zeleni“, aj za asistencie 
obecných policajtov, naraz aj niekoľko 
desiatok motorových vozidiel. Prečo vtedy 
nenasadzujú papuče a nevyberajú finančné 
pokuty? Pred obydliami viacerých 
predstaviteľov vedenia obce, ale i mnohých 
ďalších, parkujú vozidlá „na zeleni“ 
permanentne, kedykoľvek a kohokoľvek. 
Pýtam sa vedenia obce a obecnej polície: 
Kde sú policajti? Čo robia? Oslepli? Som 
mimoriadne zvedavý na kompetentnú 
odpoveď. Nie na výhovorku, nie na lož 
a dezinformácie, ale na odpoveď pravdivú, 
zodpovednú a serióznu.

Nie som v žiadnom prípade paranoik, 
pokračovanie na strane 4
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 Poďakovanie
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 touto cestou 

vyjadruje úprimné poďakovanie Obecnému úradu Trnovec nad Váhom a 
Združeniu rodičov školy za poskytnutie finančných prostriedkov na dopravu 
našich žiakov na lyžiarsky výcvik a úhradu poplatkov lyžiarskeho vleku.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302

no ani pri najlepšej vôli nemôžem inak, 
než na základe logického úsudku vysloviť 
dôvodné podozrenie, že ide o komplot. Ide 
do očí bijúcu, neštandardnú, veľmi zvláštnu 
a jedinečnú situáciu, aká sa v obci ešte 
nestala. A. Székházi svojím konaním hrubo 
porušil právomoci verejného činiteľa. 
O  etike, morálke, charaktere, čestnosti 
ani nehovoriac. Všetko nasvedčuje tomu, 
že šlo o vopred logisticky a sofistikovane 
naplánovanú „búdu“ s využitím „vhodnej“ 
príležitosti.

Ak by všetci členovia OP pracovali 
tak „poctivo, horlivo a iniciatívne“ 
a nasadzovali papuče tak, ako A. Székházi 
v tomto neodôvodnenom prípade, tak 
garantujem, že by ich denno-denne mohli 
použiť minimálne päťstokrát. To by bolo 
peňazí do obecnej kasy! Každodenne by 
„zarobili“ v prospech obce niekoľko tisíc 
eur a boli by sme určite najbohatšou obcou 
na našom chudobnom Slovensku.

Všetky skutočnosti a indície 
nasvedčujú dôvodnému podozreniu, že 
v tomto prípade ide o úmyselný, plánovaný, 
vopred premyslený a zámerný komplot. 
Ak by sme, dajme tomu, túto možnosť 
vylúčili, zostáva už len verzia evokujúca 
známe múdroslovie, že horší ako triedny 
nepriateľ je iniciatívny hlupák. A to som sa 
vyjadril ešte veľmi eufemisticky.

Neadekvátny, neprofesionálny, 
nezákonný, fušerský a diletantský postup 
A. Székháziho zapríčinil viacnásobné 
škody – finančnú vo forme neoprávnenej 
pokuty, následného poškodenia blatníka 
a nárazníka na motorovom vozidle, mnoho 
straty času a nervov zainteresovaných osôb, 
ako aj ďalšie „vylepšenie“ už aj tak dávno 
strateného imidžu našej obecnej polície.

Nahliadnime teraz do písomného 
stanoviska starostu, ktoré som si od neho 
vyžiadal. „V roku 2011 bolo zariadenie na 
zabránenie odjazdu motorového vozidla 
príslušníkmi obecnej polície použité 4x 
(2x pred Coop Jednota, 1x pri materskej 
škole a 1x pri Vermeku). Z trinástich 
uložených blokových pokút členmi OP 

v  t.r.  (informácia zo dňa 14.10.2011 – 
pozn. autora) za porušenie verejného 
poriadku sa iba jedna bloková pokuta 
týkala parkovania na verejnej zeleni!!!

Áno, čítate dobre. A sme doma. 
Každý normálne zmýšľajúci človek si môže 
na základe týchto skutočností vytvoriť 
svoj vlastný názor a záver. Nehovoriac 
o špecifickosti tohto konkrétneho prípadu. 
Alexander Székházi „pracoval“ buď na 
objednávku alebo mu „preskočilo“. Poradí 
mi niekto múdrejší inú, pravdepodobnejšiu 
a pravdivejšiu alternatívu? Písomné 
stanovisko starostu moje podozrenie len 
potvrdilo.

Kvitujem, že starosta vyjadril písomne 
osobnú ľútosť nad nepríjemnosťami, ktoré 
A. Székházi svojím postupom zapríčinil. 
Neučinil tak však samotný hlavný aktér 
prípadu. Aký to rozdiel – na jednej 
strane rýchlosť a razancia nezákonného 
postupu a na strane druhej niesť dôsledky, 
zodpovednosť a ospravedlniť sa – to už nie. 
Čakal som až doteraz, ale už je neskoro. 
Absentuje aj tá malá štipka svedomia 
a sebareflexie.

Každý človek, ktorému spomíname 
tento prípad, len neveriacky a čudujúc sa 
krúti hlavou.

Kam sa podelo to známe, teraz však už 
ošúchané, otrepané a sprofanované heslo 
„Pomáhať a chrániť“?! Aj tak už dávno 
pochybná a naštrbená povesť našej OP 
dostala ďalšiu trhlinu.

Ako ma starosta obce osobne 
i  písomne informoval, na pracovnej 
porade s členmi OP „bolo A.Székházimu 
pred kolektívom dohovorené“, pričom 
na skvalitnenie práce OP prijal ďalšie 
opatrenia. Koniec-koncov opodstatnenosť 
spomínaných skutočností potvrdzuje 
aj schválenie uznesenia z 8. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
12. decembra minulého roku, kde poslanci 
(opätovne!) vyhodnotili doterajšiu prácu 
OP ako nepostačujúcu.

Mgr. Rudolf Gabriš, v.r.

Vyjadrenie príslušníka OP
Vec zo dňa 9. 10. 2011 k veci 

parkovania na verejnej zeleni. Bolo 
zistené zlé parkovanie osobného 
vozidla na ul. Cintorínska, kde vozidlo 
parkovalo na verejnej zeleni. Hliadka OP 
na mieste vyhotovila fotodokumentáciu 
a podľa zák. č. 564/1991 Zb. § 16 a ods. 
1 pís. a (motorové vozidlo stojí na 
mieste, kde je to zakázané dopravnou 
značkou alebo všeobecnou úpravou 
cestnej premávky a vodič vozidla sa 
v  blízkosti nezdržiava). Na mieste bola 
vyhotovená fotodokumentácia a na auto 
bol nasadený technický prostriedok 
na zabránenie odjazdu motorového 
vozidla. Bolo tak spravené, nakoľko 
vodič porušil ustanovenie zák. č. 8/2009 
§ 25 ods. 1 pís. S. 

Po zavolaní pána R.G. som sa 
legitimoval preukazom príslušníka 
obecnej polície, ako o to žiadal. Vodič 
uviedol, že si prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla nevšimol 
a pohol sa s vozidlom, čo mu poškodilo 
predný ľavý blatník. Podľa zák. č. 8/2009  
§4 ods. 1 pís. a (použiť na jazdu len 
vozidlo, ktoré možno prevádzkovať 
v cestnej premávke). Vodič si svoj 
priestupok uznal a na mieste zaplatil 
blokovú pokutu podľa zák. č. 372/1990 
Zb. § 11 ods. 1 pís. b vo výške 5 Eur. 
Výška pokuty bola preto stanovená 
na minimum, nakoľko priestupca 
si uvedomil svoj priestupok a s jeho 
nepozornosťou si spravil škodu. Obecná 
polícia je oprávnená uložiť blokovú 
pokutu v porušení predpisov cestnej 
premávky až do výšky 60 Eur. Ďalej 
bolo odpustené priestupcovi nahradenie 
opravy technického zariadenia 
na odjazd motorového vozidla. 
S  priestupcom bol spísaná na útvare 
obecnej polície aj úradný záznam, ktorý 
bol odovzdaný priestupcovi, aby mu 
škodu preplatila poisťovňa. To žiaden 
zákon neprikazuje. To bola dobrá vôľa 
príslušníka obecnej polície. Na moje 
konanie zo strany priestupcu nikdy 
neprišla žiadna sťažnosť. Nikdy som 
nebol žiadnym spôsobom pokarhaný 
za toto moje konanie, ako ani za žiadne 
iné, nakoľko všetko prebehlo v rámci 
zákona. Ako vieme, neznalosť zákona 
neospravedlňuje. A taktiež, že neznalosť 
je vina.

Príslušník OP A. Székházi

pokračovanie zo strany 3
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Vážení občania,
Vzhľadom na znalosť príčin  problematiky 
úseku priestupkov, porušení VZN obce 
o odpadoch  ako i  Zákona č.282/02 
o  psoch si Vás dovoľujeme upozorniť na 
nasledovné skutočnosti.

VZN č.5/2011 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými  
stavebnými odpadmi je zverejnený 
aj na internete, avšak mi dovoľte citovať 
niekoľko viet, ktoré by mal každý občan 
poznať.
Podľa § 3/2 VZN č.5/11 je každý občan 
povinný zapojiť sa do systému zberu 
komunálneho odpadu v obci
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce 
systému zberu komunálneho odpadu 
v obci /určené nádoby/
- ukladať komunálny odpady na určené 
miesto a iba do zberných nádob 
- vývoz komunálneho odpadu je 
uskutočňovaný každý pondelok   
- odpadová nádoba nesmie obsahovať 
odpad, ktorý obec separuje
- objemové odpady sa na území obce 
zbierajú dvakrát ročne /jar- jeseň/
- drobný stavebný odpad  a elektroodpad 
je zbieraný taktiež  dvakrát ročne
- za nebezpečný odpad sa považujú 
olovené batérie, ortuť, plasty, azbest, 

oleje, riedidlá, výbojky a obaly znečistené 
ropnými látkami a chemikáliami.
Nedodržanie  ustanovení VZN č.5 /11 
v zmysle § 15  sa považuje za priestupok 
ak občan:
a/zneškodní odpad v rozpore s týmto 
VZN
b/uloží odpad na iné miesto, než na 
miesto určené VZN obce 
c/nesplní oznamovaciu povinnosť
     Jednoducho to, čo je určené, treba 
dodržať, ak to niekto poruší, dopúšťa sa 
priestupku, ktorý sa rieši aj  v správnom 
konaní s možnou pokutou až do 
výšky 165€ . Preto vyzývam  občanov 
k dodržaniu VZN obce.

Problematika psov v obci:
Podmienky držania psov sú zakotvené 
v zákone č.282/02, v ktorom je nariadené:
-Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 
dní na území SR /obce/podlieha evidencii 
psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa  
do evidencie obce, kde sa zdržuje, býva.
-Za psa vždy zodpovedá majiteľ –držiteľ 
psa, alebo osoba ktorá psa vedie alebo 
nad ním vykonáva dohľad .
V zmysle § 7  priestupku sa dopustí ten:
- kto neprihlási psa do evidencie obce
- nezabezpečí  psa proti voľnému pohybu 
bez dozoru  v obci

- neohlási, že pes niekoho pohrýzol 
- nezabráni tomu, aby pes útočil alebo 
inak ohrozoval ľudí alebo zvieratá 
- nevie preukázať  evidenčnou známkou 
totožnosť psa 
- nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo 
zákaz voľného pohybu psa
- umožní, aby jeho pes znečistil verejnosti 
prístupné miesto, alebo  neodstráni to, čo 
tam jeho pes zanechal.
   
Za tieto priestupky je možné uloženie 
blokovej pokuty až do výšky 165€ 
Preto dôrazne vyzývame občanov, aby 
VZN obce tak na úseku nakladania 
s  komunálnym odpadom  ako i na 
úseku  držania psov  prísne dodržali. 
Taktiež vzhľadom na všeobecný záujem 
Vás žiadame o spoluprácu  a oznámenie 
porušenia predpisov- VZN obce na OP.
    Ešte mi dovoľte krátku poznámku, 
OP zatiaľ nemá prostriedky na odchyt 
túlajúcich psov-zvierat, preto sú naše 
možnosti ešte značne obmedzené. 
Uvedená problematika je v štádiu 
riešenia  a  zvažuje sa možnosť vyslať 
príslušníka OP na kurz odchytu psov 
a  k  získaniu odbornej spôsobilosti. 
Zároveň musí byť k tejto otázke  prijaté 
VZN obce, vybudované koterce, 
zabezpečená veterinárna starostlivosť 
a  finančné zabezpečenie z rozpočtu 
obce. Za pochopenie  Vám ďakujeme.

Za kol. OP napísal : Npor. Macky Štefan

 Pri prechádzkach po zimnej 
nezasneženej prírode  opäť natrafíme na 
skládky odpadu, ktoré  tam boli vynesené 
našimi spoluobčanmi.

Vlani na jar sa uskutočnil prvý ročník 
upratovania, kedy sa vyzbierali odpadky 
rôzneho druhu z okolitých prístupových 
ciest a lesíkov v okolí rybníka AMERIKA 
III a časti pobrežia rieky Váh. Odviezli sa 
dva traktorové prívesy odpadu na dvor 
separovaného zberu na likvidáciu.

Na fotografiách vidieť divoké skládky 
odpadu asi 200 m od dvora separovaného 
zberu v lesíku okolo rybníka Amerika III. 
Je to nepochopiteľné, prečo niekto vyvezie 
takýto odpad do lesa, keď ho môže legálne 
zlikvidovať na separačnom dvore.

Tento rok plánujeme v  spolupráci 
s  Obecným úradom, Základnou školou, 
Poľovníckym združením a ostatnými 

spoločenskými organizáciami  v obci 
podobné upratovanie prírody ako vlani, 
aby sme si jarné prechádzky mohli užívať 
už v čistej prírode.

Preto srdečne pozývame všetkých, 
ktorí majú pozitívny vzťah k prírode, 

aby sa toho to upratovania zúčastnili v čo 
najväčšom počte.

Termín  upratovania bude vyhlásený 
včas prostredníctvom obecného rozhlasu.

 Výbor Oo SRZ
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Obecná polícia radí občanom

Čo odkryla zima...



Revír MsO SRZ ŠAĽA z toho   Oo SRZ TRNOVEC

Amerika III

Kapor 1.013ks/2.088 kg 495 ks/1.145,5 kg
Amur 53ks/293,9 kg 30 ks/134,9 kg

Sumec 5ks/42 kg 3 ks/28 kg
Šťuka 14ks/36,3 kg 7 ks/16,5 kg
Zubáč 9ks/23 kg 5 ks/9,7 kg

Pleskáč 31ks/25,8kg -

Vízallás

Kapor 677 ks/1.358,4 kg 272 ks/516,5 kg
Amur - -

Sumec - -
Šťuka 2 ks / 5 kg -
Zubáč - -

Pleskáč - -

Váh

Kapor 2.609 ks/6.145,4 kg 265 ks/739,7 kg
Amur 367 ks/2.200,5 kg 32 ks/195,8 kg

Sumec 119 ks/824 kg 2 ks/8 kg
Šťuka 117 ks/356,8 kg -
Zubáč 372 ks/959,7 kg 20 ks/58,5 kg

Pleskáč 2.211 ks/1.913,4 kg 144 ks/150 kg
Návštevnosť revírov MsO SRZ ŠAĽA z toho   Oo SRZ TRNOVEC

Amerika III 4.620 krát 2.036 krát
Vízallás 1.842 krát 568 krát

Váh 41.631 krát 2.194 krát

 Dňa 11.2.2012 sa uskutočnila 
výročná členská schôdza našej Oo SRZ 
v zasadačke Kultúrneho domu za účasti 
58 členov a hostí Ing. Jána Hrabovského 
- starostu obce, Tibora Szöcsa - 
hospodára MsO SRZ Šaľa a p. Roberta 
Štepku - pokladníka MsO SRZ Šaľa.
Na úvod zasadania sme si minútou 
ticha uctili pamiatku našich zosnulých 
kolegov rybárov.
Naša Oo má v súčastnosti 209 
registrovaných členov.
Správu o činnosti, predmetom ktorej 
boli udalosti a činnosť, s ktorou sme 
Vás priebežne počas roka informovali 
aj na stránkach Trnoveckých novín, 
predniesol p. Ferdinand Vančík-
predseda Oo.
Vo svojom vystúpení poďakoval 
za neoceniteľnú pomoc pri  nami 
organizovaných akciách vedeniu obce 
a našim sponzorom.
Záverom všetkým členom zaželal 
do nasledujúcej sezóny veľa zdravia 
a loveckých úspechov.
Plán hlavných úloh na rok 2012, ktorý 
je zameraný na spoločenskú, kultúrnu 
a brigádnickú činnosť smerujúcu 

k spolupráci s Obecným úradom 
a ostatnými spoločenskými organizáciami 
v obci a k zveľaďovaniu a rozvoju našich 
revírov, aby sa v nich naďalej mohla 
vykonávať ochrana, chov a lov rýb podľa 
platných zákonov predniesol Ing. Jozef 
Belovič - hospodár Oo.
Plán bude vyvesený na nástenke, ktorá 
bude  na jar umiestnená na stene 
Rybárskeho domu.
Prácu vo Výbore Oo z osobných 
a  pracovných  dôvodov ukončili naši 
členovia Jaroslav Petrovič a Martin 
Kunderlík. Aj touto cestou im ďakujeme 
za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore 
a prajeme im veľa úspechov v osobnom 
aj pracovnom živote.
Touto cestou tiež žiadame členov, ktorí 
by mali záujem pracovať vo výbore Oo, 
aby sa skontaktovali s p. Vančíkom alebo 
Belovičom, lebo budeme musieť doplniť 
výbor o tých členov, ktorí z funkcie 
odstúpili.
Síce minuloročné úlovky neboli 
najbohatšie, ale zo sumáru úlovkov 
vidieť, že revíre sú produkčne
výkonné a aj druhové vyrovnanie rýb je 
pomerne dobré.

V tomto prehľade údaje MsO SRZ ŠAĽA 
z rieky Váh sú len od členov MsO a nie 
sú tam ešte započítané úlovky ostatných 
členov z iných organizácií, ktorí tu lovili 
ako držitelia celozväzových povolení. Po 
získaní týchto údajov Vás o nich budeme 
informovať v ďalšom čísle obecných 
novín.  V diskusii hospodár MsO SRZ 
ŠAĽA p. Szöcs Tibor oboznámil členov 
o majetkových vzťahoch k pôde pod 
vodnými plochami a o predbežnej 
novej nájomnej zmluve na rybník 
AMERIKA III.
O novej nájomnej zmluve sa rokuje 
a  jej konečná podoba bude zverejnená  
taktiež na nástenke a oboznámime Vás 
s ňou aj na stránkach Obecných novín.
V ďalšom podal správu o zarybnení 
v roku 2011 a predložil predbežný 
plán zarybnenia na rok 2012. Tento sa 
bude ešte meniť podľa výšky získaných 
finančných prostriedkov a ceny násady.
Pán starosta Ing. Hrabovský tiež 
pozdravil rokovanie našej členskej 
schôdze a skonštatoval, že podľa počtu 
rybárov je každý 10 obyvateľ obce 
rybárom a spojil to aj s obecným erbom, 
kde modré vlny predstavujú vodu (rieku 
Váh), teda určitou symbolikou je náš 
rybársky cech aj súčasťou obecného 
erbu. Vo svojom príhovore ocenil dobrú 
spoluprácu s výborom Oo a vyzval aj 
ostatných členov, aby sa aktívne zapájali 
do činnosti nielen čo sa týka rybárstva, 
ale aj ostatných aktivít v obci počas roka. 
Do ďalšieho obdobia  nám prisľúbil  
podporu našich aktivít poskytnutím 
techniky a v prípade potreby aj 
finančných prostriedkov v  rámci 
možnosti.
Predseda Oo p. Vančík oboznámil 
členov s výdajom povolení na lov na 
rok 2012. Upozornil na vypĺňanie 
záznamov o úlovkoch, kde mnohí tomu 
nevenujú pozornosť a odovzdávajú 
nedôsledne vyplnené záznamy. Ďalej 
upozornil na to, aby rybári, ktorí 
chodia motorovými vozidlami k Váhu 
používali len tie prístupové cesty, ktoré 
sú oficiálne a  nevytvárali  vedľa nové 
cesty v  porastoch poľnohospodárskych 
kultúr čím spôsobujú škody majiteľom, 
ktorí pri dokázaní spôsobenej škody 
môžu žiadať kompenzáciu od MsO SRZ 
ŠAĽA.
Aj v tomto roku sa budú vydávať 
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Rybári hodnotili



 V dňoch 1.2. a 2.2. 2012 sa na Základnej škole s materskou 
školou Trnovec nad Váhom 302 uskutočnil zápis detí na 
povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2012/2013. 
Žiačky III.A triedy vítali našich budúcich prváčikov 
v  kostýmoch rozprávkových bytostí. Spolu s nimi aj pani 
učiteľky Mgr. Árendásová, Mgr. Marčeková, Mgr. Srňáneková 
a Mgr. Garčárová, za MŠ pani učiteľka Kováčová  a pani učiteľka 
Hippová, z CPPPaP PhDr. Marián Šperka, ktorí posudzovali 
školskú zrelosť budúcich prváčikov. Zapísalo sa 21 detí.

V novom školskom roku 2012/2013 sa na ne tešíme 
a pripomíname, že ich čaká v novej etape ich života veľa 
zaujímavého.

Katarína Tusková

 ...ani sme sa nenazdali a je tu február.  S čitateľmi 
Trnoveckých novín by sme si chceli zaspomínať na dni pred 
Vianocami. Naša Základná škola organizovala Slávnostné 
posedenie pri jedličke, ktoré bolo spojené aj s vianočnými 
trhmi. Málokto vie, že nám pri organizovaní pomáhali aj naši 
vojaci zo Ženijného práporu Pozemných síl zo Serede. Boli takí 
ochotní , že nám poskytli na túto príležitosť stan, ktorý nám 
aj postavili. Tí, ktorí nenavštívili naše trhy môžu ľutovať, mali 
príležitosť zakúpiť si oblátky, med rôzneho druhu, výrobky 
našich detí, cukrovinky, knihy. Tí, ktorí boli hladní, sa posilnili  
mastným chlebom s cibuľkou alebo pagáčikmi a tí, ktorí boli 
smädní a uzimení, horúcim punčom a pre mladších čajom. 
Na malú chvíľku nám neprialo počasie, ale aj napriek tomu 
sme mali z celej akcie všetci obrovskú radosť. Touto cestou 
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli a pomohli pri 
realizácii akcie.

Katarína Tusková

povolenia na vstup do lesa. Tieto si 
môžu členovia zakúpiť tiež u p. Vančíka.
Nakoľko zostal výbor zatiaľ len 
v dvojčlennom zložení aj práca Rybárskej 
stráže bude o niečo zložitejšia a časovo 
náročnejšia, preto žiadame všetkých 
členov, keď budú vidieť porušovanie 
zákona o rybárstve, nech telefonicky 
alebo osobne toto nahlásia členom 
výboru Oo, alebo MsO, veliteľovi 
rybárskej stráže MsO SRZ  alebo priamo 
obecnej alebo štátnej polícii. Tak isto 
nech okamžite nahlásia akékoľvek 
neprirodzené správanie rýb.
Brigádnickú činnosť budeme tento rok 
organizovať individuálne, to znamená, že 
klasické  brigády, ako boli organizované 
doteraz, nebudú, ale každý, kto bude 
mať  voľný čas na odpracovanie povinnej 
brigády, nech sa prihlási u p. Vančika 

alebo Beloviča, ktorí im prácu pridelia, 
prípadne zabezpečia potrebnú techniku.
Teraz je aj dobrý čas na to, aby sa už 
začalo s upratovaním pobrežia od trstiny, 
suchej trávy a polámaných porastov, 
kým je pôda zamrznutá a aj v záhradách 
sa ešte nedá robiť.
Pri prechádzkach prírodou môže každý 
urobiť niečo pre jej dobro. Stačí, že 
vyzbiera niekoľko kusov odpadu, ktorého 
sa pri prístupových cestách nachádza 
dosť a zhromaždí ich na kraji cesty, kde sa 
potom na jar ľahšie vyzbierajú.
Chráňme si tie malé ostrovčeky prírody, 
ktoré máme v okolí našej obce, 
ktorá je v bezprostrednej blízkosti  
chemickej výroby a z toho plynúceho 
znečistenia. Duslo a.s. zavádzaním 
nových technológii investuje nemalé 
prostriedky do  ekologickej likvidácie 

výrobného odpadu  a znižuje tak vplyv 
svojej výroby na životné prostredie 
a  nezaťažuje už prírodu odpadom  tak 
,ako si to mnohí pamätáme. Namiesto  
ubúdajúceho priemyselného znečistenia 
si znečisťujeme prostredie  sami 
komunálnym a iným odpadom.
Príspevok končíme citáciou na 
zamyslenie  „Až keď sa vyrúbe posledný 
strom, otrávi posledná rieka, uloví 
posledná ryba, až vtedy pochopíme 
skutočné hodnoty.“
Do začiatku lovnej sezóny zostáva ešte 
nejaký čas. Využime ho na zveľadenie 
prostredia našich
revírov, aby sme mohli potom nerušene 
loviť v príjemnom, čistom prostredí.

PETROV ZDAR!
                                     Výbor Oo SRZ
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Zápis prvákov

Vrátime sa k Mikulášovi



Halové majstrovstvá okresu Šaľa 
o Pohár firmy TIBI majú za sebou 
dvanástu kapitolu. Dejiskom bola hala 
Spojenej školy v Šali – Veči.

Desať účastníkov bolo rozdelených do 
dvoch skupín. Do vyraďovacej fázy 
postupovalo osem tímov. Trnovec bol 
spolu s mužstvami Kráľová nad Váhom, 
Tešedíkovo, Diakovce a Selice v skupine B.

Diakovce – Trnovec 1:1
Na vedúci gól Hercega už nenadviazal 
z ďalších šancí nikto a po góle Šímu sa 
zrodila remíza.

1. Selice 4 10 1 0 63:7 31
3. Kráľová n.V. 4 5 3 3 37:13 18
3. Tešedíkovo 4 5 3 3 35:14 18
4. Trnovec 4 6 0 5 31:19 18
5. Diakovce 4 1 1 9 13:69   4

1. Zbehy 4 10 1 0 63:7 31
2. Trnovec 4 5 3 3 35:14 18
3. Golianovo 4 6 0 5 31:19 18
4. Výčapy-Opatovce 4 1 1 9 13:69   4

Dorast 
Na štrnástom ročníku dorasteneckého turnaja PP Invest Cupu sa stretli trnovčania v 
skupine E s mužstvami Výčapy – Opatovce, H. Kráľová, Golianovo. Do hlavnej súťaže 
sa nedostali.
Finále:  Výčapy-Opatovce – Ivanka 1:7

Žiaci
Trinásty ročník žiackeho turnaja o pohár ObF2 v Nitre
Skupina B 
Trnovec – Výčapy-Opatovce 1:2 R. Čerhák
Trnovec – Golianovo 4:1 Slíška 2, Bencz, Vaško
Zbehy – Výčapy-Opatovce 6:1
Zbehy – Trnovec 3:0

Štvrťfinále:
V. Zálužie – Trnovec 3:3 na p. 4:3 J. Rábek 2, Čerhák
Hrali – Zsille, Farkas, Felsö, Szitás, Marček, Sztojka, Rábek, Vaško, Čerhák, Slíška, 
Bencz, Današ, Ozaj, Kuruc, Varga, Brezina

FK Dynamo Trnovec nad Váhom ďakuje 
sponzorom: Vladimír Ševčík 250 €, Marián 
Meleg 250 €, Alojz Čelítko 50 €.

spracoval Š. Kočiš

Trnovec – Kráľová n/V  2:5
Na neskoršieho víťaza naši nestačili. 
Góly – Kučera, Tomek.

Selice – Trnovec  2:2
V dobrom derby viedli hostia gólmi 
Kučeru a Hercega 0:2. V samom závere 
sa presadili aj domáci.

Tešedíkovo – Trnovec  3:2
Góly Štípskeho a Ölveckého prišli neskoro.

Ďalšie výsledky:
Kráľová n/V – Selice 2:4, Tešedíkovo – 
Diakovce 4:0, Selice – Tešedíkovo 1:0, 
Diakovce – Kráľová n/V 2:3, Kráľová 
n/V – Tešedíkovo 1:0.

Prípravné stretnutia:
Trnovec  - Žihárec 4:2
Dlhá n/V – Trnovec 2:5
Žihárec – Trnovec 5:2

Štvrťfinále:
D. Saliby – Trnovec 7:1
Od úvodu technickejší hráči domácich 
mali hru v rukách. Čestný gól hostí dal 
Žigárdi.

O 3. miesto: 
D. Saliby – Šaľa st. dorast. 2:3

Finále:
Kráľová n/V – Hájske 3:1

Zostava – Turoci, Franko – Žigárdi, 
Ölvecký, Vríčan, Legner, Takáč, Novák, 
Tomek, Herceg, Kučera, Očenáš, Štípsky.

Dávame na vedomie všetkým 
dlžníkom obecného úradu v Trnovci 
nad Váhom, že ak v lehote do 31.  
marca 2012 neuhradia svoj dlh, 
zverejníme ich mená a dlžné čiastky 
v aprílovom čísle Trnoveckých novín.

Týka sa to 84 fyzických osôb s celkovým 
dlhom 6.150,- Eur a 10 právnických 
osôb s celkovým dlhom 76.000,- Eur. 
Ide najmä o dlžné čiastky za dane z 

nehnuteľností, daň za psa, nedoplatky 
nájomného, za zriadenie kanalizačnej 
prípojky, stočného a súvisiace penále.

Svoj dlh môžete vysporiadať bankovým 
prevodom, zložením hotovosti do 
pokladne obecného úradu, zriadením 
záložného práva k vlastnej nehnuteľ-
nosti a v odôvodnených prípadoch 

dohodnutím reálneho splátkového 
kalendára.

V prípade nevysporiadania si svojho 
záväzku v určenej lehote pristúpi 
obec k vymáhaniu dlžných čiastok 
v exekučnom konaní, ktorého trovy 
pôjdu na ťarchu dlžníka.

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

futbal  Naši na halových turnajoch
Trnovecké noviny január-február 2012
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!dlžníci pozor!



 Burza
Vážení spoluobčania, spoločnosť 

Provident Financial Vám ponúka 
krátkodobé bezúčelové pôžičky od 140 
do 1500 euro bez ručenia, s vyplatením 

hotovosti do 24 hodín. V prípade 
záujmu a pre viac informácií volajte 

0911 127 640.

Občianske združenie 
“trnky” 

pri ZŠ a MŠ  v Trnovci nad Váhom

Nie ste ešte na 100 % rozhodnutí, čo s 2 % z Vašich daní? 
Venujte ich deťom v našej škole! 

Malým percentom pomôžete.

Darujte organizácii Občianske združenie “TRNKY” pri ZŠ a 
MŠ v Trnovci nad Váhom 2% z dane:
Adresa: Školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom
IČO: 42125880
Právna forma: Občianske združenie
Č. účtu: 2670732154/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
Príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac, 
keďže ide o daň, ktorú musíte odviezť do štátneho rozpočtu. 
Ide o dar, ktorým môžete podporiť verejnoprospešné aktivity. 
Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované 
jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak 
anonymita darcu a výška jeho príspevku.
Ako poukázať 2%
Dôležité termíny: do 31. marca 2012
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí 
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní 
právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového 
priznania do 30. apríla 2012
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých 
daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec 
okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie 
potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše 
meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% 
zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2012 pošlite/doručte formuláre 
daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Bližšie informácie Vám poskytne p. Katarína Tusková, 
tel.: 031 77 81 290

Na základe rozhodnutia redakčnej rady ponúkame 
službu našim čitateľom. V inzertnej rubrike pod titulkom 
BURZA bude vyhradená časť novín slúžiť na ponuky 
fyzických osôb (FO) aj právnických osôb (PO).

Obyvateľom obce, FO budú inzeráty v Burze 
uverejňované zadarmo, PO budú platiť 9 € za inzerát 
(riadková inzercia), 100 € (celá strana), 50 € (1/2 strany).

kontakt: obec@trnovecnadvahom.sk

Trnovecké noviny január-február 2012
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 Nová inzertná rubrika



       1.diel: „Bojové plemená“
Rozhodla som sa napísať pár riadkov 
o tzv. bojových plemenách.

Všeobecne je im verejná mienka veľmi 
zle naklonená. Z osobných skúseností 
môžem povedať, že je to vďaka ľuďom, 
ktorý buď takého psa videli len na obrázku, 
alebo v médiách videli, alebo čítali, že pes 
napadol človeka. Musím spomenúť, že 
podľa štatistiky najviac uhryznutí človeka 
psom majú na svedomí nemecké ovčiaky 
a teraz asi mnohých z vás prekvapím, ale 
vedú aj labradori a zlatí retrievri, ktorých 
všetci poznajú ako ideálnych psov pre 
rodinu.

Čo sa týka plemien, ktoré všetci 
považujú (a neprávom) za nebezpečné, 
musím Vás vyviesť z omylu. Sama mám 
dvoch: fenu pitbulla a ten druhý je 
pravdepodobne bandog, aj keď to nevieme 
s určitosťou. Trochu Vám ich priblížim, 
aby ste získali obraz o tých „nebezpečných 
psoch“.

Fenu máme od malička, je to jediný 
pes v našej rodine, za ktorého som platila. 
Kúpila som ju bez papierov (keďže nemám 
záujem o výstavy a chov, bolo zbytočné 
vlastniť psa s preukazom o pôvode), navyše 
by ich aj tak pravdepodobne nedostala, 
pretože má slabý spodný predkus, aj 
keď patrí k sorte Red Devil. Keď som ju 
doniesla domov, všetko mala nachystané: 
pelech, misky, postroj, vodítko atď. Keďže 
som zástanca BARFu (kŕmenie surovou 
stravou), dostáva surové mäso, zeleninu, 
ovocie, mliečne výrobky, vajíčka, semená, 
oleje, čím je strava vyvážená a pes aj majiteľ 
šťastný. Neboli s ňou absolútne žiadne 
problémy, na hygienu si zvykla v priebehu 
týždňa.

Začalo sa to, až keď bola sama. 
Rozhryzený gauč, posteľ, diaľkový ovládač, 
papuče, dvere. Proste všetko, čo pokladala 
za chutné a vhodné pod zub. Zostala som 
s ňou pol roka doma a keď mala kamaráta 
k svojim hrám, všetko bolo bez problémov. 
Až kým som zase nenastúpila do práce. 
Začalo všetko odznova. Kamaráti a známi 
sa nám smiali, že každú voľnú chvíľu 
trávime na prechádzkach a keď prišli do 
domu, všetko sme mali odložené vo výške 
očí (áno, aj topánky a papuče). Spravili 
sme jedinú logickú vec. Adoptovali sme 
Lektora. Našla som ho na internete, ako 
8 ročného bývalého bacharského psa, 
ktorého si potom zobral SBS-kár, nemal 

naňho čas, ani priestor, tak ho mal mimo 
bydliska na chate, kam chodili raz za 
týždeň. Pes začal utekať, a keďže vyzerá 
nebezpečne, ľudia z Mariánky sa začali 
sťažovať a pokiaľ by si ho nikto nevzal, 
utratili by ho. Tak sme sa na hafana šli 
pozrieť aj s našou Lulu. Vrčali na seba, 
tak sme nepokladali za dobrý nápad brať 
si ho. Odišli sme bez neho. Ale to však 
celej mojej rodine nedalo, zhodli sme sa 
na tom, že nejako to už pôjde, lebo my to 
tak chceme. Tak som s mamou šla preňho. 
Po ceste rozžul jednu tenisovú loptu, ale 
inak nebol problém. Doma som ich k sebe 
pustila pripravená na to, že ak sa do seba 
pustia, budem musieť zasiahnuť (manžel si 
vybavil 4 dni voľna, ale až od ďalšieho dňa). 
A akoby cítili, že sa proste musia kamarátiť, 
nič sa nestalo. Keď manžel prišiel večer 
domov, akurát sa obaja snažili nejako sa 
prebojovať ku mne do postele. Odvtedy 
sú najlepší priatelia, riadny double team. 
Sú fixovaní ako na nás, tak aj na seba 
navzájom. Je to tým, že sú veľkí, vyzerajú 
nebezpečne a preto väčšina majiteľov sa 
bojí pustiť svojho hafana s našimi. Tak sa 
hráme spolu ako rodina. Proste my a naše 
psy. Naozaj nám títo drsne vyzerajúci 
maznáci dávajú veľa lásky. Páči sa mi jeden 
výrok :  Len pes vás bude milovať nezištne, 
za každých okolností a dokonca viac ako 
milujete sami seba. To dokáže len pes...

Lulu je od prírody aktívny pes a Lektor 
zase znesie jej hry, keďže je o 20 kg ťažší 
(Vďakabohu už vyzerá lepšie, cíti sa lepšie 
a chce sa stále hrať. Keď sme ho priniesli 
smrdel, nebol odčervený a bál sa na nás 
aj pozrieť. Stálo nás veľa síl, kým sme ho 
dostali do formy a zvykol si, že u nás mu 
bitka nehrozí). Jediné, čo ma mrzí je, že sa 
tunajšie deti Lektora boja. Zistili sme, že 
deti miluje. Bývalí majitelia nám povedali, 
že sa hrával s ich deťmi. Preto keď ideme cez 
dedinu, ťahá k deťom na ihrisku a kňučí, 
teda plače, lebo tam nemôže ísť, keďže 
mamičky chytajú hysterické záchvaty, len 
čo sme so psami na dohľad. Je smutné, že 
to, čo sa prisudzuje takýmto psom vôbec 
nie je pravda. Sú to vynikajúce psy pre 
rodiny a nie nadarmo sa napr. pitbullom 
hovorilo v minulosti babysitter. Mám veľa 
priateľov a známych, ktorí majú takýchto 
psov a nikdy s nimi nebol problém. Keďže 
je pravda, že v minulosti boli zneužívaní na 
psie zápasy, nesmeli ľuďom ublížiť, ani keď 
boli zranení a to preto, aby ich majiteľ, resp. 

veterinár mohli ošetriť. Uvediem príklad: 
Roky chodíme k tomu istému veterinárovi 
a je zaujímavé, že pitbull a bandog u neho 
nikdy nepotrebujú košík, ale strašne sa bojí 
našich dvoch pätnásťročných feniek (rasa: 
pouličný mišmaš, veľkosť: pod kolená)  
a musia mať vždy košík. Ako vidíte, všetko 
je relatívne a vôbec nezáleží na rase, ale na 
tom, ako človek k psom pristupuje. Pretože 
bojové plemená nie sú zlé. Zlými ich robia 
ľudia. Žiadny pes nie je od prírody zlý!

Dopredu však upozorňujem, že ak si 
chcete zaobstarať takéhoto psíka, je dobré 
si premyslieť, či na neho máte čas, priestor, 
energiu, trpezlivosť (tej budete potrebovať 
veľa) a aj financie.

V priemere nás naši hafani za minulý 
rok vyšli len za veterinárne zákroky, lieky 
a pod. 1500 €. Nerátam stravu, dane, ostatné 
potreby. Zase uvediem príklad, aby ste si 
vedeli predstaviť o čom to celé je: Lulu nám 
zhltla pískaciu gumenú hračku, zasekla sa 
v tenkom čreve. Nasledovala urýchlená 
operácia (keďže ju nevedela vyvrátiť, ani 
vykakať) a bola 10 dní len na infúziách. 
Mala som ju doma pod stálym dohľadom, 
infúzie a injekcie som jej podávala doma 
(toto nikdy nerobte doma, ak nemáte 
vzdelanie a prax, ktorú to vyžaduje, vtedy 
je na to ten najpovolanejší veterinár). Po 
10 dňoch som jej mohla začať podávať 
v striekačke roztok (čo sa jej nepáčilo, lebo 
bol slanosladký, ale keďže ho nechcela piť 
sama, musela som). Potom sme prešli na 
kašovitú stravu (ďakujem Bohu za kvalitný 
mixér) a potom po troškách stravu, ktorú 
jej dávame vždy. Celkovo nás len toto vyšlo 
na 300 € a dva týždne voľna. Navyše každý 
druhý deň kontrola u veterinára, čistenie 
rany a pod. My ich milujeme, nám to 
nevadí. A oni milujú nás.

Takže keď sa na to cítite, ste aktívny, 
veselý a trpezlivý typ, sú to práve tieto 
psy, ktoré vám do života a rodiny zapadnú 
najlepšie. Ak milujete prírodu a ste 
ochotní každú voľnú chvíľu tráviť so psím 
kamarátom, je to pes pre vás, ak máte 
radi beh, bicykel, naháňačku za loptou, 
plávanie, je to pes pre vás. Ak vám nevadí 
zmena rozmiestnenia nábytku v dome 
po tom, ako sa hrali, je to pes pre vás. Ak 
vám nevadí hladkanie a maznanie sa, je 
to pes pre vás. Ak vám toto všetko vadí, 
odporúčam plyšáka. 

Za všetkých psov, ktorí sú neprávom 
považovaní za zlých: Lukovicsová Mária
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Kričím za tých, ktorých hlas nikto nepočúva!



    Dňa 12.12.2011 o 13.35 hod. hliadka 
OP bola náhodným svedkom dopravnej 
nehody na Novozámockej  ceste. Túto 
udalosť sme oznámili  na č.158 a do 
príchodu hliadky OO PZ Šaľa sme miesto 
činu dopravnej nehody zabezpečovali.
■ Dňa 12.12.2011 o 14.15 hod. hliadka 
OP zistila pred COOP Jednota pri 
kontajneroch vyhodený komunálny 
odpad. Zo záznamu kamerového 
systému OP bolo zistené, že kto to 
vyhodil, preto priestupcovi bola 
uložená bloková pokuta. Do uvedených 
kontajnerov patria iba triedené  veci /
kov, papier, plast, sklo a pod./ a nie 
komunálny odpad !
■ Dňa 14.12.2011 hliadka OP znovu 
zistila na verejnom priestranstve 
vyhodený komunálny odpad. Prípad bol 
zadokumentovaný ako priestupok, vo 
veci OP koná.
■ Taktiež 14.12.2011 hliadka OP zistila, 
že na autobusovej zastávke na ul. Hlavnej 
sú vylepené plagáty. Po zistení, kto tak 
urobil, musel ich odstrániť. Menovaný bol 
poučený, že plagáty sa môžu lepiť iba na 
určené miesto.
■ Dňa 15.12 2011 o 07.25 hod. bolo 
na služobný telefón OP oznámené, že 
pri rybníku „Vermek“ žiaci a aj žiačky 
ZŠ  fajčia cigarety. Po zistení, že tam ide 
hliadka OP sa rozutekali. Nakoľko toto 
sa opakuje často, upozorňujeme rodičov 
detí, aby tejto otázke venovali zvýšenú 
pozornosť.
■ Takisto v tento deň ráno na OP bolo 
oznámené, že pri rybníku zv. Vízállás 
určitá osoba z našej obce vyrezáva 
živý strom, agát. Vo veci bol vypočutý 
tak oznamovateľ ako aj podozrivý 
z  priestupku. Vec po zadokumentovaní 
OP spis odstúpila na správne konanie 
obvodnému úradu v Šali.
■ Ešte toho dňa bola hliadka OP privolaná 
k dopravnej nehode na Novozámockej 
ceste. Hliadka OP až do skončenia šetrenia 
bola nápomocná pri riadení dopravy.
■ Dňa 16.12.2011 hliadka OP bola 
privolaná k rodinnému domu občana, 
ktorý zistil, že pred jeho domom leží 
veľký túlavý pes. Po zistení majiteľa psa 
menovaný bol vyzvaný, aby svojho psa 
zabezpečil a bol s ním vykonaný pohovor.
■ Takisto v tento deň hliadka OP na 
Selickej ceste pri osade Nový Majer zistila 
v jarku vyhodené vrece s domovým 

odpadov. Udalosť bola písomne 
zadokumentovaná ako priestupok. OP vo 
veci pátra po páchateľovi skutku, zároveň 
sme požiadali aj OP Selice o spoluprácu. 
■ Žiaľ, ten istý deň hliadka OP v blízkosti 
podjazdu pri koľajniciach ŽSR našla 
stopu po nezodpovednom čine občana, 
ktorý tam taktiež vyhodil vo vreci 
domový odpad, prevažne papier, fľašky 
a drobné úlomky tehál, čo by mohol aj 
odovzdať na zbernom dvore OU. Vo veci 
OP intenzívne pátra. Žiadame občanov  
o spoluprácu a oznámenie poznatkov 
o takejto činnosti nezodpovedných 
občanov.
■ Dňa 18.12.2011 pri rybníku bol nájdený 
neuzamknutý  pánsky bicykel. Hliadka 
OP bicykel uschovala a požiadala OÚ 
o vyhlásenie nálezu rozhlasom. Doposiaľ 
sa majiteľ bicykla neprihlásil.
■ Dňa  20.12.2011 hliadka OP na ul. 
Nitrianskej našla na hlavnej ceste 
zrazenú líšku. O tomto  náleze  bol 
informovaný hospodár poľovníckeho 
združenia, ktorý si líšku prevzal  
a odovzdal do kafilérie.
■ Dňa 21.12.2011 o 07.40 hod. hliadka 
OP bola privolaná k dopravnej nehode, 
kde do skončenia šetrenia bol príslušník 
OP nápomocný pri riadení dopravy.
■ Ten istý deň o 12.40 hod. bolo na 
OP oznámené, že v obci sa pohybujú 
neznáme osoby, zvonia do domov 
a žiadajú si rozmeniť bankovku 
nominálnej hodnoty 500€. Okamžite 
zo strany OP boli vykonané patričné 
opatrenia smerujúce k zadržaniu tohto 
občana. Prešli sme každú ulicu, ale sme 
ich už nenašli. Udalosť sme oznámili aj 
na OO PZ Šaľa. Upozorňujeme najmä 
starších občanov, aby na takéto „ponuky 
a žiadosti neznámej osoby“ vôbec 
nereagovali a udalosť okamžite oznámili 
na OP alebo na tel .č. 158.  
■ Taktiež v ten istý deň bolo zistené, 
že niekto chodí na drevo do lesa a bez 
povolenia vyrezal živé stromy. Udalosť 
po zadokumentovaní pre podozrenie 
z trestného činu bola odovzdaná na 
políciu v Šali.
■ Dňa 23.12.2011 o 19.35 hod. hliadka 
OP z čakárne železničnej stanice 
vykázala tam spiaceho bezdomovca.
■ Dňa 24.12.2011 bolo telefonicky 
obyvateľom obce na OP oznámené, že im 
sused búcha na stenu ich domu. Udalosť 

bola zadokumentovaná ako priestupok 
a odstúpená na správne konania vo veci 
do Šale.
■ Dňa 26.12.2011 bolo na OP oznámené, 
že v jarku smerom k osade Horný Jatov 
je zhodený bicykel. Bicykel taktiež bol 
uschovaný na OP. Majiteľ bicykla sa 
prihlásil až dňa 28.12.2011 a bicykel si 
prevzal. Ako dôvod, prečo tam nechal  
neuzamknutý bicykel uviedol, že mu 
došlo nevoľno a bol sanitkou prevezený 
do Galanty.
■ Ten istý deň vo večerných hodinách 
bolo niekoľkokrát na OP oznámené, 
že na ul. Jatovskej deti hádžu petardy. 
Na mieste im petardy boli zabavené 
a odovzdané rodičom aj s poučením.
■ Dňa 27.12.2011 bolo na OP oznámené, 
že túlavý pes na ul. Hlavnej ohrozuje 
deti. Prípad bol zadokumentovaný 
ako priestupok. Upozorňujme znova 
občanov, aby psov riadne zabezpečili 
a nepúšťali von na ulicu bez dozoru.
■ Dňa 28.12.2011 o 18.10 hod. bolo na 
OP oznámené, že pri rybárskom dome 
zv. Vermek došlo k útoku na neznámu 
ženu, ktorá utrpela vážne zranenia. 
Zo strany OP boli okamžite vykonané 
predpísané úkony, miesto činu sme 
do príchodu hliadky Polície zo Šale 
zabezpečili. Prípad v zmysle vecnej 
príslušnosti prevzal vyšetrovateľ OR PZ 
Šaľa. Hliadka OP až do skončenia akcie 
do 23.50 hod. bola nápomocná na MČ.
■ Tak vianočné sviatky, ako aj Silvester 
2011 sa zaobišli z hľadiska zásahov 
OP bez závažnejších udalostí, okrem 
poslednej udalosti v r. 2011.
Nový rok 2012:
■ Dňa 2.1.2012 oznámili na OP, že 
miestna obyvateľka vyliala na chodník 
odpadovú vodu. Udalosť bola vybavená 
ako priestupok. Upozorňujeme občanov, 
že je to v zmysle VZN obce zakázané.
■ Dňa 3.1.2012 bolo na OP oznámené, 
že miestna obyvateľka na ul. Hlavnej 
obťažuje občanov žobraním. Vec 
bola taktiež vybavená ako priestupok 
a  z  miesta bola vykázaná. Zároveň bol 
vykonaný pohovor s jej rodičmi.
■ Ten istý deň večer bolo na OP 
oznámené, že na ulici Vážskej je túlajúci 
sa pes rasy zvaný dalmatín. Psa sme 
umiestnili v koterci OP a po vyhlásení 
rozhlasom majiteľ si psa prevzal a vec 
bola vybavená ako priestupok.
■ Dňa 6.1.2012 došlo k sporu medzi 
susedmi. Udalosť bola zadokumentovaná 

pokračovanie na strane 
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ako priestupok a v zmysle vecnej 
príslušnosti oznámená na správne 
konanie do Šale.
■ Dňa 7.1.2012 o 14.30 hod. hliadka 
OP  našla na verejnom priestranstve 
vyhodené vrecia  s domovým odpadom. 
Vo veci bol zistený pôvodca tohto 
priestupku, odpad musel odstrániť 
na vlastné náklady a bola mu uložená 
bloková pokuta.
■ Dňa 9.1.2012 bolo na OP občanmi 
oznámené, že  susedove deti preskakujú 
oplotenie záhrady ich domu a  takto 
ich často vyrušujú. Prípad bol 
dokumentovaný ako priestupok  a t.č. je 
v štádiu riešenia.
■ Dňa 10.1.2012 hliadka OP znova „našla“  
na ulici ponechaný pánsky bicykel, 
ktorý nebol uzamknutý. Upozorňujeme 
občanov, aby si na svoje veci dávali pozor 
a po vyhlásení rozhlasom sa aj prihlásili 
a bicykel prevzali.
■ Dňa 11.1.2012 hliadka znova zistila 
na verejnom priestranstve vyhodené 
smeti.  Prípad bol zadokumentovaný ako 
priestupok a je v riešení OP.
■ Ten istý deň hliadka OP v blízkosti ZŠ 
našla mobilný telefón. Po zistení, že komu 
patrí, vrátili sme ho majiteľovi.
■ Dňa 12.1.2012 hliadkou OP  na ul. Dolnej 
bolo zistené, že tam voľne pobehuje, 
bez obojku túlavý pes. Po zistení komu 
patrí, si ho majiteľ psa prevzal. Prípad bol 
vyriešený ako priestupok.
■ Dňa 14.1.2012 bolo na OP oznámené, 
že pri objekte Branko niekto v nočnej 
dobe vylomil telefónny stĺp. Na mieste 
bolo zistené, že udalosť bola riadne ešte 
v nočnej dobe zadokumentovaná ako 
havária osobného auta a je v riešení ODI 
PZ Šaľa.
■ Dňa 18.1.2012 oznámil miestny 
občan, že na ulici Jatovskej na neho 
zaútočili túlajúce sa psy. Prípad bol 
zadokumentovaný ako priestupok. Po 
zistení komu psy patria, bol majiteľ 
predvolaný a vec je v riešení OP. 
■ Ten istý deň bolo na OP oznámené, že 
pred Jednotou na ul. Hlavnej je svorka 
túlajúcich psov a ohrozujú občanov. Na 
mieste bola zjednaná náprava i keď zatiaľ 
OP nie je vybavená a ani vyškolená na 
odchyt psov.

■ Ten istý deň telefonicky bolo na OP 
oznámené, že na ul. Jatovskej  sa potuluje 
po ceste pre autá asi dvojročné dieťa bez 
obuvi a ošatenia. V čase príchodu hliadky 
OP na miesto už matka práve lapala dieťa. 
Po vykonanom dohovore udalosť bola 
oznámená na ÚP sociálnej kurátorke. 
■ Dňa 20.1.2012 bolo na OP oznámené, 
že na ul. Jatovskej sa pohybuje svorka 
túlajúcich psov. Do príchodu hliadky 
/asi 3 minúty/ psy sa už nenachádzali na 
určenom mieste. Prípad evidujeme ako 
priestupok.
■ Dňa 21.1.2012 o 21.20 hod. hliadka OP 
bola privolaná k rodinnej hádke medzi 
členmi rodiny, čo evidentne vyrušovalo 
ich susedov. Tento prípad bol vybavený 
na mieste dohovorom a aj nastalo ticho.
■ Ten istý deň hliadka OP v blízkosti 
objektu Amerika II našla znovu vyhodené 
smeti a to tiež s komoditami, ktoré sa 
bežne preberajú na zbernom dvore 
OU. Udalosť sme zadokumentovali ako 
priestupok.
■ Dňa 24.1.2012 hliadka OP bola 
privolaná na ul. Lesnícku, kde túlajúci 
pes údajne ohrozoval deti. Na mieste bola 
zjednaná náprava. Vo veci sa koná.  
■ Ten istý deň hliadka OP bola privolaná 
k miestnej lekárni, kde sa maloleté 
deti nevhodne správali a rušili verejný 
poriadok. Na mieste bola zjednaná 
náprava a bol vykonaný pohovor 
s rodičmi detí.
■ Ten istý deň na Selickej  ceste pri osade 
Nový Majer hliadka OP znovu zistila 
vyhodené vrecia s domovým odpadom. 
Vykonali sme dokumentáciu priestupku 
a  po páchateľovi skutku sa intenzívne 
pátra. 
■ Ešte v ten deň miestny občan priniesol 
na OP nájdené evidenčné číslo od prívesu. 
Nakoľko sa jednalo o majiteľa značky zo 
Šale, sme to odovzdali hliadke PZ Šaľa. 
■ Dňa 27.1.2012 hliadka OP bola znovu 
privolaná k rodinnej hádke na ul. Dolnej. 
Taktiež bola na mieste zjednaná patričná 
náprava a vec vyriešená ako priestupok.
■ Ďalej o 21.55 hod. hliadka OP v blízkosti 
detského ihriska pristihla pri vykonávaní 
malej potreby miestnu obyvateľku. 
Menovanej na mieste bola uložená 
bloková pokuta 15€.

■ Dňa 29.1.2012 o 12.00 hod. hliadka 
OP spozorovala dym zo záhrady domu 
na ul. Jatovskej. Bolo zistené, že sa jedná 
o pálenie buriny a komunálneho odpadu, 
čo je v rozpore s VZN obce. Na mieste 
sme zadokumentovali priestupok, ktorý je 
v riešení OP.  
■ Tiež 29.1.2012 bolo na OP oznámené, že 
pri miestnej zvonici na námestí sa potuluje 
koza bielej farby. Šetrením OP bolo 
zistené, že koza ušla z dvora miestneho 
občana. Menovaný bol vyzvaný, aby 
kozu prevzal a vec bola vyriešená ako 
priestupok. Upozorňujeme občanov, aby 
urobili opatrenia proti voľnému pohybu 
ich zvierat na ulici, nakoľko je to rozpore 
s VZN obce.
■ Dňa 30.1.2012 ráno bolo na OU 
oznámené, že do dvora miestneho občana 
vošla skupina baranov. OP vykonala 
opatrenia k zisteniu majiteľa, ktorý si ich 
aj prevzal. Taktiež udalosť bola vybavená 
ako priestupok.
■ Ten istý deň o 13.45 hod. bolo na OP 
oznámené, že došlo ku krádeži rôznych 
vecí z dvora neobývaného domu. Udalosť 
sme zadokumentovali ako priestupok a vo 
veci OP koná.
■ Dňa 2.2.2012 na základe požiadavky 
zamestnanca ZŠ v Trnovci n/V. hliadka 
OP vykonala odchyt psa rasy Bígl. Psa 
sme umiestnili v koterci OU a udalosť 
bola vyhlásená rozhlasom OU. Nakoľko sa 
nikto do 3 dní neozval, psa sme odovzdali 
do útulku v Šali.

Záverom mi dovoľte niekoľko viet. 
Dôrazne žiadame občanov, aby psov 
a  hospodárske zvieratá riadne zabezpečili 
proti voľnému pohybu na uliciach obce. 
Zároveň Vás žiadame o spoluprácu pri 
riešení problému znečisťovania životného 
prostredia nezodpovednými občanmi obce. 
Ako ste si mohli prečítať, stále nachádzame 
vyhodené smeti  na uliciach obce ako 
i v okolitej prírode. Preto Vás žiadame, ak 
ste svedkom takejto udalosti, tak nám to 
oznámte na tel. číslo 77 81 575 alebo  0905 
479 859, prípadne na OO PZ Šaľa tel. 
č.158 alebo 0961 34 37 05. Ďakujeme Vám 
za pozornosť a za prípadnú spoluprácu.

Za kolektív OP napísal. npor. Macky Štefan
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Elsősök beiratkozása

Új öltözők

Értékeltek a halászok

Értesítjük a lakosságot, hogy 2012.4.16. és 
2012.4.21. között a hulladékgyűjtő udvarán 
átveszünk:
■ elektromos hulladékot
■ veszélyes hulladékot: ólomakkumulátoro-
kat, nikkel-kadmium akkumulátorokat, 
higanyt tartalmazó akkumulátorokat, 
villanyégőket, motor-, ásványi- és szin-
tetikus olajat, vegyi hulladékokat, 
előhívókat, olajjal szennyezett műanyagot, 
higítókat, higanyos hőmérőket, káros 
anyagokkal szennyezett edényeket és 
burkolatokat stb.
■ építkezési hulladékokat
■ nagyméretű hulladékot (bútor)

Tornóc község hordozható Resta zúzógépet 
biztosított az építkezési hulladékok lezúzására. A 
zúzás 2012.2.8-án indult be a szeparált hulladékot 
gyűjtő udvarban. Ezt a reciklált építkezési 
hulladékot később a helyi utak építésében mint 
tömítőanyagot fogják felhasználni.

Közlemény

A Tornóci Alapiskola és Óvoda 
a községi hivatal segítségével a téli 
szünidő alatt átalakította az öltözőket. 
Minden gyermeknek kulcsra zárható 
szekrényt vásároltunk, eltávolítottuk a 
rácsot és a helységet kifestettük. Minden 
diák kapott egy szekrényt és 3 Є- ért egy 
kulcsot – ezt a pénzt év végén, a kulcs 
leadásakor visszakapják. 

Az Alapiskola tanulói 
tornatanáraikkal együtt minden évben 
sítanfolyamon vesznek részt. Ebben az 
évben 17 felső tagozatos tanuló és két 
pedagógus indult el sízni.

A tanulók nagyon örültek, s rögtön 
az első napon kipróbálták szállásunk, 
a  Hámor hétvégi ház mögötti kis 
dombot. Nem mindenkinek ment, de 
a tanítók a  kezdőket is buzdították. 
Néhányuknak még gondot okozott 
a  síléc, de a  pedagógusok segítettek 
a  saját- és a  kölcsönzött sílécek 
beállításában.

A továbbiakban a Línea síközpontba 
jártunk autóbusszal, ahol 5 felvonó 
állt rendelkezésünkre.  A kezdők 
a  „szamárréten” gyakoroltak, a jobbak 
rögtön birtokukba vették a dombot. 

Ha a kulcs elveszne, az új kulcs 
elkészítésének díjából levonjuk ezt az 
összeget.

A gyerekekkel együtt örülünk 
a változásnak, s szívből köszönjük 
támogatóinknak az e célra folyósított 
pénzösszeget.
                                     Katarína Tusková

Teljesítményük napról napra javult, 
egyre tökéletesebben síeltek. A szabad 
estéken videót néztünk a különféle 
sítechnikák elsajátításáról, s levetítettük 
nekik saját teljesítményüket is.

Az utolsó nap slalomversenyt 
rendeztünk. A pálya 300 méteres volt. 
A fiúk közül Tibor Petréč, a lányok közül 
pedig Kisová Katrin volt a legügyesebb. 
Este a sítúra vezetője, Mgr. Boženík 
pozitívan értékelte a tanfolyamot, 
hiszen a tanulók teljesítették a kitűzött 
feladatokat.

Reméljük, jövőre is szép számban 
jelentkeznek majd a tanulók, hogy új, 
érdekes élményekkel gazdagodjanak

PaedDr. Róbert Mittermayer

Új öltözők

Sítúra 
kokava nad rimavicou-ban

ÉvfolyamXVII.   Szám1  Januar-Februar2012
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Tornóci Újság
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVII
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Nina Vinceová
Lucas Bango
Paulína Kárászová
Melánia Tóthová
Dominik Barczi
Sára Hrabovská
Jack Oláh

Ruisl Flóriánné, szül. Bíróczi Etela – 83 éves
Béres Lászlóné, szül. Kelemen Mária – 92 éves
Ľudovít Kesely – 71 éves

 Helena Tóthová
 Peter Miklás
 Gejza Toriška
 Dezider Keszeli
 Klára Keselyová
 Ferdinand Farkas

  Ida Lencsésová
 Imrich Kuruc

Milan Mrllák és Lucia Tóthová

A képviselőtestület 8. ülésére 
2011. december 22. én került sor, 
abból a célból, hogy elfogadják 
a  község szeparált hulladékgyűjtés 
projektjére beadott visszatérítetlen 
anyagi támogatás költségvetésének 
pontosítására- és a projekt 5 %-os közös 
finanszírozására hozott határozatot. Az 
ülésen jóváhagyták a községi rendőrség 
új alapszabályzatát.

A kilencedik ülés 2012. február 6-án 
zajlott a községi hivatal üléstermében. 
Az elnöklő Ján Hrabovský mérnök, 
a község polgármestere volt. 
8 képviselő jelent meg, az ülés minden 
programpontban határozatképes volt. 
Mivel a programpontokhoz nem volt 
senkinek megjegyzése és kiegészítő 
javaslata,  ezért a polgármester úr 
szavazásra bocsátotta, s egyhangúlag 
jóvá is hagyták. A jegyzőkönyvvezető 
Ing. Motolíková, a hitelesítő 
pedig Četlík és R. Láng úr volt. 
A  javaslóbizottságot Ing. Hanzlík, 

Ing. Hlavatý és Čerhák úr alkotta. 
A  következő pontban ellenőrizték az 
előző ülés határozatainak teljesítését. 
Erről Ján Hrabovský mérnök számolt 
be. Megállapította, hogy az 56/2011-es 
Határozat értelmében 2012 januárjában 
elő kellett terjeszteni a község 
költségvetési programját a 2012-2014-es 
időszakra, a polgármesterhelyettesnek 
pedig ki kellett dolgoznia a 2012-es év 
üléstervét – a feladatot teljesítették. Az 
ülésterv a község honlapján található. 
A decemberi rendkívüli ülésen a hivatal 
elöljárójának ki kellett írnia és meg 
kellett jelentetnie a Nitrianske noviny-
ban a pályázatot a KR parancsnoki 
posztjának és a tagok posztjának 
betöltésére. A versenytárgyalást 
a  Nitrianske noviny 2012-es 1. 
számában tették közzé.

A község 2012-2014-es 
költségvetési programjának keretében 
megtárgyalták a következő időszak 
költségvetésének tervét. A tervet 

minden képviselő megkapta, 
a honlapon és az információs táblán is 
közzé tették. A pénzügyi bizottságnak 
nem volt megjegyzése, s javasolta 
a képviselőknek, hogy a tervet fogadják 
el. Ing. Hanzlík a sporttal kapcsolatos 
kiadásokra kérdezett rá, mely 31 ezer 
Є-t tesz ki, s ez hatalmas összeg. Ing. 
Hrabovský elmondta a képviselőknek, 
hogy ez az összeg tartalmazza 
a  futballklub 20 ezer eurós dotációját, 
az 5 ezer Є értékű anyagi kiadását és az 
asztalitenisz-klubnak szánt 6 ezer Є-t is.

Ing. Hanzlíkot érdekelte még 
a  játszótér kapujára szánt összeg is, 
hiszen a múltban voltak ígéretek 
ezzel kapcsolatban, de ez az aktivitás 
mindmáig nem valósult meg. 
A  polgármester úr elmondta, hogy 
a sportegyesület 5 ezer eurót kapott 
anyagi kiadásokra, s ebből meg lehet 
valósítani a kérést. A főellenőr javaslatot 
tett a 2012-es költségvetés elfogadására 
s a következő két év figyelembe vételére. 

 2012. február 1-jén a községi 
rendőrségre községünk 21 óvodása 
személyében becses vendégek érkeztek. 
A gyerekeket Kováč tanító néni kísérte 
el. Aznap a községi rendőrségen 
Macky főhadnagy volt szolgálatban, 
aki válaszolt a gyermekek kérdéseire. 
A kicsik mindenre kíváncsiak voltak.

Mosolygásra késztetett az a kérdés, 
hogy hol van a KR rossz gyerekek számára 

fenntartott cellája. Megállapítható, hogy 
a találkozó mindkét fél számára hasznos 
volt. A beszélgetés után szinte minden 
gyermek rendőr szeretett volna lenni. 
A látogatás végén megegyeztek, hogy 
a KR az óvodásoknak a tavaszi és nyári 
időszakban is szervez majd bemutatóval 
egybekötött összejövetelt az óvoda 
területén.
Mivel a gyerekek kíváncsisága nem 

ismert határokat, 
kérték, hogy 
tekinthessék meg 
a  községi hivatalt 
is. Itt készséges 
kísérőre leltek 
Ján Hrabovský 
mérnök, a község 
p o l g á r m e s t e r e 
személyében, aki 
a  kicsinyek számos 
kérdésére válaszolt.

 Mgr. N.Vargová

Az óvodások látogatása 

a községi rendőrségen
Társadalmi 
 rovat
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A községi képviselőtestület 
nyolcadik és kilencedik üléséről



A 8 képviselő a javaslatot megszavazta. 
PaedDr. Suba nem volt jelen. A KR 
2011-es tevékenységét és eredményeit 
Štefan Macky megbízott parancsnok 
értékelte. A beszámoló tartalmazta 
a  KR tagjainak 2011-es értékelését, 
a  kihágások jegyzőkönyvének pontos 
leírását, a romák bűnözéséről szóló 
jelentést, a környezetvédelem terén 
elkövetett kihágásokat, a közrend és 
a község rendeleteinek megsértését, 
az együttélés és vagyon elleni 
szabálysértéseket és a KR koncepcióját. 
Ez a dokumentum a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A képviselők 
mindezt tudomásul vették. E pont 
értékelésénél megérkezett Suba doktor 
úr, aki elnézést kért a késésért, melyet 
közlekedési probléma okozott. E pont 
után élénk vita keletkezett, melyben 
Láng úr a KR eredményei mellett 
rámutatott a községi rendőrségben 
várható személyi változásokra, 
Marček úr parancsnoki funkcióból 
való felmentésére és Macky úr 
parancsnokhelyettesi megbízására. 
Ő maga nem tekinti ezt pozitívumnak. 
Suba doktor  úr hangsúlyozta, hogy 
erős, aktív, életképes, belső ellentétek 
nélküli rendőrséget kell kiépíteni 
s  csak ezután mutatkoznak majd meg 
munkájuk pozitiív eredményei.

Az egyéb és a beérkezett posta 
pontban a Via Romanum terület 
innovált integrált stratégiáját  
tárgyalták meg  a Legfelsőbb Ellenőrző 
Hivatal hulladékgazdálkodásról 
szóló jelentésével együtt. A kerületi 
önkormányzat információi alapján a Via 
Romanum terület integrált stratégiai 

fejlesztésében változásokat kellett 
jóváhagyni (Az eredeti dokumentumot 
2008-ban hagyták jóvá).  A változások 
a kapcsolatteremtési adatokat, 
a  végrehajtótanács összetételét, 
a  kerületi dotációk kimerítésével 
kapcsolatos változásokat, a kiegészített 
pénzügyi tervet és az új specifikus 
célokat érintették. A képviselők 
tudomásul vették a dokumentumot. 
A Szlovák Köztársaság Legfelsőbb 
Ellenőrző Hivatalának 2011-es 
ellenőrzése a vagyonnal és az anyagi 
eszközökkel való gazdálkodásra 
irányult, beleértve az uniós 
törvényhozásból adódó kötelezettségek 
betartását a hulladék raktározása-, 
valamint a hiányosságok eltávolítására 
elfogadott intézkedések területén. Az 
ellenőrzés eredményeiről szóló jelentést 
Ing. Motolíková terjesztette elő. Az 
elfogadott intézkedések keretében 
aktualizálták a község szemétlerakásra 
és szemétdíjakra vonatkozó általános 
érvényű önkormányzati rendeletét, 
melynek értelmében a község 
beszedi az elmaradásokat azoktól, 
akik nem használják ki a szervezett 
szemétgyűjtést és a hulladék 
elszállításáért nem fizetnek. A vita 
keretében a polgármester úr ismertette 
a képviselőkkel, hogy építkezési telkeket 
hoznak létre az egykori „hydrostavos” 
udvarban. Megállapítást nyert, hogy 
az adott helyen talajvíz elvezetésére 
alkalmas, működőképes akna 
található, s ezt a projekt tervezőjének is 
figyelembe kell vennie. Megtárgyalták 
továbbá a 907-es lakótömb lakóinak 
kérését az utcai világítás létesítésével 

kapcsolatban, valamint a Hársfa utca 
és a Molnár sor hársainak és nyírfáinak 
kivágását. A kivágással kapcsolatos 
álláspont kérvényét és a Dunajské 
Luhy védett területről szóló jelentést 
a  Vágsellyei Körzeti Környezetvédelmi 
Hivatalba továbbítottuk A  község 
a továbbiakban  a szakvélemények 
alapján fog  intézkedni.

A polgármester úr tájékoztatott 
arról is, hogy M.Fülöpová kérvényezte 
a Tornóci Hírek szerkesztőbizottságában 
való tevékenységének befejezését. Dr. 
Suba Anna segítségével a galántai 
Futó Máriát, a nemeskajali iskola 
pedagógusát szólítottuk meg, aki 
elvállalta a szlovák szövegek magyarra 
fordítását. A vitában Ing. Hanzlík 
a helyi posta melletti parkoló létesítését 
vetette fel. A polgármester úr elmondta, 
hogy Ing. Prešinská tervezőt szólították 
meg, aki árajánlatot készített, ezen kívül 
a Szlovák Posta vezetőségét is felkérték 
a parkoló finanszírozására – ezidáig 
eredménytelenül, mert a postának nincs 
erre anyagi fedezete. A parkolót a helyi 
postával szemben kellene létrehozni. 
Fülüpová képviselő még egy virágokat 
szállító temetési kocsi megvásárlását 
javasolta. Láng úr megjegyezte, hogy 
temetés alatt a környék gyerekei 
viselkedésükkel zavarják a szertartást. 
A vita végén Hlavatý mérnök 
határozat elfogadását javasolta, 
melyet a képviselők egyhangúlag 
meg is szavaztak. A polgármester 
úr az ülés befejeztével megköszönte 
a jelenlévőknek a részvételt.

melyet falunk egyik lakosa juttatott 
el nyomtatott formában a Tornóci Hírek 
szerkesztőségébe.

Cselszövő vagy dilettáns?

Múlt év október 9-én hozzánk, 
a  Vermek halastó melletti Temető 
utcába látogatók érkeztek. Csak pár 
percre jöttek, de távozáskor meglepődve 
láttuk, hogy kocsijukra blokkoló 
berendezést, ún.”papucsot” raktak, mely 
kárt tett a sárhányóban és az ütközőben 
is. Alexander Székházi községi rendőr 

ok nélkül alkalmazta a papucsot, 
pénzbüntetést rótt ki „zöldterületen” 
való parkolásért, s ezzel az autó 
vezetőjének végülis pár száz eurós kárt 
okozott.

A rendőr magyarázkodott, hogy 
nem tudja ”kié az autó”, annak ellenére, 
hogy pont szemben állt a házunkkal. 
Egyébként a halastó miatt másutt 
nem is lehet leállni. Mindemellett nap 
mint nap, évről évre emberek százai 
parkolnak ugyanezen a „zöldön”, 
s közülük még egy sem kapott se 
papucsot, se pénzbüntetést! Fel lehet 
ezt ép ésszel fogni? Hiszen a Vermek 
halastó rendezvényeinek idején is 
a „zöldben” parkolnak, mégpedig a KR 

közreműködésével, néha több tíz kocsi 
is. Akkor miért nem raknak papucsokat 
és szednek pénzbírságot? A község 
vezetőségének és más egyéneknek 
a  háza előtt is állandóan zöldterületen 
parkolnak az autók. Kérdezem a község 
vezetőit és a községi rendőrséget: 
Hol vannak ilyenkor a rendőrök? Mit 
csinálnak? Nem látnak talán? Nagyon 
kíváncsi lennék a kompetens válaszra. 
Nem a magyarázkodásokra, nem 
a  hazugságra és félreinformálásokra, 
hanem az igaz, felelősségteljes és 
szeriózus válaszra.

 Semmiképp sem vagyok paranoiás, 
de még legnagyobb igyekezetem ellenére 

Folytatás a 4. oldalon
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Vélemény



 Köszönet
A Tornóci Alapiskola és Óvoda ezúton fejezi ki őszinte köszönetét a Tornóci
Községi Hivatalnak és az iskolabarátok szövetségének az anyagi 

támogatásért, melyet tanulóinknak nyújtottak a sítanfolyam útiköltségére és a 
sífelvonó díjára.

A Tornóci Alapiskola és Óvoda igazgatósága

sem tudom másként, mint logikusan 
megítélve kifejezni a gyanúmat, hogy 
cselszövés történt. Szembetűnő, nem 
mindennapi, különleges és egyedi 
esetről van szó, amilyen még nem volt 
a faluban. A. Székházi cselekedetével 
durván megszegte köztisztséget betöltő 
személyi jogkörét. Hogy az erkölcsről, 
jellemről becsületről ne is beszéljek. 
Mindez azt bizonyítja, hogy előre 
gondosan megszervezett húzásról volt 
szó, kihasználva a kínálkozó alkalmat.

Ha a KR minden tagja ilyen 
„becsületesen és aktívan” dolgozna, 
papucsokat rakna a kocsikra, mint A. 
Székházi tette ebben az indokolatlan 
esetben, garantálom, hogy naponta 
legalább ötszázszor megtehetné. 
Ez volna aztán szép pénz a község 
kasszájába! Naponta néhány ezer Є 
–ra tenne szert a falu, s valószínűleg 
a  szegény Szlovákia leggazdagabb 
községe lehetnénk.

    Minden jel megalapozott gyanúra 
utal, arra, hogy ezesetben direkt 
kitervelt, előre átgondolt és célzatos, 
szándékos cselszövésról van szó. Ha 
tegyük fel, ezt kizárnánk, már csak 
egy lehetőség marad, melyre a szólás is 
utal, hogy egy iniciatív ostoba még az 
osztályellenségnél is rosszabb. S akkor 
még finoman fejeztem ki magam.

A. Székházi nem adekvált, nem 
professzionális, törvényellenes, dilettáns, 
kontár hozzáállása többszörösen is kárt 
okozott – anyagit a megalapozatlan 
büntetés kifizettetésével, az autón 
a  sárhányó és az ütköző károsodását, 
az érintett személyek időveszteségét és 
idegeskedését, továbbá a KR amúgy is 
meggyengült imázsának „javítását”.

S most nézzük a polgármester 
úr kérésemre  megírt  álláspontját:  
„2011-ben a gépkocsik elindulásának 
megfékezésére a KR 4x alkalmazta 
a papucsot (2x a COOP Jednota előtt, 1x 
az óvodánál és 1x a Vermeknél) A KR 
által a közrend megsértéséért kiszabott 

tizenhárom pénzbírságból ( 2011.10.14-
i információ – a szerő megjegyzése) 
csak az egyik érintette a zöldövezetben 
való parkolást!!!”

Igen, jól látják. S már ott is 
vagyunk a  lényegnél. Ezek alapján 
minden józanul gondolkodó ember 
kialakíthatja saját nézetét s levonhatja 
a következtetéseket. Nem is beszélve 
a konkrét eset egyediségéről. Alexander 
Székházi vagy megrendelésre 
„dolgozott” vagy „átugrott” neki. Valaki 
nálam okosabb tud más valószínűbb 
és igazabb verziót? A polgármester úr 
álláspontja csak igazolta a gyanúmat.

Elismerem, hogy a polgármester úr 
sajnálatát fejezte ki a kellemetlenságekkel 
kapcsolatban, melyeket A. Székházi 
okozott. Ennek viszont az eset elkövetője 
nem tett eleget. Mekkora különbség – 
egyfelől gyors törvényellenes cselekedet, 
másfelől viszont a következmények 
viselése, a felelősségtudat és elnézéskérés 
– azt már nem. Ezidáig vártam, de már 
késő. Itt hiányzik a lelkiismeret és az 
önreflexió legkisebb morzsája is.

Minden ember hitetlenkedve, 
csodálkozva csóválja fejét, akinek csak 
elmesélem ezt az esetet.

Hová tűnt az ismert, de már 
elavult, elcsépelt frázis „Segíteni és 
védelmezni”?! A községi rendőrség 
amúgy is kétes becsületén újabb csorba 
esett.

Mint a polgármester úr szóban 
és írásban is tájékoztatott, a   KR 
munkaértekezletén „A. Székházival 
a kollektíva előtt megbeszélték az 
ügyet” miközben munkájuk javítása 
érdekében újabb intézkedéseket 
fogadott el. Végülis az említett esetek 
megalapozottságát igazolják a község 
képviselőtestülete 2011. december 12-
i   8. ülésének elfogadott határozatai 
is, ahol a képviselők (ismételten) nem 
kielégítőként értékelték a községi 
rendőrség munkáját.

Mgr. Rudolf Gabriš, v.r.

A KR tagjának álláspontja

Az eset zöldövezeten való parkolás 
2011.10.9-én. Megállapítást nyert, 
hogy a Temető utcán parkolási vétséget 
követtek el, a zöldön parkolt egy autó. 
A járőrök az 564/1991-es törvény 
16. §-a 1. bekezdésének a  pontja 
értelmében fotódokumentációt 
készítettek (a gépkocsi olyan helyen 
áll, ahol ezt közlekedési tábla vagy 
közlekedésszabályozás tiltja, és 
a  gépkocsi sofőrje sem tartózkodik 
a  közelben).  A fotók elkészítése után 
a gépkocsira papucsot helyeztünk. 
Azért, mert a gépkocsivezető 
megszegte a 8/2009-es törvény 25. §-a 
1. bekezdésének S pontját. R.G. urat 
értesítve a KR tagjaként igazoltam 
magam, s ahogy kérte, felmutattam 
az igazolványomat. A sofőr elmondta, 
hogy a papucsot nem vett észre, elindult 
az autóval, s ezért károsodott a  bal 
eslő sárhányó. A 8/2009-es törvény 4 
§-a 1. bekezdésének a  pontja előírja, 
hogy csak közlekedés szabályainak 
megfelelő gépkocsit lehet vezetni. 

A sofőr elismerte kihágását, 
s  helyben kifizette az 5 Є bírságot 
a 372/1990-es törvény 11. §-a 
1  bekezdésének b pontja értelmében. 
Azért kapta a minimális büntetést, mert 
a szabálysértést elismerte, mint ahogy 
azt is, hogy saját figyelmetlensége 
következtében okozta a kárt. A KR 
a közlekedési vétségekért 60 Є-ig 
terjedő pénzbírságot adhat.A kihágást 
elkövetőnél a „ papucs” megjavításától 
is eltekintettünk. Minderről a községi 
rendőrségen hivatalos bejegyzés 
készült, melyet a szabálysértő is 
megkapott, hogy kárát a biztosító 
megfizethesse. Ezt semmilyen törvény 
nem tiltja. 

Ez a községi rendőr jóindulatán 
múlott. Eddigi munkám ellen 
a  szabályt sértőktől még semmilyen 
panasz nem érkezett. 

Ezért a tettemért se soha nem 
voltam megróva, csakúgy, mint 
a  többiért sem, hiszen minden 
a törvény szerint történt. Mint tudjuk, 
a törvény nem ismerete nem ment 
fel, nem igazol. S a tájékozatlanság 
úgyszintén bűn

A. Székházi, a KR tagja
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        Tisztelt lakosok!
A szabálysértések okainak ismeretében, 
valamint a hulladékról szóló általános 
érvényű önkormányzati rendelet- 
és  a 282/02-es, kutyatartási  törvény  
megsértésének kapcsán szeretnénk Önöket 
figyelmeztetni a következő tényekre.

A hulladékok és építőanyagok tárolásáról 
szóló 2011/5-ös általános érvényű 
önkormányzati rendelet megtalálható 
az interneten, de azért engedjék meg, 
hogy idézzem néhány mondatát, melyet 
lakosainknak ismerniük kellene.
Az 5/11-es számú rendelet 3. paragrafusa 
értelmében minden lakos köteles 
bekapcsolódni a község kommunális 
hulladékgyűjtésének rendszerébe
- a kommunális (háztartási) hulladékgyűjtés 
rendszerének megfelelő konténereket 
használni
- a kommunális hulladékot a kijelölt helyre 
és a megfelelő szeméttartóba rakni
- a kommunális hulladék elszállítása 
hétfőnként történik
- a szeméttárolóba nem kerülhet a község 
által szeparált hulladék
- a nagyméretű hulladékot a községben 
évente kétszer, tavasszal és ősszel gyűjtik be 
és szállítják el
- az építkezési- és elektromos hulladék 
begyűjtésére szintén évente két alkalommal 
kerül sor
- veszélyes hulladéknak számít az 

ólomakkumulátor, a higany, a műanyag, az 
azbeszt, az olajok, hígítók, villanyégők és a 
káros anyagokkal szennyezett burkolatok

Az 5/11-es rendelet 15. paragrafusa alapján 
kihágásnak minősül, ha az állampolgár:
a/ nem az említett rendelet alapján semmisíti 
meg a hulladékot
b/  nem a község rendelete alapján kijelölt 
helyre rakja le a szemetet
c/  elmulasztja bejelentési kötelezettségét
   Egyszerűen be kell tartani a rendelet 
előírásait, ha valaki megszegi, szabálysértést 
(kihágást) követ el, eljárás indul ellene, s 
akár 165 Є büntetést is fizethet. Ezért kérjük 
a lakosságot, tartsa be az általános érvényű 
önkormányzati rendeletben foglaltakat.

A község kutyákkal kapcsolatos 
problémái:
- Minden kutyát, mely több mint 
90 napja tartózkodik az országban 
(községben) nyilvántartásba kell venni. 
A kutyatulajdonos köteles az ebet abban 
községben bejelenteni, ahol tartózkodik, lakik
A 7. § értelmében kihágást követ el, aki:
- nem jelenti be kutyáját a község 
nyilvántartásába
- nem akadályozza meg, hogy az eb felügyelet 
nélkül, szabadon kóboroljon a faluban
- nem jelenti be, hogy a kutya megharapott 
valakit
- nem akadályozza meg, hogy a kutya 
megtámadja vagy veszélyeztesse az 

embereket és az állatokat
- nem tudja nyilvántartási bélyeggel igazolni 
a kutya azonosságát
- nem veszi figyelembe a kutyával való 
belépés vagy a kutya szabadon engedésének 
tiltását
- megengedi, hogy a kutya közterületekre 
piszkítson, vagy nem távolítja el, amit az eb 
otthagyott.
   
Ezekért a szabálysértésekért 165 Є-ig 
terjedő bírság szabható ki.

Ezért nyomatékosan felszólítjuk 
lakosainkat, hogy a szemétlerakással és 
kutyatartással kapcsolatban is tartsák 
be az önkormányzati rendeletet. 
Mindnyájunk érdekében kérjük Önöket, 
hogy működjenek együtt, s a rendeletben 
foglaltak megszegését jelentsék a községi 
rendőrségen.
Engedjenek meg még egy rövid megjegyzést: 
a községi rendőrségnek jelenleg nincsenek 
meg az eszközei a kóbor kutyák és egyéb 
állatok befogására, ezért lehetőségeink 
lényegesen korlátoltak. A probléma 
megoldása folyamatban van, s tervezzük, 
hogy a KR egyik dolgozóját ezzel kapcsolatos 
tanfolyamra és alkalmassági /rátermettségi/ 
szakvizsgára küldjük. Szükség lesz még 
ehhez kapcsolódó általános érvényű 
önkormányzati rendeletre, ketrecekre, 
s biztosítani kell az állatorvosi ellátást, 
valamint a község költségvetéséből az ehhez 
szükséges összeget.Megértésüket köszönjük

A KR kollektívája nevében:  Macky 
Štefan főhadnagy

 A hótakaró nélküli téli természetben 
tett séták során ismét szemétlerakatokra 
bukkanunk, melyeket a lakosság hordott oda.

Tavaly tavasszal valósult meg 
a  nagytakarítás első évfolyama, amikor 
is különféle hulladékokat szedtek össze 
a környező utakról, erdőkből, az AMERIKA 
III halastó környékéről és a Vág partjáról. 
Két traktorpótkocsi szemetet szállítottak 
el likvidálásra a szeparált hulladékgyűjtő 
udvarára. 

A képeken illegális szemétlerakatokat 
látunk kb. 200 méterre a szeparált 
hulladékgyűjtő udvarától, az Amerika III 
halastó körüli erdőben. Érthetetlen, hogy 
valaki miért hordja ki a szemetet az erdőbe, 
amikor legálisan is megsemmisítheti 

a szeparációs udvarban.
Ebben az évben a községi hivatallal, 

az iskolával, a vadászegyesülettel és 
a község többi 
tömegszervezetével 
e g y ü t t m ű k ö d v e 
a  tavalyihoz hasonló 
takarítást szervezünk, 
hogy tavasszal már 
a  tiszta természetben 
sétálgathassunk. Ezért 
szeretettel meghívjuk 
a természetszerető 
egyéneket, hogy minél 
nagyobb számban 
vegyenek részt 
a nagytakarításban.

A takarítás időpontjáról a községi 
hangosbemondóban értesítjük Önöket.

a halászszervezet vezetősége
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A községi rendőrség tanácsot ad

Mi volt a hó alatt...



Revír msO SRz ŠAĽA ebbőlo   Oo SRz TRnOVeC

Amerika III

Ponty 1.013db/2.088 kg 495 db/1.145,5 kg
Amur 53db/293,9 kg 30 db/134,9 kg

Harcsa 5db/42 kg 3 db/28 kg
Csuka 14db/36,3 kg 7 db/16,5 kg
Fogas 9db/23 kg 5 db/9,7 kg
Dévér 31db/25,8kg -

Vízallás

Ponty 677 db/1.358,4 kg 272 db/516,5 kg
Amur - -

Harcsa - -
Csuka 2 db / 5 kg -
Fogas - -
Dévér - -

Váh

Ponty 2.609 db/6.145,4 kg 265 db/739,7 kg
Amur 367 db/2.200,5 kg 32 db/195,8 kg

Harcsa 119 db/824 kg 2 db/8 kg
Csuka 117 db/356,8 kg -
Fogas 372 db/959,7 kg 20 db/58,5 kg
Dévér 2.211 db/1.913,4 kg 144 db/150 kg

A   ReVĺReK   lÁTOGATOTTSÁGA msO SRz ŠAĽA ebből   Oo SRz TRnOVeC

Amerika III 4.620 krát 2.036 krát
Vízallás 1.842 krát 568 krát

Váh 41.631 krát 2.194 krát

 A kultúrház üléstermében 
2012. február 11-én került sor a helyi 
halászszervezet évzáró gyűlésére, melyen 
58 tag vett részt. Vendégként jelen volt Ing. 
Ján Hrabovský polgármester,  Tibor Szőcs, 
a  vágsellyei halászszervezet gazdasági 
felelőse és Robert Štepka, az említett 
szervezet pénztárosa.

Bevezetőben egy perces néma csenddel 
adóztunk elhunyt halászkollégáink 
emlékének.

Szervezetünk jelenleg 209 regisztrált 
tagot számlál. Tevékenységünkről és 
eseményeinkről - melyekről rendszeresen  
informáltuk Önöket a Tornóci Hírek 
hasábjain – Ferdinand Vančík tájékoztatott. 
Beszámolójában köszönetet mondott 
a község vezetésének és a szponzoroknak 
a segítségért, mellyel rendezvényeiket 
támogatták. Végezetül a következő 
idényre minden tagnak erőt, egészséget és 
a horgászat terén sok sikert kívánt. 

A 2012-es év fő feladatainak 
tervét, mely a községi hivatallal 
és a  tömegszerrvezetekkel 
karöltve a társadalmi, kulturális és 
brigádtevékenységre, továbbá revírjeink 
és  halgazdaságunk védelmére és 

gazdagítására irányul, Ing. Jozef Belovič, 
a szervezet gazdasági felelőse ismertette. 

A tervet  tavasszal a  Halászház falán 
lévő faliújságra függesztik ki.

Tagjaink, Jaroslav Petrovič és Martin 
Kunderlík személyes és egyéb elfoglaltság 
miatt befejezték a szervezet vezetőségében 
végzett munkájukat. Ezúton is köszönjük  
sokéves aktív tevékenységüket, 
s munkájukban is, magánéletükben is sok 
sikert kívánunk nekik.

Ezúton kérjük a tagokat, hogy ha 
szeretnének a vezetőségben dolgozni, 
vegyék fel a kapcsolatot Vančík vagy 
Belovič úrral, mert a vezetőségben ezen 
tagok helyét pótolnunk kell.

 Bár az elmúlt évben kifogott halak 
száma nem mondható soknak, a fogások 
összesítéséből látszik, hogy a revírekben 
megfelelő mennyiségű a hal, és a fajták 
megosztása is jó.
A  táblázatban csak a Vágsellyei Körzeti 
Halászszövetség  tagjainak a Vágot érintő 
adatai találhatók, nincs beleszámítva 
a más szervezetek tagjai által kifogott 
halmennyiség. Ezen adatok megszerzése 
után tájékoztatni fogjuk Önöket az újság 
következő számában. 

A vitában Szőcs Tibor, a Vágsellyei 
Körzeti Halászszövetség  gazdasági 
felelőse ismertette a  tagokkal a víz 
alatti földterületek tulajdonviszonyait 
és az AMERIKA III. halastó új 
bérleti szerződéséről is tájékoztatott. 
A szerződésről még tárgyalnak, a végleges 
formáját megtalálják a faliújságon és 
a Tornóci Hírek következő számában.
A továbbiakban jelentést adott a 2011-
es haltelepítésről és előterjesztette 
a  2012-es telepítés tervezetét is. Ez 
még a rendelkezésre álló pénzösszeg és 
a  telepítendő hal árának függvényében is 
változni fog.
Ing. Hrabovsky polgármester úr 
szintén köszöntötte az ülés résztvevőit, 
s megállapította, hogy a számok tükrében 
községünk minden 10. polgára halász, s ezt 
összefüggésbe hozta falunk címerével is, 
melyen a kék hullámok a Vágot, s ezáltal 
halászainkat is jelképezik. Beszédében 
nagyra értékelte a szövetség vezetőségével 
való együttműködést, s felhívta a többi tagot 
is, hogy aktívan kapcsolódjon be nem csak 
a halászati tevékenységbe, hanem a közég 
többi aktivitásába is. A jövőre vonatkoztatva 
ígéretet tett, hogy támogatja aktivitásainkat 
technikával, s lehetőség  szerint anyagiakkal 
is. Vancík úr, a helyi szervezet elnöke 
ismertette  a tagokkal a 2012-re kiadott 
halászengedélyeket. Figyelmeztetett, 
hogy a  fogásokról nyilvántartást kell 
vezetni, s ennek sokan nem szentelnek 
figyelmet és hiányosan kitöltött bejegyzést 
készítenek. Figyelmeztetett továbbá, 
hogy a gépkocsival halászni járók csak 
a hivatalos bekötő utakat használják, 
mellette ne hozzanak létre új utakat, mert 
a mezőgazdaságnak ezzel károkat okoznak, 
s a termelők kártérítést követelhetnek 
a Vágsellyei Körzeti Halászszövetségtől.
Ezévben is sor kerül engedélyek kiadására 
az erdőbe való belépéshez, a tagok ezt 
szintén Vančík úrnál vásárolhatják meg.
Mivel a vezetőség pillanatnyilag csupán 
kéttagú, ezzel a halőrök munkája is 
bonyolultabb és időigényesebb lesz, ezért 
felhívjuk tagjainkat, hogy ha észlelik 
a  halásztövény megszegését, személyesen 
vagy telefonon jelentsék a helyi szervezet 
illetve a körzet vezetőségi tagjainak, 
a  halőröknek, a községi vagy az állami 
rendőrségnek. Hasonlóképpen  jelentsék 
a halak bárminemű természetetellenes 
viselkedését is.
Idén a brigádtevékenységet individuálisan 
fogjuk szervezni, ez azt jelenti, hogy 
az eddigi klasszikus társadalmi munka 
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 A Tornóci Alapiskolában és Óvodában 2012. február 1-jén 
és 2-án került sor az elsősök beiratkozására a 2012/2013-as 
tanévre. A III.A osztályosok jövendő elsőseinket a tanteremben 
mesejelmezekben fogadták. Jelen volt Mgr. Árendásová, 
Mgr. Srňáneková és Mgr. Garčárová tanító néni, valamint az 
óvódából Kováčová és Hippová tanító nénik, a pedagógiai-
pszichológiai tanácsadóból pedig PhDr. Marián Šperka, akik 
a  jövendő elsősök iskolaérettségét vizsgálták. A beíratott 
elsősök száma 21.

A 2012/2013-es a tanévben szeretettel várjuk a kicsiket, 
s biztosítjuk őket, hogy életük új szakaszában sok érdekesség 
várja őket.

Katarína Tusková

 ...szinte észre se vettük, s már itt a február. A Tornóci 
Hírek olvasóival most kicsit visszapillantanánk és a karácsony 
előtti napokra emlékeznénk. Iskolánk fenyőünnepséget 
rendezett, melyet karácsonyi vásárral kötöttünk egybe. 
Kevesen tudják, hogy a szervezésben a seredi műszaki katonai 
alakulat katonái is segítettek. 

Aki nem jött el a vásárba, bánhatja, hiszen ostyát, különféle 
mézet, könyveket, édességet, s tanulóink kézimunkáit lehetett 
megvásárolni. Aki megéhezett, hagymás zsíroskenyeret vagy 
pogácsát kapott, aki szomjas volt vagy fázott, az pedig forró 
punccsal – a fiatalabbja teával – olthatta szomját. 

Egy ideig nem kedvezett az időjárás, de ennek 
ellenére mindnyájan nagyon boldogok voltunk. Ezúton 
köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult rendezvényünk 
megvalósításához.

Katarína Tusková

megszűnik, de mindenki szabadidejében 
jelentkezhet kötelező brigádra Vančík 
illetve Belovič uraknál, akik kiosztják a 
munkát és biztosítják az esetleges technikát 

is. Most épp itt az 
ideje, hogy amíg nincs 
munka a  kertben 
és a talaj is fagyos, 
megtisztítsuk a partot  
a nádtól, száraz 
fűtől, elhalt növény-
maradványoktól.
A séták során 
mindenki tehet 
valamit a természetért. 
Elég, ha felszed 
néhány,  bekötőutak 
mellett jócskán 
található szemetet, 
és összegyűjti  az út 
szélén, ahol tavasszal 

könnyebben összeszedik.
Védjük a kis természeti szigeteket, 
melyek a vegyi termelés, s az ebből adódó 
szennyeződés közvetlen közelében lévő 

községünk környékén találhatók. A Duslo 
új technológiák bevezetésével nem kis 
összeget fordít a  gyártási melléktermékek 
ökológiai megsemmisítésére, s így csökkenti 
a gyártás környezetre való káros hatását, 
s már nem terheli meg a természetet olyan 
mértékben, mint amilyenre még sokan 
emlékszünk. A csökkenő ipari szennyezés 
helyett most mi magunk szennyezzük 
környezetünket a különféle hulladékokkal.
Cikkünket egy gondolkodásra késztető 
idézettel fejezzük be: „ Ha majd kivágtad 
az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót 
és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,                                                                
hogy mi az igazi érték”.
A szezon kezdetéig még van egy kis idő. 
Használjuk ezt ki környezetünk szebbé 
tételére, hogy aztán kellemes és tiszta 
környezetben, zavartalanul halászhassunk.
PETROV ZDAR!

A helyi halászszövetség vezetősége
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Elsősök beiratkozása

Télapó-ünnepély



A Vágsellyei járás Tibi kupájáért 
folyó teremlabdarúgó bajnoksága immár 
tizenkettedik évfolyamához érkezett. A 
helyszín a Šaľa-Veča-i egyesített iskola 
csarnoka volt.
A tíz résztvevő csapatot két csoportba 
osztották.  A selejtezőbe nyolc csapat 
került. Tornóc Vágkirályfával, Pereddel 
Deákival és Sókszelőcével együtt a B 
csoportba került.

Diakovce – Tornóc 1:1
Herceg gólját már senki sem tudta 
felülmúlni és Šima gólja után döntetlen 
eredmény született.

1. Selice 4 3 1 0 14:7 10
2. Kráľová n.V. 4 3 0 1 11:8 9
3. Tešedíkovo 4 2 0 2 9:6 6
4. Tornóc 4 0 2 2 7:11 2
5. Diakovce 4 0 1 3 4:13 1

1. zbehy 3 3 0 0 13:2 9
2. Tornóc 3 1 0 2 5:6 3
3. Golianovo 3 0 0 2 6:8 3
4. Výčapy-Opatovce 3 0 0 2 4:10 3

Ificsapat 
A PP Invest Cupa tizennegyedik évfolyamában a tornóciak az E csoportban Výčapy-
Opatovce, H. Kráľová, Golianovo csapatával találkoztak. A selejtezőből azonban nem 
jutottak tovább.
Döntő:  Výčapy-Opatovce – Ivanka 1:7

Diákok
A diákok ObF2 kupájának tizenharmadik évfolyama Nitrán
B csoport 
Tornóc – Výčapy-Opatovce 1:2 R. Čerhák
Tornóc – Golianovo 4:1 Slíška 2, Bencz, Vaško
zbehy – Výčapy-Opatovce 6:1
zbehy – Tornóc 3:0

Negyeddöntő:
V. zálužie – Tornóc 3:3 tizenegyesekkel 4:3 J. Rábek 2, Čerhák
Játékosok – Zsille, Farkas, Felsö, Szitás, Marček, Sztojka, Rábek, Vaško, Čerhák, 
Slíška, Bencz, Današ, Ozaj, Kuruc, Varga, Brezina

A Tornóci Dynamo FK köszönetet mond 
a szponzoroknak: Vladimír Ševčík  250 Є,
Marian Meleg 250 Є, Alojz Čelítko  50 Є.

Feldolgozta Š. Kočiš

Tornóc – Kráľová n/V  2:5
A későbbi győztessel szemben a 
mieinknek már nem volt esélyük. 
Gólok  – Kučera, Tomek.

Selice – Tornóc  2:2
A jó slágermérkőzésen először a vendégek  
Kučera és Herceg góljával 0:2-re vezettek. 
A végén a hazaiak is érvényesültek.

Tešedíkovo – Tornóc  3:2
Štípsky és Ölvecky gólja már későn érkezett.

További eredmények:
Kráľová n/V – Selice 2:4, Tešedíkovo – 
Diakovce 4:0, Selice – Tešedíkovo 1:0, 
Diakovce – Kráľová n/V 2:3, Kráľová 
n/V – Tešedíkovo 1:0.

Előkészítő mérkőzések:
Tornóc  - Žihárec 4:2
Dlhá n/V – Tornóc 2:5
Žihárec – Tornóc 5:2

Negyeddöntő:
D. Saliby – Tornóc 7:1
A hazaiak jobb technikájú játékosai 
kezdettől fogva irányították a játékot.
A vendégek becsületgólját Žigárdi lőtte.

A 3. helyért: 
D. Saliby – Šaľa idősebb ifik 2:3

Döntő:
Kráľová n/V – Hájske 3:1

Felállás – Turoci, Franko – Žigárdi, 
Ölvecký, Vríčan, Legner, Takáč, Novák, 
Tomek, Herceg, Kučera, Očenáš, Štípsky.

Felhívjuk a Tornóci Községi Hivatal 
összes adósának figyelmét, hogy 
amennyiben 2012. március 31-ig nem 
rendezik tartozásukat, a TORNÓCI  
HĺREK áprilisi számában nevüket és 
a tartozás összegét is nyilvánosságra 
hozzuk.
Ez 84 fizikai személyt érint, tartozásuk 
összesen 6.150,- Є, valamint 10 jogi 
személyt, akik tartozása 76. 000,- Є. 
Főként az ingatlanadó, a kutyaadó, 

a lakbérhátralék, a kanalizáció 
bekötésének díja, a csatornadíj és 
az ehhez kapcsolódó kötbér /penálé/ 
tartozik ide.

Adósságukat banki átutalással, a községi 
hivatal pénztárában pedig készpénz 
befizetésével, esetleg az ingatlan 
zálogjogba vételével rendezhetik. 

Indokolt esetben megegyezés alapján 
részletfizetés is lehetséges.

Ha az adott időpontig nem 
rendezik kötelezettségeiket, a község 
végrehajtói eljárást kezdeményez - az 
ezzel kapcsolatos költségek, kiadások 
az adóst terhelik.

Ján Hrabovský mérnök,
           a község polgármestere

Labdarúgás  Csapatunk a terembajnokságon
Tornóci újság január-február 2012
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 Börze
Tisztelt lakosok! A Provident 

Financial társaság rövidlejáratú, nem 
célirányos kölcsönt kínál Önöknek 140 

– 1500 Є között, kezes nélkül, 24 órán 
belüli készpénzfizetéssel. Érdeklődés 
esetén bővebb tájékoztatás céljából 

hívja a 
0911 127 640-es telefonszámot

Polgári Társulás 
“trnky” 

A Vágtornóci Alapiskola és Óvoda mellett működő

Nem döntötte még el véglegesen, hová adja adója 2 % -át?
Ajánlja fel iskolánk tanulóinak!

A kevéssel is sokat segít.

Ajánlja fel adója 2 % -át a Vágtornóci AI és Óvoda mellett 
működő „TRNKY“ Polgári Társulásnak:
Cím: Školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom
Statisztikai szám  IČO: 42125880
Jogi forma: Občianske združenie
Számlaszám: 2670732154/0200 (VÚB, a.s.)
A felajánlott összeg Önnek gyakorlatilag semmilyen plusz 
kiadást nem jelent, hiszen adóról van szó, mely az állami 
költségvetésbe kerülne. Ez egy ajándék, mellyel közhasznú 
aktivitásainkat támogatnák. Mivel az adóhivatalok az egyes 
szervezeteknek, társulásoknak juttatott adományokat közös 
átutalás formájában küldik el, az adományozó neve és az 
összeg nem kerül nyilvánosságra.
Hogyan utaljuk át a 2 % - ot
Fontos határidők:  2012. március 31.
Az adófizetők /természetes személyek/ adóbevallásának 
benyújtása + a jogi személyek adóbevallásának benyújtása – 
a nyilatkozat már részét képezi a 2012. április 30-ig történő 
adóbevallásnak. Azon adófizetők nyilatkozatának beküldése, 
akiknek adózási kötelezettségét a munkáltató rendezi /az 
alkalmazott a nyilatkozaton kívül az adó befizetéséről szóló 
igazolást is mellékeli/
A 2 % felajánlásával kapcsolatos tudnivalók
a munkaviszonyban van:
1. Kérje meg munkáltatóját a bevételből származó adóelőleg 
évi elszámolásának elkészítésére és az adó befizetéséről szóló 
igazolás kiállítására
2. Töltse ki az adó 2 % - áról szóló nyilatkozatot. Adja meg 
a nevét, születési számát, lakhelyét és a két százaléknak 
megfelelő összeget
3. Legkésőbb április 30-ig juttassa el az űrlapokat 
a lakhelyéhez legközelebbi adóhivatalba.
Bővebb információk Katarína Tuskovánál,  a 031 
7781290-es telefonszámon

A szerkesztőbizottság döntése értelmében olvasóinknak 
új szolgáltatást kínálunk. A BÖRZE címszó alatt egy 
részt fizikai személyeknek /FSZ/, egy részt pedig jogi 
személyeknek /JSZ/ tartunk fenn.

A lakosságnak, FSZ a Börzében ingyen tesszük közzé a 
hirdetéseket, a jogi személyek a soronkénti hirdetésért 9 Є-t, 
az egész oldalas hirdetésért 100 Є-t, a fél oldalas hirdetésért 
pedig 50 Є-t fizetnek.

kontaktus:  obec@trnovecnadvahom.sk

E-S KREDIT
PÉNZÜGYI  SZOLGÁLTATÁS

ÉSSZERŰ SZOCIÁLIS KÖLCSÖNÖK !!!
Vegyen fel kölcsönt okosan és gyorsan

Konkurrencia nélküli, 
Szlovákiában a leggyorsabb!

150 Є  max.3 hónapra
300 Є  max.6 hónapra
500 Є  max.12 hónapra

Már 15 éve a piacon. Önökért vagyunk!

Szociális kölcsönök a polgárok és nyugdíjasok 
részére jelentős események fedezésére
    (esküvők, diplomaosztók, keresztelők, 

temetések,gyógyfürdők, árucikkek vásárlása)

Ésszerű kölcsönnel megkönnyítjük az életét!

Tájékozódjon az üzletben:
ATS    MARKET (Tornóc)  I. emelet

Telefonszám. 031/778 1120
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 Új hirdetési rovat



       1.rész: „Harci kutyák”
Elhatároztam, hogy írok néhány sort 

az ún. harci kutyákról.
A közvélemény általában nagyon 

rosszul viszonyul hozzájuk. Saját 
tapasztalatom alapján elmondhatom, 
hogy ez azok miatt van, akik ilyen kutyát 
csak képen vagy a  médiában láttak, 
illetve olvasták, hogy az eb embert 
támadott meg. Meg kell említenem, hogy 
a statisztikák alapján a legtöbb embert 
német juhász harap meg, s lehet hogy 
meglepődnek, de a labradorok és az 
arany retrieverek is – akiket mindenki 
a család számára ideális fajként tart 
számon – előkelő helyen állnak.

Ami a sokak által /jogtalanul is/ 
veszélyesnek tartott fajtákat illeti, el kell 
mondanom, hogy tévednek. Nekem két 
kutyám van: egy nőstény Pit Bull, a másik 
valószínűleg Bandog, ha nem is tudjuk 
egészen pontosan. Kicsit részletezném, 
hogy képet kapjanak a „veszélyes 
fajokról”.  

A nőstény kiskorától nálunk van, ez 
az egyetlen kutya a családban, amelyért 
fizettem. Papírok nélkül vettem /
hiszen nem érdekelnek a kiállítások és 
a tenyésztés sem, tehát felesleges lenne 
származást bizonyító igazolvánnyal 
rendelkező kutyát tartanom/ és különben 
sem valószínű, hogy megkapná, hiszen 
gyenge az alsó állkapcsa, még ha a  Red 
Devilek közé tartozik is. Amikor 
hazahoztam, mindent előkészítettem: 
kosarat, tálakat, szíjat, pórázt stb. Mivel  
a BARF /száraz étellel való etetés/ 
híve vagyok, nyers húst, zöldséget, 
gyümölcsöt, tejtermékeket, tojást, 
magvakat, olajat kap, s mert az étrendje 
kiegyensúlyozott, a kutya is, a gazdája is 
boldog. Nem volt vele semmi gond, egy 
hét alatt szobatiszta lett. 

Minden akkor kezdődött, amikor 
magára maradt. Szétrágott ülőgarnitúra, 
ágy, távirányító, papucs, ajtó. Mindent 
megrágott, ami ízlett neki. Fél évig 
voltam vele otthon, s amíg volt 
játszótársa, nem volt semmi gond. 
De aztán munkába álltam. Kezdődött 
minden elölről. Barátaim, ismerőseim 
megmosolyogták, hogy minden 
percünket sétával töltjük, a házban pedig 
mindent szemmagasságba helyezünk 
/ igen, a cipőket és a papucsokat is /. 
Megtettük az egyetlen logikusnak tűnő 

lépést. Adoptáltuk Lektort. Az interneten 
akadtam rá, mint 8 éves őrzőkutyára, akit 
később egy biztonsági őr vett magához, 
de nem volt rá ideje és helye sem, így 
aztán a lakhelyén kívüli hétvégi házba 
került, ahová hetente egyszer jártak. 
A kutya szabadon futkosott, s mivel 
veszélyesnek tűnt, a mariánkai emberek 
panaszkodni kezdtek, s ha senki el nem 
vitte volna, biztosan elpusztítják. ĺgy hát 
Lulu kutyánkkal együtt meglátogattuk az 
ebet. Vicsorogtak, morogtak egymásra, 
ezért nem tarottuk jó ötletnek, hogy 
hazavigyük. Nélküle indultunk vissza. 
A család unszolására abban maradtunk, 
hogy majd megoldjuk valahogy, ha 
mi is akarjuk. ĺgy hát anyuval mégis 
érte mentem. Az úton szétrágott egy 
teniszlabdát, de amúgy nem volt 
vele gond. Otthon azzal is számolva 
engedtem őket egymáshoz, hogy 
támadás esetén be kell avatkoznom 
/a férjem kivett 4 nap szabadságot, de 
csak másnaptól/. S mintha csak érezték 
volna, hogy össze kell barátkozniok, 
semmi baj nem történt. Amikor a férjem 
este hazajött, épp mindkettő igyekezett 
az ágyamba bújni. Azóta a legjobb 
barátok, igazi páros. Ragaszkodnak 
egymáshoz és hozzánk is. Ez azért van, 
mert nagyok, veszélyesnek néznek ki, 
s a kutyatulajdonosok többsége félti tőlük 
a kutyáit. Úgy játszunk együtt, mint egy 
család. Mi és a kutyáink. Ezektől a durva, 
ijesztő kinézetű kedvencektől tényleg sok 
szeretetet kapunk. Ezzel kapcsolatban 
egy idézet tetszett meg nekem: Csak 
a kutya fog téged önzetlenül szeretni, 
minden körülmények között, sőt még 
jobban, mint magadat szereted. Erre csak 
a kutya képes...

Lulu természeténél fogva aktív 
kutya, Lektor pedig eltűri játékosságát, 
hiszen 20 kilóval nehezebb. / Hálistennek 
már jobban néz ki, jobban is érzi magát 
és állandóan játszana. Mikor hazahoztuk, 
büdös volt, nem volt féregtelenítve, s még 
ránk nézni is félt. Nagy erőfeszítésbe 
került, amíg formába hoztuk és 
megszokta, hogy nálunk nem kell 
tartania a veréstől/.Egy dolog aggaszt, 
hogy az itteni gyerekek félnek Lektortól. 
Megfigyeltük, hogy szereti a gyerekeket. 
Előző tulajdonosa azt mondta, játszott 
a gyerekeikkel. Ezért ha sétát teszünk 
a faluban, vonzódik a gyerekekhez, húzza 

őt a játszótér, sír, mert nem mehet oda, 
hiszen az anyukák hisztérikus rohamot 
kapnak, ha közeledünk. Szomorú, 
hogy az előítéletekből semmi sem igaz. 
Ezek kiváló, családnak való kutyák, 
nem hiába mondták a Pit Bullokra 
annak idején, hogy bébiszitterek. Sok 
barátomnak, ismerősömnek van ilyen 
kutyája, és sose volt velük probléma. Igaz, 
a  múltban kutyaviadalokra használták 
őket, de embert akkor se bántottak, 
a  gazdájuk vagy az állatorvos el tudta 
látni őket. Mondok egy példát: évek óta 
ugyanahhoz az állatorvoshoz járunk és 
érdekes, hogy a Pit Bullnak és Bandognak 
sosincs szüksége nála szájkosárra, a két 
tizenöt éves nőstény „utcamixünktől”, 
akik a térde alá érnek, pedig annyira fél, 
hogy mindig szájkosárral kell bevinnünk 
hozzá. Amint látják, minden relatív, 
egyáltalán nem a fajtán múlik, hanem az 
emberi hozzáálláson. Mert a harci kutyák 
nem rosszak. Az emberek teszik őket 
rosszá. Egy kutya sem született rossznak!

De ha ilyen kutyát szeretnének, előre 
figyelmeztetem Önöket, hogy jól át kell 
gondolni, lesz-e rá idejük, területük, 
energiájuk, türelmük /erre nagyon nagy 
szükgés lesz / és pénzük.

Tavaly kutyusaink állatorvosi 
ellátására és gyógyszereire átlagosan 
1500 Є-t költöttünk. Nem számítom 
bele az ételt, az adókat és egyebeket. S 
hadd mondjak még egy példát: Lulu 
lenyelte a csipogó gumijátékot, s az 
beszorult a vékonybelébe. Mivel nem 
ürült ki, gyors operációra volt szükség, 
10 napig infúziókon élt. Otthon állandó 
felügyeletem alatt állt, én adtam neki az 
injekciókat, infúziókat – de ezt otthon sose 
csinálják, ha nincs megfelelő képesítésük 
és kellő gyakorlatuk, ezesetben legjobb 
állatorvosra bízni a dolgot. 10 nap után 
a  fecskendőben már oldatot  is adtam 
neki /nem tetszett, mert édes-sós ízű, 
de kénytelen voltam, mivel nem volt 
hajlandó meginni /. Aztán áttértünk 
a kásaszerű ételekre /köszönöm Istennek 
a jó minőségű mixert /, majd a többi 
szokásos ételre, amelyet mindigis evett és 
eszik. Ez 300 Є-ba és két hét szabadságba 
jött bele. Minden másnap ellenőrzésre 
hordtuk az állatorvoshoz, sebtisztítás stb. 
Mi szeretjük őket, tehát nem számít. Ők is 
szeretnek bennünket.

Tehát ha úgy érzi, hogy aktív, 
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Azokért kiáltok, akik hangját senki sem hallja!



    2011.12.12-én 13 óra 35 perckor a községi 
rendőrség az Újvári úton véletlenül tanúja 
volt egy közlekedési balesetnek. A balesetet 
a 158-as számon jelentettük, s a Rendőrség 
Vágsellyei Járási Testülete járőreinek 
kijöveteléig biztosítottuk a baleset 
helyszínét.
■ 2011.12.12-én 14 óra 15 perckor 
a községi rendőrség /KR/ a Jednota COOP 
előtti konténerekben kidobott háztartási 
hulladékot talált. A KR kamerarendszerének 
felvételei alapján megállapítást nyert, 
hogy ki volt a tettes, ezért a kihágást 
elkövető pénzbüntetést kapott. Ezekbe 
a konténerekbe a szelektív, osztályozott 
hulladékok (fém, papír, műanyag, üveg) 
tartoznak, nem pedig háztartási szemét!
■ 2011.12.14-én a KR járőrei ismét 
közterületre kidobott háztartási hulladékot 
találtak. Az esetet kihágásként jegyezték, 
s a községi rendőrség megtette a szükséges 
lépéseket.
■ Szintén 2011.12.14-én nyert megállapítást, 
hogy a Fő utcai autóbuszmegállóba
plakátokat ragasztottak. Az elkövetőnek 
ezeket el kellett távolítania. A nevezett 
személyt felvilágosították, hogy a plakátokat 
csak az erre kijelölt helyekre szabad 
kiragasztani.
■ 2011.12.15-én a KR szolgálati telefonjára 
bejelentés érkezett, hogy a Vermek 
halastónál alapiskolás diákok cigarettáznak. 
Mikor megtudták, hogy jönnek a rendőrök, 
elfutottak. Mivel ez gyakran előfordul, 
figyelmeztetjük a gyerekek szüleit, hogy 
szenteljenek ennek a problémának nagyobb 
figyelmet.
■ Ugyanaznap reggel a községi rendőrségnek 
bejelentették, hogy a Vízállás elnevezésű 
halastónál falunk egyik lakosa egy élő 
akácfát vág ki. Az ügyben a bejelentőt és 
a kihágást elkövetőt is kihallgatták. A KR 
az ügyet elbírálásra a Vágsellyei Körzeti 
Hivatalba továbbította.
■ Még aznap egy Újvári utcai közlekedési 
balesethez hívták ki a községi rendőröket. 
A  járőrök a vizsgálat befejezéséig 
segédkeztek a közlekedés irányításában.
■ 2011.12.16-án a KR járőreit egy családi 
házhoz riasztották, ahol a lakó észrevette, 

hogy a ház előtt egy nagy kóbor kutya 
fekszik. Miután megállapították, ki 
a  gazdája, a tulajdonost felszólították, 
hogy kutyáját helyezze biztonságba, majd 
megbeszélték az ügyet.
■ A járőrök még aznap a Szelőcei úton, az 
Újmajor település melletti árokban egy zsák 
háztartási hulladékot találtak. Az eseményt 
mint kihágást jegyezték. A KR nyomoz 
az elkövető után, még a Szelőcei községi 
rendőröktől is segítséget kért.
■ A KR járőrei, sajnos, még aznap egy polgár 
felelőtlen tettének nyomára bukkantak 
a vasúti aluljáró melletti sínek közelében, aki 
egy zsákban szintén háztartási hulladékot 
(főleg papírt, üveget, tégladarabokat) dobott 
ki, pedig a gyűjtőtelepen leadhatta volna. Az 
ügyben folyik az intenzív nyomozás. Kérjük 
a lakosságot, hogy működjenek együtt, és 
felelőtlen polgártársaink hasonló tetteit 
jelentsék. 
■ 2011.12.18-án a halastónál egy nem 
lelakatolt férfikerékpárt találtak. A KR 
megőrizte a kerékpárt és megkérte 
a községi hivatalt, hogy jelentsék ki az esetet 
a hangszóróban. A kerékpár tulajdonosa 
ezidáig nem jelentkezett.
■ 2011.12.20-án a KR járőrei a Nitrai 
úton egy elgyúrt rókát találtak. Az esetről 
értesítették a vadászszövetség gazdasági 
felelősét, aki átvette a tetemet és leadta 
a dögégetőbe (kafiléria).
■ 2011.12.21-én 7 óra 40 perckor a községi 
rendőrséget közlekedési balesethez 
riasztották, ahol a rendőr a vizsgálat végéig 
segítette a forgalom irányítását.
■ Még aznap 12 óra 40 perckor jelentést 
kaptunk, hogy a községben ismeretlen 
személyek járkálnak, becsöngetnek 
a házakba és 500 eurós bankjegy felváltását 
kérik. A KR azonnal intézkedett ezen 
személy elfogatása ügyében. Minden utcát 
bejártunk, de nem találtuk meg őt. Az esetet 
a Vágsellyei Járási Testületnek is jelentettük. 
Felhívjuk főként idős polgáraink figyelmét, 
hogy az ilyen „ajánlatokra és kérésekre” ne 
reagáljanak, és az eseteket jelentsék a KR-
nek vagy hívják a 158-as telefonszámot.
■ Ugyanezen a napon megállapítást nyert, 
hogy valaki fáért jár az erdőbe, s engedély 

nélkül vág ki élő fákat. Bűntett gyanújával az 
ügyet átadtuk a vágsellyei rendőrségnek.
■ 2011.12.23-án 19 óra 35 perckor a KR 
járőrei a vasútállomás várótermében egy 
alvó hajléktalanra bukkantak.
■ 2011.12.24-én egy lakos értesített 
bennünket, hogy a szomszéd az ő falán 
dörömböl. Az esetet kihágásként jegyeztük 
és Vágsellyére továbbítottuk.
■ 2011.12.26-án jelentést kaptunk, hogy 
a Horný Jatov település felé vezető árokba egy 
biciklit dobtak. A kerékpárt a KR megőrizte. 
A tulajdonos 2011.12.28-án jelentkezett és 
átvette. Arra a kérdésre, hogy miért hagyta 
ott a kerékpárt, azt válaszolta, hogy rosszul 
lett és mentővel Galántára szállították.
■ Aznap az esti órákban néhányszor 
értesítettek, hogy a Jatovi utcán a gyerekek 
petárdákat dobálnak. Még a helyszínen 
elkoboztuk tőlük a petárdákat, s a szükséges 
útmutatásokkal együtt átadtuk a szülőknek.
■ 2011.12.27-én bejelentés érkezett, hogy 
a Fő utcán egy kóbor kutya veszélyezteti 
a  gyerekeket. Az esetet kihágásként 
jegyeztük. Ismételten figyelmeztetjük 
a lakosságot, hogy a kutyákat biztonságosan 
zárják el és felügyelet nélkül ne engedjék az 
utcára.
■ 2011.12.28-án 18 óra 10 perckor a községi 
rendőrségre bejelentés érkezett, hogy az ún. 
Vermek horgászház mellett megtámadtak 
egy ismeretlen nőt, aki súlyos sérüléseket 
szenvedett. A KR az előírások szerint 
azonnal intézkedett, a helyszínt a vágsellyei 
rendőrök kiérkezéséig biztosította. Az esetet 
a Vágsellyei Járási Rendőrség nyomozója 
vette át. Járőreink 23.50-ig, az akció 
befejezéséig segédkeztek a helyszínen.
■ 2011-ben a KR beavatkozása 
szempontjából mind a karácsony, mind 
a Szilveszter – az utolsó esetet leszámítva – 
jelentősebb esemény nélkül telt.
2012 – új év:
■ 2012.1.2-án a községi rendőrségen 
bejelentették, hogy egy helyi asszony 
szennyvizet öntött ki a járdára. Ezt 
szabálysértésként kezeltük. Figyelmeztetjük 
a lakosságot, hogy az általános érvényű 
önkormányzati rendelet értelmében ez tilos.

Folytatás a 12. oldalon

vidám és türelmes, akkor épp ez a kutya 
való Önnek. Ha szereti a természetet 
s  hajlandó minden szabad percét 
négylábú barátjával tölteni, akkor ez 
Önnek való kutya, ha szeret futni, 

kerékpározni, labdát kergetni, úszni, 
akkor ez Önnek való kutya. Ha nem 
számít, hogy a lakásban a játék után 
átrendeződnek a  bútorok, akkor ez 
Önnek való kutya. S ha a simogatás, 

kényeztetés sem zavarja, akkor ez Önnek 
való kutya. S ha mindez zavarná, akkor 
ajánlom a plüssállatkát.

Az összes jogtalanul rossznak tartott 
kutya nevében: Lukovics Mária
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■ 2012.1.3-án bejelentést kaptunk, hogy 
egy helyi hölgy a Fő utcán koldulással 
zaklatja a  lakosokat. A szabálysértést 
elkövető hölgyet a helyszínről kiutasították, 
s beszéltek a szüleivel is.
■ Aznap este tudomásunkra jutott, hogy 
a Vág utcán egy kóbor dalmatin kutya 
található. A kutyát a KR ketrecébe zártuk, 
s a hangszóróban történő kihirdetés után 
a tulajdonos érte jött. Mindezt kihágásként 
könyveltük el.
■ 2012.1.6-án szomszédok közti vitára 
került sor. Az esetet kihágásként könyveltük 
el, s a vizsgálat Vágsellyén folytatódik.
■ 2012.1.7-én 14 óra 30 perckor a KR járőrei 
közterületre kidobott zsákokat találtak, 
teli háztartási hulladékkal. A kihágás 
elkövetőjére fény derült, a hulladékot 
saját költségén el kellett szállítania és 
pénzbírságot is kapott.
■ 2012.1.9-én bejelentést kaptunk egy 
lakostól, hogy a szomszéd gyerekei 
átugrálnak a házhoz tartozó kertjük 
kerítésén és ez által gyakran zavarják 
őket. Az esetet kihágásként könyveltük el, 
megoldásán jelenleg is dolgozunk.
■ 2012.1.10-én a KR járőrei ismét találtak egy 
férfikerékpárt, amely nem volt lelakatolva. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
vigyázzanak dolgaikra és a hangosbeszélőn 
történő értesítés után vegyék át a kerékpárt.
■ 2012.1.11-én járőreink megint 
közterületre kidobott szemetet találtak. 
A szabálysértés vizsgálata jelenleg is folyik.
■ Járőreink még aznap egy mobiltelefont 
találtak az iskola közelében. Miután 
megállapították, kié, visszaadták 
a tulajdonosnak.
■ 2012.1.12-én az Alsó utcán járőreink 
megállapították, hogy póráz nélküli kóbor 
kutya rohangál az utcán. A szabálysértő 
tulajdonos felszólításra elvitte a kutyáját.
■ 2012.1 14-én bejelentést kaptunk, hogy 
a Branko objektum mellett éjjel valaki 
kitörte a telefonoszlopot. A helyszínen 
megállapítást nyert, hogy az eseményt 
még éjszaka egy személyautó közlekedési 
baleseteként dokumentálták, s az esetet 
a Vágsellyei Közlekedésrendészet vizsgálja.
■ 2012.1.18-án egy helyi lakos bejelentette, 
hogy a Jatai utcában kóbor kutyák támadták 
meg. Az eset kihágásnak minősül.  Miután 
fény derült a tulajdonosra, behívatták, 

a vizsgálat még folyik.
■ Még aznap kaptuk a bejelentést, hogy a Fő 
utcai Jednota előtt egy falka kóbor kutya 
veszélyezteti a lakosokat. S bár a járőröket 
nem képezték ki s kutyák befogására való 
felszerelésük sincs, a helyszínen orvosolták 
az ügyet.
■ Ugyanezen a napon kaptuk a bejelentést, 
hogy a Jatai utcán, az autóúton egy kb. 
kétéves kisgyermek járkál ruha és cipő 
nélkül. Mire kiértünk, az anyuka már épp 
elkapta a gyermeket. Megbeszélés után az 
ügyet a szociális kurátornak is jelentettük.
■ 2012.1.20-án megtudtuk, hogy a Jatai úton 
egy falka kóbor kutya mászkál. Járőreink 
3 percen belül kiértek, de addigra az ebek 
már nem voltak a megjelölt helyen. Ez az 
ügy is kihágásnak minősül.
■ 2012.1.21-én 21 óra 20 perckor járőreinket 
egy családi veszekedéshez hívták, mely 
zavarta a szomszédokat. Az ügyet 
a  helyszínen megbeszéléssel megoldottuk, 
s a veszekedők elcsendesedtek.
■ Járőreink még aznap, az Amerika II 
objektum közelében ismét olyan kidobott 
hulladékot találtak, melyet a gyűjtőudvarban 
átvesznek. Az ügyet szabálysértésként 
jegyeztük.
■ 2012.1.24-én a KR járőreit az Erdész 
utcába riasztották, ahol egy kóbor kutya 
veszélyeztette a gyerekeket. Az ügyet 
a  helyszínen orvosoltuk, az eljárás még 
folyik.
■ Járőreinket aznap a gyógyszertárhoz is 
kihívták, ahol fiatal gyerekek a közrendet 
veszélyeztetve randalíroztak. Az ügyet 
orvosoltuk, beszéltünk a gyermekek 
szüleivel is.
■ Aznap a Szelőcei út mellett Újmajor 
település mellett ismét háztartási 
hulladékkal teli zsákokat találtunk. Felvettük 
a jegyzőkönyvet, az elkövetők ellen intenzív 
nyomozás folyik.
■ Ugyanezen a napon egy helyi lakos a községi 
rendőrségre egy utánfutórendszámot 
hozott, melyet úgy talált. Mivel Vágsellyei 
járásbeli rendszám volt, az ügyet a vágsellyei 
rendőrségnek adtuk át.
■ 2012.1.27-én ismét egy Alsó utcai 
családi veszekedéshez hívtak bennünket. 
A  szabálysértést ismét a helyszínen 
rendeztük.
■ Aznap 21 óra 55 perckor járőreink egy 

helyi hölgyet kaptak rajta, amint a játszótér 
közelében „kisszükségletét” végzi. Az illető 
helyben 15 Є pénzbüntetést kapott.
■ 2012.1.29-én 12 órakor járőreink füstöt 
észleltek, mely egy Jatai utcai kertből 
jött. Megállapítást nyert, hogy gyom- és 
hulladékégetés folyik, mely ellentétben 
áll az általános érvényű önkormányzati 
rendelettel. Az eset kihágásnak minősült, az 
ügy rendezése még folyamatban van.
■ Szintén 2012.1.29-én kaptuk a bejelentést, 
hogy a helyi haranglábnál egy fehér 
kecske kóborol. Megállapítottuk, hogy egy 
helybéli lakos udvarából szökött el. A lakost 
felszólítottuk, az állatot elvitte, az ügyet mint 
szabálysértést kezeltük. Figyelmeztetjük 
a lakosokat, hogy akadályozzák meg az 
állatok szabadon való kóborlását, mert 
ez ellentétben áll az általános érvényű 
önkormányzati rendelettel.
■ 2012.1.30-án reggel a községi hivatalban 
jeletették, hogy egy helyi lakos udvarából 
kiment a bárányok egy csoportja. A KR 
megállapította, ki a gazdájuk, aki át is vette 
őket. Ez az eset is szabálysértés.
■ Még aznap 13 óra 45 perckor jelentették 
a községi rendőrségnek, hogy egy lakatlan 
ház udvarában lopás történt. A kihágást 
bejegyeztük, s az ügyben intézkedünk.
■ 2012.2.2-án a helyi alapiskola egyik 
alkalmazottja kérésére befogtunk egy 
Bígel típusú kutyát.  Az ebet a községi 
hivatal ketrecében helyeztük el, s az esetet 
a hangszórón keresztül jelentettük. Mivel 
a kutyáért 3 napig senki sem jelentkezett, 
a vágsellyei kutyamenhelyre vittük.
Végezetül engedjenek meg néhány mondatot. 
Nyomatékosan kérjük lakosainkat, hogy 
kutyáik és gazdasági állataik utcán való 
szabad mozgását akadályozzák meg. Kérjük 
továbbá együttműködésüket községünk 
felelőtlen lakosai környezetszennyezésének 
megakadályozása érdekében. Mint 
olvashatták, még mindig sok a község és 
a környék területére kidobott hulladék. Kérjük 
Önöket, hogy ha tanúi lennének ilyen tettnek, 
jelentsék nekünk a 7781575-ös, illetve a 0905 
479 859-es telefonszámon, esetleg a vágsellyei 
rendőrségen a 158-as illetve a 0961 34 37 05-
ös telefonszámon.Köszönjük a figyelmet és 
az együttműködést!

A KR kolektívája nevében 
Štefan Macky  főhadnagy
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