
IX. obecné dni

Pohár starostu obce

Bobor na Váhu

Denný letný tábor pri ZŠ s MŠ Tr-
novec nad Váhom 302 sa konal v dňoch 
16.07 – 20.07.2012. Vedúci tábora pri-
pravili pestrý program pre 41 detí. Prvý 
deň v dopoludňajších hodinách sa deti 
zoznamovali, urobili malý výlet do oko-
lia Trnovca nad Váhom, navštívili far-
mu Róberta Lánga, kde si mali možnosť 
zajazdiť na koni, strieľať zo vzduchov-
ky a luku. V ďalších dňoch zistili, že aj 
naše malé Slovensko má svoje more, 
aj keď kamenné, ale predsa. Sfárali do 
štôlne Bartolomej , poprechádzali sa po 
centre Banskej Štiavnice a z najvyššieho 
bodu Kalvárie pri Banskej Štiavnici ob-
divovali nádherný výhľad na toto histo-
rické mesto.

Počasie nám tento rok prialo, sl-
niečko svietilo a  nás to ťahalo k  vode. 
Kúpalisko Vincov les bolo vhodné pre 
plavcov aj neplavcov. Voda bola čis-
tučká a  príjemná, vyšantili sa všetci. 
Samozrejme, že sme nezabudli ani na 
športové zápolenie a vedomostný kvíz. 

Školský rok 2012/2013 začína 
1. septembra 2012. 

Slávnostné otvorenie školského roka 
2012/2013 začne 

3.septembra 2012 (v pondelok) 
o 08,00 hod. pred budovou ZŠ. 

Prevádzka v materskej škole začína 
3. septembra 2012 o 6:30

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ 
Trnovec nad Váhom 302

Súčasťou letného tábora je aj opekanie 
a stanovanie. Nocovanie v stanoch sme 
museli pre nepriazeň počasia zameniť 
za nocovanie v  telocvični, ale deťom 
to neprekážalo. Zvolili si svoju MISS 
a  MISSÁKA TÁBORA, zatancovali na 
diskotéke.

Posledný deň sa niesol v duchu hľa-
dania strateného pokladu, vyhodnote-
nia úspešnosti v športe a vedomostiach.

Strava nám všetkým chutila, za čo 
patrí vďaka našim milým kuchárkam. 
Naše poďakovanie patrí aj sponzorom: 
Mgr. Adriánovi Vološinovi, pánovi Ró-
bertovi Lángovi a  Obci Trnovec nad 
Váhom.

Všetci sme sa zhodli, že bolo super 
a dohodli, že o rok sa stretneme zasa.

Vedúci LT: PaedDr. Róbert Mitter-
mayer, Mgr. Marcela Paľová, PaedDr. 
Eva Klincková, Mgr. Beáta Kislerová 
a Katarína Tusková

Katarína Tusková

letný denný tábor 2012
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hurá do školy



Bianka Čermanová  
Laura Ashley Matějíčková
Adam Oláh
Barbora Vargová
Zsolt Zuberník
Peter Szabo
Damián Macala

Gabriel Oláh, 72 ročný
Ladislav Martinkovič, 66 ročný
Július Vince, 61 ročný
Mária Bartolenová, 80 ročná
Terézia Fehérová, 85 ročná
Ján Kajma, 90 ročný
Ladislav Molnár, 64 ročný

 
 Margita Baloghová
 Anna Janovská
 Ladislav Kajma

 Ján Tóth    
 Dezider Marček

 Michal Homola
 Jozef Hátaš

 Ján Fehér  
 Mária Rampaseková

 Mária Kirchnerová

    

Katarína Sokolová a Juraj Fekeč  
Pavol Ábrahám a Monika Lángová
Alexander Lénárt a Mária Lénárt
Miroslav Rybár a Miroslava Šimeková

František Rehák a Jozefína  Šrameková

Základná organizácia CSEMADOKu v Trnovci nad Váhom organizovala
prvýkrát vo svojej histórii kreatívny tábor pre deti.

Mottom táboru mohlo byť aj: 
“Síppal, dobbal, nádihegedüvel”, nakoľko 
od roku 1970 nepôsobí v  našej obci 
základná škola s  vyučovacím jazykom 
maďarským. Je to jeden z dôvodov, prečo 
len málo rodinných príslušníkov hovorí 
so svojimi ratolesťami v  domácom 
prostredí po maďarsky. V  dobe, keď 
vyučovanie cudzích jazykov /anglický, 
nemecký jazyk/ je v  každom druhu 
a  type školy povinným vyučovacím 

predmetom, ovládanie jazyka našich 
predkov je takmer hriechom. Boli 
sme nesmierne potešení, že počet 
prihlásených detí splnil naše očakávania.

V  období od 23.- do 25.7. 2012 
šestnásť detí si osvojovalo a utvrdzovalo 
maďarské detské hry, pesničky 
a  riekanky, pripravovalo  prednostne 
z prírodných materiálov (pšeničné klasy, 
šúpolie, orechové škrupinky, cesto) 
prekrásne malé umelecké výtvory.

Deti sa oboznámili  aj s históriou 
našej obce a okolia, navštívili taktiež 
vodný mlyn v Jelke.

Záverom sa chcem poďakovať 
všetkým oduševneným ľuďom 
(rodičom, sponzorom, pedagógom, 
starostovi našej obce, poslancom 
obecného zastupiteľstva a vedeniu 
základnej organizácie CSEMADOKu), 
ktorí svojou troškou prispeli k tomu, aby 
sa deti cítili príjemne a spokojne.
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Dvanáste zasadnutie obecného za-
stupiteľstva sa konalo 06. augusta 2012 
v  zasadačke obecného úradu. Predse-
dajúcim zasadnutia bol starosta obce 
Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bolo 
9 poslancov. Zasadnutie bolo uznášania-
schopné vo všetkých bodoch programu. 
Nakoľko k bodom programu nikto z prí-
tomných nemal pripomienky ani dopl-
ňujúci návrh, starosta obce dal hlasovať 
za predložený program zasadnutia. Po-
slanci ho jednohlasne schválili.  Za zapi-
sovateľa zápisnice predsedajúci určil Ing. 
Motolíkovú, za overovateľov zápisnice 
boli určení  poslanci R. Hrabovský a  J. 
Čerhák. Návrhová komisia bola zvolená 
v  zložení Ing. Hlavatý, Ing. Hanzlík, p. 
Fülöpová. 

V ďalšom bode sa pokračovalo kon-
trolou plnenia uznesení z  predchádza-
júceho zasadnutia. K  tomuto bodu po-
dal správu Ing. Ján Hrabovský, starosta 
obce. Uviedol, že uznesením č. 88 bolo 
schválené predĺženie nájomných zmlúv 
v obecných bytoch. Úloha splnená. Ďa-
lej Uznesením č. 90/2012 boli schválené 
prevody majetku obce do vlastníctva 
fyzických osôb. Dva prevody s kúpnymi 
zmluvami a návrhom na vklad boli vlo-
žené na zápis do katastra. Tretí prevod je 
v štádiu rozpracovania. 

Po kontrole plnenia uznesení nasle-
dovalo prerokovanie rozboru hospodá-
renia obce s príjmami a výdavkami obce 
za obdobie I. polrok 2012. Materiály boli 
doručené všetkým poslancom, hlavnej 
kontrolórke obce a  členom finančnej 
komisie. Informáciu k  prejednávanému 
bodu predniesol starosta obce. Konšta-
toval, že príjmy sú plnené na 45,23 % 
a  výdavky na 56,06 %. Táto nerovnosť 
v rozpočte  je z dôvodu krátenia finanč-
ných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
na prenesené kompetencie v  školstve 
a  zníženie podielových daní. Hospodá-
renie obce za l. polrok 2012 je schodkové 
aj z  dôvodu pohľadávky voči eurofon-
dom vo výške 164 tisíc eur. Po započí-
taní týchto pohľadávok hospodárenie je 
prebytkové o 35 tisíc eur. Hospodárenie 
obce bolo prerokované aj na zasadnu-
tí finančnej komisie, ktorá odporučila 
obecnému zastupiteľstvu rozbor hospo-
dárenia schváliť. Informatívnu správu 
o výsledku kontroly k plneniu rozpočtu 
obce za sledované obdobie podala hlavná 
kontrolórka obce. Okrem iného uviedla, 

že kontrola vecnej stránky účtovníctva 
preukázala, že všetky účtovné prípady sú 
zaúčtované v zmysle rozpočtovej skladby 
a v plnom rozsahu a bez závad sú použí-
vané zásady aktuálneho účtovníctva. Po 
zhodnotení všetkých stránok čerpania 
a plnenia rozpočtu doporučila zaradiť do 
rozpočtu obce zostatok finančných pro-
striedkov ku koncu roka 2011, naďalej 
zverejňovať faktúry, zmluvy a objednáv-
ky, sledovať príjmy a výdavky v kapitole 
– odstraňovanie komunálneho odpadu 
– tak, aby sa ich rozdiel minimalizoval 
a  obecnému zastupiteľstvu odporučila 
schváliť čerpanie príjmov a výdavkov za 
obdobie 01.01.2012 do 30.06. 2012. 

Ďalej nasledovalo rokovanie o  Ná-
vrhu  VZN č. 4/2012 Požiarny poriadok 
Obce Trnovec nad Váhom, vypracovaný 
odborne spôsobilou osobou p. K. Ja-
rošovou. V  dokumente sú rozpracova-
né povinnosti obce na úseku ochrany 
pred požiarmi, vykonávanie preventív-
nych protipožiarnych kontrol, zriadenie 
obecného hasičského zboru, jeho úlohy 
a určenie členov. Veliteľom OHZ je Ing. 
Daniel Kňažko. Celý dokument je zverej-
nený na stránke obce. Prijatie nariadenia 
poslanci jednohlasne schválili. 

V  súlade so zmenou legislatívy je 
potrebné prijať nové zásady odmeňo-
vania poslancov, § 25 ods. 9  zákona 
o  obecnom zriadení cituje, že poslan-
com možno poskytnúť odmenu najmä 
vzhľadom na úlohy a náročnosť výkonu 
funkcie podľa prijatých zásad odmeňo-
vania. Poslanci sa dohodli, že uvedený 
dokument sa pripraví na októbrové za-
sadnutie. V bode rôzne, došlá pošta bola 
prejednávaná žiadosť nájomníkov Byto-
vého domu č. 303 na zateplenie bytového 
domu s  výmenou okien a  vchodových 
dverí, z  dôvodu zníženia energetickej 
náročnosti na bývanie. Žiadosť bola po-
stúpená pre jednotlivé komisie. Komisie 
obecného zastupiteľstva doporučili rea-
lizáciu rekonštrukcie budovy a následne 
obecné zastupiteľstvo schválilo vypra-
covanie projektovej dokumentácie pre 
účely stavebného povolenia. Podľa výšky 
rozpočtu diela sa bude samotná zákazka 
realizovať. 

V ďalšom bode starosta obce infor-
moval prítomných o  výške rozpočtu na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií 
v obci. Jedná sa o ul. Staničná, Cintorín-
ska, Jatovská, Športová, Sötérova, Mly-

nárska. Predbežný rozpočet je 349 tisíc 
eur s DPH. Pripravuje sa vypísanie verej-
nej súťaže na zákazku. PaedDr. Suba zdô-
raznil potrebu opravy chodníkov a  tiež 
podotkol, že naše miestne komunikácie 
sú zničené v dôsledku záťaže veľkých ná-
kladných áut a v budúcnosti by sa užíva-
nie ciest v obci malo riešiť.

V došlej pošte bola zaradená ponu-
ka na odpredaj domovej nehnuteľnosti č. 
popisné 390 s priľahlými pozemkami pre 
obec. Cena podľa znaleckého posudku je 
16900 eur. Ponuka 16 tisíc eur. Poslanci 
jednohlasne schválili odkúpenie nehnu-
teľností za cenu 15000 eur.

V tomto bode sa o slovo prihlásil p. 
Čerhák predseda komisie športu, kultú-
ry, mládeže, sociálnych vecí a  zdravot-
níctva. Informoval o  zasadnutí komisie 
vo veci žiadosti Základnej školy na zria-
denie tretej špeciálnej triedy. Komisia 
doporučila návrh školy schváliť. Na ten-
to podnet sa rozprúdila bohatá disku-
sia. Poslanci kritizovali zriadenie ďalšej 
špeciálnej triedy v  škole. Podotkli, že 
žiaľ žiaci navštevujúci tieto triedy patria 
medzi ťažko ovládateľné, neprispôsobi-
vé, narúšajú vyučovací proces ostatných 
detí.  Veľa rodičov aj z  týchto dôvodov 
svoje deti zapíše na základné školy do 
Šale. Na zasadnutí bola prítomná aj ria-
diteľka základnej školy a  vysvetlila po-
slancom potrebu zriadenia ďalšej špeci-
álnej triedy, ako uviedla: v prípade, že sa 
nezriadi, tieto deti musia byť zadelené do 
klasických tried, čím ešte viac môžu na-
rúšať vzdelávanie detí. Nakoniec sa hla-
sovalo: za zriadenie boli: Ing Hanzlík, p. 
Fülöpová, PadDr. Suba, proti: Ing. Hla-
vatý, p. Láng, R. Hrabovský, Ing. Gašpie-
riková, zdržali sa: p. Čerhák, p. Čelítko. 
Na základe výsledkov hlasovania obecné 
zastupiteľstvo zriadenie tretej špeciálnej 
triedy neschválilo.

Pán Čerhák ďalej tlmočil návrh svo-
jej komisie o  poskytnutie finančného 
príspevku pre maloleté siroty Novákové. 
Poslanci jednohlasne schválili 330 eur na 
jedno dieťa s tým, aby tieto financie boli 
účelovo viazané. 

Ďalej pokračoval starosta obce in-
formáciou o návrhu prevodu budovy bý-
valej fary v strede obce do majetku obce 
za podmienky zabezpečenia náhradnej 
budovy pre účely depozitu múzea aj 
s jeho získaním do vlastníctva. Doposiaľ 

pokračovanie na strane 4

3

Trnovecké noviny júl-august 2012

Z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva



surovinami vysypávajú, alebo dokonca 
roztrhajú a  vyhadzujú odpad do jarkov 
a stáva sa aj to, že tieto deti preliezajú do 
neobývaných domov. Je potrebné, aby 
hliadka polície častejšie sledovala prob-
lémové lokality. Starosta uviedol, že roz-
širuje sa kamerový systém v obci a ur-
čite bude kamera umiestnená aj v  tejto 
časti obce. 

Ďalej v  diskusii žiadal p. Kántor 
o  výrub agátov pri jeho plote pri Ver-
meku, tieto dreviny narúšajú hygienické 
podmienky bývania a  ohrozujú okoli-
tých ľudí. Pri týchto stromoch je umiest-
nené aj plynovodné potrubie. 

Ing. Hlavatý informoval o  použití 
400 eurovej dotácie pre 3-dňový tábor 
organizovaný Csemadokom. Prostried-
ky boli využité pre 16 detí na ručné prá-

ce, na jednodňový výlet do Jelky. Cse-
madok prispel financiami pre deti na 
stravovanie. 

Pán poslanec Čerhák informoval 
o realizácii sociálneho zariadenia na fut-
balovom ihrisku a  požiadal o  možnosť 
vyčlenenia finančných prostriedkov na 
nákup materiálu pre tieto účely. Starosta 
obce žiadosť zamietol, nakoľko TJ Dy-
namo v rámci rozpočtu obce má schvá-
lené na rok 20000 eur a plus 5 tisíc eur  
na materiál, z čoho sa hradila realizácia 
brány na ihrisko.

Nakoľko ďalšie diskusné príspevky 
neodzneli, Ing. Hlavatý predniesol ná-
vrh na uznesenie, ktorý poslanci jed-
nohlasne schválili. Predsedajúci poďa-
koval prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončil.

vhodná budova sa nenašla.  
Nasledovala diskusia. Do diskusie 

sa prihlásil p. Varga nájomca v  Byto-
vom dome č. 78 s požiadavkou o opravu 
schodiska v budove, nakoľko je v zlom 
stave a  môže spôsobiť aj úraz. Starosta 
uviedol, že na opravu je možné využiť 
financie, ktoré uhrádzajú nájomníci do 
Fondu opráv. 

Ďalším diskutujúcim bol p. Kozár 
s požiadavkou riešenia vývozu komunál-
neho odpadu inou formou ako lístkovým 
systémom, nakoľko sa mu osobne stáva, 
že žetóny priamo zo zbernej nádoby sú 
odcudzené napodiv aj malými deťmi 
bývajúcimi v jeho okolí. Problémoví ob-
čania z tejto obytnej lokality sa správajú 
nevhodne. Separované vrecia naplnené 

pokračovanie zo strany 3

 Júl a august sú mesiace plnej rybárskej 
sezóny, kedy si rybári berú dovolenky na 
menšie či väčšie rybárske výpravy. Počasie 
počas týchto mesiacov bolo len občas 
prerušované dažďami, takže sa rybári mohli 
lovu venovať s plným nasadením. Z dôvodu 
sucha aj prietok na Váhu bol pomerne 
ustálený, takže aj podmienky pre lov boli  
vyhovujúce. Podľa ohlasov rybárov na 
všetkých našich revíroch sú pekné úlovky, 
kaprov, pleskáčov, ale aj dravých rýb, ktorých 
sezóna príde možno ešte trocha neskôr.

Našim kolegom Lackovi Krištofovi 
a  Ľudkovi Rudickému sa pri love kaprov  
na Váhu podarilo uloviť 7.7. sumca 
o  hmotnosti 24 kg a  s  dĺžkou 154 cm. Aj 
touto cestou im gratulujeme.

Na rybníkoch v  dôsledku 
dlhotrvajúceho sucha neustále ubúda voda, 
ale aj napriek tomu nebol zistený deficit 
kyslíka, ktorý by ryby pocítili.

V  priebehu augusta sa uskutočnilo 
zarybnenie na rybníkoch Amerika III 
a  VÍZALLÁS kaprom K2 v  množstve 
5+5  q  a  na rybníku AMERIKA  III sa za 
predpokladu konania  pretekov v  mesiaci 
september sa zarybní ešte kaprami do 
hmotnosti 5 kg v množstve podľa získaných 
prostriedkov za štartovné. Po zarybnení 
pred pretekmi bude rybník pre lov uzavretý.

Na Váhu sa na lovných miestach 
množia prístrešky vybudované z  rôznych 
materiálov, kde sú uložené stoličky, válendy, 
kreslá ….Upozorňujeme na to, že je to 
vyhradzovanie si lovného miesta, ktoré je 
podľa  zákona zakázané. Okrem toho sa  
použitými materiálmi znečisťuje životné 

prostredie, čo je tiež trestné.
Na rybníku Vermek sa  3.8. uskutočnil 

kontrolný výlov udicami, ale nebol veľmi 
úspešný. Chytilo sa len niekoľko kapríkov 
a  menších karasov, ktoré sa preniesli do 
rybníka AMERIKA III.

Počas týchto dvoch mesiacov sa 
vykonalo niekoľko kontrol rybárskou 
strážou na všetkých revíroch. Zistené boli 
stále tie isté opakujúce sa  nedostatky, ako 
nevyčiarknutie predchádzajúceho dňa 
lovu, chýbajúce časti povinnej výbavy, zlé 
parkovanie, neporiadok na lovnom mieste... 
Všetky prípady boli riešené dohovorom.

Znova upozorňujeme všetkých, ktorí 

chodia k  vode za účelom lovu, alebo len 
oddychu, aby svoje odpadky odnášali so 
sebou. Po uprataní rybníka Amerika III 
začiatkom júla, keď bolo odvezených 26 
vriec odpadu sa tu do 3.8. nazbieralo znova 
17 vriec a z Váhu ďalších 8 vriec. Keď sa táto 
situácia nezmení, budeme musieť pristúpiť 
k  prísnejším opatreniam. Zber a  odvoz 
odpadu stojí peniaze, ktoré nie sú nikde 
zahrnuté do rozpočtu a  musia sa zobrať 
z iných položiek, kde potom chýbajú.

Do ďalšieho priebehu sezóny prajeme 
všetkým veľa zdravia a  ešte veľa pekných 
úlovkov v tejto sezóne.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ
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Väčšina veriacich a mnohí občania našej obce sa koncom júna s prekvapením dozvedeli, že Mgr. Karol Schönwiesner, 
farár – dekan, ktorý slúžil v našej farnosti už trinásť rokov, bol náhle premiestnený do Veselého pri Piešťanoch.

Počas dlhých rokov, ktoré Mgr. Schönwiesner prežil medzi nami, sa aktívne zapájal aj do verejného života v obci. 
Spolupracoval s pracovníkmi obecného úradu, ktorí si túto spoluprácu pochvaľovali, keďže bol vždy ústretový. Mnoho 
veriacich ho bralo nielen ako svojho duchovného pastiera, ale aj dobrého priateľa, či člena rodiny. Venoval sa práci 
s mládežou, založil spevácky zbor Light my day, ktorý svojimi piesňami prispel k slávnostnej atmosfére pri bohoslužbách.

Nepochybne najdlhšie si však tohto vzácneho človeka budeme spájať s rekonštrukciou kostola Premenenia Pána, 
na ktorú s  nemalým úsilím zaobstaral finančné prostriedky. Nikdy nezabudol poďakovať sa darcom, ale leví podiel 
na výslednom diele patrí jemu. Krásne zrekonštruovaný kostol bude ešte dlhé roky slúžiť všetkým veriacim, ale je aj 
kultúrnou významným kultúrnym dedičstvom po našich predkoch.

Vážený pán farár, ďakujeme Vám za všetko, a do ďalšieho pracovného i osobného života Vám  prajeme zo srdca to 
najlepšie. Nezabudneme na Vás!

 Dňa 30.6.2012 sa už tradične v rám-
ci „Dňa obce“ uskutočnili na rybníku 
VERMEK rybárske preteky pre našich 
najmenších členov. Za pekného letné-
ho počasia sa pretekov zúčastnilo 7 z 22 
najmladších členov našej Obvodnej or-
ganizácie.

Deti sa po zahájení s veľkým elánom 
pustili do lovu s podporou svojich rodi-
čov. Lovili prevažne karasov a  kaprov, 
ktoré sa priebežne vážili a z dôvodu vy-
sokej teploty vzduchu po odvážení ih-
neď vrátili do vody.

Po ukončení pretekov bolo pre sú-
ťažiacich prichystané mále občerstvenie.

1.miesto  Marco Ostrožanský 
s úlovkom o celkovej hmotnosti 12,26 kg
2.miesto  Štefan Keszely  8.66 kg
3.miesto  Patrik Szabo  6,50 kg

Víťazi, ale aj ostatní súťažiaci boli 
odmenení vecnými darmi od našich 
sponzorov. Bez ohľadu na umiestnenie 
pretekárov víťazmi sú všetky zúčastne-
né deti, ktoré za pomoci svojich rodičov 
objavujú čaro rybárstva a postupne ob-

javujú krásy jednej časti našej prírody, 
ktorou sú ryby a ostatné živočíchy, ktoré 
môžu pri love rýb spoznať.

Do budúcich rokov im prajeme stá-
le väčšie lovecké úspechy, ale aj to, aby 
za pomoci svojich rodičov a starších ry-

bárov postupne zisťovali, že rybárstvo je 
nielen o  love rýb, ale aj o  starostlivosti 
o ne a o prostredie, v ktorom žijú a vy-
rastajú.

Záverom ďakujeme  vedeniu obce, 
našim sponzorom p. Vladislavovi Ševčí-
kovi a Marekovi Durzovi a všetkým, kto-
rí organizačne, technicky a  manuálnou 
prácou prispeli k úprave okolia rybníka, 
aby sa tieto preteky pre našich mladých 
rybárov mohli uskutočniť.

PETROV ZDAR, 
Výbor Oo SRZ, Trnovec nad Váhom

Obyvateľky Zariadenia opatrovateľskej služby v Trnovci nad Váhom ďakujú 
p. Darinke Seemannovej rod. Matúšovej za kvietky ku Dňu matiek.
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Ďakujeme, pán farár!
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Najlepšími spevákmi večera boli:
1. Kategória – Dominik Sedlák 
2. Kategória – Ema Slamková
3. Kategória – Tatiana Sedláková

 Už v piatok 29. júna 2012 sa vo veľ-
kej sále Miestneho kultúrneho strediska 
uskutočnil šiesty ročník okresnej spe-
váckej súťaže Talent 2012, ktorú finanč-
ne podporil aj Nitriansky samosprávny 
kraj. Súťažilo sa v  troch kategóriách. 
Víťazmi sa stali – v  1. kategórii Domi-
nik Sedlák, v 2. kategórii Ema Slamková 
a v 3. kategórii Tatiana Sedláková.

V sobotu, 30. 6. 2012, sa na rybní-
ku Vermek konali rybárske preteky detí. 
Od ôsmej hodiny sa každý pretekár sna-
žil uloviť čo najviac rýb. Zvíťazil Marko 
Ostrožanský. 

Na poludnie sa začal na nádvorí 
miestneho kultúrneho strediska už III. 
ročník súťaže vo varení gulášu. V  tom-
to roku sa súťaže zúčastnili len tri druž-
stvá – Gulášoví experti, Hasiči a Farma 
Kľučiareň. Riadne podkúrili pod kotlíky 
a v horúcom počasí varili, až sa im z keč-
ky parilo. Zvíťazili  Gulášoví experti.

O  17.00 hodine starosta obce Ing. 
Ján Hrabovský krátkym príhovorom po-
zdravil všetkých prítomných. V  kultúr-
nom programe vystúpili žiaci Základnej 
školy s materskou školou v Trnovci nad 
Váhom so spevom a  tancom. Po nich 
zaspievali víťazi súťaže TALENT 2012. 
Po vyhlásení výsledkov súťaže vo vare-
ní gulášu priniesla na horúce nádvorie 
kultúrneho domu vôňu Jadranu svojim 
vystúpením speváčka Božana. V progra-
me nesmeli chýbať ani speváčky miest-
neho Klubu dôchodcov – Jesenné ruže. 
Pre milovníkov country hudby zaspieval 
a zahral Gabriel Hambalko so svojou ka-
pelou. Až do rána potom hrala všetkým 
tanca a zábavy chtivým skupina Atlas.

Po prvýkrát sa Deň obce uskutočnil 
na nádvorí miestneho kultúrneho stre-
diska, ktoré v rámci regenerácie centrál-
nej zóny obce dostalo nielen novú tvár, 
ale aj zmysluplné využitie.

          ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom v spo-
lupráci s  obcou a  za finančnej podpo-
ry Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zorganizovala dňa 29.6.2012 6. ročník 
v  okolí veľmi obľúbenej a  očakávanej 
speváckej súťaže HĽADÁME SPEVÁC-
KE TALENTY. Do súťaže sa prihlásilo 
20 mladých talentov. Súťažili v 3 vekovo 
ohraničených kategóriách. 

O  umiestnení súťažiacich rozhodovala 
3 členná porota v zložení:
Mária Mészárošová – operná speváčka
Kristína Sztresnyáková – majiteľka súk-
romnej školy spevu – DiVoce
Mária Marčeková – pedagóg ZŠ s MŠ Tr-
novec nad Váhom

Našu obec reprezentovala Katrin Kiso-
vá, ktorá vo svojej kategórii obsadila 3. 
miesto s náročnou skladbou od Whitney 
Houston.
Veľká vďaka patrí všetkým súťažiacim, 
publiku a  p. Klinckovi. Dúfajme, že 
o rok sa stretneme opäť a nájdu sa aj od-
vážlivci z  našej obce, ktorí nám ukážu 
svoj spevácky talent.

IX. obecné dni
Krásne slnečné počasie, horúčavy až tropické a dobrá nálada. Tieto atribúty sa 
nám spájajú s tohtoročnými, v poradí už deviatymi obecnými dňami.
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Obec Trnovec nad Váhom
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou 

Trnovec nad Váhom 302

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sú v ustanoveniach zákona 
č.  317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• vzdelanie v  požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh školy podľa 
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné predpoklady pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov
• kariérový stupeň pedagogický zamestnanec s  prvou atestáciou podľa § 27 ods. 
5  alebo § 61 ods. 7  zákona č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona 
č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť ( telesná a duševná spôsobilosť)
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
• profesijný štrukturovaný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany)
• výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
• lekárske potvrdenie o  telesnej spôsobilosti a  duševnej spôsobilosti pre výkon 
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov

Písomnú žiadosť o  zaradenie do výberového konania spolu s  požadovanými 
dokladmi doručte do 28.9.2012 do 15:00 hod. na adresu: Obecný úrad  92571 
Trnovec nad Váhom, č. 587. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na 
odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom ,, VK- RIADITEĽ ZŠsMŠ- NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady, oznámený písomne Radou školy.

V Trnovci nad Váhom dňa 30.8.2012                                         Ing. Ján Hrabovský       
        starosta obce

Kvetinárstvo
Dariny Seemannovej

Poštová ul. 688
Trnovec nad Váhom

Predajňa ponúka:
- Rezané kvety
- Črepníkové kvety
- Umelé kvety a kytice
- Vence
- Sviečky
- Darčeky 
- Košíky

Zhotovujem podľa objednávok:
- Svadobné kytice a výzdobu
- Sviatočné  kytice a výzdobu 
   (narodeninové, rodinné oslavy)
- Smútočné
- Kvetinové koše
- Darčekové koše a balíčky 
   z dodaného materiálu

Otvorené:
Utorok – piatok:
9:00 – 16:00 hod.
Sobota:  
9:00 – 12:00 hod.
V pondelok otvorené v prípade 
objednávok na pohreb.

Kvety a vence môžete objednať  aj 
mimo uvedenú pracovnú dobu.

Objednané kytice a vence  
doveziem na obrad po dohode.

Zaisťujem rozvoz objednávok 
v rámci obce a blízkeho okolia.

Objednávky môžete volať aj na 
telefónne číslo: 

0911 281 455
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 Mnohí z Vás rybárov, poľovníkov, ale 
aj ostatných návštevníkov okolia rieky Váh 
určite narazili na na znaky prítomnosti 
bobrov aj na našom úseku Váhu, ktoré sú 
zrejmé z vyhryzených stromov pobrežného 
porastu a  z  „kĺzačiek“ do vody, kadiaľ 
bobry sťahujú ohryzené vetvy stromov 
do vody. V  tomto článku Vám chcem 
v  krátkosti priblížiť život bobra vodného 
(Castor fiber).

Bobor vodný je najväčší hlodavec 
v Európe a na severnej pologuli. Jeho telo 
je prispôsobené na život vo vode. Napriek 
ohromnej rozmnožovacej schopnosti bol 
bobor v 18. a začiatkom 19. storočia takmer 
vyhubený nielen u nás, ale takmer v celej 
Európe. Ak by sme sa vrátili ešte hlbšie do 
histórie, tak bobor bol vždy prenasledovaný 
a  zabíjaný. Prispeli k  tomu nielen rôzne 
názory a  povery o  jeho zvieracej ríši, ale 
najmä fakt, že konzumovať  bobrie mäso 
bola výsada mocných.

Na území Slovenska ešte v 17. storočí 
nebol bobor vzácnosťou. Bol bežne sa 
vyskytujúcim druhom najmä v podunajskej 
nížine, na rieke Ipeľ a  Hron. Už v  roku 
1985 je opätovne nahlásený výskyt bobra 
na Dunaji (SOMOGYI, 1985). Bobor 
zrejme pochádzal z  reštitučného projektu 
v Rakúsku (VALACHOVIČ, 2007).  

Dospelý jedinec pri dĺžke tela (LC) 
67 – 100 cm môže vážiť až 30 kilogramov. 
Najcharakteristickejšia časť jeho tela je 
plochý chvost pokrytý šupinami. Jeho 
dĺžka môže byť aj 30 cm. Je široký, sploštený 

 Väčšina rybárov ich dobre pozná, 
keď koncom júla a  začiatkom augusta sa 
po zotmení začnú rojiť na hladine rieky 
v obrovských množstvách a začne sa večerná 
hostina rýb. Pri zažatí „čelovky“ nalietávajú 
do svetla, takže ich máte plné oči a zábery 
rýb ustanú, lebo takto prestretému stolu 
žiadna ryba neodolá. Ich výskyt je výborným 
indikátorom kvality  a čistoty vody.

V krátkosti - čo podenky sú. Podenky 
(Ephemeroptera) sú starobylá skupina 
hmyzu s  larvami, žijúcimi vo vode a  so 
zvláštnou formou nedokonalej premeny, 
v  ktorej sa nympha premení najprv na 
okrídlené subimágo, ktoré však nemá 
riadne vyvinuté pohlavné orgány a toto sa 
ešte raz zvlieka a premení sa na normálneho 

a  jeho stredom sa tiahne rohovitý kýl. 
Používa ho ako veslo a kormidlo, na prudké 
zrýchlenie a  plávanie. Dokáže plávať až 
7 km rýchlosťou za hod. Podľa  niektorých 
autorov (BUDAJOVÁ, 1994) vydrží bobor 
pod vodou až 12 minút, ale normálne 
potopenie trvá omnoho kratšie. Bobor je 
výborný plavec. Lebka bobra je mohutná 
a nápadné sú na nej predovšetkým veľké, 
dorastajúce, na prednej  strane oranžové 
rezáky. Zafarbená vrstva je zároveň 
najtvrdšia, smerom do ústnej dutiny je 
zub mäkší a neustálym hryzením sa zuby 
priebežne samy obrusujú.

Bobor je monogamné zviera. Žije 
v rodinných zväzkoch tvoriacich kolóniu, 
ktorá pozostáva z  rodičovského páru 
a  dvoch  až troch  generácii potomkov. 
Rozmnožuje sa jedenkrát za rok a  to 
v januári až marci, v závislosti na počasí.

dospelca. Dospelé jedince neprijímajú 
potravu, žijú niekoľko dní, v  extrémnych 
prípadoch len niekoľko hodín. Samce 
hynú po spárení, samičky po nakladení 
vajíčiek, častokrát počas neho - dôjde pri 
dotyku s  vodou k  roztrhnutiu ich bruška 
a  vyplaveniu vajíčiek. Larva žije vo vode, 
dýcha žiabrami. Jej vývin trvá od niekoľkých 
týždňov (niektoré druhy rodu Baetis, Caenis 
a Cloeon) až tri roky (niektoré druhy rodu 
Palingenia). Živia sa organickým detritom, 
nárastmi drobných rias, výnimočne dravo. 
Obývajú takmer všetky druhy povrchových 
vôd, väčšinou sú náročné na čistú vodu, 
bohatú na kyslík. V znečistenej vode dokáže 
žiť niekoľko expanzívnych druhov, v  silne 
znečistenej vode podenky nežijú vôbec.

Párenie prebieha vo vode, pre zvieratá 
neobvyklým spôsobom - bruchom proti 
sebe (HULÍK, 2007).  

Gravidita trvá 105-109 dní a mláďatá 
prichádzajú na svet v apríli až júni. Bobria 
samica rodí  2-5  nidifúgnych mláďat. 
(VOREL, 2006). Kojené sú po dobu troch 
mesiacov. Už  po dvoch týždňoch  sa 
pokúšajú  prijímať  mäkšiu  rastlinnú 
potravu, ktorú im matka prináša do 
nory. Mláďatá rastú rýchlo, pretože 
materské mlieko je veľmi hodnotné, 
obsahuje vysoký obsah tuku a  bielkovín. 
S matkou komunikujú hlasom podobným  
pomrnkávaniu malého dieťaťa. Z  nory 
vychádzajú mladé už po 4  - 6  týždňoch 
v sprievode rodičov.  S rodinou  zostávajú 
2 - 3 roky a približne v tomto veku dosahujú 
pohlavnú dospelosť. Skoro na jar pohlavne 
dospelé jedince kolóniu opúšťajú, a migrujú 
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Dotácia z rozpočtu NSKRod Palingenia
Druhy tohto rodu obývajú nížinné 

toky, kde si ich veľké larvy hrabú nory 
do hlinitých brehov, alebo sa usídľujú 
medzi kameňmi navigácie a  tu filtrujú 
potravu z  prúdiacej vody. Vývoj lariev 
trvá dva až tri roky a  polodospelce 
sa roja v  obrovských masách. Rybári 
hovoria, že rieka „kvitne“ (Tiszavirág, 
alebo Dunavirág maďarských rybárov). 
Samičky letia proti prúdu a  vajíčka 
púšťajú voľne do vody. Malé larvičky 
sú rozplavené po toku a  voľne osídľujú 
brehy.

zdroj – Z červenej knihy našich podeniek 
             (Internet)

spracoval Ing.Jozef Belovič-hospodár 
Oo SRZ Trnovec nad Váhom

niekedy až desiatky kilometrov ďaleko. 
Priemerná veľkosť jednej bobrej kolónie 
je od päť do osem jedincov (VOREL). 
Schopnosť reprodukcie je u  bobra do 16 
rokov, ale najlepšia je medzi 4. a 10. rokom 
života. Bobry osídľujú teritóriá o celkovej 
dĺžke až 2  km v  závislosti na charaktere 
krajiny.

Aktívni sú za súmraku a v noci. Za noc 
sú schopní prejsť aj 20km, ale priemerne sa 
pohybujú na vzdialenosť 5, 2 km.

Na miestach výskytu si podľa situácie 
stavia hrady, alebo polohrady a niekde mu 
stačí jednoducho vyhrabať noru, ktorá má 
niekoľko otvorov. Vchod je vždy  pod vodou. 
V samotnej nore je dostatok suchých miest 
a na prívod vzduchu bobor vytvorí vetraciu 
šachtu, ktorá slúži prípadne aj na únik 
pred predátorom. Jednotlivé bobrie rodiny 
sú silne teritoriálne a  obývané územie si 

aktívne bránia.  Veľkosť územia sa líši podľa 
podmienok a úživnosti prostredia.

Bobor je striktný herbivor 
(bylinožravec). Takže rybári sa nemusia 
obávať jeho vplyvu na stav rybej populácie. 
Špecializuje sa na celoročne čerstvú 
vegetáciu, pričom v  zimných mesiacoch 
ju nachádza v  lykovej časti a mladej kôre 
stromov a kríkov (JEŽEKOVÁ, 2002).

V kultúrnej krajine vychádza za po-
travou aj na polia.  Z  poľnohospodár-
skych kultúr nepohrdne rôznymi plodmi, 
kukurici, cukrovej repe, kŕmnej repe, 
obiliu ani slnečnici. Veľmi obľúbené  sú 
aj ovocné stromy (BUDAJOVÁ, 1994). 
Na konci vegetačného obdobia bobry 
prechádzajú na iný druh stravy. Začínajú 
ohrýzať stromy, zhadzovať ich, aby sa do-
stali ku korunám stromov. Skutočnosť, že 
bobor zvládne manipuláciu až s niekoľko-

tonovými stromami bez zdravotnej ujmy, 
je vysvetlená tým, že samotné spustenie 
stromu ponecháva vetru, ktorý dokoná 
najriskantnejšiu fázu stínky (VALACHO-
VIČ, 2003).

Kôra z  drevín obsahuje množstvo 
látok z nepriaznivými účinkami (kyselina 
salicilová, saponiny a pod...) a preto bobor 
preferuje lepšie stráviteľné mäkké dreviny. 
Na bezproblémové trávenie mu slúži aj 
špeciálne trojlaločné veľmi dlhé slepé 
črevo, ktoré obsahuje baktérie podporujúce 
trávenie. Pre bobrie mláďatá je práve 
prechod z rastlín a mladých výhonkov na 
konzumovanie kôry kritickým obdobím 
(DOBIAŠ, 2007). Ku spracovaniu potravy 
napomáha aj požieranie vlastného, veľmi 
výživného, prvého produktu trávenia. 
Zelený a  jemný trus si odjedá priamo od 
análneho otvoru.

Vo svojom prirodzenom prostredí, 
vo vode, nemá bobor potencionálneho 
nepriateľa. Určité nebezpečenstvo hrozí 
mladým bobrom z útoku veľkých dravých 
rýb: šťuka severná (Esox lucius), sumec 
obyčajný (Sirulus glanis).

To je v  krátkosti oboznámenie sa so 
staronovým obyvateľom našich revírov.
Záverom ďakujem Bc. Tiborovi Benčičovi 
- zástupcovi šéfredaktora časopisu 
Poľovníctvo a  rybárstvo za poskytnuté 
materiály na vytvorenie tohto článku.

Ilustračné foto: bobor-Castor fiber Bc. Tibor 
Benčič, bobrie kĺzačky a  ohryzené stromy 
53.riečny kilometer Váh-Ing. Jozef Belovič

Ing. Jozef Belovič-hospodár Oo SRZ

 V dnešnej dobe poteší každá podpora, ktorú sa podarí získať na kultúru. Nitriansky 
samosprávny kraj aj v tomto roku sumou 100,- Eur prispel na akvizíciu obecnej knižnice 
a vďaka tejto finančnej podpore sa na jej regáloch objavia tieto nové knihy:

Beletria pre mládež
Rázusová-Martáková: Do školy
Nevis: Traja pátrači 62 – 
           Záhada faraónovho odkazu
Whiteová: Nikto nie je bez viny

Náučná pre mládež
Zubály: Dinosaury                                                                    

Beletria pre dospelých:                                                            
Quirk: 500 mocných
Gerritsenová: Červený fénix

Harris: Index strachu
Glukhovsky: Metro 2033                                                                         
Glukhovsky: Metro 2034
Krausová: Prachy pani Schwarzovej
Červenák: Sekera z bronzu, rouno ze zlata

Náučná pre dospelých
Sitchin: Ztracené říše

 Dotácia na podporu kultúry 
 z rozpočtu Nitrianskeho 
 samosprávneho kraja
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Tabuľka „A“                                             kapitán
1. TMA                  3   3   0   0   12:6     9 b      Petrovič Róbert                         
2.Pohoda               3   1   1   1   15:7     4 b      Vincze Peter                        
3.Red Devils         3   1   1   1   14:13   4 b      Karkuš Andrej                        
4.Old Boys            3   0   0   3   5:20     0 b      Novotný Juraj 

Tabuľka „C“ žiaci

Tabuľka „B“             kapitán
1.Schalke 3   3   0   0   22:1   9 b       Szitás Mikuláš
2.J.G.Mont 3   2   0   1   8:3     6 b       Gál Ján
3.Rybári  3   1   0   2   3:18   3 b       Keszely Štefan
4.W-Team 3   0   0   3   5:16   0 b       Žigárdi Tomáš

 Už je tradíciou, že na sviatok 
svätého Cyrila a  svätého Metoda sa 
v  Trnovci nad Váhom organizuje 
v  spolupráci OcÚ a  FK minifutbalový 
turnaj o  pohár starostu obce. Tohto 
roku to bolo vo štvrtok 5.júla 2012. Do 
turnaja sa prihlásilo 12 družstiev, z toho 
štyri žiacke. Družstvá boli rozlosované 
do troch skupín. Skupina  „A“ a  „B“ 
hlavný turnaj  a „C“ turnaj mládeže. 

V Skupine „A“ boli družstvá 
a ich výsledky:

Pohoda - Old Boys  9:0
TMA - Red Devils  6:2
Pohoda - TMA   2:3
Old Boys - Red Devils  3:8
Pohoda - Red.Devils  4:4
Old Boys - TMA   2:3

V Skupine „B“ boli družstvá 
a ich výsledky:

Schalke - J.G Mont  1:0
Rybári - W-Team   3:2
Schalke - Rybári   14:0
J.G.Mont - W-Team  6:2
Schalke - W-Team  7:1
J.G.Mont - Rybári  2:0

Pohár opäť pre Schalke

FC Stars FC Anonymos AS Roma FC Darebáci

FC Stars 3b 1:10 3:1 0:5
FC Anonymos 10:1 6b 5:1 1:3

AS Roma 1:3 1:5 0b 3:7
FC Darebáci 5:0 3:1 7:3 9b

Umiestnenie:
1. FC Darebáci, kapitán Nikolas Bencz
2. FC Anonymos, kapitán Franko René
3. FC Stars, kapitán Zsille Róbert
4. AS Róma, kapitán Sztojka Nikolas

Finále: 
FC Darebáci – FC Anonymos  5 : 1

V hlavnom turnaji zo skupiny „A“ 
postúpili do semifinále TMA a Pohoda 
z lepším skóre a zo skupiny „B“ Schalke 
a J.G.Mont. Hralo sa systémom prvý zo 
sk. A s druhým zo sk. B a opačne
TMA – J.G-MONT   2 : 2 
o postupujúcom do finále rozhodli strely 
zo 7 metrov, kde zvíťazil J.G-MONT v 
pomere  3:1  
POHODA – SCHALKE   0 : 6 

V prestávke sa uskutočnil turnaj v streľbe 
z 11 m. Do tejto súťaže sa prihlásilo 46 
dospelých strelcov a 23 žiakov. V súťaži 
dospelých 1.miesto obsadil Szabolcs 
Puskás so 14 gólmi, druhé Mikuláš 
Szitás s 13 gólmi a tretie Zlatko Sztojka 
s 10 gólmi.
V súťaži žiakov 1.miesto Tomáš Čelitko, 
2.miesto Nikolas Horváth, 3.miesto 
Nikolas Bencz 

Hlavní rozhodcovia: 
Mgr. Juraj Boženík, p.Lórant Ajtics 
Horváth , PaedDr.Mittermayer Róbert
Turnaj žiakov : Mgr. Pavol Andel,  
p. Bartuš Zoltán

O 3.miesto   
TMA – POHODA 2 : 1
Finále  
SCHALKE – J.G-MONT 5 : 0 
Za víťazov hrali: Mikuláš Szitás, Tomáš 
Puskás, Szabolcs Puskás, Juraj Boženík, 
Marek Žigárdi, Daniel Doboš, Peter 
Kováč, Ján Obycký.

Poradie štyroch: 
1. SCHALKE
2. J.G-MONT
3. TMA
4. POHODA

Spracoval Mgr.Juraj Boženík   

XVII. ročník v minifutbale o pohár starostu obce Trnovec n/V

Prítomní diváci mali možnosť 
občerstviť sa výborným gulášom, 
ktorý navarila pani Eva Tóthová s 
pomocníčkou Anetou Čekanovou. 
Starosta obce venoval víťazom krásne 
poháre, ktoré im budú pripomínať 
víťazstvo v tomto turnaji.

Poďakovanie patrí organizátorom 
turnaja, členom výboru FK Dynamo, 
rozhodcom, zdravotníkom, kuchárkam 
a osobitne pánovi Zoltánovi Bartušovi 
za perfektnú prípravu hracích plôch.

 
    Podujatie finančne podporil 

       Nitriansky samosprávny kraj.

Firma JG Mont, s.r.o. pozýva záujemcov na 

TURNAj O PUTOVNý POhÁR jG MONT S.R.O., 
ktorý sa uskutoční dňa 8. 9. 2012 o 9.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0911 829 757.
Zápisné je 5 Eur za mužstvo. Každé mužstvo môže mať maximálne 10 hráčov, z 

toho maximálne dvaja môžu byť registrovaní.

Ženatý, rozvedený, slobodný .... ide o zábavu, nie o výhru ☺

Trnovecké noviny júl-august 2012
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Tabuľka „B“             kapitán
1.Schalke 3   3   0   0   22:1   9 b       Szitás Mikuláš
2.J.G.Mont 3   2   0   1   8:3     6 b       Gál Ján
3.Rybári  3   1   0   2   3:18   3 b       Keszely Štefan
4.W-Team 3   0   0   3   5:16   0 b       Žigárdi Tomáš

Umiestnenie:
1. FC Darebáci, kapitán Nikolas Bencz
2. FC Anonymos, kapitán Franko René
3. FC Stars, kapitán Zsille Róbert
4. AS Róma, kapitán Sztojka Nikolas

Finále: 
FC Darebáci – FC Anonymos  5 : 1

Autoškola Ing. jaroslav hlavatý, Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

 !!! NAjlEPŠIA CENA V OKOlí !!!
Pozývame vás na vodičský kurz na skupinu „B“ – osobný automobil.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0903 888 164 alebo osobne.

:-) akciové ceny
:-) učebné pomôcky v cene kurzu

 Počas uplynulých mesiacov jún až 
august v obci prebehlo niekoľko podujatí, 
ako napr. etapa cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska, obecné dni ako aj 
iné kultúrno-spoločenské podujatia, 
kde dodržovanie verejného poriadku 
zabezpečovala obecná polícia. Nakoľko 
všetky spomenuté podujatia  prebehli bez 
narušovania poriadku v  obci, svedčí to 
o  uvedomelosti obyvateľov obce. Touto 
cestou by som však chcel upozorniť 
hlavne rodičov dospievajúcej mládeže na 
požívanie alkoholu tunajšou mládežou, 
nakoľko bolo zaznamenaných viacero 
prípadov, kde k  požívaniu alkoholu 
mládežou dochádzalo – hlavne na 
diskotékach. Je potrebné zo strany občanov 
– rodičov venovať tejto problematike 
väčšiu pozornosť, nakoľko budú zistené 
prípady riešené uložením sankcií zo 
strany obecnej polície, ako aj hliadok 
policajného zboru pri kontrolách, ktoré 
sa budú na kultúrnych akciách vykonávať, 
nakoľko v  súvislosti so spomínaným 

užívaním alkoholu sa v  obci začínajú 
objavovať aj prípady jazdy pod vplyvom 
alkoholu. V  uplynulých mesiacoch sa 
rapídne zlepšuje aj spolupráca občanov 
s obecnou políciou, čo viedlo k zlepšeniu 
situácie v  obci v  oblasti verejného 
poriadku a  došlo k  zníženiu počtu 
priestupkov páchaných na území obce 
rómskym etnikom – hlavne maloletými 
deťmi. Preto by som sa občanom obce 
rád poďakoval za iniciatívny prístup 
k  riešeniu problémov, nakoľko vďaka 
ich oznámeniam sa nám podarilo v obci 
nájsť cestou sankčných postihov riešenie 
na najpálčivejšie problémy, ktoré sa 
vyskytovali prevažne na ulici Jatovskej. 
V budúcnosti bude aj na tejto ulici obce 
zriadený dohľad pomocou kamerového 
systému obce, ktorý bude vylepšený 
a  doplnený. Ďalej by som občanov 
chcel upozorniť na zriadenie e-mailovej 
adresy 159@trnovecnadvahom.sk, kde 
je možné oznámiť akékoľvek protiprávne 
konanie aj anonymne a  tunajšia obecná 

polícia všetky obdržané podnety preverí 
a  budeme sa snažiť oznámené udalosti 
v zmysle zákona aj riešiť.

Rád by som touto cestou vyzval 
občanov obce na dodržiavanie 
Všeobecného záväzného nariadenia 
o verejnom poriadku, stále je v obci dosť 
prípadov parkovania motorových vozidiel 
občanov na verejnej zeleni, spaľovania 
odpadov v  záhradách, znečisťovanie 
verejných priestranstiev, ktoré je obecná 
polícia v zmysle spomenutého nariadenia 
povinná riešiť uložením pokuty.

Nakoľko je ešte stále obdobie dovo-
leniek, rád by som takýmto spôsobom 
znova apeloval na občanov, aby dbali 
na zabezpečenie svojho majetku voči 
krádežiam tak, ako to bolo aj doposiaľ, 
hliadkovou službou príslušníkov obec-
nej polície, ako aj zodpovedným prístu-
pom občanov sa v  uplynulom období 
darilo zamedziť krádežiam z rodinných 
domov v  obci a  nie je zaznamenáva-
ný ani pohyb podozrivých neznámych 
osôb na území obce.

Na záver by som sa ešte raz chcel ob-
čanom poďakovať za ich iniciatívny prí-
stup k riešeniu problémov na území obce 
a dúfam, že v budúcnosti bude spoluprá-
ca medzi obyvateľstvom obce a  obecnou 
políciou ešte kvalitnejšia a  tým efektív-
nejšie budú môcť príslušníci obecnej po-
lície zamedzovať protiprávnym konaniam 
nezodpovedných osôb a  tak zabezpečiť 
riešenie problémov, ktoré občanom obce 
znepríjemňujú každodenný život.

Za kolektív OP: kpt. Jozef Orosz

Trnovecké noviny júl-august 2012
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Zdarma

Pred začiatkom novej sezóny odohrali 
futbalisti niekoľko prípravných zápasov:

Kráľov Brod – Trnovec 7:2, 2:1
Trnovec – Šaľa st. dorast 0:1, 3:3

Trénerovi G. Vrbovi je k dispozícii 
tento káder: Túroci, Bleho R., Bartuš T., 
Motolík, Štípsky, Kukla, Herceg, Dymák, 
Legner Z. /kapitán/, Székházi, Kučera, 
Bartuš Z., Janáč P., Žigárdi, Vríčan J., 
Baricza, Kysučan, Ölvecký (zranený)
5. augusta 2012 sa začala nová sezóna II. 
A triedy NITRA – ŠAĽA 2012/2012

1. kolo 
Trnovec - Diakovce 2:1 (2:0)
Diváci po nevýrazných prípravných 
zápasoch boli zvedaví, ako dopadne tento 
zápas. Na prekvapenie videli celkom 
dobrý prvý polčas. Skóre otvoril v 16. min. 
Bartuš T. zo 45-metrovej vzdialenosti. 
V 36. min. Štípsky E. zvýšil na 2:0. Potom 
v  závere polčasu hostia nepremenili 
penaltu. V druhom polčase začali lepšie 
hostia a v 54. min. Rucz zrazenou strelou 
znížil. V ďalšom priebehu už gón nepadol 
a  tak tri body zostali doma. V  zostave 
kola Motolík Martin.
Rozhodca Tóth, 150 divákov.
Zaujalo: Hájske – Výčapy-Opatovce 1:2                   
Čakajovce – N. Sady 3:1 (250 div.)

Spracoval: Štefan Kočiš

2. kolo 
Trnovec – Svätoplukovo 1:1 (0:0)
V  hodovom zápase sa stretli mužstvá, 
ktoré sa v  poslednom čase „nemajú 
radi“. V  prvom polčase územnú 
prevahu domáci trestuhodne nevyužili. 
V  54. minúte sa hostia ujali vedenia 
z  penalty. Herceg krásnou strelou od 
tyče vyrovnal. Hostia potom dohrávali 
bez vylúčeného hráča, no v nervóznom 
závere už gól nepadol.

Rozhodoval Hadek, 120 divákov.
Zaujalo: 
Výčapy-Opatovce – Cabaj-Čápor 1:2 
3. kolo
Lužianky – Trnovec 4:1 (2:0)
Domáci mali zápas od začiatku vo 
vlastnej réžii, ujali sa rýchleho vedenia. 
Za hostí dal čestný gól v nastavenom čase 
Kukla.
Rozhodoval Joniak pred 100 divákmi.
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futbal  Na hody remíza

Dorast  1.b trieda
Trnovec - H. Kráľová  2:3 (1:3)
Planko, Keszeli
Trnovec - Kráľová n. V. 3:1 (1:0)
Planko, Kulina, Slížka

1. Cabaj-Čápor 3 2 1 0 12:3 7
2. Vinodol 3 2 0 1 11:4 6
3. Rumanová 2 1 1 0 7:5 4
4. Selice 3 1 1 1 5:18 4
5. N. Hrnčiarovce 1 1 0 0 14:0 3
6. Nové Sady 2 1 0 1 8:6 3
7. Trnovec 2 1 0 1 5:4 3
8. H. Kráľová 1 1 0 0 3:2 3
9. Jarok 3 1 0 2 6:19 3
10. V. Opatovce 2 0 1 1 2:6 1
11. Mojmírovce 2 0 0 2 2:4 0
12. Kráľová n. V. 2 0 0 2 4:8 0

Tabuľka I.B trieda 2012/2013

1. Cabaj-Čápor 3 3 0 0 6:2 9 (+3)
2. Selice 3 2 1 0 6:2 7 (+1)
3. Čakajovce 3 2 1 0 6:3 7 (+1)
4. Hájske 3 2 0 1 9:5 6 (0)
5. Lužianky 3 2 0 1 8:4 6 (0)
6. Svätoplukovo 3 1 2 0 7:5 5 (-1)
7. Rumanová 3 1 1 1 5:6 4 (+1)
8. Trnovec 3 1 1 1 4:6 4 (-2)
9. Nové Sady 3 1 0 2 10:7 3 (0)

10. V. Opatovce 3 1 0 2 5:6 3 (0)
11. Diakovce 3 1 0 2 5:7 3 (0)
12. Mojmírovce 3 0 1 2 2:5 1 (-2)
13. Jarok 3 0 1 2 3:10 1 (-2)
14. Rišňovce 3 0 0 3 3:11 0 (-3)

Tabuľka II.A trieda 2012/2013

Starí páni
Trnovec – D. Saliby 1:0

FK Dynamo ďakuje sponzorom 
p. jánovi Gálovi 

a p. Szíjartovi Alexandrovi.



IX. falunap

Polgármesterének kupá

Hód a Vágon

A Tornóci AI és Óvoda mellett 2012. 
7. 16-tól 20-ig nyári tábor működött. 
A táborvezető  a 41 gyermek számára 
gazdag programot készített elő. Az első 
nap délelőttjén a gyerekek ismerkedtek 
egymással, kis kiruccanást tettek Tornóc 
környékén. Meglátogatták Láng Róbert 
farmját, ahol lovagolhattak és kipróbál-
hatták a légpuskával illetve íjjal történő 
lövészetet is. A további napokban me-
gállapították, hogy kis országunknak is 
van tengere, még ha csak kőtenger is. 
Leereszkedtek a Bertalan-tárnába, sétál-
tak Selmecbánya központjában. A közeli  
Kálvária legmagasabb pontjáról csodála-
tos kilátás nyílt a történelmi városra.

Idén az időjárás is kedvezett, a tűző 
nap szinte csalogatott a vízhez. A Vin-
ce-erdei fürdő az úszók és úszni nem 
tudók számára is kiváló strandolási le-
hetőséget jelentett. A víz tiszta és kelle-
mes volt, mindenki kedvére kitombol-
hatta  magát. Természetesen a sport- és 
műveltségi vetélkedőkről sem feledkez-

A  2012/2013-as tanév  2012. 
szeptember  elsején kezdődik. Az 

ünnepélyes tanévnyitóra 
2012. szeptember 3-án /hétfőn/
órakor kerül sor  az iskola épülete előtt.

Az óvoda 
2012. szeptember 3-án 6.30-tól 

áll a gyerekek rendelkezésére.

A Tornóci AI és Óvoda igazgatósága

tünk meg. A tábor részét képezi a sütés 
és a sátorozás is. A sátor helyett a ked-
vezőtlen időjárás miatt a tornateremben 
kellett éjszakáznunk, de ez a gyerekeket 
nem zavarta. Megválasztották a tábor 
szépét a lányok és fiúk kategóriájában is, 
táncoltak a discoban. Az utolsó nap az 
elveszett kincs szellemében telt, s ekkor 
értékeltük ki a különböző versenyeket.

Az étel a kedves szakácsnőknek 
köszönhetően mindenkinek ízlett. 
Köszönet illeti szponzorainkat,  Mgr. 
Adrián Vološinovot, Láng Róbertet és 
Tornóc Községet is. 

Mindnyájan egyetértettünk abban, 
hogy a tábor szuper volt, s megegy-
eztünk, hogy egy év múlva újra talál-
kozunk.

A tábor vezetője: PaedDr. Róbert 
Mittermayer, Mgr. Marcela Paľová, 
PaedDr. Eva Klincková, Mgr. Beáta Kis-
lerová a Katarína Tusková

Katarína Tusková

nyári tábor 2012
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hurrá, 
kezdődik az iskola!

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVII
Szám 4



Čerman Bianka
Matějčík Laura Ashley
Oláh Ádám
Varga Barbara
Zuberník Zsolt
Szabo Péter
Macala Demjén

Oláh Gábor                                             72 éves
Martinkovič László                        66 éves
Vince Gyula                                            61 éves
Bartolen Dezsőné szül. Fehér Mária  80 év.
Fehér Jánosné szül. Gasparík Terézia   85 év.
Kajma János                                           90 éves
Molnár László                                        64 éves

 
 Balogh Margit
                  Janovsky Anna 
                  Kajma László

 Tóth János
                  Marček Dezső

 Homola Mihály
                  Hátaš József

 Fehér János
                  Rampasek Mária

 Kirchner Mária

    

Katarína Sokolová és Juraj Fekeč
Ábrahám Pál és Láng Mónika
Lénárt Sándor és Lénárt Mária
Miroslav Rybár és Miroslava Šimeková

Rehák Ferenc és Šrámek Jozefína

Elsö alkalommal rendezett a Csemadok Tornóci Alapszervezete kreatív 
alkotótábort gyermekek részére..

A tábor jelmondata: „Síppal, dobbal, 
nádihegedüvel“ is lehetett volna, ugyanis 
Tornócon  1970 óta nincs magyar iskola, 
így  nagyon kevés családban beszél 
nek a gyermekekkel magyarul. Pedig 
napjainkban, mikor az idegen nyelvek, 
az angol, a német, minden iskolában 
kötelezö tantárgy, egy nyelv, öseink 
nyelvének elsajátítása szinte vétek. 
Nagyon örültünk, hogy a jelentkezök 
létszáma megfelelt elvárásunknak.

Így július 23.-án, 24.-én és 25.-én 
tizenhat gyermek tanulhatott magyar 

gyermek- dalokat, és gyermekjátékokat, 
mondókákat. Készíthetett, föleg 
természetes anyagokból : búzakalászból, 
csuhéból, dióból, tésztából, 
stb. csodálatos kis alkotásokat. 
Megismerkedhetett községünk 
múltjának egy kis szeletével. E célból 
látogatták meg a jókai vízimalmot.

Befejezésül és köszönetül mind-
azoknak: szülöknek, támogatóknak, a 
Csemadok vezetöségének a gyerme-
kekkel foglalkozó pedagógusoknak, 

falunk polgármes terének és képviselö-
testületének álljon itt Gyulai Pál versé-
nek néhány sora:

Repül, repül a gyermekem,
és soha el nem érhetem!
Nem érhetem el a kezét,
mely messzebb virít, mint a hajnali ég!
Szemében mindhiába nézek,
melyben minden tündéri édes,
és mégis minden álmodik,
Nem érhetem el álmait.

70
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Újszülöttek

Elhunytak

Jubilánsok

Házasságkötés

Aranylakodalom

Tornóci hírek július-augusztus 2012

A csemadok I. Gyermektáboráról Társadalmi 
 rovat



A községi képviselőtestület tizenket-
tedik ülésére 2012. augusztus 6-án került 
sor a  községi hivatal üléstermében. Az 
elnöklő Ján Hrabovský mérnök, a község 
polgármestere volt. Az ülésen 9  képvi-
selő jelent meg. Az ülés minden prog-
rampontjában határozatképes volt. Mivel 
a  programpontokhoz senkinek sem volt 
megjegyzése, sem kiegészítő javaslata, 
a  község polgármestere szavazásra bo-
csátotta és a képviselők egyhangúlag el is 
fogadták. 

Az elnöklő a  jegyzőköny vezetésével 
Motolíková mérnöknőt bízta meg, a  hi-
telesítő pedig R. Hrabovský és J. Čerhák 
volt. A  javaslóbizottságba Hlavatý mér-
nököt, Hanzlík mérnököt és E. Fülöpovát 
választották.

   A következő pont az előző ülések 
határozatai teljesítésének ellenőrzése volt. 
Ehhez a ponthoz a jelentést Ján Hrabovský 
mérnök, a  község polgármestere olvasta 
fel. Elmondta, hogy a  88. számú rende-
let alapján jóváhagyták a községi lakások 
bérleti szerződéseinek meghosszabbítását. 
A feladatot teljesítették. A 90/2012-es ren-
delettel jóváhagyták a  község tulajdoná-
nak átruházását fizikai személyekre. Két 
átruházást az adásvételi szerződésekkel 
együtt kataszteri bejegyzésre javasoltak. 
A  harmadik átruházáson még dolgoznak. 
A  határozatok teljesítésének ellenőrzése 
után a  község gazdálkodásának értéke-
lése és a 2012-es  év I. féléve kiadásainak 
és bevételeinek elemzése következett. Az 
anyagot minden képviselő, a  község fő-
ellenőre és a  pénzügyi bizottság minden 
tagja is megkapta. Erről a pontról a köz-
ség polgármestere tájékoztatott. Megál-
lapította, hogy a  bevételeket 45,23 %-ra, 
a  kiadásokat 56,06 %-ra teljesítették. 
A  költségvetésben kialakult egyenetlen-
séget az állami költségvetésből származó, 
iskola fenntartására szánt összeg-, vala-
mint a részesedési adó csökkenése okozta. 
A  község 2012-es I. félévi költségvetése 
hiánnyal zárult, ennek oka a 164 ezer Є, 
melynek az euroalapokból kéne befoly-
ni. Ezen összeg beszámítása után  35 ezer 
euró lenne a  többlet. A falu gazdálkodá-
sát a pénzügyi bizottság ülésén is megvi-
tatták, a  bizottság a  képviselőtestületnek 
a  gazdálkodás elemzésének elfogadását 
javasolta. A  község költségvetése teljesí-
tésének ellenőrzéséről és ennek eredmé-
nyéről szóló jelentést a falu főellenőre ter-
jesztette elő. Többek közt elmondta, hogy 

a  könyvelés ellenőrzése rámutatott arra, 
hogy mindent  hibátlanul vezettek és az 
aktuális könyvvitel rendben van. A költ-
ségvetés kimerítésének és teljesítésének 
aprólékos értékelése után azt ajánlotta, 
hogy a község költségvetésébe kerüljön be 
a 2011-es év végéről kimaradt összeg, to-
vábbá hozzák nyilvánosságra a számlákat, 
szerződéseket és megrendeléseket, figyel-
jék a kommunális hulladék eltávolításával 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat úgy, 
hogy a kettő közti különbség minimalizá-
lódjon, és a  községi képviselőtestületnek 
azt ajánlotta, szavazzák meg a  bevételek 
és kiadások kimerítését a 2012.1.1 – 2012. 
6.30-as időszakra.

     Ezután következett a  4/2012-es 
általános érvényű rendelet, a  Tornóc 
Község Tűzvédelmi Szabályzata javasla-
tának megvitatása, amelyet egy szakmai 
alkalmassággal rendelkező személy, K. 
Jarošová dolgozott ki. A  dokumentum 
tartalmazza a  község kötelezettségeit 
a  tűzvédelem terén, a  megelőző ellenőr-
zések elvégzését, a községi tűzoltótestület 
megalakítását, annak feladatát és tagjai-
nak kijelölését. A tűzoltótestület parancs-
noka Daniel Kňažko mérnök. Az egész 
dokumentum megtalálható a község hon-
lapján. A  rendelet elfogadását a  képvise-
lők egyhangúlag megszavazták. 

    A törvény változásával összhang-
ban új alapokra kell helyezni a  képvi-
selők jutalmazását, a  törvény 25 §-a  9. 
bekezdésének értelmében a  képviselők 
főleg a  tisztség betöltésével kapcsolatos 
feladatok nehézsége szerint, az elfogadott 
alapelvek alapján jutalmazhatók. A  kép-
viselők megegyeztek abban, hogy az em-
lített dokumentumot az októberi ülésre 
előkészítik. Az „egyéb” és a „beérkezett 
posta”  pontokban megtárgyalták a 303-as 
lakóház bérlőinek kérvényét, mely a  ház 
szigetelésére, a  nyílászárók cseréjére vo-
natkozik és az energiatakarékosságot se-
gíti elő. A  kérvényt az egyes bizottságok 
elé terjesztették. A  községi képviselőtes-
tület bizottságai támogatták az épület re-
konstrukcióját, és a testület  elfogadta az 
építkezési engedély céljából készülő pro-
jekt kidolgozását. Maga a  rekonstrukció 
a költségvetés függvényében valósul meg. 

    A  következő pontban a  község 
polgármestere tájékoztatta a  jelenlévőket 
a községi utak,járdák rekonstrukciójának 
költségvetéséről. Ez főként az Állomás-, 
a Temető-, a Jatai-, a Sport- és a Sőtér ut-

cát, valamint a Molnár sort érinti. Az elő-
zetes költségvetés 349 ezer Є áfával együtt. 
A  megrendelésre pályázat kiírását terve-
zik. PaedDr. Suba hangsúlyozta a  járdák 
javításának szükségességét és megemlítet-
te, hogy utaink a nagy teherforgalom mi-
att rossz állapotban vannak, ezért a jövő-
ben e problémára megoldást kell találni.

    A  beérkezett postában ajánlat  
jött a  falunak a  390. számú lakásingat-
lan és a hozzá tartozó telek megvételére. 
A  szakértői vélemény alapján az ár 16 
900 Є. A kínálat 16 ezer volt, a képviselők 
egyhangúlag az ingatlan 15 ezer euróért 
történő megvételére szavaztak. Ebben  
a  pontban szót kért Čerhák úr, a  sport-, 
kulturális-, ifjusági-, szociális- és egész-
ségügyi bizottság elnöke.Tájékoztatott 
a  komisszió üléséről, melynek témája az 
alapiskola harmadik speciális osztályának 
létrehozása volt. A  bizottság javasolta az 
iskola kérésének jóváhagyását. Ezzel kap-
csolatban parázs vita alakult ki. A  kép-
viselők kritizálták az intézmény újabb 
speciális osztályának  létrehozását. Megje-
gyezték, hogy sajnos, az ezen osztályokat 
látogató gyerekek nehezen kezelhetők, 
nem képesek alkalmazkodni, zavarják 
a  tanítási folyamatot és a  többi gyereket. 
Sok szülő ezért Vágsellyére íratja gyerme-
két. Az ülésen az iskola igazgatónője is 
részt vett és elmondta, miért van szükség 
az újabb speciális osztályra. Ha nem jöhet 
létre, akkor ezeket a gyerekeket a klasszi-
kus osztályokban kell elhelyezni, s ez még 
nagyobb gondot okoz majd a tanulásban. 
Végül a képviselők így szavaztak:

az osztály létrehozása mellett volt:  
Hanzlík mérnök, E. Fülöpová, PaedDr. 
Suba

ellene: Hlavatý mérnök, Láng úr, R. 
Hrabovský, Gašpieriková mérnök

tartózkodott: Čerhák úr, Čelítko úr
A szavazás eredménye alapján a köz-

ségi képviselőtestület nem hagyta jóvá 
a  harmadik speciális osztályt. Čerhák úr 
a  továbbiakban tolmácsolta bizottságá-
nak  a  kiskorú Novák árváknak nyújtott 
anyagi támogatásra tett javaslatát. A kép-
viselők egyhangúlag 330 eurót szavaztak 
meg minden gyermekre azzal a kitétellel, 
hogy a pénzt célirányosan használják fel. 
Ezután a polgármester úr a falu közepén 
lévő egykori parókia épületének községi 
tulajdonba vételéről szóló javaslattal foly-
tatta hozzászólását. Itt feltétel volt a múze-
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kedése nem megfelelő. A szeparált nyers-
anyaggal teli zsákokat kiszórják, sőt szét 
is szaggatják, az árokba dobálják belőlük 
a  szemetet, s  az is előfordul, hogy ezek 
a gyerekek bemásznak a lakatlan házakba 
is. Szükséges, hogy a  rendőrség őrjára-
tai gyakrabban figyeljék ezt a  problémás 
területet. A  polgármester közölte, hogy 
bővítik a falu kamerarendszerét és a köz-
ségnek ebbe a részébe is raknak térfigyelő 
kamerát. A vita további részében Kántor 
úr a  VERMEK melletti,saját kerítésnél 
lévő akácfák kivágását kérte, mivel ezek 
a  fák megbolygatják az ottlakás higiéniai 
feltételeit és veszélyeztetik a környék lakó-
it. A fák mellett található a gázvezeték is.

     Hlavatý mérnök azon 400 eurós 
támogatás felhasználásáról számolt be, 
melyet a Csemadok 3 napos táborára fo-

lyósítottak. Ezt az összeget a 16 gyermek 
kézimunkáihoz és az egynapos jókai ki-
rándulásra használták fel. A  Csemadok 
hozzájárult a gyerekek étkeztetéséhez is. 

    Čerhák úr tájékoztatott a focipálya 
szociális berendezéseinek létesítéséről és 
kérte, hogy erre a  célra különítsenek el 
egy bizonyos összeget. Ezt a  polgármes-
ter elutasította, mivel a  TJ Dynamonak  
a község költségvetéséből már jóváhagy-
tak 20 000 eurót és további 5 ezret adtak 
az anyagi kiadásokra, amiből a kaput csi-
nálták meg. 

    Mivel több felszólaló nem volt, 
Hlavatý mérnök előterjesztette a  hatá-
rozati javaslatot, melyet a  képviselők 
egyhangúlag elfogadtak. Az elnöklő 
megköszönte a jelenlévők részvételét és 
az ülést berekesztette.

umi tárgyak tárolására szolgáló pótépület 
biztosítása és annak tulajdonba vétele. 
Ezidáig nem találtak megfelelő épületet. 
Ezután következett a vita. A vitába Varga 
úr, a 78. lakóház bérlője jelentkezett. Kér-
te az épület lépcsőjének megjavítását, mi-
vel rossz állapota miatt balesetveszélyes. 
A polgármester  közölte, hogy a javításra 
felhasználható a  bérlők által karbantar-
tási alapba befizetett összeg. A következő 
felszólaló Kozár úr volt, aki szeretné, ha 
a  kommunális hulladék elszállítását más 
formában, nem az eddigi jegyrendszer-
rel oldanák meg, mivel vele is többször 
előfordult, hogy a  zsetonokat egyenesen 
a kukából tulajdonították el, érdekes mó-
don még a  környékbeli kisgyerekek is. 
Ezen lokalitás problémás lakóinak visel-

 A július és augusztus a horgászidény 
kiteljesedése, amikor is a horgászok kisebb-
nagyobb kiruccanásokra vesznek ki szabad-
ságot. Ezekben a hónapokban az időjárást 
csak ritkán zavarták meg esőzések, tehát a 
horgászok teljes mértékben hódolhattak 
szenvedélyüknek. A száraszság miatt a Vág 
átfolyása is egyenletes volt, így kellő körül-
mények adódtak a horgászásra.

A horgászok visszajelzései szerint 
revírjeinkben szép fogások vannak pon-
tyokból, dévérkeszegből, de ragadozó ha-
lakból is, melyek szezonja kicsit később jön. 
Kollégáinknak, Lacko Krištofnak és Ľudko 
Rudickýnek a pontyhalászatkor a Vágon 
július 7-én sikerült harcsát is fogni, mely 24 
kg súlyú és 154 cm hosszú volt. Gratulálunk 
hozzá!

A halastavakban a hosszan tartó 
szárazságnak köszönhetően egyre keve-
sebb a víz, de így sem állapítottak meg 
oxigénhiányt,amit a halak észrevenné-
nek. Augusztusban az Amerika III. és 
VĺZÁLLÁS halastónál 5+5 q  K2 ponty tele-
pítésére került sor, az AMERIKA III. halas-
tóba a szeptemberre tervezett versenyekhez 
további pontyokat telepítenek 5 kilós súlyig 
a beugró összegétől függően. A telepítést 
követően, a verseny előtt a halastóban ti-
los lesz a horgászás. A Vág horgászhelyein 
szaporodnak a különféle anyagokból épített 
hajlékok, ahol székek, fotelok, ágyak talál-
hatók... Figyelmeztetünk mindenkit, hogy 
ez a horgászhely elkerítésének számít, s ezt 
a törvény tiltja. Ezen kívül a felhasznált 
dolgokkal szennyezik a környezetet, ami 
szintén büntetendő. A Vermek halastónál 

8.3-án horgászbottal való ellenőrző lehalá-
szás valósult meg, de nem volt túl sikeres. 
Csupán néhány kisebb ponty és kárász ke-
rült horogra, melyet átvittek az AMERIKA 
III. halastóba. Ezalatt a két hónap alatt a 
halőrök minden horgászterületen végeztek 
néhány ellenőrzést.

Ezek során megint a mindig ismétlődő 
hiányosságok merültek fel, mint az előző 
napi fogás bejegyzése illetve ennek elmu-
lasztása, a kötelező felszerelés hiányossága, 
helytelen parkolás, rendetlenség a horgász-
területen...  Minden esetet szóban rendez-
tek. Újból figyelmeztetjük azokat, akik hor-
gászás céljából látogatnak a vizekre, vagy 

csupán pihenni szeretnének, ne hagyjanak 
szemetet maguk után.. Az Amerika III. 
tisztításánál  július elején 26 zsák szemetet 
szállítottak el, augusztus 8-án ismét 17 zsák 
szemét gyűlt össze, a Vágnál pedig 8 zsák. 
Amennyiben a helyzet nem változik, szigo-
rúbb intézkedésekre lesz szükség. A szemét-
szedés és –elszállítás pénzbe kerül, amelyet a 
költségvetés más területéről kell elkülöníte-
ni, ahonnan aztán hiányozni fog.

A szezon további részében mindenkinek 
erőt, egészséget és sok jó fogást kívánunk!

PETROV ZDAR, a  tornóci 
horgászszövetség vezetősége

Folytatás az 3. oldalról
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A hívők nagy része és falunk lakosainak többsége június végén meglepődve vette tudomásul, hogy  Mgr. Schönwiesner 
Károly plébános-esperest, aki már 13 éve szolgált plébániánkon, hirtelen a Pőstyén melletti Vígvárra helyezték át.

A hosszú évek során, melyet Mgr. Schönweisner köztünk töltött, aktívan bekapcsolódott a község életébe. 
Együttműködött a községi hivatallal, amely  dícsérte ezt az együttműködést, hiszen mindig készséges volt velük. Sok 
hívő nem csupán lelkipásztorának, hanem jó barátjának, sőt családtagjának  tekintette. Foglalkozott a fiatalokkal is, 
megalapította a Light my day énekkart, mely fellépéseivel hozzájárult az istentiszteletek ünnepi hangulatának emeléséhez.

Ezt az értékes embert vitathatatlanul legtöbbet az Urunk Színeváltozása  templom rekonstrukciója kapcsán fogjuk 
emlegetni, melyre nem kis igyekezettel megszerezte a pénzt. Sose felejtette el megköszönni az adakozók segítségét, de a mű 
oroszlánrésze mégis őt illeti. A gyönyörűen rendbehozott templom még hosszú ideig fogja szolgálni a hívőket, s egyben 
jelentős kulturális örökségnek is tekinthető.

Tisztelt plébános úr! Köszönünk mindent, s további  munkájában és magánéletében is a lehető legjobbakat kívánjuk! 
Nem felejtjük el Önt!

 2012. 6.30-án a  Falunapok kereté-
ben a  VERMEK halastavon került sor 
legfiatalabb tagjaink horgászversenyére. 
A gyönyörű nyári napon a körzeti szer-
vezet 22 legfiatalabb tagjából 7  indult 
a versenyen.

A  gyerekek a  verseny megnyitása 
után szüleik segítségével  nagy elánnal 
fogtak neki   a horgászásnak. Többnyire 
kárász és ponty akadt a horgukra, melye-
ket folyamatosan megmértek, s a magas 
hőmérséklet miatt azonnal vissza is en-
gedtek a vízbe.

A  verseny befejeztével a  gyerekek 
frissítőt kaptak.
1. hely: Marco Ostrožanský, 
                aki 12,26 kg halat fogott összesen
2. hely: Štefan Keszely     8,66  kg
3. hely: Patrik Szabo        6,50  kg

A  győztesek és a  résztvevők is sz-
ponzorainknak köszönhetően tárgyi ju-
talmat kaptak. 

A helyezéstől függetlenül a verseny-
zők mindnyájan nyertesek, akik szüleik 
segítségével felfedezik a  horgászat cso-
dáit és a  természet szépségeit, melynek 
részét képezik a halak és a további  élőlé-

nyek, melyeket a horgászat során ismer-
hetnek meg.

A  további évekre egyre nagyobb 
horgászsikereket kívánunk nekik, s  azt 
is, hogy szüleik és az idősebb horgászok 
segítségével fokozatosan tudatosítsák, 

hogy a horgászat nem csupán a halfogá-
sról szól, hanem a halakkal és az életkör-
nyezettel való törődésről is.

Végezetül köszönetet mondunk 
a  falu vezetőségének, szponzorainknak, 
Vladislav Ševčíknek , Marek Durzának 
és mindenkinek, aki szervezéssel, techni-
kával vagy kétkezi munkájával hozzájá-
rult a halastó környékének szépítéséhez, 
s ahhoz, hogy a fiatal horgászok versenye 
megvalósulhasson.

PETROV ZDAR, 
a tornóci halászszövetség vezetősége

A gondozói szolgáltatások létesítményének lakói köszönik Darinka 
Seemannová szül. Matúšovának az anyák napjára küldött virágokat..
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Az est legjobb énekesei:
1. Kategória – Dominik Sedlák 
2. Kategória – Ema Slamková
3. Kategória – Tatiana Sedláková

 A helyi kultúrház nagytermében  
már 2012. június  29-én, pénteken  me-
grendezték  a Talent 2012 járási énekver-
seny hatodik évfolyamát, melyet anyagi-
lag a Nyitrai Kerületi Önkormányzat is 
támogatott. A verseny három kategóri-
ában zajlott. Győztesek:  – 1. kategória 
Dominik Sedlák, 2. kategória Ema Slam-
ková, 3. kategória Tatiana Sedláková.

2012. 6. 30-án a Vermek halastónál 
gyerekeknek rendeztek horgászversenyt. 
Már nyolc órától minden versenyző igy-
ekezett a lehető legtöbb halat kifogni. A 
győztes Marko Ostrožanský lett.  

Délután a kultúrház udvarán sor 
került a  gulyásfőző verseny III. évfoly-
amára. Ebben az évben csupán három 
csapat versenyzett – a Gulyásszakértők, 
a Tűzoltók és a Kľučiareň farm. Jól be-
fűtöttek a bográcsok alá, s a nagy hősé-
gben csak úgy szakadt   róluk a víz. Vé-
gül a Gulyásszakértők nyertek.

17 órakor Ján Hrabovský mérnök, 
a falu polgármestere rövid beszéddel 
köszöntötte a jelenlévőket. A kultúr-
műsorban tánccal és énekkel léptek fel  
a Tornóci Alapiskola és Óvoda tanulói. 
Ezután a Talent 2012 győztesei szóra-
koztatták a közönséget. A gulyásfőző 
verseny eredményhirdetése után a kul-
túrház udvarán az Adria illatát idézte 
Božana énekesnő fellépése. A műsorból 
a helyi nyugdíjasklub Őszirózsa énekka-
ra sem hiányozhatott. A country-zene 
rajongóinak Gabriel Hambalko és zene-
kara játszott. A táncolni és mulatni vá-
gyóknak egészen reggelig az Atlas együt-
tes húzta a talpalávalót.

A falunap   most   először   zajlott 
a kultúrház udvarán, mely a központi 
zóna átalakítása keretében nemcsak új 
arculatot kapott, hanem céltudatos ki-
használásra is alkalmassá vált.

          A Tornóci AI és óvoda a község-
gel együttműködve és a Nyitrai Kerüle-
ti önkormányzat anyagi támogatásával 
2012.6.29-én rendezte meg  a közkedvelt 
és már nagyon várt  ÉNEKESEK KE-
RESTETNEK  elnevezésű tehetségkuta-
tó versenyt.
A versenybe 20 fiatal énekestehetség ne-
vezett be. 3 korcsoportban versenyeztek.

A helyezésekről a háromtagú zsüri dön-
tött a következő összetételben:
Mária Mészárosová  -  operaénekesnő
Kristína Sztresnyáková – a DiVoce ma-
gán énekiskola tulajdonosa
Mária Marčeková – a helyi alapiskola pe-
dagógusa
Községünket a versenyen Katrin Kisová 
képviselte, aki kategóriáján belül  Whit-
ney Houston igényes dalával. a 3. helyet 
szerezte meg.
Mindent  nagyon köszönünk  a rész-
tvevőknek , a közönségnek és Klincko 
úrnak. Reméljük, egy év múlva ismét 
akadnak községünkben  bátor verseny-
zők, akik majd megmutatják, mennyire 
tehetégesek az éneklésben.

Milyen is volt a IX. falunap
Csodálatos napsütés, szinte trópusi hőség és kitűnő hangulat. Ez jellemezte az idei, 
sorrendben már a kilencedik falunapokat.
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Tornóc Község
az 596/2003-as, oktatásügyi igazgatásra és az oktatásügyi önkormányzatokra 
vonatkozó  törvény 4.  §-a  és az 552/2003-as, közoktatásban végzett munkára 

vonatkozó törvény 5. §-a  értelmében

pályázatot hirdet 
a Tornóci Alapiskola és Óvoda igazgatói posztjának betöltésére.

Az igazgatói tisztség betöltésének feltételeit a 317/2009-es, pedagógiai és szakvizsgázott 
pedagógiai alkalmazottakról szóló törvény tartalmazza..

Kvalifikációs- és egyéb  feltételek és kritériumok:
• megfelelő szakterületen szerzett végzettség az SZK Iskolaügyi Minisztériuma 
437/2009-es rendelete alapján, mely meghatározza a pedagógusok  és   szakvizsgával 
rendelkező pedagógusok egyes kategóriáinak kvalifikációs feltételeit
• első kvalifikációs vizsga /első atesztáció/ a 317/2009-es, pedagógiai és   szakvizsgázott 
pedagógiai alkalmazottakról szóló törvény 27. §-a 5-, . vagy a 61.§ 7. bekezdése 
értelmében   
• legalább 5 év szakmai gyakorlat
• az első atesztáció elvégzése a 317/2009-es, pedagógiai és szakvizsgázott      pedagógiai 
alkalmazottakról szóló törvény 27. §-a 5., illetve a 61.§  7. bekezdése értelmében
• erkölcsi feddhetetlenség
• egészségi alkalmasság  / testi és lelki alkalmasság /
• az államnyelv ismerete

Szükséges iratok:
• írásbeli kérvény a pályázaton való részvételre
• a végzettséget bizonyító és az I. atesztáció /vagy annak megfelelő vizsga/ elvégzéséről 
szóló  dokumentumok fénymásolatai
• igazolás a pedagógiai gyakorlat idejéről
• hivatalos,  strukturált életrajz
• az iskola fejlesztési koncepciójáról szóló javaslat / maximum 4 oldal/
• erkölcsi bizonyítvány /legfeljebb 3 hónapos/
• a pedagógusi és vezetői tevékenységre jogosító, testi és lelki alkalmasságot bizonyító 
orvosi igazolás 
• beleegyezés a pályázó személyes adatainak pályázathoz szükséges felhasználásába 
a 428/2002-es, személyi adatok védelméről szóló törvény 7. §-a 1. és 2. bekezdése 
értelmében

A pályázáshoz   az írásbeli kérvényt a szükséges adatokkal együtt a 2012. 9.28-ig 
/15 óráig/ juttassák el a következő címre:   Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 
č.587. /Postázás esetén a postai pecséten lévő dátum a döntő/.

A borítékra írják rá: ,, VK- RIADITEĽ ZŠ s MŠ- NEOTVÁRAŤ“

A versenytárgyalás időpontjáról és helyéről a feltételeket teljesítő pályázókat
az Iskolatanács írásban értesíti.

Tornóc, 2012. 8. 30                                                             Ján Hrabovský mérnök,       
      a község polgármestere

virágüzlete
Darina Seemannová

Posta utca 688.
    Tornóc

Az üzlet kínálata:
- vágott virágok
- cserepes virágok
- művirágok és csokrok
- koszorúk
- gyertyák
- ajándéktárgyak
- kosarak

Megrendelésre készítek:
- esküvői csokrokat és  
  dekorációkat
- ünnepi csokrokat és 
  dekorációkat
- temetési csokrokat
- virágkosarakat
- ajándékkosarakat és 
  -csomagokat hozott anyagból

Nyitvatartási idő:
Kedd – Péntek:
9:00 – 16:00 hod.
Szombat:  
9:00 – 12:00 hod.
Temetési megrendelések esetén 
hétfőn is kinyitunk.

Virágok és koszorúk munkaidő 
után is rendelhetők

A megrendelt csokrokat és 
koszorúkat megegyezés szerint a 
szertartásra szállítjuk

A községben és annak közvetlen 
környékén a megrendelés házhoz 
szállítását is biztosítjuk.

Rendelések a következő 
telefonszámon: 

0911 281 455
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 Bizonyára sok halász, vadász és 
egyéb látogató is észrevette, hogy bizo-
nyos jelek a Vág itteni szakaszán hódok 
jelenlétére engednek következtetni. Erre 
a partmenti növények, megrágott fák és 
„csúszdák” utalnak, ahonnan a hódok a 
megrágott ágakat húzzák be a vízbe.

Ebben a cikkben röviden szeretném 
megismertetni önöket a vizihód /Castor 
fiber/ életével.

A vizihód Európa és az északi fél-
teke legnagyobb rágcsálója. Teste a vizi 
életmódhoz alkalmazkodott. Hatalmas 
szaporodóképessége ellenére a 18. szá-
zadban és a 19. század elején majdnem 
kihalt nemcsak nálunk, hanem szinte az 
egész Európában is. Ha mélyebben bele-
mennénk a történelembe, a hód mindig 
is üldözött és irtott állat volt. Ehhez nem 
csupán az állatbirodalmával kapcsolatos 
nézetek és babonák járultak hozzá, ha-
nem az a tény is, hogy a hódhús fogyasz-
tása a gazdagok kiváltsága volt.

Szlovákia területén a 17. században 
még nem volt érdekesség a hód. Minden-
napos egyed volt a Duna-menti alföldön, 
az Ipoly és a Garam folyóban. 1985-ben 
ismételten jelezték a hód előfordulását a 
Dunában /SOMOGYI, 1985/. A hód való-
színűleg osztrák restitúciós projekt során 
származott ide /VALACHOVIČ, 2007/.

A felnőtt egyed 67-100 cm hosszú és 
30 kilót is nyomhat. Legjellemzőbb testré-
sze a lapos farok, melyet pikkelyek fednek. 
Hossza 30 cm is lehet. Széles, lapított, vége 

 A horgászok többsége jól tudja, 
hogy július végén - augusztus elején 
szürkületkor a folyók felszínén hatalmas 
mennyiségben rajzanak, s megkezdődik a 
halak esti lakmározása. A  homloklámpa                                  
meggyújtása után a fényre repülnek, 
tele lesz velük a szemünk, s a halak 
nem kapnak, mert az ilyen terített 
asztalnak egyetlen hal sem tud ellenállni. 
Előfordulásuk a vizek minőségének és 
tisztaságának jelzője.

Röviden – mi is a kérész. A kérészek 
/Ephemeroptera/ hosszú, gyenge lábú 
rovarok. Törékeny testük 5–38 mm 
hosszú. A hímek első pár lába erősebb, 
előrenyúló: párzáskor ezzel ragadják 
meg a nőstényt. Általában két pár 

tompán lekerekített. Ezt kormányzásra 
és evezőként is használja gyorsuláskor és 
úszáskor. 7 kilométeres óránkénti sebes-
séggel is képes úszni. Néhány szerző szerint 
/BUDAJOVÁ, 1994/ a hód 12 percet is kibír 
a víz alatt, de a normális merülés, alábukás 
jóval rövidebb ideig tart. A hód kiváló úszó. 
Koponyacsontja hatalmas és érdekesek rajta 
a nagy, elöl narancssárga színű vésőfogak. 
Ezek a legkeményebbek, a szájüregbe irá-
nyuló fogak puhábbak. Az állandó rágás 
során a fogak magukat köszörülik.

A hód monogám állat. Kolóniákban 
él, mely szülőkből és két vagy több utódge-
nerációból áll. Évente egyszer szaporodik 
januártól márciusig, az időjárástól függő-
en.

A párzás a vízben zajlik, állatokra nem 
jellemző módon hasukkal egymásnak 
szemben /HULĺK., 2007/

szárnyuk van: szárnyaik különösen 
sűrű, átlátszó erezete a szitakötőkre 
hasonlít, de az első szárny háromszög 
alakú, a nem mindig kifejlődő második 
pedig tojásdad és sokkal kisebb. 
Nyugalmi helyzetben szárnyaikat nem 

A vemhesség 105-109 napig tart, a ki-
csinyek áprilistól júniusig jönnek a világ-
ra. A nőstényhód 2-5 utódot hoz világra, 
akik rögtön látnak és önállóan mozognak 
/VOREL, 2006/. Az anyjuk három hóna-
pig szoptatja őket. Már két hét után pró-
bálnak lágyszárúakat és növényi eredetű 
élelmet fogyasztani, melyet az anyjuk sze-
rez és visz be a vackába.

A kicsinyek gyorsan nőnek, mivel 
az anyatej nagyon értékes, nagy meny-
nyiségű zsírt és fehérjét tartalmaz. Any-
jukkal kisgyermek nyafogásához, viny-
nyogásához hasonló fütyülő hangon 
kommmunikálnak.

Vackukból a kicsinyek 4-6 hét után 
távoznak szüleik kíséretében. A családdal 
2-3 évig maradnak, s körülbelül ezelatt 
lesznek ivarérettek. Az ivarérett egyének 
kora tavasszal hagyják el a kolóniát és 

tudják összehajtani; azok a test fölött 
egymáshoz simulnak. A kérészek 
rendjében előfordul a szubimágó állapot 
is. Ebben a rovaroknak már teljesen 
kifejlett szárnyaik vannak, de még 
nem ivarérettek. Csak egy újabb vedlés 
után válnak ivarérett, imágó állattá. A 
kérészek a felszíni vizek valamennyi 
fajtáját kedvelik, nagyon érzékenyek a 
víz tisztaságára és oxigéngazdagságára. 
A szennyezett vizekben csak néhány 
fajtájuk képes megmaradni, de az erősen 
szennyezett helyeken végképp nem 
fordulnak elő.
A tiszavirágok családja

Ezek a fajták a víz felszínére 
rakják a petéiket, és lesüllyednek 
a tó fenekére és ott fúrják a földbe 
magukat. A lárvák elsősorban folyami 
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A NKÖ dotációjasziklák alatt élnek, a dús növényzet 
közé és az üledékbe fúrják magukat. A 
kifejlett állat közismerten rövid életű. 
Fajától függően egy év vagy pár hónap 
alatt 20-30-szor vedlik egy lárva. Az 
utolsó vedlés majdnem felnőtt korban 
történik meg. Főleg tavaszi és nyáreleji 
rajzáskor figyelhetők meg, amikor 
násztáncukat járják. A tiszavirág 
rajzása az esti órákban kezdődik és 
körülbelül három órán át tart. A rajzás 
nyitányaként az agyagos partoldalban 
élő hároméves lárvák felemelkednek a 
víz felszínére.

Feldolgozta: 
Jozef Belovič mérnök, a tornóci 
halászszövetség gazdasági felelőse

Forrás: internet

több tíz kilométerre is eltávolodnak. Egy 
hódkolónia átlagos nagysága öt-nyolc 
egyén /VOREL/.

A hód reprodukciós képessége 16 éves 
koráig tart, de legjobb  4. és 10. életéve kö-
zött. A hódok a táj jellegétől függően 2 km 
hosszú területet is elfoglalnak.

Főként alkonyatkor és éjjel aktívak. 
Egy éjszaka alatt 20 kilométert is képesek 
haladni, de átlagosan 5,2 km-es távolság-
ban mozognak.

Előfordulási helyükön a helyzetből 
adódóan hódvárakat, kotorékokat épí-
tenek, néhol elég ha csak vackot ásnak 
a partfalba néhány nyílással. A bejárat 
mindig a víz alatt van. A vackában elég 
száraz hely található, a levegő bevezeté-
sére szellőzőnyílást alakítanak ki, mely 
esetleges vészkijáratként is szolgálhat a 
ragadozók elől. Az egyes hódcsaládok 

erős teritóriumokban élnek, s lakóterüle-
tüket aktívan védik. A terület nagysága a 
feltételektől és a környezet kihasználtsá-
gától függ.

A hód szigorúan növényevő. A 
halászoknak tehát nem kell félteniök 
tőle a halállományt. Egész évi friss ve-
getációra specializálódik, télen rő-
zsével, fakéreggel, fák és bokrok ága-
ival táplálkozik /JEŽEKOVÁ, 2002/. 
Kulturált helyen a mezőre is kimegy 
élelemért. Nem veti meg a kukoricát, cu-
kor- és marharépát, a gabonát és a nap-
raforgót sem. Imádja a gyümölcsfákat is 
/BUDAJOVÁ, 1994/.

A vegetációs időszak végén a hódok 
más élelemfajtára térnek át. Elkezdik 
rágni a fákat, ledöntögetik azokat, hogy 
hozzájussanak a koronájához. A tényt, 
hogy a hód néhány tonnás fával is ké-

pes manipulálni anélkül hogy kárt tenne 
magában, azzal magyarázzák, hogy ma-
gát a fa ledöntését a szélre bízza, mely 
elvégzi a favágás legveszélyesebb részét /
VALACHOVIČ, 2003/.

   A fa kérge néhány kedvezőtlen hatá-
sú, káros anyagot is tartalmaz /szalicilsav, 
szaponitok, stb./, ezért a hód  legjobban a 
könnyen emészthető, puha fákat kedveli. 
A zavartalan emésztést a speciális három-
lebenyes, nagyon hosszú vakbél biztosítja, 
mely emésztést elősegítő baktériumokat 
tartalmaz. Kicsinyeik számára épp a nö-
vényekről, rügyekről fakéreg fogyasztásá-
ra  való áttérés jelenti a kritikus időszakot 
/ DOBIAŠ, 2007/. Az élelem feldolgozását 
saját, nagy tápértékű első emésztési ter-
mékének megrágása is elősegíti. A hódok 
a gyenge, zöld ürüléket egyenesen  vég-
bélnyílásukról eszik le.

Természetes közegében, a vízben a 
hódnak nincs ellensége. A kishódokra a 
nagy ragadozó halak /északi csuka – Esox 
lucius és a harcsa – Sirulus glanis/ jelente-
nek bizonyos veszélyt.

Ennyi lenne röviden az ismertető 
horgászterületünk régi-új lakóiról.

Végezetül köszönetet mondok Bc. Ti-
bor Benčičnek, a Poľovníctvo a rybárstvo 
folyóirat főszerkesztőhelyettesének a cikk 
megírásához rendelkezésre bocsátott 
anyagokért.
Illusztrációs felvétel: hód-Castor fiber Bc. 
Tibor Benčič,   hódcsuszdák és megrágott 
fák, a Vág 53. folyókilométere – Jozef Belovič 
mérnök

           Jozef Belovič mérnök,
a halászszövetség gazdasági felelőse

 Manapság minden, kultúra számára szerzett támogatásnak örülünk. A Nyitrai  
Kerületi Önkormányzat ebben az évben is 100 euróval támogatta a helyi könyvtárat. 
Az összegnek köszönhetően a könyvtár polcain ezek az új kiadványok találhatók meg:

Ifjusági szépirodalom
Rázusová-Martáková: Do školy
Nevis: Traja pátrači 62 – 
           Záhada faraónovho odkazu
Whiteová: Nikto nie je bez viny

Ifjusági tudományos irodalom
Zubály: Dinosaury                                                                    

Szépirodalom felnőtteknek:                                                            
Quirk: 500 mocných
Gerritsenová: Červený fénix

Harris: Index strachu
Glukhovsky: Metro 2033                                                                         
Glukhovsky: Metro 2034
Krausová: Prachy pani Schwarzovej
Červenák: Sekera z bronzu, rouno ze zlata

Tudományos irodalom felnőtteknek
Sitchin: Ztracené říše

 A Nyitrai  Kerületi 
 Önkormányzat dotációja  
 a kultúra támogatására
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Táblázat „A“                                           kapitány
1. TMA                  3   3   0   0   12:6     9 b      Petrovič Róbert                         
2.Pohoda               3   1   1   1   15:7     4 b      Vincze Peter                        
3.Red Devils         3   1   1   1   14:13   4 b      Karkuš Andrej                        
4.Old Boys            3   0   0   3   5:20     0 b      Novotný Juraj 

„C“ csoport - diákok

Táblázat „B“            kapitány
1.Schalke 3   3   0   0   22:1   9 b       Szitás Mikuláš
2.J.G.Mont 3   2   0   1   8:3     6 b       Gál Ján
3.Rybári  3   1   0   2   3:18   3 b       Keszely Štefan
4.W-Team 3   0   0   3   5:16   0 b       Žigárdi Tomáš

Immár hagyomány, hogy Tornócon 
Szent Cyrill és Metód ünnepén a községi 
hivatal és a  fociklub közreműködésével 
megrendezik a község polgármesterének 
kupájáért folyó minifocitornát. ĺgy volt 
ez idén, 2012. július 5-én, csütörtökön 
is. A tornára 12 csapat nevezett be, ebből 
négy diák. A  csapatokat sorsolással há-
rom csoportra osztották. Az „A” és „B” 
volt a főcsoport, a „C” pedig az ifjusági. 

Az „A” csoport csapatai 
és az eredmények:

Pohoda - Old Boys  9:0
TMA - Red Devils  6:2
Pohoda - TMA   2:3
Old Boys - Red Devils  3:8
Pohoda - Red.Devils  4:4
Old Boys - TMA   2:3

Az „B” csoport csapatai 
és az eredmények:

Schalke - J.G Mont  1:0
Rybári - W-Team   3:2
Schalke - Rybári   14:0
J.G.Mont - W-Team  6:2
Schalke - W-Team  7:1
J.G.Mont - Rybári  2:0

A kupagyőztes ismét Schalke lett

FC Stars FC Anonymos AS Roma FC Darebáci

FC Stars 3b 1:10 3:1 0:5
FC Anonymos 10:1 6b 5:1 1:3

AS Roma 1:3 1:5 0b 3:7
FC Darebáci 5:0 3:1 7:3 9b

Helyezések:
1. FC Darebáci, kapitány Nikolas Bencz
2. FC Anonymos, kapitány Franko René
3. FC Stars, kapitány Zsille Róbert
4. AS Róma, kapitány Sztojka Nikolas

Döntő: 
FC Darebáci – FC Anonymos  5 : 1

A döntőbe az „A“ csoportból  a TMA és 
jobb gólaránnyal a Pohoda jutott, a „B“ 
csoportból pedig a Schalke és a J.G.Mont
Az „A“ csoport győztese játszott a  „B“ 
csoport második helyezettjével és 
fordítva.
TMA – J.G-MONT  2 : 2 
a  döntőbe jutásról a  7  méteresek 
döntöttek, amit a  J.G-Mont nyert meg 
3:1 arányban
POHODA – SCHALKE    0 : 6  
A  szünetben a  11 méteresek rúgására 
került sor, ahová 46 felnőtt és 23 diák 
jelentkezett. A  felnőtteknél Puskás 
Szabolcs szerezte meg az 1. helyet 
14 góllal, Mikuláš Szitás 13 góllal 
a  második-, Zlatko Sztojka pedig 10 
góllal a harmadik lett.
Diákok: 1. hely Tomás Čelítko, 2.  hely 
Nikolas Horváth, 3. hely Nikolas Bencz

Játékvezetők: 
Mgr. Juraj Boženík, p.Lórant Ajtics 
Horváth , PaedDr.Mittermayer Róbert
Diáktorna: Mgr. Pavol Andel,  
p. Bartuš Zoltán

A 3. helyért   
TMA – POHODA 2 : 1 Döntő  
SCHALKE – J.G-MONT 5 : 0 
A  győztes csapat játékosai: Mikuláš 
Szitás, Tomáš Puskás, Szabolcs Puskás, 
Juraj Boženík, Marek Žigárdi, Daniel 
Doboš, Peter Kováč, Ján Obycký.

A döntő végeredménye: 
1. SCHALKE
2. J.G-MONT
3. TMA
4. POHODA

Feldolgozta: Mgr. Juraj Boženík   

A  nézőknek alkalmuk nyílt 
megkóstolni a  kitűnő gulyást, melyet 
Eva Tóthová főzött Aneta Čekanová 
segítségével. A  polgármester úr 
gyönyörű serlegekkel ajándékozta meg 
a győztes csapatot, melyek a győzelemre 
emlékeztetik majd őket.

Köszönet illeti a torna szervezőit, az 
FK Dynamo vezetőségi tagjait, a bírókat, 
az egészségügyiseket, a  szakácsnőket 
- külön köszönet jár Bartuš Zoltánnak 
a pálya kiváló előkészítéséért

  A tornát anyagilag a Nyitrai
Kerületi Önkormányzat is 

támogatta.

A JG Mont s.r.o. meghívja az érdeklődőket a 

JG MONT S.R.O. VÁNDORSERlEGééRT fOlyÓ TORNÁRA, 
melyre 2012. 9. 8-án kerül sor a helyi sportpályán. 

Az érdeklődők a 0911 829 757-es telefonszámon jelentkezhetnek.
A nevezési díj 5 Є csapatonként. Minden csapatnak legyen maximum 10 játékosa, 

ebből legfeljebb kettő lehet regisztrált.

Nős  -  elvált  -  független..... a buli a fontos, nem a győzelem 

Tornóci hírek július-augusztus 2012
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Táblázat „B“            kapitány
1.Schalke 3   3   0   0   22:1   9 b       Szitás Mikuláš
2.J.G.Mont 3   2   0   1   8:3     6 b       Gál Ján
3.Rybári  3   1   0   2   3:18   3 b       Keszely Štefan
4.W-Team 3   0   0   3   5:16   0 b       Žigárdi Tomáš

 Községünkben július és augusz-
tus folyamán több rendezvényre is sor 
került -  mint pl. a Szlovákia körüli 
kerékpárverseny egy szakasza, falunap 
és más kulturális-társadalmi rendezvé-
nyek - melyeken a  közrend betartását 
a községi rendőrség biztosította. Mivel 
minden akció rendbontás nélkül zajlott, 
ez a lakosság öntudatosságáról tanúsko-
dik. Ezúton szeretném mégis figyelmez-
tetni főként a serdülő korúak szüleit az 
ifjuság alkoholfogyasztásának veszélye-
ire, ugyanis több esetet jegyeztünk fel, 
amikor a fiatalok, főleg a discok idején 
alkoholt ittak. A lakosság, a szülők ré-
széről nagyobb figyelmet kell szentelni 
ennek a problémának, mert az ilyen 
eseteket  a KR a jövőben szankcionál-
ni fogja. Az állami rendőrség őrjáratai 
szintén tartanak majd ellenőrzéseket  a 
kulturális rendezvények során, mivel 
néhány esetben  már  alkohol hatása 
alatti járművezetést is tapasztaltunk. 

Az eltelt hónapokban jelentősen javult 
a KR és a lakosság együttműködése, 
s ez a közrend területén is megmutat-
kozott. Csökkent a roma lakosság köz-
ségben elkövetett kihágásainak száma 
is, főként ami a kiskorú gyerekeket il-
leti. Ezért szeretném megköszönni a 
lakosság problémához való kedvező 
hozzáállását, hiszen az ő bejelentéseik 
által a legégetőbb problémákra külön-
féle szankciókkal sikerült megoldást 
találnunk, itt elsősorban a Jatai utcára 
gondolunk. A jövőben ezt az utcát is fi-
gyelni fogjuk a községi kamerarendszer 
segítségével, melyet jobbá teszünk  és 
kiegészítünk. Szeretném felhívni a la-
kosság figyelmét e-mail címünkre 159@
trnovecnadvahom.sk, ahol bármilyen 
jogellenes cselekedetről informálhat-
nak, akár névtelenül is, a községi rend-
őrség minden bejelentésnek utána jár, s 
a törvény értelmében igyekszik is meg-
oldani azt.

Ezúton szeretném felhívni a lakosság 
figyelmét a közrendre vonatkozó  Álta-
lános Érvényű Önkormányzati Rendelet 
betartására, ugyanis még sokszor ta-
lálkozunk községünkben olyan esetek-
kel, amikor a gépkocsik zöldövezetben 
parkolnak, a kertben sokan szemetet 
égetnek, szennyezik a közterületeket – 
mindezekért a KR  az említett rendelet 
értelmében  köteles pézbüntetést kiróni. 

Mivel még tart a szabadságok 
iőszaka, kérném a polgárokat, hogy 
házukat, tulajdonukat mint eddig is, 
biztosítsák lopás ellen. A KR járőrszol-
gálatának és a lakosság felelősségteljes 
hozzáállásának köszönhetően az utóbbi 
időben sikerült korlátozni a családi há-
zak kifosztását községünkben, s ismeret-
len, gyanús személyek felbukkanásáról 
sincs tudomásunk.

Végezetül még egyszer szeretném 
megköszönni a falu polgárainak közsé-
günk problémáival szemben tanúsított 
kedvező hozáállását, s remélem, hogy a 
jövőben a lakosság és a községi rendőr-
ség együttműködése tovább javul majd, 
s így a KR tagjainak sikerül korlátozniuk 
a felelőtlen személyek jogellenes cseleke-
deteit, s megoldani azokat a problémákat, 
melyek megkeserítik községünk lakosai-
nak  életét.

a KR kollektívája nevében
Jozef OROSZ százados

Ing. Jaroslav Hlavatý autóiskolája, Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

 !!! A KÖRNyéK lEGJOBB ÁRAJÁNlATA!!!
Meghívjuk Önöket a B típusú  gépkocsivezetői  tanfolyamra /személyautó/.

Az érdeklődők a  0903 888 164-es telefonszámon, vagy személyesen jelentkezhetnek.

:-) akciós árak
:-) tansegédeszközök a kurzus árában

Tornóci hírek július-augusztus 2012
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Az új idény kezdete előtt a futballisták 
néhány előkészítő meccset játszottak:

Kráľov Brod – Tornóc 7:2, 2:1
Tornóc – Šaľa idősebb ifi 0:1, 3:3

G. Vrbo edző csapata: Túroci, Bleho R., 
Bartuš T., Motolík, Štípsky, Kukla, Her-
ceg, Dymák, Legner Z. /kapitány/, Szék-
házi, Kučera, Bartuš Z., Janáč P., Žigárdi, 
Vríčan J., Baricza, Kysučan, Ölvecký (le-
sérült)
A NITRA-ŠAĽA 2012/2013  II. A osztá-
lyának  új szezonja  2012. augusztus 5-én 
kezdődött

1. forduló 
Tornóc - Diakovce 2:1 (2:0)
A nézők a jelentéktelen előkészületi mér-
kőzések után kíváncsiak voltak, hogy 
végződik ez a meccs. Meglepetésükre 
egészen jó első félidőt láthattak. Bartuš 
T. a 16. percben 45 méterről rúgta az első 
gólt. A 36. percben Štípsky E.  2:0-ra nö-
velte az eredményt. Az 1. félidő végén  a 
vendégek elhibázták a 11-est. A második 
félidőt a vendégek kezdték jobban. Rucz 
az 54. percben szépített. Aztán már to-
vábbi gól nem volt, így a három pont ott-
hon maradt.
Bíró:  Tóth, 150 néző.
További eredmények:
Hájske – Výčapy-Opatovce 1:2
Čakajovce – N. Sady 3:1 (250 néző)

Štefan Kočiš

2. forduló 
Tornóc – Svätoplukovo 1:1 (0:0)
A búcsúkor rendezett meccsen olyan 
csapatok találkoztak, akik az utóbbi 
időben „nemigen szeretik egymást“. Az 
első félidőben a hazaiak nem használták 
ki fölényüket, ez már szinte büntetendő. 
Az 54. percben a vendégek büntetővel 
megszerezték a vezetést. Herceg gyö-
nyörű góljával kapufából egyenlített. A 
vendégek tizen fejezték be a mérkőzést, 
de az idegesen játszott utolsó percekben 
már gól nem esett.

Bíró:  Hadek, 120 néző
További eredmények: 
Výčapy-Opatovce – Cabaj-Čápor 1:2 

3. forduló
Lužianky – Tornóc 4:1 (2:0)
A vendégeknek kezdettől fogva kezükben 
volt az irányítás. Gyorsan megszerezték 
a vezetést. A vendégektől rájátszásban 
Kukla lőtt  becsületgólt.
Bíró:  Joniak, 100 néző.
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labdarúgás  Búcsúra döntetlen

Ifjusági  1.b osztályának
Tornóc - H. Kráľová  2:3 (1:3)
Planko, Keszeli
Tornóc - Kráľová n. V. 3:1 (1:0)
Planko, Kulina, Slížka

1. Cabaj-Čápor 3 2 1 0 12:3 7
2. Vinodol 3 2 0 1 11:4 6
3. Rumanová 2 1 1 0 7:5 4
4. Selice 3 1 1 1 5:18 4
5. N. Hrnčiarovce 1 1 0 0 14:0 3
6. Nové Sady 2 1 0 1 8:6 3
7. Tornóc 2 1 0 1 5:4 3
8. H. Kráľová 1 1 0 0 3:2 3
9. Jarok 3 1 0 2 6:19 3
10. V. Opatovce 2 0 1 1 2:6 1
11. Mojmírovce 2 0 0 2 2:4 0
12. Kráľová n. V. 2 0 0 2 4:8 0

Táblázat I.B osztályának 2012/2013

1. Cabaj-Čápor 3 3 0 0 6:2 9 (+3)
2. Selice 3 2 1 0 6:2 7 (+1)
3. Čakajovce 3 2 1 0 6:3 7 (+1)
4. Hájske 3 2 0 1 9:5 6 (0)
5. Lužianky 3 2 0 1 8:4 6 (0)
6. Svätoplukovo 3 1 2 0 7:5 5 (-1)
7. Rumanová 3 1 1 1 5:6 4 (+1)
8. Tornóc 3 1 1 1 4:6 4 (-2)
9. Nové Sady 3 1 0 2 10:7 3 (0)

10. V. Opatovce 3 1 0 2 5:6 3 (0)
11. Diakovce 3 1 0 2 5:7 3 (0)
12. Mojmírovce 3 0 1 2 2:5 1 (-2)
13. Jarok 3 0 1 2 3:10 1 (-2)
14. Rišňovce 3 0 0 3 3:11 0 (-3)

Táblázat II. A osztályának 2012/2013

Öregfiúk
Tornóc – D. Saliby 1:0

Az FK Dynamo köszönetet mond 
a szponzoroknak, Gál Jánosnak és 

Szíjártó Sándornak.
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