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Pasovanie prvákov

 Opäť je tu čas, kedy nám nežne klopú 
na dvere vianočné sviatky – čas radosti 
a želaní, čas rozžiarených detských očí.

Vianoce a  Nový rok sú najkrajším 
obdobím v roku, keď sa každý snaží byť so 
svojimi blízkymi a oveľa viac ako v iné dni 
v roku si uvedomuje silu spolupatričnosti, 
lásky, úcty, obetavosti a priateľstva. 

Dovoľte mi, drahí spoluobčania, 
aby som sa Vám pri tejto príležitosti 
poďakoval za doterajšiu spoluprácu, 
prejavenú dôveru a  priazeň, podnetné 
návrhy a aj za konštruktívnu kritiku.

Do ďalšieho obdobia Vám prajem 
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť 
z malých i veľkých vecí, v osobnom živote 
aj v práci. Veľa zdravia, lásky a potešenia 
z  prítomnosti všetkých ľudí blízkych 
Vášmu srdcu.

 „...super, dnes je Mikuláš...“, asi 
takto prebiehalo ráno všetkých detí. 
Je známe, že 6.decembra každoročne 
slávime na Základnej škole s  materskou 
školou Trnovec nad Váhom 302, deň 
sv. Mikuláša. Potešili sa deti, potešili 
sa aj dospelí. Žiaci prvého až štvrtého 

ročníka privítali Mikuláša s  anjelikom 
a  čertíkom  na chodbe základnej školy. 
Pekne spoločne najskôr zaspievali 
a potom každá trieda osobitne predviedla 
svoj kratučký program, za čo boli sladkou 
odmenou obdarovaní. Žiakov vyšších 
ročníkov Mikuláš s anjelikom a čertíkom 

navštívili vo svojich triedach. Najskôr sa 
všetci ostýchali, ale po chvíli sa osmelili 
aj tí najmenej odvážnejší a  zaspievali 
Mikulášovi na cestu, za čo boli odmenení.

Mikuláš s  anjelikom a  čertíkom 
zavítali aj do materskej školy, kde 
ich čakali detičky s  očami plných 
rozžiarených hviezdičiek. Poniektorých 
premohol strach z  čerta a  so slzami 
v  očiach vysvetľovali pani učiteľke, že 
oni boli len „predsa celý rok dobrí“. Po 
veselom programe každé z  detí dostalo 
balíček sladkostí a  bolo po strachu. 
Prísľubom Mikuláša, že príde aj na budúci 
rok, sa s deťmi rozlúčil a nasmeroval svoje 
kroky na Obecný úrad a  do Zariadenia 
opatrovateľskej služby  SOS Trnovec 
nad Váhom potešiť aj našich starších 
spoluobčanov a  spríjemniť im trošičku 
tento deň sv. Mikuláša.

                            Katarína Tusková

Želám Vám krásne a šťastné Vianoce 
a úspešný rok 2013.

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce
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Vážení spoluobčania,
milí priatelia!
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Dnes k nám prišiel Mikuláš...



 Poďakovanie
Vedenie základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 touto 

cestou vyslovuje úprimné poďakovanie pánovi Deziderovi Vágovi (vianočné 
stromčeky), pánovi Marianovi Melegovi, pánovi starostovi Ing. Jánovi 
Hrabovskému a Združeniu rodičov školy za sponzorské dary pre deti k oslave 
sv. Mikuláša. Ostávame s úctou a želaním všetkého dobrého. Ešte raz srdečne 
ďakujeme.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Vianočné prianie
Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila. 
Ak dá človek viac, čo v sebe skrýva. 
Ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz. 
Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. 
Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,
pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Krásne Vianoce chceme Vám priať, 
aby mal človek človeka rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial, 
aby ten Nový rok 2013 za to stál.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302

Caroline Tánczosová
Tamara Puskásová
Hana Žilinská
Kristián Baťka
Kristína Kumanová

Fridrich Csányi, 70 rokov
Ladislav Molnár  H.J., 60 rokov 
Viktória Keszeliová, 75 rokov  
Alžběta Čemanová, 87 rokov
Lina Molnárová, 89 rokov

 Anna Klinková
 Eva Jusková
 Gizela Oláhová
 Alžbeta Filová
 Július Lacko
     
 Konštantín Vágo
 Emília Rampačeková
     
 Alexander Marček
 Marta Benedeová
 Emil Liday
 
 Karol Oláh

Dňa 5.12.2012 sa na našej základnej 
škole uskutočnilo slávnostné „pasovanie 
prvákov“. 

Tento deň bol pre našich prvákov 
výnimočný.  Je to deň, kedy sa prváci 
stávajú žiakmi našej školy a  vstupujú 
do „cechu žiackeho“. Pasovanie začalo 
o  14:00 hod. úvodným programom 
prvákov - tancom a  spevom. Starší 
spolužiaci pripravili privítanie pre 
prváčikov kultúrny program - spev 
a hru na flaute . 
„Pasujem ťa do rádu prvákov“ – týmito 
slovami predseda žiackeho parlamentu 
pasoval každého prváka, a tým sa z detí 
stávali žiaci našej školy. 

Po pasovaní nasledovalo občerstve-
nie, ktoré pre svoje ratolesti pripravili 
rodičia. Záver patril hudbe a tancu. 

Ďakujeme rodičom, triednej pani 
učiteľke a žiackemu parlamentu za vyda-
renú „pasovačku“.

Dominik Telkesi, IX.A

Pasovanie prvákov
       13. kolo 
Rumanová – Trnovec 4:0 (1:0)
Tento zápas bol pre hostí nevydarenou 
bodkou za jesennou časťou sezóny II. 
A triedy Nitra Šaľa. Trnovec je aktuálne 
na ôsmom mieste tabuľky.

Dorast I. B trieda
13. kolo
Rumanová – Trnovec 3:0 (0:0)
Ani dorastencom sa na súperovom 
ihrisku nedarilo, aktuálne skončili na 5. 
mieste po jesennej časti B skupiny.

Žiaci I. A tr.
Žiacke mužstvo je po jesennej časti 
A skupiny na 6. mieste tabuľky.

zdroj: Oblastný futbalový zväz Nitra

Výbor futbalového klubu ďakuje 
všetkým sponzorom, ktorí v roku 2012 
podporili náš FK Dynamo Trnovec nad 
Váhom.

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom
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Vianoce sú časom, kedy každý z nás 
pociťujeme potrebu urobiť niekoho 
šťastným, ponúknuť niečo, čím vyčaríme 
úsmev na tvári človeka, kedy viac ako 
v iné dni sa stávame ľudskejšími.

Rovnako v tento čas i Boh sa skláňa 
k  nám a  vstupuje opäť i  tento rok do 
vzťahu s  človekom, do vzťahu,ktorý je 
neodvolateľným prejavom Jeho lásky 
k nám. A to ku každému, veriacemu, či 
neveriacemu, pravému, alebo ľavému....

Čas, kedy sa Boh rodí pre našu zem, 
náš svet, našu obec...

Prajem všetkým nám, aby 
tohtoročné vianočné sviatky boli pre 
nás časom, ktorý neskončí 6. Januára, 
ale nech sú priestorom k  celoročnej 
láske k  človeku, k  možnosti nikdy 
nevylúčiť z  našich postojov a  prejavov 
odpustenie, objatie, milé slovo,  novú 
šancu a  odvahu riskovať lásku k  tým, 
ktorí  tvoria súčasť našich všedných dní. 
Nech nie sú Vianoce len sentimentálnou 
spomienkou, ktorú sa patrí neobísť, ale 
nech sa narodí Láska v našich vzťahoch, 
srdciach a  nech má u  nás vždy nápis „ 

vítame ťa“. V  takomto prípade nikdy 
neostane kresťanstvo zastaralým, 
smiešnym a nepríťažlivým.

Milostiplné a  požehnané sviatky 
Kristovho narodenia a  požehnaný 
nastávajúci rok 2013 všetkým Vám, 
Vašim drahým, Vašim chorým želá 
a vyprosuje Váš vďačný

P. Mgr. Siard Dušan Sklenka, O. Praem, 
rehoľný kanonik a správca farnosti 

Trnovec nad Váhom

Milí občania, drahí farníci...

Oznamujeme obyvateľom, že vývoz 
odpadu zo smetných nádob v období 
sviatkov bude nasledovný :

22.12.2012 ( sobota )
29.12.2012 ( sobota )

Oznamujeme obyvateľom, že 
Zberný dvor separovaného odpadu bude 
od 22.12.2012 do 7.1.2013 z dôvodu 
čerpania dovoleniek zatvorený.

OZNAMY

Zberný dvor

 Na tradičný príchod sv. Mikuláša sa 
naše deti,  tešili už niekoľko dní vopred.  
Deň „D“ nastal 8.decembra,kedy sa očká 
detí rozžiarili  pri pohľade  na Mikulášov  
sprievod, ktorý tvorili anjeli a čerti ,ako na 
koňoch,  tak i v koči , ovládanom kočišom 
Róbertom Garaiom. Táto vydarená, už 
tradičná akcia sa uskutočnila  vďaka 
sponzorského prispenia  Róberta Lánga , 
Alojza  Čelítka a Alexandra Sziíjarta.

Veľká vďaka patrí  Pavlovi Andelovi, 
Anetke Liedlovej,  Róbertovi Garaiovi  
Alenke Szikoraiovej, Soni Szikoraiovej, 
Monike Matušekovej , Jurajovi Hatašovi, 
Veronike Pákozdyovej  , Petrovi Malkovi 
a  Róbertovi Lángovi.

Nakoľko sv. Mikulášovi sa medzi 
nami páčilo, sľúbil , že príde aj na budúci 
rok. 
A tu je sv. Mikuláš a jeho sprievod:
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Stanovisko
V minulom čísle novín bol 

zverejnený článok Zo štrnásteho 
zasadnutia. K tomuto článku 
nás požiadala školská jedáleň pri 
Základnej škole s materskou školou 
v Trnovci nad Váhom o zverejnenie 
tohto stanoviska:

„Dňa 22. 10. 2010 zakúpila 
Obec Trnovec nad Váhom strojové 
vybavenie do školskej jedálne pri 
materskej škole v sume 16.331,27 
Eur. Dodávateľom bola B.I.B. 
eurotechnika, s.r.o. Nové Zámky. 
Medzi týmto vybavením bol aj 
univerzálny robot SP – 500 A-B, 
výrobné číslo 091282 v sume 761,60 
Eur. Používaním sa robot pokazil. 
Právo záruky si školská jedáleň 
uplatnila u dodávateľa dňa 10. 
11. 2011. Servisná firma poruchu 
odstránila bezplatne. Ostatné 
vybavenie sa používa bez závad do 
dnešného dňa.“

vedúca ŠJ Katarína Lencsésová

Dňa 10. decembra 2012 sa konalo 
v  zasadačke obecného úradu 15. 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Predsedajúcim bol starosta obce Ing. Ján 
Hrabovský. Prítomní boli všetci poslanci, 
hlavná kontrolórka obce Ing. Fülöpová 
a prednostka OcÚ Ing. Motolíková.

Za overovateľov zápisnice boli  určení 
poslanci R. Láng a  A. Čelítko, návrhová 
komisia bola schválená v  zložení Ing. 
Gašpieriková, PaedDr. Suba a J. Čerhák.

Kontrola plnenia uznesení
Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia 

boli splnené (pridelenie voľného bytu, 
predĺženie nájomných zmlúv, príprava 
súpisov k  inventarizácii majetku obce, 
kúpne zmluvy na prevod nehnuteľností, 
kúpa maringotky).

Rozpočet obce na rok 2013 – návrh
Rekapituláciu predniesol starosta 

obce. Konštatoval, že návrh rozpočtu je 
vyrovnaný v príjmoch i výdavkoch. Príjmy 
sa navýšili v  poplatkoch za Zariadenie 
opatrovateľských služieb. Výdavky 
za rozšírenie kamerového systému 
a  rekonštrukciu miestnych komunikácií. 
Pristúpi sa k zníženiu výdavkov za tovary 
a  služby o  10% a  na osobné výdavky 
zamestnancov o  5%. Kontrolórka obce 
tieto slová potvrdila a doporučila pripraviť 
programový rozpočet podľa nových 
rozpočtových pravidiel.

Poslanci jednohlasne schválili VZN 
5/2012 o  dani z  nehnuteľností. Rovnako 
jednohlasne prijali poslanci aj VZN 6/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a  drobné stavebné 
odpady na území Obce Trnovec nad 
Váhom. Zvýšený bol poplatok za vývoz 
1 zbernej nádoby – na 1,80 Eur. V prípade 
paušálneho poplatku je sadzba 0,050 Eur 
na osobu a  deň. Obec bude prísnejšie 
kontrolovať občanov, z  ktorých mnohí 
zneužívali systém zberu odpadu – či už 
neúmerným preplnením zbernej nádoby, 
alebo uplácaním samotných pracovníkov 
prevádzkovateľa, ktorí namiesto žetónov 
brali mince v  nižšej hodnote, než je 
hodnota žetónov, ba nepohrdli ani 
platbou v  podobe fliaš lacného alkoholu. 
Samozrejme, na týchto občanov potom 
doplácajú tí, ktorí si svoje povinnosti vždy 
riadne plnili a plnia. 

Poslanci zrušili VZN č. 3/2012 
o podmienkach a podrobnostiach držania 

psov na území Obce Trnovec nad Váhom, 
voči ktorému podal protest prokurátora. 
Ten navrhol toto VZN zrušiť a  nahradiť 
novým, čo aj poslanci jednohlasne 
schválili.

Prenájom majetku obce – nehnuteľnosti 
s. č. 390 s priľahlými pozemkami

Komisia dňa 19. novembra 2012 
prehodnotila výsledky cenovej ponuky 
a doporučila OZ schváliť nájomnú zmluvu 
na prenájom týchto nehnuteľností pre 
manželov Brandových od 1. 1. 2013 
na dobu 10 rokov s  možnosťou kúpy 
po splatení celkovej sumy 24.000,- Eur 
mesačným nájomným 200,- Eur. Náklady 
na opravu a úpravu nehnuteľností si hradia 
nájomníci na vlastné náklady.

Obecný hasičský zbor – personálne 
zmeny

Na vlastnú žiadosť bol odvolaný 
z funkcie veliteľa OHZ Ing. Daniel Kňažko. 
Na jeho miesto bol vymenovaný nový 
veliteľ p. Ernest Rudický. Za preventivára 
bola vymenovaná pani Katarína Jarošová. 
Boli schválené tri kontrolné skupiny na 
vykonanie preventívnych protipožiarnych 
kontrol  až do konca roka 2013. Za strojníka 
OHZ bol schválený Roland Szabo, člen OP.
Kronika obce za rok 2011

Návrh na zápis bol poslancom 
doručený, ich pripomienky sa do 
zápisu zapracujú. Zápis za rok 2011 bol 
jednohlasne schválený.

Došlá pošta, rôzne
Súrodenci Krkoškoví požiadali 

o  odkúpenie obecného majetku – 
pozemkov, ktoré tvoria príslušenstvo 
k  ich rodičovskému domu, takzvané 
predzáhradky, ktoré ich predchodcovia 
roky užívali. Táto skutočnosť bola zistená 
pri novom zameraní na účely dedičského 
konania. Poslanci schválili odpredaj troch 
pozemkov v  cene 8,50 Eur/m2. Daniel 
Jakubec požiadal o  predĺženie nájomnej 
zmluvy bytu. Poslanci jednohlasne schválili 
predĺženie náj. zmluvy do 30. 6. 2013.

Diskusia
Poslankyňa p. Fülöpová prečítala 

stanovisko p. Hippovej – zástupcu 
riaditeľky ZŠsMŠ o  priebehu reklamácií 
lehátok v materskej škole. Prvá reklamácia 
prebehla od 22. 4. 2011, druhá od 22. 11. 
2011 do 5. 11. 2012. Vtedy bolo dodaných 
44 lehátok s 2-ročnou zárukou.

Poslanec Láng zapojil poslancov do 

diskusie o možnosti riešenia situácie okolo 
pomníka v strede obce. Podľa jeho názoru 
by mal pomník symbolizovať bohatú 
históriu našej obce. Pripravuje sa kniha 
o 900.-výročí prvej písomnej zmienky obce, 
z  ktorej by sa mohlo vychádzať. Poslanec 
R. Hrabovský navrhol ponechať existujúci 
pomník, s  využitím jeho šiestich strán. 
Ďalej upozornil na nutnosť aktualizácie 
webovej stránky obce.

Ing. Hanzlík sa dotazoval na riešenie 
svetelných obmedzovačov. Poslanci sa 
dohodli, že podľa cenových relácií môžu 
byť vsadené pri vstupe do obce. 

J. Čerhák poznamenal, že v  ulici od 
Floriána smerom na miestnu komunikáciu 
je potrebné osadiť spomaľovače. Upozornil, 
že v Novom Trnovci pri dome J. Lánga je 
výtlk, ktorý je potrebné opraviť.

Kontrolórka obce predniesla návrh 
svojej kontrolnej činnosti na rok 2013, 
poslanci ho jednohlasne schválili.

Keďže ďalšie diskusné príspevky 
neodzneli, predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh na uznesenie. Ten 
poslanci jednohlasne schválili. Potom 
predsedajúci ukončil zasadnutie.
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Smutný pohľad sa naskytol  
obyvateľom našej obce. Po minuloročnej 
mnohotisícovej investícii do regenerácie 
centrálnej zóny obce, ktorá stála okrem 
peňazí aj mnoho potu a námahy, sa našiel 
neznámy vandal, ktorý sa ulakomil na 
mladé stromčeky tují.

Deväť stromčekov neznámy dlhoprstý 
vytrhal a nechal po nich len prázdne jamy. 
Je to zarážajúce, že práve v obci, ktorá sa 
nachádza v  tesnej blízkosti chemického 
závodu a záťažou pre životné prostredie sú 
aj odkaliská, sa nájde takýto nezodpovedný 
jedinec.

Pracovníci z  úseku verejnej zelene 
vynakladajú nemalú snahu na skrášlenie 
životného prostredia, stromy vysádzajú, 

ošetrujú, opilujú konáre. V  rámci svojich 
možností prevádzajú údržbu zelene 
v  obci, kosia, hrabú, jednoducho, starajú 
sa. Napriek tomu sa zdá, že mnoho ľudí 
zabúda na fakt, že človek bez kyslíka 
žiť nemôže, a  stromy a  zeleň sú pre nás 
nenahraditeľné. 
• Produkujú stromy kyslík? - 1  ha lesa 
trvalo zásobuje kyslíkom 25 ľudí.
• Filtrujú stromy vzduch? - 1  ha lesa 
zachytí ročne 32 ton prachu.
Tieto informácie uvádza na svojej webovej 
stránke Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky. Možno by sme sa mali nad 
nimi trocha zamyslieť. V  našom okolí 
lesy nie sú, preto každý zdravý strom má 
nenahraditeľný význam. Skúste, milý 
neznámy, namiesto krádeže a vandalizmu 
radšej niekoľko stromčekov zasadiť 
(samozrejme, predtým si ich kúpte alebo 
vypestujte). 

Takisto by mal každý zvážiť, že obec 
vynakladá nemálo finančných prostriedkov 
na kúpu stromčekov a kríkov, na likvidáciu 
divokých skládok komunálneho odpadu, 
na opravu rozbitých lámp, rozkopaných 
odpadových nádob, atď., atď. Tieto peniaze 
by sa mohli použiť oveľa zmysluplnejšie na 
pokrývanie potrieb našich občanov, veď sú 
to peniaze z rozpočtu obce, to znamená, že 
ide o finančné prostriedky nás všetkých.

Obec Trnovec nad Váhom 
vypracovala projekt s  názvom Zmeny 
v dopravnom značení – trvalé dopravné 
značenie v obci Trnovec nad Váhom.

Projekt podporilo občianske 
združenie Via Romanum a  z  rozpočtu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja pre 
miestne akčné skupiny na území NSK 
bola na projekt poskytnutá dotácia v sume 
2.898,- Eur. Celkové náklady projektu boli 
v sume 5.512,12 Eur, takže rozdiel v sume 
2.614,12 Eur poskytla obec zo svojho 
rozpočtu.

Na osadenie dopravného značenia 
prebehlo výberové konanie – víťazom 
sa stala firma Mobilita Servis spol. s  r.o. 
Bratislava, ktorá práce aj uskutočnila.

Cieľom tohto projektu bolo 
predovšetkým zvýšiť bezpečnosť 
a  plynulosť cestnej premávky, zabezpečiť 
lepšiu prehľadnosť v  doprave pre 

všetkých účastníkov premávky – chodcov 
i  vodičov. Verme, že tento zámer bude 
splnený a dopravných nehôd bude v obci 
čo najmenej.

V priebehu mesiaca november 
pribudli na poličky našej knižnice tieto 
knihy:

Beletria pre dospelých:
Steelová – Južné svetlá
Deverauxová – Kameň želaní
Thomason – 21. 12.
Lasicová – Diagnóza: rodina
Dean – Stratená knižnica
Baloghová – Dokonalá láska
Reichsová – Osudná cesta
Lackberg – Kamenár
Lindseyová – Keď vášeň vyhráva
Červenák – Zlato Arkony
Darsane – Recept na Araba
Jeffriesová – Záhadná snúbenica
Lacková – Vínne mušky

Náučná literatúra:
Knopp – Tajomstvá Tretej ríše

Beletria pre mládež:
Najznámejšie bájky
Mull - Kľúče od väzenia démonov
Hockingová -  Dedička
Brezina – Pozor, ten pes čaruje!
Geislerová – Perfektné rande
Roth - Rezistencia

Obecná knižnica ďakuje všetkým 
sponzorom, ktorí počas roka 2012 
knižnými darmi prispeli k skvalitneniu 
a spestreniu knižného fondu.
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vandalizmus prekvitá...

dopravné značenie v obci.

Obecná knižnica



 Poďakovanie
Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý so sídlom v Trnovci nad Váhom na 

Mlynárskej ulici 977 želá svojim absolventom vodičského kurzu veľa zdravia, 
šťastia, lásky a úspechov v roku 2013 a veľa šťastných kilometrov bez nehôd.

Majiteľ autoškoly Ing. Jaroslav Hlavatý s rodinou

 „A“mužstvo v 2. lige  „región Nitra-
Trenčín“  odohralo 11 zápasov. Z toho 
bolo: 5 víťazstiev , 2 remízy a 4 prehry. 
Základ mužstva tvoria hráči Machálik 
Marián, Kriško Juraj, Ševčík Miroslav 
,Ježo Ferdinand,  Bízik Peter . Mužstvo 
pri absencii hráčov základu  doplnajú 
nasledujuci hráči Ježo Lubomír , Čičmiš 
Dušan, Gašpierik Peter 

Nová Baňa A – Trnovec A         7:11

Veľké Uherce A – Trnovec A  8:10

Trnovec A – Topoľčany A       13:5

Trnovec A – Partizánske A         12:6

Zbehy A – Trnovec A          8:10

Nitra C – Trnovec A         14:4

Trnovec A – Vráble A           6:12

Trnovec A – Bánov A           3:15

Trnovec A – Rybník  A             3:15

Nové Mesto A –  Trnovec A           9:9

Nová Dubnica A –  Trnovec A           9:9 

 „C“ mužstvo v  okrese Šaľa 
odohralo  7   zápasov a  to s  bilanciou 
päť  výhier , jedna remíza a  jedna 
prehra. Základ   momentálne nášho 
nejlepšieho hrajúceho mužstva tvoria 
hráči : Kukan Jozef ml., Slamka Peter, 
Jaroš Jozef, Kriško Juraj st. , Motolík 
Luboš, Sýkora Ivan, Varga Jozef 
a Boledovičová Iveta

Trnovec C –  Trnovec D                14:4

Šaľa B – Trnovec C           10:8

Trnovec C – Šaľa D             16:2

Trnovec C – Močenok A            9:9

Dlhá B - Trnovec C             8:10

Neded A - Trnovec C            2:16

Trnovec C – Šaľa C                13:5

„D“ mužstvo v okrese Šaľa odohralo 
7 zápasov a  to s bilanciou jedna  výhra 
a  šesť  prehier. Základ mužstva tvoria 
hráči Kozár Štefan st. , Kukan Jozef st., 
Letko Štefan, Lovás Peter, Rábek Július, 
Sýkora Dávid a Vargová Daniela

Trnovec C – Trnovec D         14:4

Trnovec D – Močenok A         2:16

Dlhá B – Trnovec D         18:0

Neded A – Trnovec D       7:11

Trnovec D – Šaľa C          6:12

Trnovec D – Vlčany B        6:12

Močenok B – Trnovec D        17:1

 „B“ mužstvo v  4  lige kraj Nitra 
odohralo 13 zápasov a to s bilanciou tri 
výhry  a desať prehier. Základ mužstva 
tvoria hráči Čičmiš Dušan, Gašpierik 
Peter, Kukan Jozef, Slamka Peter, Jaroš 
Jozef a  Kozár Štefan st. Ak je možnost 
a nehrá sa 2 liga máme možnost posilniť  
mužstvo hráčmi druhej ligy o  Ježa 
Ferdinanda a Petra Bízika.  
 
Trnovec B – V.Meder / Zem.Olča A  8 :10

Šaľa A – Trnovec B        6:12

Trnovec B – Strekov A           4:14

Dlhá  A - Trnovec B              14:4 

Trnovec B – Bánov C            12:6

Šurany A – Trnovec B            11:7

Trnovec B –  PK Komárno B          7:11

Bešenov A – Trnovec B          11:7

Pokrok Komárno A - Trnovec B         10:8

Trnovec B – Kolárovo A      1:17

SPŠ Komárno A - Trnovec B        3:15

Trnovec B – Nové Zámky C        8:10

Vlkas A – Trnovec B          16:2

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu

Trnoveckí stolný tenisti dňa 14. 
novembra absolvovali turnaj „O putovný 
pohár obce Diakovce“  ktorý sa im 
podarilo vyhrať. Turnaja sa zúčasnilo 10 
trojčlených mužstiev. Zloženie víťazného 
družstva Miroslav Ševčík, Jozef Kukan 
ml. a miestny stolný tenista Martin 
Danada. 

  Vedenie oddielu stolného tenisu 
v Trnovci nad Váhom  týmto praje 
všetkým nadšencom športu a stolného 
tenisu zvlášť šťastné a veselé Vianoce 
a  v novom roku veľa zdravia a 
športových úspechov. 

Miroslav Ševčík 
            oddiel stolného tenisu

Trnoveckí stolnotenisti v ročníku 2012/2013 už naplno rozohrali svoje súťaže.
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P.č. Mužstvo K V R P Body

1 STK Rybník A 11 11 0 0 33
2 Lokomotíva Bánov A 11 10 0 1 31
3 TJ SAAG Šahy A 11 9 0 2 29
4 STK 1. ZŠ Vráble A 11 6 2 3 25
5 ŠOG Nitra C 11 5 2 4 23
6 Trnovec A 11 5 2 4 23
7 STK TEVOS Partizánske A 12 5 1 6 23
8 ŠKST Topoľčany A 12 4 2 6 22
9 MKST Nová Dubnica A 11 4 2 5 21
10 STK Nové Mesto n/V A 11 4 1 6 20
11 STK N.Baňa-Podlužany A 11 3 2 6 19
12 ŠKST Zbehy A 11 2 0 9 15
13 STK Veľké Uherce A 11 2 0 9 15
14 Hontianske Trsťany A 11 1 0 10 13

P.č. Mužstvo K V R P Body

1 Šaľa B 7 7 0 0 21
2 Trnovec C 7 5 1 1 18
3 Močenok B 7 5 0 2 17
4 Močenok A 7 4 1 2 16
5 Šaľa C 7 4 1 2 16
6 Dlhá B 7 4 0 3 15
7 Vlčany B 7 3 1 3 14
8 Trnovec D 7 1 0 6 9
9 Neded A 7 0 0 7 7
10 Šaľa D 7 0 0 7 0

Kraj Nitra-Trenčín - 2. liga, muži 2012/2013      
Tabuľka súťaže po 12. kole - Základná časť

P.č. Mužstvo K V R P Body

1 V. Meder/Zem. Olča A 13 13 0 0 39
2 Vlkas A 13 8 3 2 32
3 Bešeňov A 13 7 3 3 30
4 Strekov A 13 7 1 5 28
5 N. Zámky C 13 7 1 5 28
6 Kolárovo A 13 6 2 5 27
7 Pok. Komárno A 13 6 2 5 27
8 Šaľa A 13 6 1 6 26
9 Dlhá A 13 5 2 6 25
10 Šurany B 13 5 2 6 25
11 Bánov C 13 5 0 8 23
12 PK Komárno B 13 3 1 9 20
13 Trnovec B 13 3 0 10 19
14 SPŠ Komárno A 13 1 0 12 15

Nitra - 4. liga C, muži 2012/2013      
Tabuľka súťaže po 13. kole - Základná časť

Okres Šaľa - muži 2012/2013
Tabuľka súťaže po 7. kole - Základná časť

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu

Kampaň povinného zmluvného poistenia od ČSOB poisťovne

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
Poistenie, ktoré Vám zabezpečí ochranu, v prípade, že 

prevádzkou svojho motorového vozidla spôsobíte škodu na 
zdraví alebo škodu na majetku. Prerátame cenu Vášho PZP 

zdarma, ponúkame množstvo výhod v poistení.

• Životné poistenie
• Neživotné poistenie (poistenie nehnuteľností, úverov, 

havarijné poistenie)
• Analýza poistení zdarma (ak už máte uzatvorené poistenia, 
môžete si dať skontrolovať, či Vaše poistenie zodpovedá Vašim 

potrebám).

   ČSOB poisťovňa Kancelária v kultúrnom dome
   obbágyová Valéria 0918/039-050

Spôsob nakladania  s komunálnymi 
odpadmi, ktoré vznikli na území obce 
Trnovec nad Váhom, určuje všeobecné 
záväzné nariadenie  č. 5/2011. Celé 
znenie si môžu občania prečítať na 
internetovej stránke obci.

Chceli by sme Vás informovať 
o hlavných zásadách zberu komunálneho 
odpadu v našej obci. 

Vývoz KO je uskutočňovaný každý 
pondelok. Každá domácnosť, fyzická 
osoba- podnikateľ, právnická osoba je 

hodnota jedného žetónu sa vzťahuje len 
na 120 litrov odpadu. Ak občan nazbiera 
viac odpadu, môže ho vyložiť vo vreci 
v  zodpovedajúcom množstve, spolu 
s ďalším žetónom.

V prípade, že poplatník za polročné 
obdobie nevyužíva a  ani nepreukáže, 
že využíva množstvový zber, miestny 
poplatok za komunálne odpady 
u  poplatníka obec vyrubuje platovým 
výmerom na obdobie jedného roka.

povinná si zabezpečiť typizovanú 120 
litrovú odpadovú nádobu na vlastné 
náklady.  Nádoby si môžu záujemcovia  
zakúpiť v  pokladni  obecného úradu 
v cene 1 kus za 20,40 €.

 V obci je zavedený množstvový zber 
KO. Úhrada za vývoz jednej 120 litrovej  
zbernej nádoby sa zabezpečuje formou  
žetónov, ktoré  poplatník je povinný si 
vopred  zakúpiť v  pokladni  obecného 
úradu. Upozorňujeme obyvateľov, že 
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Spôsob nakladania s  komunálnym 
odpadom v obci Trnovec nad Váhom 
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Zdarma

Jeseň je obdobím umeleckých diel 
prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stro-
my ohromujú pestrými farbami. Takým-
to krásnym umeleckým dielom je aj člo-
vek v jeseni života. Tvaroval a formoval 
ho majster život svojimi skúškami, ra-
dosťami, ale aj starosťami. 

Mesiac október (26. 10. 2012) aj 
deti z našej MŠ využili ako mesiac úcty 
k starším na to, aby v ňom znásobili svo-
ju nehu, boli milší, ešte vrúcnejší k svo-
jim starým rodičom. Stretnutie so sta-
rými  rodičmi v priestoroch škôlky bolo 
toho vyvrcholením.

Deti ich obdarovali darčekom v po-
dobe pesničiek, básničiek, vrúcnym ob-
jatím i božtekom na líčka i vlastnoručne 
zhotoveným srdiečkom. 

Tak dovidenia o rok, naši milí, tešia 
sa na Vás vaše vnúčatá. 

B. Kováčová, učiteľka MŠ

Úcta k starším v MŠ

 Dňa 25. 10. 2012 popoludní sa 
v našej MŠ konala akcia pod názvom 
– Jesenné dielničky. Naše deti plné 
očakávania a radosti čakali na príchod 
svojich mamičiek a ocinov, aby z 
mrkvy, tekvice, jabĺk...mohli niečo 
pekné vyčarovať.  Spoločnými silami 
tak vytvorili jesenné kráľovstvo plné 
rôznych panáčikov, tekvicových 
svetlonosov, jabĺčkových ježkov... 
Z jesenných výtvorov sme urobili 
výstavku, z ktorej mali najväčšiu 
radosť deti a teraz skrášľuje chodby 
našej škôlky. 

A tak za spolupráce rodičov sme 
prežili príjemné jesenné popoludnie 
plné zážitkov a dobrej nálady.

B. Kováčová, učiteľka MŠ

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

www.zoznamautoskol.sk/hlavaty                     
e-mail: ashlavaty@gmail.com
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Őszi foglalkozások az óvodában

Mikulás 2012

Elsősök avatása

 Ismét elérkezett az idő, amikor 
ajtónkon a karácsony – az öröm, az 
ajándékok, a kívánságok és a csillogó 
gyermekszemek időszaka kopogtat.

A karácsony és az Újév az év 
legszebb ünnepe. Ilyenkor mindenki 
igyekszik idejét szerettei körében 
tölteni, méginkább tudatosítva a 
szeretet,  a  tisztelet, az áldozatkészség, az 
összetartozás  és a barátság erejét.

Kedves polgártársaim! Engedjék meg, 
hogy ebből az alkalomból megköszönjem 
eddigi együttműködésüket, a tanusított 
bizalmat és rokonszenvet, az ösztönző 
javaslatokat és a konstruktív kritikát is.

Az elkövetkező idöszakra mind a 
magánéletben, mind a munkában erőt és 
sok-sok örömteli pillanatot, a szívükhöz 
közelálló emberek jelenlétében pedig  jó 
egészséget, szeretetet és sok boldogságot 
kívánok önöknek.

 „...szuper, ma jön a Mikulás!...” 
valószínűleg így kezdődött minden 
gyermek napja. Köztudott, hogy a 
Tornóci Alapiskolában és Óvodában 
minden évben december 6-án ünnepeljük 
Szent Miklós napját. Örültek a gyerekek, 
örültek a felnőttek. Az alsó tagozatosok 

angyallal és ördöggel köszöntötték a 
Mikulást az iskola folyosóján. Először 
egy szép közös dallal kedveskedtek, 
aztán minden osztály egy rövid műsort 
adott elő, amiért a gyerekek édességet 
kaptak jutalmul.   A felső tagozatosokat a 
Mikulás egy angyal és ördög társaságában 

látogatta meg saját osztályukban. Először 
picit mind szégyenlősek voltak, de aztán 
megbátorodtak és a legfélénkebbek  is 
énekeltek a Mikulásnak, amiért meg is 
jutalmazták őket.

A Mikulás az ördöggel és angyallal az 
oviba is ellátogatott, ahol csupa ragyogó 
szemű gyermek üdvözölte. Néhányan 
nagyon megijedtek az ördögtől, s könnyes 
szemekkel magyarázták az óvónéninek, 
hogy „hisz ők egész évben jók voltak”. A 
vidám műsor után minden gyerek

édességcsomagot kapott, és meg is 
szűnt  a félelem. A Mikulás megígérte, 
hogy jövőre is eljön, elbúcsúzott a 
kicsiktől, és a Tornóci Községi Hivatal  
valamint az Ápolói Szolgáltatások Háza 
felé vette  útját, hogy megörvendeztesse 
idős polgárainkat és szebbé tegye 
számukra Szent Miklós napját.

                            Katarína Tusková

Mindnyájuk    számára   legyen  
kellemes   és   meghitt a  karácsony, a 
2013-as év pedig sikerekben gazdag.

Ing. Ján Hrabovský,
A község polgármestere

ÉvfolyamXVII.   Szám6   November-December2012
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Tisztelt polgártársaim!
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És eljött a Mikulás...

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVII
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 Köszönet
A Tornóci Alapiskola és Óvoda vezetősége ezúton mond őszinte köszönetet 

Dezider Vágó úrnak  /karácsonyfák/, Marian Meleg úrnak, Ján Hrabovský 
mérnöknek, községünk polgármesterének és a szülői szövetségnek a Mikulás-
ajándékok szponzorálásáért. Maradunk tisztelettel és minden jót kívánunk. 

Még egyszer szívből köszönjük!

A Tornóci AI és Óvoda igazgatósága

Vianočné prianie
Nől a dér, álom jár, hó kering az ág közt,
Karácsony ünnepe lépeget a fák közt.
Én is ládd, én is ládd, hóban lépegetnék,
Ha a jeges táj fölött karácsony lehetnék.
Hó fölött, ég alatt nagy könyvből dalolnék,
Fehér ingben mezítláb, ha karácsony volnék.

Jer, jer szép karácsony, ó, de régen vártunk,
Ragyogtasd be hit, reménnyel a családi házunk.
Enyhítsed és vigasztaljad a csüggedt lelkeket,
Hozzál nekünk békességet, s igaz szeretetet!

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és örömteli 
2013-as esztendőt kíván a Tornóci AI és Óvoda igazgatósága

Tánczos Caroline
Puskás Tamara
Žilinská Hana
Baťka Kristián
Kuman Kristína

Csányi Frigyes             70  éves
Molnár László H.J.      60  éves
Keszeli Viktória           75  éves
Čeman Erzsébet           87 éves
Molnár Lina                 89 éves

 Klinko Anna
 Jusko Éva
 Oláh Gizella
 Filo Erzsébet
 Lacko Gyula
     
 Vágo Konstantín   
 Rampáček Emília
     
 Marček Sándor
 Benedek Márta
 Liday Emil
 
 Oláh Károly

2012. december 12-én iskolánkban 
sor került az elsősök ünnepélyes avatá-
sára. Ez elsőseink számára különleges 
nap. Ilyenkor iskolánk „diákcéhébe” 
lépve diákjainkká válnak. Az avatás 14 
órakor kezdődött a kicsik táncos-zenés 
műsorával.  Az idősebb tanulók a  kis 
„újoncok” üdvözlésére kultúrműsort 
adtak elő, énekeltek és furulyáztak.

„Beavatlak az elsősök soraiba” – 
e szavakkal avatott fel minden kis elsőst 
a diákparlament elnöke, ezzel a gyere-
kek hivatalosan is iskolánk diákjai let-
tek. 

Ezután frissítő következett, melyet 
csemetéiknek a  szülők készítettek el. 
A rendezvényt tánc és zene zárta.

Köszönet a szülőknek, az osztályfő-
nöknek és a diákparlamentnek a sikeres 
avatás megszervezéséért.

Dominik Telkesi, IX.A

Elsősök avatása
       13. forduló 
Rumanová – Tornóc 4:0 (1:0)
Ez az őszi idénybeli utolsó mérkőzés 
a Nitra-Šaľa II.A osztályában a vendégek 
számára nem volt szerencsés.
Bíro: Fábry, 100 néző
Tornóc jelenleg a táblázat 8. helyén áll.

Dorast I. B trieda
13. forduló – ifjusági
Rumanová – Trnovec 3:0 (0:0)
Az ifik sem játszottak sikeresen az ellenfél 
pályáján, az őszi szezon B csoportjában  
az 5.  helyen végeztek.

A diákcsapat az A csoport    őszi része 
után a táblázat 6. helyére került.

Forrás:
Területi Labdarúgószövetség, Nitra

A labdarúgóklub vezetősége ezúton 
mond köszönetet minden szponzornak, 
aki a 2012-es évben támogatta a 
Dynamo Tornóc labdarúgóklubot.

Társadalmi 
 rovat

70

75
80

85

2

Újszülöttek

Elhunytak

Jubilánsok

Tornóci hírek november-december 2012

labdarúgás



A karácsony az az időszak, amikor 
mindannyian szeretnénk boldoggá 
tenni valakit, valami olyat kínálni, 
ajándékozni, ami mosolyt varázsol az 
ember arcára, amikor emberibbek, 
kedvesebbek vagyunk, mint más 
napokon.

Ilyenkor Isten is lehajol hozzánk, 
és ebben az évben is kapcsolatba lép 
az emberrel, olyan kapcsolatba, mely 
irántunk, hívők és nem hívők iránt 
érzett szeretetének megmásíthatatlan 
megnyilvánulása.

Ez az az idő, amikor Isten a földre, a 
világra, gyülekezetünkbe születik...

Mindenkinek azt kívánom, hogy 
az idei karácsony olyan időszak legyen, 
mely nem ér véget január 6-án, hanem 
az ember egész évi szeretetének tere 
lehessen, ahol mindig helyet kap a 
megbocsátás, az ölelés, a kedves szó, 
az új esély, ahol nem kockáztatjuk 
azok szeretetét, akik mindennapjaink 
részét képezik. A karácsony ne csak 
szentimentális emlék legyen, amit 
nem illik kikerülni, hanem szülessen 

meg szívünkben és kapcsolatainkban 
a szeretet, s mindig ott legyen benne 
az „üdvözlünk téged” felirat. Ebben az 
esetben a kereszténység sose lesz elavult, 
nevetséges vagy nem vonzó.

Krisztus születésének jegyében 
kegyeletteljes, áldott ünnepeket és áldott 
2013-as évet kíván és kér mindnyájuknak, 
szeretteiknek, betegeiknek az Önök 
hálás

szerzetes kanonokja és a tornóci 
plébánia gondnoka

Mgr. Siard Dušan Sklenka, O. Praem

Kedves polgárok, drága hívők...

Értesítjük a  lakosságot, hogy 
a  szemeteskukákat az ünnepek alatt 
a következő napokon ürítik ki:

2012. december 22.  /szombat/
2012. december 29.  /szombat/

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
szeparált szemét gyűjtőudvara 2012. 
december 22-től  2013. január 7-ig 
szabadság miatt zárva lesz.

Szeparált szemét gyűjtőudvara

KÖZLEMÉNY

 A Mikulás érkezését a gyerekek a 
hagyományokhoz híven most is örömmel 
várták. A nagy nap december 8-án volt, 
amikor is a gyerekek szeme felragyogott a 
mikulási menet, az ördögök és angyalok, 
valamint  a Garai Róbert által vezetett 
lovaskocsi láttán.

Ez a hagyományos, sikeres rendezény 
Láng Róbert, Alojz Čelítko és Szíjjártó 
Sándor szponzorálásával valósult meg.

Köszönet illeti Pavel Andelt, Anetka 
Liedlovát, Róbert Garait, Alenka 
Szikoraiovát, Soňa Szikoraiovát, Monika 
Matušekovát, Juraj Hatašt, Veronika 
Pákozdyovát, Peter Malkot és Láng 
Róbertet is.  

Mivel a Mikulás jól érezte magát 
közöttünk, megígérte, hogy  jövőre 
ismét ellátogat közénk. Íme, a Mikulás és 
csapata.
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Lapunk előző számában megjelent egy cikk a tizennegyedik ülésről. Ezzel kapcsolatban megkért minket a Tornóci AI és 
Óvoda étkezdéje, hogy tegyük közzé következő álláspontjukat:

„ 2012.10.22-én Tornóc község az óvoda mellett működő étkezdébe konyhagépeket vásárolt 16.331,27 Є értékben. A szállító 
az érsekújvári B.I.B.eurotechnika kft volt. Ezen berendezések közt volt az SP - 500 A-B  univerzális robotgép is / gyártási száma 
091282/, 761,60 euróért.    Használat következtében a robotgép elromlott. A szavatosság jogával az étkezde 2011.11.10-én élt is, és 
a szervíz a jótállási időn belül a hibát ingyen eltávolította. A többi gépi berendezés mindmáig hibátlanul működik.” 

Katarína Lencsésová, Az étkezde vezetője

A  községi hivatal üléstermében 
2012. december 10-én került sor 
a  képviselőtestület 15. ülésére. Az 
elnöklő Ján Hrabovský mérnök, a  község 
polgármestere volt. Az ülésen minden 
képviselő, valamint Fülöpová mérnöknő, 
a falu főellenőre és Motolíková mérnöknő, 
a község elöljárója is jelen volt.

A jegyzőkönyvhitelesítő R. Láng és A. 
Čelítko képviselő lett, a  javaslóbizottság 
Ing. Gašpieriková, PaedDr. Suba és J. 
Čerhák összetételben dolgozott.
A határozatok teljesítésének ellenőrzése

Az előző ülés határozataiban 
foglalt feladatokat teljesítették /szabad 
lakás kiutalása, bérleti szerződések 
meghosszabbítása, a község leltározásának 
előkészítése, ingatlanátruházásra 
vonatkozó adásvételi szerződések, 
maringotka megvásárlása/.
A  község 2013-as költségvetésének 
javaslata

Az összefoglalást a falu polgármestere 
terjesztette elő. Megállapította, hogy 
a  költségvetési javaslatban egyensúlyban 
vannak a bevételek és kiadások. A bevételek 
a  Gondozói Szolgáltatások Házának 
illetékeivel növekedtek. A  kiadások 
a  kamerarendszerre és a  helyi utak 
rekonstrukciójára lettek fordítva. Az áruk 
és szolgáltatások kiadásait 10 százalékkal, 
az alkalmazottak személyes kiadásait pedig 
5 százalékkal csökkentik. A falu főellenőre 
mindezt megerősítette, és javasolta 
a költségvetési program előkészítését az új 
költségvetési szabályok alapján.

A képviselők egyhangúlag elfogadták 
az ingatlanadóról szóló 5/2012-es általános 
érvényű rendeletet, valamint a  6/2012-es 
rendeletet a helyi adókról és a kommunális 
illetve építkezési hulladék illetékéről Tornóc 
községben. Emelkedett a  szemétszállítási 
díj, 1 kuka 1,80 Є. Az átalánydíjak esetében 
a díjszabás 0,050 Є egy napra egy személyre. 
A  község szigorúbban fogja ellenőrizni 
azokat a  polgárokat, akik közül sokan 
kijátszották a  szemétszállítási rendszert 
– akár a  kukák túlzott telirakásával, akár 

a  fenntartó munkásainak lefizetésével, 
akik a  zsetonok helyett kisebb értékű 
érméket fogadtak el vagy olcsó alkohollal 
hagyták magukat lefizetni. Természetesen 
ezekre a polgárokra azok fizetnek rá, akik 
mindig rendesen teljesítették és teljesítik is 
kötelességeiket.

A képviselők megszüntették a 3/2012-
es általános érvényű rendeletet, mely 
a  kutyatartás módjáról szól Tornóc 
községben, és amely miatt panaszt 
tett az ügyész. Ő  javasolta a  rendelet 
megszüntetését és újjal való helyettesítését, 
melyet a  képviselők egyhangúlag el is 
fogadtak.
A  község vagyonának – 390.sz. 
ingatlanának és a  hozzá tartozó 
telkeknek a bérbe adása

A  bizottság 2012. november 19-
én átértékelte az árajánlat eredményeit 
és javasolta a  képviselőtestületnek, 
hogy hagyják jóvá ezen ingatlan bérleti 
szerződését a  Branda házaspár számára 
2013.1.1-től 10 évre azzal a  lehetőséggel, 
hogy 24 000 Є lefizetésével /200 eurós havi 
bérleti díjjal/ meg is vehetik. A  javítás és 
átalakítás költségeit a  bérlők saját maguk 
állják.
Községi tűzoltótestület – személyi 
változások

A községi tűzoltótestület parancsnoka, 
Daniel Kňažko mérnök saját kérésére 
távozott tisztségéből. A  helyére új 
parancsnokot neveztek ki Ernest Rudický 
személyében. A  megelőzés szervezését 
Katarína Jarošovára bízták. Három 
ellenőrző csoportot hagytak jóvá, melyek 
a  megelőző tűzvédelmi ellenőrzéseket 
végzik a  2013-as év végéig. A  községi 
tűzoltótestület gépésze Roland Szabo, 
a testület tagja lett.
Községi krónika, 2011-es év

A  bejegyzésekre szóló javaslatot 
a  képviselőknek elküldtük, javaslataik 
bekerülnek a  krónikába. A  2011-es évre 
szóló bejegyzést egyhangúlag elfogadták.
Beérkezett posta, egyéb

A  Krkoško testvérek kérvényt 

adtak be a  község vagyonának - telkének 
megvételére, mely szüleik családi házának 
tartozékát képezi, ún. „előkert”, amit 
elődeik évekig használtak. Erre a  tényre 
a  hagyatéki tárgyalás során derült fény. 
A  képviselők elfogadták három telek 
eladását, négyzetméterenként 8,50 euróért.

Daniel Jakubec lakása bérleti 
szerződésének meghosszabbítását kérte. 
A képviselők ezt egyhangúlag, 2013. 6. 30-
ig jóváhagyták.
Vita

Fülöpová képviselőnő felolvasta az 
iskola és óvoda igazgatóhelyettesének, 
Hippová asszonynak az álláspontját az 
óvodai kiságyak reklamációjáról. Az első 
reklamációra 2011.4.22-én került sor, 
a  második 2011.11.22-től 2012. 11.5-ig 
tartott. Ekkor 44 kiságyat hoztak 2  éves 
jótállással. Láng képviselő úr bevonta 
a  jelenlévőket a  község központjában 
álló emlékmű helyzetéről szóló vitába. 
Nézete szerint az emlékmű községünk 
gazdag történelmét szimbolizálja. Készül 
egy könyv a  falu első írásos emlékének 
900. évfordulója alkalmából, melyből ki 
lehetne indulni. R. Hrabovský képviselő 
azt javasolta, hogy meg kell hagyni 
az emlékművet mind a  hat oldalának 
kihasználásával. Figyelmeztetett továbbá 
a község weboldalának aktualizációjára. 

Hanzlík mérnök rákérdezett 
a  radarokra. A  képviselők megegyeztek, 
hogy az árajánlattól függően a község elején 
helyeznék el azokat. Čerhák J. megjegyezte, 
hogy a  Flóriántól a  helyi kommunikáció 
felé vezető utcában fekvőrendőröket 
kell elhelyezni. Figyelmeztetett, hogy 
Újtornócon J. Láng úr házánál kátyú van, 
melyet ki kell javítani.

A  falu ellenőre előterjesztette a 2013-
ra szóló ellenőrzési tervjavaslatot, melyet 
a képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Mivel vitahozzászólások nem voltak, 
a  javaslóbizottság elnöke előterjesztette 
a  határozati javaslatot. Ezt a  képviselők 
egyhangúlag elfogadták. Ezután az elnöklő 
az ülést berekesztette.
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Községünk lakóinak nemrégiben  
szomorú látványban volt részük. A tavalyi 
többezres befektetés után – mely a falu 
központjának felújítására irányult és sok 
fáradságos munkával valósult meg – most 
felbukkant egy ismeretlen vandál, aki 
tönkretette a fiatal tujákat.

Az ismeretlen tettes kitépte a kilenc 
fácskát, csak az üres gödrök maradtak 
utánuk. Ez már csak azért is felháborító, 
mert falunk egy vegyi üzem közvetlen 
közelében fekszik, s a környezetet a 
szennyvízülepítő is veszélyezteti, mégis 
találunk ilyen felelőtlen személyt.  

A zöldterület gondozói mindent 
megtesznek környezetünk szépítéséért, 
fákat ültetnek, gondozzák azokat, nyesik 

ágaikat. Karbantartják a falu zöldövezetét, 
kaszálnak, gereblyéznek, egyszóval 
gondoskodnak róla. Ennek ellenére úgy 
tűnik, sokan elfeledkeznek arról, hogy az 
ember nem élhet oxigén nélkül, s a fák és a 
zöldövezet számunkra pótolhatatlan.

Termelnek a fák oxigént? /1 hektár 
erdő 25 embert lát el oxigénnel/

Szűrik a fák a levegőt? /1 hektár erdő 
évente 32 tonna port fog fel/

Ezek az információk az SZK 
Oktatásügyi Minisztériumának 
honlapján találhatók. Talán el kellene róla 
gondolkodnunk. Környékünkön erdő 
nincs, éppen ezért minden egészséges fa 
pótolhatatlan jelentőségű. Próbáljon meg, 
kedves ismeretlen, lopás és vandalizmus 
helyett inkább fákat ültetni /természetesen 
előtte vegyen vagy neveljen facsemetéket /.

Mindenkinek tudatosítania kellene, 
hogy községünk nem kevés pénzt fordít 
a fák és bokrok vásárlására, az illegális 
szemétlerakatok eltávolítására, a széttört 
lámpák, szétrugdalt kukák javítására, 
stb.,stb. Ezt az összeget  sokkal értelmesebb 
dolgokra, a lakosság egyéb szükségleteinek 
fedezésére is fel lehetne használni, hiszen 
ez a pénz a falu költségvetéséből származik, 
tehát mindannyiunké.

Tornóc község egy tervezetet 
dolgozott ki „Változások az útjelző 
táblákban – állandó útjelző táblák 
Tornóc községben” címmel.

A  projektet a  Via Romanum 
polgári társulás támogatta, a  Nitrai 
Megyei Önkormányzat költségvetéséből 
a  tervezetre 2.898 Є  dotációt folyósított. 
A  projekt összköltsége 5.512,12 Є  volt, 
a  2.614,12 Є  különbséget a  község saját 
költségvetéséből fedezte.

A  jelzőtáblák elhelyezésére verseny-
tárgyalást írtak ki – a  győztes a  Mobilita 
servis Bratislava kft  lett, mely a munkát el 
is végezte.

Ezen tervezet célja elsősorban 
a  közlekedés biztonságának fokozása és 
folyamatosságának biztosítása, valamint 
a  jobb áttekinthetőség volt a  közúti 
közlekedés minden résztvevője, sofőr és 
gyalogos  számára. Reméljük, a  projekt 

eléri célját, s  a   községben kevesebb lesz 
a közlekedési baleset.

November folyamán ezek a könyvek 
kerültek könyvtárunk polcaira:

Szépirodalom felnőtteknek:
Steelová – Južné svetlá
Deverauxová – Kameň želaní
Thomason – 21. 12.
Lasicová – Diagnóza: rodina
Dean – Stratená knižnica
Baloghová – Dokonalá láska
Reichsová – Osudná cesta
Lackberg – Kamenár
Lindseyová – Keď vášeň vyhráva
Červenák – Zlato Arkony
Darsane – Recept na Araba
Jeffriesová – Záhadná snúbenica
Lacková – Vínne mušky

Tudományos-és 
ismerettejesztő irodalom:
Knopp – Tajomstvá Tretej ríše

Ifjusági irodalom:
Najznámejšie bájky
Mull - Kľúče od väzenia démonov
Hockingová -  Dedička
Brezina – Pozor, ten pes čaruje!
Geislerová – Perfektné rande
Roth - Rezistencia

A községi könyvtár köszönetet 
mond a szponzoroknak, akik a 
2012-es év folymán hozzájárultak 
könyvállományunk minőségének és 
választékának növeléséhez.
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A vandalizmus fénykorát éli......

útjelző táblák a községben

községi könyvtár



 Köszönet
Ing. Jaroslav Hlavatý autóiskolája, Tornóc, Malom utca 977. A gépkocsivezetői 

tanfolyam végzőseinek erőt, egészséget, szeretetet, sok sikert és számos 
balesetmentes kilométert kíván a 2013-as évre

Jaroslav Hlavatý mérnök, az autósikola tulajdonosa és családja

 Az „A“ férficsapat a „Nitra-Trenčín 
2. ligájában 11 mérkőzést játszott. 
Ebből 5  győzelemmel, 2  döntetlennel, 
4  pedig vereséggel végződött. A  csapat 
alapemberei: Machálik Marián, Kriško 
Juraj, Ševčík Miroslav ,Ježo Ferdinand,  
Bízik Peter . Távollétük  esetén 
a következő tartalékjátékosok játszanak: 
Ježo Lubomír , Čičmiš Dušan, Gašpierik 
Peter 

Nová Baňa A – Tornóc A         7:11

Veľké Uherce A – Tornóc A  8:10

Tornóc A – Topoľčany A       13:5

Tornóc A – Partizánske A         12:6

Zbehy A – Tornóc A          8:10

Nitra C – Tornóc A         14:4

Tornóc A – Vráble A           6:12

Tornóc A – Bánov A           3:15

Tornóc A – Rybník  A             3:15

Nové Mesto A –  Tornóc A           9:9

Nová Dubnica A –  Tornóc A           9:9 

 A Vágsellyei járásban a „C“ csapat 
7  mérkőzést játszott, ötször nyert, 
egyszer döntetlenre játszott, egyszer 
vesztett. A  jelenleg legjobban szereplő 
csapatunk alapjátékosai a  következők: 
ifj. Kukan Jozef , Slamka Peter, Jaroš 
Jozef, id. Kriško Juraj , Motolík 
Luboš, Sýkora Ivan, Varga Jozef és 
Boledovičová Iveta

Tornóc C –  Trnovec D                14:4

Šaľa B – Tornóc C           10:8

Tornóc C – Šaľa D             16:2

Tornóc C – Močenok A            9:9

Dlhá B - Tornóc C             8:10

Neded A - Tornóc C            2:16

Tornóc C – Šaľa C                13:5

A Vágsellyei járásban a „D“ csapat 
7 mérkőzést játszott, az eredmény 
1 győzelem és 6 vereség. A csapat 
alapemberei: id. Kozár Štefan, id. Kukan 
Jozef, Letko Štefan, Lovás Peter, Rábek 
Július, Sýkora Dávid és  Vargová Daniela

Trnovec C – Tornóc D         14:4

Tornóc D – Močenok A         2:16

Dlhá B – Tornóc D         18:0

Neded A – Tornóc D       7:11

Tornóc D – Šaľa C          6:12

Tornóc D – Vlčany B        6:12

Močenok B – Tornóc D        17:1

 A  „B“ csapat a  Nitrai kerület 
4. ligájában 13 mérkőzést játszott, 
háromszor győzött, kétszer vereséget 
szenvedett. A csapat alapját a következő 
játékosok képezik: Čičmiš Dušan, 
Gašpierik Peter, Kukan Jozef, Slamka 
Peter, Jaroš Jozef és id. Kozár Štefan. 
Ha lehetőség van rá és nem játsszák a 2. 
ligát, akkor onnan Ježo Ferdinánd és 
Peter Bízik erősíti a csapatot.  
 
Tornóc B – V.Meder / Zem.Olča A  8 :10

Šaľa A – Tornóc B        6:12

Tornóc B – Strekov A           4:14

Dlhá  A - Tornóc B              14:4 

Tornóc B – Bánov C            12:6

Šurany A – Tornóc B            11:7

Tornóc B –  PK Komárno B          7:11

Bešenov A – Tornóc B          11:7

Pokrok Komárno A - Tornóc B         10:8

Tornóc B – Kolárovo A      1:17

SPŠ Komárno A - Tornóc B        3:15

Tornóc B – Nové Zámky C        8:10

Vlkas A – Tornóc B          16:2

Dynamo Sportklub Tornóc – asztalitenisz szakosztály

A vágtornóci asztaliteniszezők november 
14-én „Deáki község vándorserlegéért“ 
játszottak, melyet sikerült is elnyerniök. 
A  mérkőzésen 10 háromtagú csapat 
vett részt. A  győztes csapat összetétele: 
Miroslav Ševčík , ifj. Jozef Kukan és  
a helyi asztaliteniszező, Martin Danada. 

A tornóci asztalitenisz szakosztály 
vezetősége minden  sport- és 
asztalitenisz kedvelőnek és szurkolónak 
különösen kellemes karácsonyt , az 
új esztendőben pedig jó egészséget és 
további sportsikereket kíván. 

Miroslav Ševčík 
            asztalitenisz szakosztály

A tornóci asztaliteniszezők a 2012/2013-as évben már teljes erőbedobással játszották versenyeiket.

Tornóci hírek november-december 2012
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P.č. Mužstvo K V R P Body

1 STK Rybník A 11 11 0 0 33
2 Lokomotíva Bánov A 11 10 0 1 31
3 TJ SAAG Šahy A 11 9 0 2 29
4 STK 1. ZŠ Vráble A 11 6 2 3 25
5 ŠOG Nitra C 11 5 2 4 23
6 Tornóc A 11 5 2 4 23
7 STK TEVOS Partizánske A 12 5 1 6 23
8 ŠKST Topoľčany A 12 4 2 6 22
9 MKST Nová Dubnica A 11 4 2 5 21
10 STK Nové Mesto n/V A 11 4 1 6 20
11 STK N.Baňa-Podlužany A 11 3 2 6 19
12 ŠKST Zbehy A 11 2 0 9 15
13 STK Veľké Uherce A 11 2 0 9 15
14 Hontianske Trsťany A 11 1 0 10 13

P.č. Mužstvo K V R P Body

1 Šaľa B 7 7 0 0 21
2 Tornóc C 7 5 1 1 18
3 Močenok B 7 5 0 2 17
4 Močenok A 7 4 1 2 16
5 Šaľa C 7 4 1 2 16
6 Dlhá B 7 4 0 3 15
7 Vlčany B 7 3 1 3 14
8 Tornóc D 7 1 0 6 9
9 Neded A 7 0 0 7 7
10 Šaľa D 7 0 0 7 0

Nitrai kerület -Trenčín - 2. liga, férfiak  2012/2013      
Táblázat a 12. forduló után - alaprész

P.č. Mužstvo K V R P Body

1 V. Meder/Zem. Olča A 13 13 0 0 39
2 Vlkas A 13 8 3 2 32
3 Bešeňov A 13 7 3 3 30
4 Strekov A 13 7 1 5 28
5 N. Zámky C 13 7 1 5 28
6 Kolárovo A 13 6 2 5 27
7 Pok. Komárno A 13 6 2 5 27
8 Šaľa A 13 6 1 6 26
9 Dlhá A 13 5 2 6 25
10 Šurany B 13 5 2 6 25
11 Bánov C 13 5 0 8 23
12 PK Komárno B 13 3 1 9 20
13 Tornóc B 13 3 0 10 19
14 SPŠ Komárno A 13 1 0 12 15

Nitra - 4. liga C, férfiak 2012/2013      
Táblázat a 13. forduló után -  alaprész

Vágsellyei járás, férfiak 2012/2013
Táblázat a 7. forduló után -  alaprész

Dynamo Sportklub Tornóc – asztalitenisz szakosztály

A ČSOB biztosító kampánya: kötelező járműbiztosítás /PZP/

KÖTELEZŐ   JÁRMŰBIZTOSĺTÁS
Biztosítás, mely védelmet nyújt arra az esetre, ha 

gépjárművével kárt tesz valaki egészségében vagy vagyonában. 
Ingyen kiszámítjuk az Ön biztosításának összegét, és számos 

kedvezményt kínálunk..

• Életbiztosítás
• Egyéb biztosítás /ingatlan-, hitel- és balesetbiztosítás/

• Biztosításelemzés térítésmentesen /ha már kötött 
biztosítást, ellenőriztetheti, hogy megfelel-e  szükségleteinek/.

   ČSOB biztosító:  iroda a kultúrházban
   Jobbágyová Valéria  0918/039-050

A  Tornóc község területén felgyü-
lemlett kommunális hulladék kezelé-
sének módját az 5/2011-es általános 
érvényű rendelet határozza meg. A ren-
delet teljes szövege a község honlapján 
olvasható.

Szeretnénk tájékoztatni önöket 
a szemétgyűjtés alapvető szabályairól.

A kommunális hulladék elszállítása 
hétfőnként történik. Minden háztartás, 

előre megvásárolni a  községi hivatal 
pénztárában. Figyelmeztetjük a  lakos-
ságot, hogy egy zseton csak 120 liter 
szemétre vonatkozik. Ha többet szed 
össze, zsákban mellérakhatja a  megfe-
lelő mennyiségben egy újabb zsetonnal 
együtt. Abban az esetben, ha a  lakos 
a  féléves időszakban nem használja ki 
a mennyiségi gyűjtést és ezt nem is jel-
zi, a  kommunális hulladék helyi díját 
a község egyéves időszakra rója ki.

fizikai-, jogi személy és vállalkozó kö-
teles saját költségén 120 literes tipizált 
szemétkukát biztosítani. A szeméttáro-
ló kukát az érdeklődők a községi hivatal 
pénztárában vásárolhatják meg, l darab 
20,40 Є.

A  községben mennyiségi szemét-
gyűjtést vezettünk be. Egy 120 literes 
kuka kiürítése zsetonok segítségével 
valósul meg, melyeket a  lakos köteles 
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Az ősz a festő palettájához hason-
lítható, csodálatos természet művészi al-
kotásainak időszaka. A fák ezer színben 
pompáznak. Ilyen fantasztikus  művészi 
alkotás élete alkonyán maga az ember is. 
Az élet-mester formálta, próbatételeivel, 
minden örömével és gondjával együtt. 
Októbert /2012.10.26/ óvodásaink az 
idősek iránti tisztelet hónapja jegyében 
arra használták ki, hogy megsokszo-
rozzák gyengédségüket, kedvesebbek 
legyenek saját nagyszüleikkel. Ennek 
kiteljesedése volt a nagyszülőkkel való 
találkozás óvodánkban. A gyerekek ver-
sekkel, dalokkal, forró öleléssel, puszival 
és saját kezűleg készített szivecskével 
ajándékozták meg őket.

Akkor tehát, kedves nagyszülők, 
viszlát egy év múlva, unokáik legnagy-
obb örömére..

B. Kováčová, óvónő

idősek iránti tisztelet az óvodában

 2012. 10. 15-én délután a helyi 
óvodában „Őszi műhely” címmel 
érdekes rendezvényre került sor. 
Gyermekeink nagy örömmel várták 
már anyukáik, apukáik érkezését, hogy 
sárgarépából, tökből, almából együtt 
varázsoljanak valami szépet. Közös 
erővel egy őszi birodalmat hoztak létre 
különféle bábokból, töklámpásokból, 
almasünikből. Az őszi alkotásokból 
kiállítást rendeztünk, mely a gyerekek 
nagy örömére most óvodánk folyosóját 
díszíti. 

     A szülők együttműködésével 
egy élményekkel teli, jó hangulatú őszi 
délutánban volt részünk.

B. Kováčová,óvónő

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
www.zoznamautoskol.sk/hlavaty                     

e-mail: ashlavaty@gmail.com
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