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Fašiangové posedenie
V zasadačke Miestneho kultúrneho strediska sa v poslednú februárovú nedeľu 
konalo malé posedenie. Jeho cieľom bolo dozvedieť sa, ako vyzeral bežný, 
každodenný život v časoch dávno minulých. Staré fotografie sú svedectvom zmien, 
ktoré zmenili tvár našej obce. Tieto fotografie veľmi dobre dokumentujú aj zmeny v 
obliekaní či účesoch. 

Keďže v našej obci sa nezachovala kronika spred roka 1990, tieto stretnutia sú 
dobrým spôsobom, ako zachovať povedomie o tom, ako ľudia žili, pracovali, hrali 
sa alebo zabávali.

22. apríl – Deň Zeme
Podobne ako v minulých rokoch sa do podujatia „Vyčistime si svoju obec“ 
zapojili poslanci a členovia komisií pri OZ, poľovníci, rybári, včelári, dobrovoľní 
hasiči, členovia MO Csemadok, FK Dynamo, pracovníci obecného úradu aj 
dobrovoľníci z radov občanov. Niektorí priviedli so sebou aj svoje deti, ktoré sa 
takto učia, aké dôležité je chrániť prírodu. Rozdelili sa na skupiny a vydali sa 
po určených trasách. 
Spoločne vyzbierali množstvo odpadu a na záver podujatia zasadili do parku 
pri zvonici pamätný strom. 



Stavanie mája
bolo kedysi rozšírené na celom vidieku. Máje sa stavali najskôr ako ochrana 
pred zlými duchmi, bosorkami, ktoré mohli na ľudí uvaliť krupobitie či privolať 
búrku. Máj bol symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou. Máje 
stavali mládenci pre svoje vyvolené dievča a museli byť aj pekne ozdobené 
stužkami či vencom. 

Aj my sa snažíme udržať túto tradíciu. Po prvý raz bola májka postavená na 
nádvorí Miestneho kultúrneho strediska. Organizátormi podujatia boli komisia 
školstva, mládeže a kultúry v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom a 
obecným úradom.

Súťaž o najkrajšiu záhradku
Pri príležitosti Dňa Zeme bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu záhradku a 
predzáhradku. Cieľom súťaže bolo podporiť a zviditeľniť množstvo šikovných a 
usilovných ľudí, ktorí neľutujú svoj čas a námahu na to, aby skrášlili svoj domov 
alebo predzáhradku. Tým prispievajú aj k zveľadeniu našej obce a výsledok ich 
práce môže byť inšpiráciou pre ostatných. 
Súťažilo sa prostredníctvom facebooku počas letných mesiacov a víťazom sa 
stala pani J. Šestáková. 



Popoludnie nám svojím vystúpením spríjemnila skupina Edda Revival, 
jedinečné majstrovstvo predviedli famózni bubeníci zo skupiny Campana
Batucada. Zlatým klincom večera bolo vystúpenie nestarnúcej hudobnej 
skupiny Vidiek s obľúbenými hitmi. Na záver zahrala do tanca skupina TOP.

Bohatý bol aj sprievodný program: maľovanie na tvár a skákací hrad pre deti, 
nezabudli sme ani na milovníkov vína, ktorí mohli ochutnať pohárik kvalitného 
nápoja zo šintavských viníc. Návštevníci si mohli vybrať z bohatej ponuky 
občerstvenia a podujatie spestrili aj členky klubu ľudovej tvorivosti z Močenku 
ukážkami svojich prác z dreva, papiera a ratanu.

Deň obce 2017
Počas prvého prázdninového víkendu sa už po štrnásty raz konalo obľúbené 
kultúrnospoločenské podujatie Deň obce 2017. Už v predvečer sa uskutočnila 
okresná spevácka súťaž Talent 2017 a prvý ročník Behu okolo Ameriky. V sobotu 
sa na brehoch rybníka Vermek zhromaždili účastníci detských rybárskych 
pretekov, pred železničnou stanicou bola súťaž v jazde zručnosti. Hlavný program 
začal popoludní na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska. V kultúrnom 
programe vystúpili deti, divadlo Materinky so Zabudnutou školou kúziel, víťazi 
speváckej súťaže, tanečníci z klubu Jumping.



Rozlúčka s letom – 9. september
Po tretí raz obec v spolupráci s komisiou školstva, mládeže a kultúry usporiadala 
Rozlúčku s letom a po druhý raz sa konala súťaž Trnovecká vareška. Prihlásilo sa 
rekordných 17 tímov. Guláš, ktorý navarili, bol určený na občerstvenie návštevníkom 
podujatia. Pripravili sme ukážky práce konológov, hry a súťaže pre deti, ukážky svojej 
techniky predviedli hasiči zo Šale. Zaspievali mladé spevácke talenty, každý si mohol 
vyskúšať streľbu z luku. Maľovanie na tvár a tvorivé dielne zaujali najmä deti. Na záver 
zahrala skupina Muziker Rudi a neustále tancujúce a zabávajúce sa skupiny občanov 
nám ukázali, že podujatie sa vydarilo. 

Turnaj o pohár starostu 
obce – 5. júl

XXII. ročník podujatia sa konal na sviatok sv. Cyrila a Metoda, prihlásilo sa 7 
mužstiev dospelých a štyri žiacke. Zvíťazili Welnea a Modráci (žiaci). Súčasťou 
turnaja je aj streľba zo značky 11 m, tento rok sa zapojilo až 79 strelcov. Podujatie 
pripravila Obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s FK Dynamo Trnovec nad 
Váhom. Výborná nálada, skvelý guláš a kvalitná hracia plocha prispeli k úspechu 
tohtoročného turnaja.



Október – mesiac úcty k starším
V našom Miestnom kultúrnom stredisku sa v rámci mesiaca úcty k starším už 
pravidelne koná posedenie so seniormi nad 70 rokov veku, ktoré je vždy milou 
príležitosťou poďakovať sa za ich lásku, múdrosť, štedrosť, za všetko, čo nám dávali a 
dávajú. Uskutočnilo sa 26. októbra a krásne vyzdobenú veľkú sálu  naplnila dobrá 
nálada, srdečný úsmev a radosť zo stretnutia. V programe vystúpili detičky z materskej 
školy, žiačky základnej školy. Zaspievala členka ZPOZ A. Takácsová, mladý harmonikár 
Gabriel zo Šale zahral pestrú zmes melódií. Na záver vystúpilo Duo Seniors. 

12. október - beseda
Obecná knižnica v spolupráci s komisiou školstva, mládeže a kultúry pripravila
pre deti besedu s obľúbenou autorkou detských kníh Gabrielou Futovou. Jej
knihy Dokonalá Klára, Keby som bola bosorka, Brata musíš poslúchať, O
Bezvláske, Hľadám lepšiu mamu, Očko špehúň, Nezblázni sa, mamička, Poškoláci
a mnohé ďalšie patria k tým, ktoré sa v našej knižnici tešia najväčšej obľube z
radov literatúry pre deti a mládež. Besedy sa zúčastnil aj známy ilustrátor
detských kníh Miroslav Regitko. Porozprávali deťom, ako vzniká kniha aj odkiaľ
čerpajú inšpiráciu. Beseda sa konala v srdečnej a bezprostrednej atmosfére, deti
kládli zvedavé otázky a dostali zaujímavé odpovede. Verme, že aj vďaka tejto akcii
si viac detí nájde cestu do našej knižnice.



9. december –Vianočné trhy 
a ukážky tradičnej zabíjačky

Už po tretí raz Obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s komisiou školstva, mládeže 
a kultúry pripravili pre našich obyvateľov ukážky tradičnej vidieckej zabíjačky 
a vianočné trhy. Páni mäsiari už od rána spracúvali mäso a pripravovali rôzne 
špeciality, na nádvorí rozvoniavala kapustnica. Privítali sme predajcov oblátok, 
vianočného pečiva, vianočných dekorácií, medu, zeleniny, ovocia, vianočných sviečok, 
ručne vyrábaných šperkov, levanduľových bábik, ručne robených pohľadníc, diárov aj 
keramické figúrky. Veľkú návštevnosť mal stánok so zabíjačkovými špecialitami, ale 

v pomerne veternom počasí dobre padol aj pohár voňavého punču alebo vareného 
vínka. V sále si návštevníci mohli pozrieť Betlehem z nášho kostola, výstavu obrazov a 
keramiky. V programe vystúpil spevácky zbor z Veče, deti zo základnej školy a 
manželia Peškoví s klavírnym sprievodom R. Gofjara. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám podali pomocnú ruku, pomohli s 
prípravami a realizáciou akcií a zároveň ďakujeme všetkým, 

ktorí nás podporili svojou účasťou. 


