
WWW.TVRDOSOVCE.SK

1

MAGAZ ÍN  OBCE  TVRDOŠOVCE

IS
SN

 1
33

9-
25

30

Ročník XIX. | číslo 1. | marec 2016 | Cena: 1,20 €



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ MAREC 2016 WWW.TVRDOSOVCE.SK

2

TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ / TARDOSKEDDI HÍRMONDÓ
Vydavateľ/Kiadó: Obec Tvrdošovce – Tardoskedd község. Adresa/Cím: Obecný úrad – Községi Hivatal, Novozámocká cesta 56, 
941 10 Tvrdošovce. IČO: 309338 Evidenčné číslo/Nyilvántartási szám: EV 3871/09 – Ministerstvo kultúry SR. Registrácia/

Bejegyzés: 238/98 OŠaK Nové Zámky. Redakcia: Bračo Szilvia, PaedDr. Tóth Szilvia, Borbély Lívia, PaedDr. Judita Juhászová, 
Mgr. Győri Beáta, Birkus Magda. Foto: Mészáros Imre. Grafi ka a tlač/Tördelés és nyomtatás: KORUND desktop, spol. s r. o., 
Považská 18, 940 67 Nové Zámky. Počet výtlačkov/Példányszám: 650. Časopis vychádza trikrát ročne. Megjelenés: évente 
háromszor. Dátum vydania: 8.3.2016. Kiadás időpontja: 2016.3.8. ISSN 1339-2530. 
Redakcia si vyhradzuje právo zmien a redakčných úprav publikovaných príspevkov. Obsah publikovaných príspevkov sa nemusí 
stotožňovať s názormi redakcie. 
A szerkesztőség fenntartja a kéziratok lerövidítésének és módosításának jogát. A közölt cikkek tartalmáért a szerkesztőség nem 
vállalja a felelősséget. Spoločenskú kroniku zostavila: Eva Benkőová

3

DO POZORNOSTI ČITATEĽOM
Oznamujeme vám, že Tvrdošovský 

spravodaj si môžete naďalej predplatiť 
na obecnom úrade v kanc. č. 13 alebo
v obecnej knižnici za výhodnú cenu: 

3 € na 1 rok. 
Ďakujeme, že ste nám verní.

NOVORODENCI
2015

Hanna Obertášová 11.11.
Silvia Patócsová  11.11.
Sofi a Farkasová 15.11.
Tobias Kovács  19.11. 
Laura Slažanská 02.12.
Mira Sehnalová 05.12.
Viktória Borbélyová  07.12.
Tamara Fančovičová  27.12.

2016
Erik Balázs  08.01.
Sebastian Herud  14.01.
Nela Puterová  23.01.
Lara Zlatinská     01.02.
Peter Švancár       05.02.

OPUSTILI NÁS
2015

Ladislav Máté  (1927) 12.11.
Vincent Tóth  (1942)  13.11.
Gejza Chmúra  (1944) 15.11.
Irena Baranovicsová (1933)  17.11.
Viktor Mojzeš  (1978) 18.11.
Mária Rajosová  (1926) 23.11.
Katarína Szederová  (1936) 04.12.
Terézia Bugyiková  (1935)  06.12.
Mária Bugyiková  (1941) 08.12.
Helena Ballová  (1932) 08.12.
Anton Szőgyényi  (1938) 19.12.
Juraj Vanya  (1952) 21.12.
Anton Kurucz  (1952) 26.12.
František Bugyik  (1944) 26.12.

2016
Alžbeta Pintérová  (1947)  07.01.
Jozef Tóth  (1941)  20.01.
Magdaléna Mészárosová  (1944)  25.01.
Ladislav Bara  (1966)  03.02.
Zuzana Szabová  (1942)  05.02.

70  Január:  Terézia Ladicsová (J. Jesenského), Štefan Csanda (Novozámocká c.), 
  Helena Moravčíková (Horná), Mária Mészárosová (Hviezdoslavova ul.), 
  Božena Mészárosová (Koperníkova ul.), Jozef Balogh (ul. T. Vansovej), 
  Anton Lőrincz (Golgota), Vincent Brenkus (Horná),
 Február:  Anton Pósa (Rybárska ul.), Klára Noskajová (Nová cesta), 
  Ervin Ivanics (ul. T. Vansovej)
 Marec:  Elena Vidová (Horná), Helena Csányiová (ul. L. Kossutha), 
  Magdaléna Schvábová (Hviezdoslavova ul.)
75  Január:  Anna Morvaiová (J. Jesenského)
 Február:  Mária Kollárová (J. Jesenského), Marta Szőgyényiová (Nová cesta)
 Marec:  Valéria Dózsová (Kollárova ul.), Július Vida (Horná)
80  Január:  Ján Szőgyényi (Nová cesta)
 Február:  Katarína Vargová (Čerešňová ul.)
 Marec:  Marcela Ladicsová (Kapustová ul.), František Zajíček (Horná)
85  Január:  Jozef Buják (Záhradnícka ul.), Magdaléna Benczeová (Nová cesta), 
  Marcela Czaniková (Gorkého ul.)
90  Március:  Margita Žilinská (Petőfi ho ul.)

JUBILANTI

V roku 2015 mali Tvrdošovce spolu 5 356 obyva-
teľov. Narodilo sa 46 novorodencov a 45 mladých 
párov si sľúbilo vernosť. V priebehu uplynulého 
roka sa prisťahovalo do obce 73 nových obyvateľov 
a 76 sa rozhodlo pre odchod z obce. V roku 2015 
nás navždy opustilo 61 obyvateľov. Nech odpočí-
vajú v pokoji!

KOĽKO NÁS JE?

Pod snehom už prvá tráva,
na slniečko vykukáva.
Prvé kvietky voňajú,
vtáčiky už spievajú.

Prišla jar a vôňa vzduchu,
pripomína kvetov lúku.
Odkladáme rukavice,
čiapky, teplé nohavice.

Zelená už všade srší,
miesto snehu, dáždik prší.

Roztopený snehuliak,
premenil sa na oblak.

JarJar
(úryvok)

� Starosta informuje   . . . . . . . . . . .  4. str.

� Všetky cesty vedú do Ríma  . . . .  13. str.

� Na pamiatku Jozefa Ludasa  . . .  14. str.

� Skutočný sen . . . . . . . . . . . . . .  20. str.

� Fotoreportáž . . . . . . . . . . . .  22-23 str.

Z OBSAHU:

Vážení obyvatelia!
Starosta obce Tvrdošovce a samospráva obce Tvrdošovce Vás 

srdečne pozýva 

na slávnostné odovzdanie 
zrekonštruovaného centra obce, 

ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2016 o 14:00 hodine. 
V rámci slávnosti bude odhalený zrekonštruovaný

pomník obetiam Holocaustu, 
ako aj 

nová tabuľa v parku obetí I. a II. svetovej vojny. 
Stretneme sa pred Obecným domom!

Ing. Marián Tóth
starosta obce

Pozvánka
Na stole bahniatka a veľké 

dobroty, 
príde i láska, vykroč jej oproti! 

Nepokaz nikomu tieto dni 
sviatočné, 

veď patria každému, veď sú 
veľkonočné.

• • • • •
Prijmi môj pozdrav krátky 

na veľkonočné sviatky. 
V zdraví ich dobrom preži, 
buď veselý, šťastný, svieži!

• • • • •
Prijmite pozdrav milý, 
na sviatky Veľkej noci, 

pán daj vám zdravia, sily, 
buď vám vždy na pomoci.

VINŠE

 Dňa 05. 03. 2016 sa uskutočnili na 
Slovensku voľby do Národnej rady Slo-
venskej republiky. V Tvrdošovciach z 
celkového počtu oprávnených voličov 
4389 pristúpilo k urnám 2360 voličov, 
čo znamená 53,77% účasť. Počet plat-
ných hlasov: 2295.

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre každú politickú stranu alebo koa-
líciu:

1. Strana TIP. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
2. Strana moderného Slovenska 
 (SMS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

3.  Obyčajní ľudia a nezávislé 
 osobnosti (OĽANO – NOVA). .  108
4. Demokrati Slovenska – Ľudo 
 Kaník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
5. Šanca   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
6. Sme Rodina – Boris Kollár . . . .  89
7. Strana zelených Slovenska . . .  10
8. Koalícia – Spoločne 
 za Slovensko  . . . . . . . . . . . . . . .  1
9. Maďarská kresťanskodemokra-
 tická aliancia / Magyar Keresz-
 ténydemokrata Szövetség  . . . . .  6
10. VZDOR – Strana práce. . . . . . . .  0
11. MOST – HÍD   . . . . . . . . . . . .  1068
12. Slovenská národná strana  . . . .  26

VOĽBY DO NR SR 2016 
13. Odvaha – Veľká národná 
 a Proruská koalícia . . . . . . . . . . . . . 0
14. Komunistická strana Slovenska . . . 0
15. Slovenská demokratická 
 a kresťanská únia - Demokratická 
 strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
16. SMER - sociálna demokracia. . . 232
17. Kresťanskodemokratické hnutie. . 11
18. Slovenská občianska koalícia  . . . . 9
19. Kotleba - Ľudová strana Naše 
 Slovensko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
20. Sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21. Strana maďarskej komunity 
 - Magyar Közösség Pártja  . . . . . 510
22. Priama Demokracia  . . . . . . . . . . . . 3
23. Sloboda a Solidarita . . . . . . . . . . . 93

Kandidát z obce Tvrdošovce Ing. Ma-
rián Tóth (MOST – HÍD) získal spolu 783 
hlasov. 

Obec Tvrdošovce ďakuje všetkým voli-
čom za účasť vo voľbách do NR SR.
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INFORMUJEStarosta 
Približne pred tromi mesiac-

mi som na stránkach Tvrdo-
šovského spravodaja informo-
val čitateľov o aktuálnom dianí 
v našej obci. Aj v jarnom vyda-
ní nášho občasníka tomu tak 
bude.

Ani uplynulé mesiace neply-
nuli nečinnosťou, veď sme po-
dali projekt s najväčším žiada-
ným objemom v histórii našej 
obce. Ako je známe, projekt sa 
zameriava na výstavbu kanali-
začného systému v obci. Žia-
daná suma je 22,8 milióna eur, 
ktorá by pokrývala výstavbu 
odvádzacieho systému v celej 
obci. Pokiaľ by projekt dostal 
zelenú, bude potrebná trpezli-
vosť našich občanov, veď po-
trubia budú umiestnené pod 
už existujúcimi komunikáciami. 
Táto skutočnosť sťaží dopravu 
v obci, avšak bez týchto prác 
projekt nebude možné realizo-
vať. Nemôžeme ale zabudnúť 
ani na to, že bude potrebné za-
bezpečiť aspoň 80 % napoje-
nie obyvateľov na nový kanali-
začný systém. Popri spomína-
ných ťažkostiach ale treba pri-
hliadať aj na pozitívny prínos 
projektu. Myslím tu na nárast 
hodnoty našich nehnuteľností, 
na zvýšený záujem turistov a in-
vestorov o našu obce, atď.

Musím sa priznať, že naši 
obyvatelia sa so záujmom in-
formujú v súvislosti s výstav-
bou predajne TESCO. Viem sa 
len opakovať, že spoločnosť 
TESCO STORES SR a.s. od 
obce odkúpila stavebný poze-
mok, na ktorý už má vydané 
právoplatné stavebné povole-
nie, tým pádom je už len na spo-
ločnosti, kedy sa začne výstav-
ba.

Na tohtoročnom januáro-
vom zasadnutí bol schválený 
návrh, ktorý umožní výstavbu 
obecného zberného dvora. 
Investícia by bola realizovaná 
zo zdrojov EÚ, z nenávratného 

fi nančného príspevku. Cieľom 
zberného dvora je podpora 
separovaného zberu komunál-
neho odpadu, ochrana život-
ného prostredia. Zberný dvor 
a k nemu prislúchajúca infraš-
truktúra by bola vybudovaná na 
území bývalého, tzv. „tretieho 
majera“. Do času vypracovania 
projektovej dokumentácie a vy-
bavenia stavebného povolenia 
nás čaká ešte veľa práce, veď 
bude potrebná aj aktualizácia 
územného plánu obce, čo je 
tiež časovo náročná úloha.

Z pripravených a podaných 
projektov stojí za zmienku aj 
výstavba vežového vodoje-
mu v obci Tvrdošovce. Vodo-
jem sa stal potrebným z dôvo-
du, že k zabezpečeniu zvyšujú-
cej sa potreby pitnej vody je po-
trebný aj výkonnejší systém na 
dodávku vody. Jednou z mož-
ností je práve výstavba vežo-
vého vodojemu, ktorá by bola 
realizovaná na území súčasnej 
jazdiarne Palomino na Novo-
zámockej ceste. Týmto by sme 
zabezpečili pre našich obyva-
teľov dostatočný tlak vodovod-
ného potrubia a tým by sme 
boli menej závislí od Paláriko-
va, cez ktoré dostávame vodu 
zo Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti.

Letná sezóna termálneho 
kúpaliska sa začne 28. mája 
2016, v sobotu už tradičným 
programom pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí. Vede-
nie spoločnosti Termálne kú-
palisko Tvrdošovce dúfa, že 
aj sezóna 2016 sa vydarí aspoň 
tak dobre ako sezóna 2015, 
ktorá prilákala na kúpalisko 
takmer 15 000 rekreantov. Teší 
ma, že každým rokom vieme 
na kúpalisku z vlastných zdro-
jov zrealizovať pre návštevní-
kov niečo nové. Keďže naše 
fi nančné možnosti sú obme-
dzené, preto sa vieme v oblasti 
investícií pohybovať len obme-

dzene. Novú sezónu by sme 
chceli otvoriť s novými atrak-
ciami. Jednou z takýchto atrak-
cií bude možnosť prechádzky 
tzv.Kneippovým korzom, ktoré 
svojím povrchom počas pre-
chádzky stimuluje refl exné 
body na chodidlách a tým po-
vzbudzuje nervový a imunitný 
systém a má pozitívne účinky 
na srdce, na metabolizmus 
a na krvný obeh. Popri liečivých 
vplyvoch termálnej vody je to 
nové lákadlo, ktoré je zároveň 
jedinečnosťou. Pokiaľ bude na 
to priestor, chceli by sme zre-
konštruovať aj zachovalú časť 
bývalého kaštieľa.  

Z nehnuteľností vo vlastníc-
tve obce sa nám podarilo úplne 
zrekonštruovať interiér Domu 
služieb, ktorý dá priestor miest-
nym podnikaniachtivým obyva-
teľom. Môžem s pýchou kon-
štatovať, že v roku 2016 sa bu-
dova opäť naplnila podnikateľ-
mi. Po ukončení rekonštrukč-
ných prác čaká budovu ešte 

vonkajšie zateplenie a fasádna 
maľba, aby bol obraz v centre 
obce celistvý. Popri tom všet-
kom sme v januári odovzdali 
10 nových nájomných bytov, 
ktoré zabezpečia pohodlné bý-
vanie pre naše mladé rodiny.

V roku 2015 sme úspešne 
dokončili projekt Regenerácie 
časti obce Tvrdošovce, vďaka 
ktorej sa centrum našej obce 
značne zmenilo. Nové chodní-
ky, pergoly, zelené zóny, fontá-
na a ďalšie príslušenstvo dá-
vajú príležitosť na to, aby sme 
sa v tomto uponáhľanom sve-
te trochu zastavili. Vynovené 
centrum obce bude slávnost-
ne odovzdané do užívania 
dňa 30. marca 2016, na ktoré 
srdečne očakávame všetkých 
našich obyvateľov.

Obdobie, ktoré máme za se-
bou, môžeme považovať za ak-
tívne, preto si myslím, že blížia-
ca sa Veľká noc znamená pre 
mnohých z nás naozaj zaslúže-
ný oddych. Z príležitosti veľko-
nočných sviatkov prajem diev-
čatám veľa šibačov, šibačom 
veľkonočné prekvapenie, ako 
aj v šťastí a rodinnom kruhu 
prežité krásne sviatočné chvíle. 

Ing. Marián Tóth
starosta obce

Samospráva obce Tvrdo-
šovce, ako vedenie najpočet-
nejšej obce regiónu, považuje 
za svoju úlohu zabezpečenie 
sociálnej, zdravotnej, kultúr-
nej a technickej infraštruktúry, 
pričom sa snaží prihliadať na 
potreby našich obyvateľov. 

V našej obci sme v roku 2014 
odovzdali 10 nových nájom-
ných bytov, avšak počet poda-
ných žiadostí záujemcov pod-

necoval vedenie obce k tomu, 
aby pokračovalo v začatej ces-
te a dalo možnosť ďalším oby-
vateľom na nové bývanie. 

S prihliadnutím na potreby 
našich obyvateľov sa v lete 
2015 na Železničnej ceste za-
hájila výstavba nájomných 

bytov s bežným štandardom. 
Zhotoviteľom stavby bola spo-
ločnosť HOLD s.r.o. z Nových 
Zámkov, ktorá sa zaviazala po-

staviť 10 bytov. Celková hod-
nota investície je 448.940,45 €,
ktorá bude hradená z pros-
triedkov Štátneho fondu roz-
voja a bývania a z dotácie Mi-
nisterstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. 
Výdavky na technickú infraš-
truktúru, ktorá obsahuje chod-
níky, verejné osvetlenie a kana-
lizačné prípojky, obec hradila
z úverových zdrojov. Rozloha 2-
a 3-izbových bytov je 43,28 m2

a 56,54 m2. Byty zahŕňajú 
kuchyňu, špajzu, kúpeľňu, toa-
lety a chodbu. 

Slávnostné odovzdanie no-
vých nájomných bytov do uží-
vania sa konalo 21. januára
2016 za účasti pozvaných hostí 
a samozrejme nájomcov. Prí-

tomných privítal Ing. Marián 
Tóth, starosta obce, ktorý vo 
svojom príhovore uviedol, že 
cieľom výstavby ďalších nájom-
ných domov bolo, aby mladí 
obyvatelia, nové rodiny zostali 
v obci a užívali si kvalitné a po-
hodlné bývanie. “Verím a dú-
fam, že odovzdaním nových 
nájomných bytov prispejeme 
ku kvalitnejšiemu bývaniu na-
šich obyvateľov v obci. Verím, 
že 20 bytov, ktoré sa nám po-
darilo postaviť za uplynulé roky, 
bude nasledovať ďalších ešte 
aspoň 10 nových bytov.“

 K slovám pána starostu sa 
pripájame aj my. Nájomníkom 
prajeme veľa šťastia, nech sa 
im darí v nových a moderných 
príbytkoch.                          S.B.

ODOVZDALI SA ĎALŠIE NÁJOMNÉ BYTY

Podnik verejnoprospešných služieb obce Tvrdošovce vykonal od ja-
nuára 2016 okrem iného nasledovné činnosti:

- Rekonštrukcia prízemia v Dome služieb, kde bola obnovená miest-
nosť pre novinový stánok AB AR s.r.o. Pri budove a vo dvore Domu služieb 
sa vykonali aj terénne úpravy. V zadnej časti budovy sa vytvoril sklad pre 
podnikateľa, zaoberajúceho sa predajom mrazených mäsových výrobkov.

- V rámci regenerácie centra obce sa za Obecným domom vybudovalo 
parkovisko. V dôsledku toho sme museli opraviť spevnené plochy pri am-
fi teátri a Bistre Bora-Bora. 

- Okrem stavebných prác sa samozrejme naďalej venujeme čisteniu 
jarkov a kanálov. V týchto dňoch sme dokončili vyčistenie Jatovského ka-
nála a okolia. Žiaľ, stále sa stretávame s neochotou niektorých obyvateľov, 
ktorí odmietajú s nami spolupracovať a tým zaťažujú naše práce. Ako prí-
klad by som uviedol Hollého ulicu, kde by bolo potrebné umiestniť v záhra-
dách potrubie na odvedenie dažďovej vody, niektorí majitelia nám to však 
nepovolia. V takýchto prípadoch, žiaľ, nevieme ručiť za prípadné problémy.

Plány na rok 2016 
- Ohradenie pozemku na stredisku č. III. pre skladovanie bioodpadu. 
- Údržba nehnuteľností vo vlastníctve obce, ako napr. vonkajšia rekon-

štrukcia budovy Denného stacionára a Obecného múzea. 
- Zatepľovanie budovy Domu služieb. Rekonštrukčné práce v základ-

ných školách a v MŠ na Hlbokej ulici. 
- Ďalšie rekonštrukčné práce na termálnom kúpalisku.

 Samozrejme, naďalej budeme pokračovať v „rutinných“ prácach, ako 
sú: zber komunálneho a separovaného odpadu, kosenie trávy, čistenie 
prechodov, oprava výtlkov, chodníkov, odvádzanie povrchovej vody a pod.
Uvedené práce sa budeme snažiť vykonať čo najlepšie a najrýchlejšie. 
Prosíme však o strpenie a porozumenie obyvateľov. 

Karol Varga

Obecná knižnica získala minulý rok dotáciu z MKSR, vďaka 
ktorej sme mali možnosť zakúpiť nové knižné regály. Knižnica ich 
potrebovala na premiestnenie detskej literatúry, ktorá bola dote-
raz uložená na vysokých regáloch. Okrem toho, že bol takto ulo-
žený fond pre detského čitateľa ťažko dostupný, bol tento náby-
tok už veľmi starý a nestabilný. Zakúpením nižších regálov sme 
zvýšili bezpečnosť malých čitateľov a umožnili sme im, aby pri 
výbere kníh neboli vždy odkázaní na pomoc dospelých. Možnosť 
vlastného výberu ich vedie k samostatnosti a lepšej orientácii
v knižnici. Nové police tiež zútulnili v knižnici priestor určený pre 
detských čitateľov. Radi by sme tým deti povzbudili k častejšej 
návšteve knižnice a podporili ich záujem o čítanie. 

Katarína Ruzsik

O ČINNOSTI PVS

NOVÉ REGÁLY V KNIŽNICI

Vážení obyvatelia, priatelia prírody!
Samospráva obce Tvrdošovce usporiada 

už šiestykrát brigádu s názvom

„ZA KRAJŠIE „ZA KRAJŠIE 
TVRDOŠOVCE“TVRDOŠOVCE“

ktorá sa uskutoční dňa 23. 4. 2016, 
v sobotu od 8.00 hod.

s miestom zrazu pred Požiarnou zbrojnicou na ulici Kukučínova.

Po raňajšom zraze budú vytvorené skupiny, ktoré dostanú na starosť vybranú 
lokalitu. Pokiaľ máte možnosť, prineste si so sebou lopatu, hrable a pod. 

Bližšie informácie na tel. čísle 035/ 6492 413.

Každého srdečne očakávame!
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Zákon č. 293/2014 Z.z. s účin-
nosťou od 2.1.2015 novelizo-
val Zákon SNR č. 501976 Zb. 
v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon).

Zo stavebného zákona touto 
novelou bola vypustená všetka 
úprava týkajúca sa informač-
ných, reklamných a propagač-
ných zariadení a z týchto sa 
stali reklamné stavby, ktoré 
sú v novom ustanovení § 43 
ods. 2 a 3 stavebného zákona 
zadefi nované nasledovne: Re-
klamná stavba je stavebná 
konštrukcia postavená sta-
vebnými prácami zo staveb-
ných výrobkov, ktorá je pev-
ne spojená so zemou alebo 
upravená strojnými súčiast-
kami alebo zvarom o pevný 
základ na zemi alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu 
podkladu a ktorej funkciou 
je šírenie reklamných, propa-
gačných, navigačných a iných
informácií viditeľných z ve-
rejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely 
zákona členia podľa veľkosti 
informačnej plochy na:

a) reklamné stavby, na kto-
rých najväčšia informačná plo-
cha je menšia ako 3 m2

b) reklamné stavby, na ktorých 
najväčšia informačná plocha 
má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

c) reklamné stavby, na kto-
rých najväčšia plocha je väčšia 
ako 20 m2

Pre umiestnenie reklamnej 
stavby na území obce je nutné 
povolenie príslušného staveb-
ného úradu (podľa § 43 zákona 
SNR č. 50/1976 Zb. – staveb-
ný zákon v znení neskorších 
predpisov). Podľa veľkosti naj-
väčšej informačnej plochy na 
reklamnej stavbe sa novelou 
stavebného zákona rozlišuje aj 
spôsob ich povoľovania na-
sledovne:

Ohlásenie stavebnému 
úradu postačí pri reklamných 
stavbách, na ktorých najväčšia 
informačná plocha je menšia 
ako 3 m2

Stavebné povolenie – si vy-
žadujú reklamné stavy, na 

ktorých najväčšia informačná 
plocha má veľkosť od 3 m2 do 
20 m2

Stavebné povolenie a ko-
laudačné rozhodnutie si vy-
žadujú reklamné stavby, na 
ktorých najväčšia informačná 
plocha je väčšia ako 20 m2

Stavebné povolenie ani 
ohlásenie sa nevyžaduje – pri 
reklamných stavbách, na kto-
rých má najväčšia informač-
ná plocha veľkosť do 1,2 m2, 
umiestnených na stĺp verej-
ného osvetlenia alebo na stĺp 
trakčného vedenia, ak neza-
sahuje do prejazdného profi lu 
pozemnej komunikácie ani do 
priechodového prierezu dráh 
– avšak umiestnenie je mož-
né len na základe povolenia 
vlastníka alebo správcu tých-
to objektov, teda stĺpov ve-
rejného osvetlenia, vedenia, 
súhlasu dopravného inšpek-
torátu a podobne.

Správny poplatok: podľa zá-

kona č. 145/1995 Zb. o správ-
nych poplatkov, v znení ne-
skorších predpisov:

1. Ohlásenie reklamnej stav-
by, na ktorej najväčšia infor-
mačná plocha  je menšia ako 
3 m2 – 30 €

2. Stavebné povolenie na 
reklamnú stavbu, na ktorej naj-
väčšia informačná plocha má 
veľkosť od 3 m2 do 20 m2 – 60 €

3. Stavebné povolenie na 
reklamnú stavbu, na ktorej naj-
väčšia informačná plocha je 
väčšia ako 20 m2 - 150 € 

Sadzba nájomného za 
umiestnenie reklamných zaria-
dení na pozemky vo vlastníctve 
obce Tvrdošovce sa dojednáva 
v zmysle VZN obce o cenovej 
regulácii nájomného z nebyto-
vých priestorov pozemkov na 
území obce č. 1/2011.

Spôsob vybavenia: 
Podať žiadosť o povolenie 

reklamnej stavby je oprávne-
ný vlastník pozemku (objektu) 
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V prvej časti tohto článku 
v predchádzajúcom čísle Tvr-
došovského spravodaja už 
bola reč o tom, že naša obec 
viac rokov úzko spolupracu-
je s Úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny v Nových Zám-
koch (ÚPSVaR). Vďaka tejto 
úzkej spolupráci od 1. marca 
2016 zamestnáva Obecný úrad 
Tvrdošovce 8 pracovníkov na 
pracovnú zmluvu (40 hodín 
týždenne) po dobu 9 mesia-
cov. Nový program (národný 
projekt), podľa ktorého obecný 
úrad zamestnáva spomínaných 
8 občanov v zmysle zákona 
§ 54 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách za-
mestnanosti, má názov „Šan-
ca na zamestnanie”. Obecný 
úrad Tvrdošovce okrem toho 
naďalej zamestnáva občanov 
v hmotnej núdzi, ktorí sú povin-
ní odpracovať 32 hodín v me-
siaci, aby im vznikol nárok na 
štátom garantovanú základnú 
podporu vo výške 61,60 €.

V predchádzajúcom člán-
ku bolo tiež spomenuté, že sa 
obec snaží využiť všetky do-
stupné možnosti na zabezpe-
čenie úspešného chodu, roz-
voja a v konečnom dôsledku aj 
skrášlenia obce. 

V roku 2015 boli pre obec 
nielen schválené, ale aj zrea-
lizované nasledovné projekty, 

prostredníctvom ktorých sme 
získali fi nančné prostriedky na:
– Rozšírenie ochranného ka- 
 merového systému 
 (2. etapa),
– Interiérové vybavenie Obec- 
 nej knižnice v Tvrdošovciach,
– Sanáciu miest s nezákonne  
 umiestneným odpadom,
– Regeneráciu centra obce.

Žiadosti, projekty, ktoré sú stá-
le vo fáze hodnotenia (v prípra-
ve) sú:
– Zateplenie Domu služieb,
– Realizácia vežového  
 vodojemu,
– Rekonštrukcia „Juhász  
 kúria” (projekt EÚ)

Mgr. Bálint Csermányik

SPOLUPRÁCA S ÚPSVAR A PRÍPRAVA PROJEKTOV – II. ČASŤ

Oznamujeme obyvateľom, že od februára 2016 pre-
bieha v Tvrdošovciach zber použitého rastlinného ku-
chynského oleja. Na zber je vhodný akýkoľvek olej spo-
mínaného druhu, t j. olej po vyprážaní z fritéz, olej, ktorý 
slúžil ako nálev potravín. Dôležité je zbierať čistý olej, 
bez zvyškov potravín a vody. Najlepšie to dosiahnete, ak 
ho zlejete cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo 
originálneho obalu.

 Nazbieraný olej je možné odovzdať v budove obecné-
ho trhoviska, kde sa na tento účel nachádza nádoba, a to 
od utorka do piatku od 8.00 – do 16.00 hodiny, v sobotu 
od 8.00 do 12.00 hod.
ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

SEPARUJETE ODPAD !                         Renáta Mogrovič

ZBER POUŽITÉHO OLEJA

POVOĽOVANIE REKLAMNÝCH STAVIEB 
alebo ten, kto má iné opráv-
nenie užívať pozemok (objekt) 
na požadovaný účel, t.j. podľa 
žiadosť o povolenie reklamnej 
stavby je oprávnená fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá 
má písomnú dohodu s vlastní-
kom stavby či pozemku.

Požadované doklady:
a) doklad, ktorým sa preuka-

zuje vlastnícke alebo iné právo 
k stavbe alebo k pozemkom 

b) kópia z katastrálnej mapy 
so zakreslením reklamnej stavby

c) projektová dokumentácia 
v dvoch vyhotoveniach

d) rozhodnutia, stanoviská, 
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 
alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy

e) zoznam známych účastní-
kov stavebného konania

f) vyhlásenie stavebného do-
zoru alebo kvalifi kovanej oso-
by, že bude zabezpečovať od-
borné vedenie uskutočňovania 
reklamnej stavby.

Lehota vybavenia:
30 – 60 dní od podania žia-

dosti.       Katarína Čapuchová

Mgr. Silvia Haluza

ROZPOČET  
POD LUPOU

PLNENIE  PRÍJMOV / Kumulatívne za rok 2015

Schválený % Upravený % Plnenie

R  O  Z  P  O  Č  E  T

BEŽNÝ ROZPOČET 2445966 113,82 2544108,68 109,42 2783888,86

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2034113 49,83 1246143 81,33 1013500,87

FINANČNÉ OPERÁCIE 100000 257,55 358000 71,94 257548,55

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY 24571,98

Z O S T A V A    C E L K O M 4580079 89,07 4148251,68 98,34 4079510,26

PLNENIE VÝDAVKOV / Kumulatívne za rok 2015

Schválený % Upravený % Plnenie

R  O  Z  P  O  Č  E  T

01 PLÁNOVANIE MANAŽMENT A KONTROLA 159985 104,54 170579 98,05 167245,55

02 PROPAGÁCIA A MARKETING 55919 114,02 63656 100,16 63760,35

03 INTERNÉ SLUŽBY 95360 102,78 121320 80,79 98014,81

04 SLUŽBY OBČANOM 25602 92,39 24196,03 97,76 23652,97

05 BEZPEČNOSŤ 106472 109,11 116722 99,52 116166,43

06 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 113500 142,86 153458,27 105,66 162145,32

07 KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 1198076 96,07 1137525,96 101,18 1150976,01

08 VZDELÁVANIE 299642 111,79 315355,72 106,22 334970,23

09 ŠPORT 108817 103,3 111607 100,72 112411,89

10 KULTÚRA 96572 93,47 97562 92,52 90262,2

11 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 991110 20,11 209227 95,26 199309,16

12 SOCIÁLNE SLUŽBY 92089 80,68 73658,1 100,86 74293,19

13 ROZVOJ OBCE A BÝVANIE 115647 197,52 223604,55 102,16 228428,59

14 ADMINISTRATÍVA 273598 102,7 279154,03 100,65 280979,27

Z O S T A V A    C E L K O M 3732389 83,13 3097625,66 100,16 3102615,97

Obecné zastupiteľstvo uzne-
sením č. 9/16112015 písm. 
A bod 7 schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie obce č. 
11/2015 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území 
obce Tvrdošovce na kalendár-
ny rok 2016.

Skládka nie nebezpečného 
odpadu, s.r.o. Tvrdošovce od 
1. februára 2015 je dočasne 
uzavretá. Na základe verejné-
ho obstarávania obec Tvrdo-
šovce komunálny odpad odvá-
ža do fi rmy Brantner s.r.o. Nové
Zámky. S tým sa navýšili nákla-
dy na zber a odvoz komunál-
neho odpadu. Vysoké náklady 
sú aj za likvidáciu čiernych 
skládok, ktorých odstránenie 
zabezpečuje obec.

Na základe horeuvedených 
skutočností od 01.01.2016 
sadzba poplatku pre fyzické 
osoby za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady 

je 17 €/ osoba a pre právnic-
ké osoby sadzba poplatku je 
určená podľa počtu používa-
ných nádob, t.j. za každú ná-
dobu 65 €/rok. 

Poplatok vyrubí obec roz-
hodnutím na celé zdaňovacie 
obdobie. Ak na jednu domác-
nosť presahuje poplatok viac 
ako 52 €, v takomto prípade 

obec určí platenie poplatku 
v dvoch splátkach.

Od 1. januára 2016 podľa 
zákona o odpadoch obec určí 
formou VZN aj sadzbu po-
platku za kilogram drobného 
stavebného odpadu v rozme-
dzí od 0,015 do 0,078 €/kg. 
Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo 0,045 €. Zníženie a odpus-

tenie poplatku je schválené aj 
v r. 2016 na základe podkla-
dov, z ktorých je jednoznačné, 
že poplatník viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa ne-
zdržiava alebo sa nezdržiaval 
na území obce.

Ak je fyzická osoba staršia 
ako 62 rokov (veková hranica 
sa počíta k 1.januáru zdaňova-
cieho obdobia), obec rozhod-
nutím zníži poplatok o 25 %.

Mgr. Judita Veresová

ZMENY V SADZBÁCH ZA ODPADY

Vysoké náklady sú aj za likvidáciu čiernych skládok



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ MAREC 2016 WWW.TVRDOSOVCE.SK

8 9

O exekúcii...
Vážení čitatelia! Tentokrát 

by som Vám chcel napísať o 
bezpečnosti v cestnej pre-
mávke, konkrétne o premáv-
ke na našich obecných ko-
munikáciách. 

Obnovu a nasadenie no-
vých zvislých dopravných 
značení, zmenu v organizácii 
premávky na niektorých kri-
žovatkách v centre obce naša 
samospráva vybudovala pred 
3 rokmi, následne po nane-
sení nového asfaltu na Dolnej 
a Hornej ulici. Na spomína-
ných uliciach pribudli nové 
vodorovné značenia. Na križo-
vatke ulíc Horná a L. Kossutha 
sa zmenila prednosť v jazde, to 
znamená, že prichádzajúc od 

kostola dole sme na vedľajšej 
ceste a musíme dať prednosť 
vozidlám, jazdiacim po ceste 
L. Kossutha. Okolo kostola 
sa vybudoval nový kruhový 
objazd a odteraz majú pred-
nosť ľudia v kruhovom objaz-
de, nie tí, ktorí doň vchádzajú. 
Predtým sa naši obyvatelia 
riadili pravidlom pravej ruky 
a mnohokrát prichádzalo ku 
kolíziám. V obnovenom okolí 
kostola sú na okraji vozovky 
vyznačené šikmé rovnobež-
né biele čiary (ostrovčeky). 
A práve toto vodorovné ozna-
čenie je často nevnímané. Pri 
tomto označení šofér nesmie 
do tohto priestoru vchádzať 
alebo doň nákladom presa-
hovať, ak to nie je potrebné 
na obchádzanie, odbočovanie 
na miesto mimo cesty. Naši 
motoristi na ňom parkujú bez 
problémov...

Ďalšia nová dopravná znač-
ka, pri ktorej si dovolím tvrdiť, 
že ju 95% našich obyvateľov 
ignoruje alebo o nej ani ne-

vie, je prikázaný smer jazdy 
pri parku na Hornej ulici - kri-
žovatka Hornej a Kukučínovej 
ulice. Keď upozorníme našich 
vodičov, odpovedajú, že si 
tú tabuľu ani nevšimli alebo: 
„Však tade chodím už 20 ro-
kov a teraz sa už nemôže?!“ 
NIE, nemôže. Všade, kde sú 
nové dopravné značky, tak si 
ich všímajme a hlavne rešpek-
tujme. Buďme disciplinovaný-
mi účastníkmi našej cestnej 
premávky. 

Upozornil by som ešte na-
šich čitateľov, aby dávali pozor 
na ostrovčeky okolo vysade-
ných stromov pri poštovom 
novinovom stánku pri Dome 
služieb. Všímajme si tie stro-
my pri cúvaní či otáčaní. Ne-

vchádzajme do rozmočenej 
zeminy, chráňme to pekné, čo 
máme. Neničme, budujme! 

Cyklistov by som upozornil 
na nosenie refl exných prvkov 
za tmy a zníženej viditeľnosti, 
na osvetlenie svojich bicyklov, 
na jazdu v protismere ako i na 
jazdu na nesprávnej strane 
cesty. Nejazdime okolo kosto-
la v kruhovom objazde v pro-
tismere, len aby sme si o pár 
metrov skrátili cestu a pritom 
ohrozujeme nielen naše zdra-
vie, ale i ostatných účastní-
kov cestnej premávky. Taktiež 
je nebezpečné postávanie 
v strede vozovky, kde radi 
vedú besedy naši seniori. 
Cyklisti sú tak isto účastníkmi 
cestnej premávky ako autá 
a pri porušení niektorých prí-
kazových a zákazových tabúľ 
im môže byť uložená pokuta 
50% z výšky pokuty za po-
rušenú dopravnú značku. 
A v plnej výške, čo sa týka 
predpisu pre cyklistov (za re-
fl exné a bezpečnostné prvky, 

alkohol, technický stav bicyk-
la). 

Som zhrozený, keď vidím 
na Železničnej ceste chodcov, 
často aj mamičky s kočíkmi, 
ktorí idú po ceste, a to ešte na 
nesprávnej strane. Je to veľmi 
frekventovaná komunikácia, 
po ktorej chodia aj ťažké ka-
miónové súpravy. Naskakuje 
mi husia koža, keď vidím ma-
lých školáčikov s taškami na 
chrbte ísť vedľa seba po ne-
správnej strane vozovky a ako 
ich tie veľké ťažké kamióny 
míňajú len o pár centimetrov. 
Vysvetlime deťom, že chodník 
je pre chodcov a treba ho vy-
užívať, veď ide o život našich 
detí. Železničná cesta je dlhý 
a rovný úsek vozovky, kde šo-
féri osobných áut radi dupnú 
na plyn a nedodržujú stano-
venú rýchlosť. Čudujem sa, že 
ešte nedošlo ku kolízii medzi 
chodcami a autami. Obecná 

SPRÁVA OBECNEJ POLÍCIE PRE ČITATEĽOV 
(I. ČASŤ)

Exekútorské úrady vyko-
návajú nútený výkon súdnych
a iných rozhodnutí na základe 
zákona NR SR č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exe-
kučnej činnosti (Exekučný po-
riadok) a o zmene a doplnení 
ďalších predpisov. Ľudia vo 
svojom každodennom živote 
medzi sebou uzatvárajú do-
hody, z ktorých im vyplýva-
jú určité práva a povinnosti. 
Niekedy sa však môže človek 
stať účastníkom záväzkového 
vzťahu i bez ohľadu na jeho 
vôľu. Napríklad, keď mu vznik-
ne nárok na náhradu škody 
v dôsledku občianskoprávnej 
či trestnoprávnej zodpoved-
nosti, a tiež aj nárok na plnenie 
vyživovacej povinnosti. Tieto 
záväzky by mali byť splne-
né dobrovoľne. Často však 
nastávajú prípady, keď tomu 
tak nie je. V takom prípade 
sa môže ten, koho práva boli 
porušené, obrátiť na súd a po-
žiadať ho, aby uložil dlžníkovi 
povinnosť splniť dlh. Mnoho-
krát po vydaní právoplatného 
a vykonateľného rozhodnutia 
súdom však dlžníci svoju po-
vinnosť neplnia. Ak si povinný 
dobrovoľne nesplnil povinnosť 
v lehote určenej v súdnom ale-
bo inom rozhodnutí, môže sa 
oprávnený obrátiť s návrhom 
na začatie výkonu rozhodnutia 
na súdneho exekútora. 

Účelom exekučného kona-
nia je vymoženie splnenia po-
vinnosti povinným, ktorú má 
voči oprávnenému, najčastej-
šie postihnutím majetku povin-
ného, pri zachovaní vyváženej 
ochrany práv oprávneného 
a povinného, ktorý napriek prá-
voplatnému a vykonateľnému 
rozhodnutiu dobrovoľne ne-
splní svoje záväzky. Keďže ob-
čan sa bežne do styku s exe-
kučným konaním nedostáva, 
za účelom jeho priblíženia sa 
pokúsime v tejto sekcii vysvet-
liť niektoré najčastejšie otázky, 
s ktorými sa pri výkone exekú-

cie možno stretnúť. 

Kto je to súdny exekútor? 
V zmysle hore uvedeného 

zákona súdny exekútor je štá-
tom určenou a splnomocne-
nou osobou na vykonávanie 
núteného výkonu súdnych 
a iných rozhodnutí, ktorý vy-
konáva exekučnú činnosť ne-
stranne a nezávisle. Pri výko-
ne svojej činnosti je viazaný 
Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, medziná-
rodnými zmluvami, inými vše-
obecne záväznými právnymi 
a rozhodnutím súdu vydanom 
v exekučnom konaní. V súvis-
losti s výkonom exekučnej čin-
nosti má exekútor postavenie 
verejného činiteľa. 

Čo je to exekúcia? 
Exekúcia predstavuje zá-

konom upravený postup súd-
neho exekútora, ktorý spočíva 
v nútenom výkone súdneho 
alebo iného rozhodnutia v prí-
pade, ak si povinný dobrovoľ-
ne nesplní povinnosť uloženú 
mu týmto rozhodnutím. Exe-
kúciu možno vykonať len na 
návrh oprávneného alebo na 
návrh toho, kto sa preukáže, 
že naňho prešlo právo z roz-
hodnutia. Exekúciu vykoná 
ten exekútor, ktorého v návrhu 
na vykonanie exekúcie označí 
oprávnený a ktorého jej vyko-
naním poverí súd. 

Čo je to exekučný titul? 
Exekučný titul predstavuje 

rozhodnutie, ktoré je podkla-
dom na vykonanie exekúcie. 
Exekučným titulom je vykona-
teľné rozhodnutie súdu, ak pri-
znáva právo, zaväzuje k povin-
nosti alebo postihuje majetok. 
Okrem vykonateľného rozhod-
nutia súdu možno podľa Exe-
kučného poriadku vykonať 
exekúciu aj na podklade: 

a) rozhodnutí orgánov Eu-
rópskej únie,

b) rozhodnutí osvedčených 
ako európsky exekučný titul,

c) notárskych zápisníc, kto-
ré obsahujú právny záväzok 
a v ktorých je vyznačená 
oprávnená osoba a povinná 
osoba, právny dôvod, pred-
met a čas plnenia, ak povinná 
osoba v notárskej zápisnici 
s vykonateľnosťou súhlasila,

d) vykonateľných rozhod-
nutí rozhodcovských súdov 
a rozhodcovských komisií 
a zmierov nimi schválených,

e) osvedčení o dedičstve, 
vykonateľných rozhodnutí bý-
valých štátnych notárstiev 
a dohôd nimi schválených,

f) vykonateľných rozhod-
nutí orgánov verejnej správy 
a územnej samosprávy vráta-
ne blokov na pokutu nezapla-
tenú na mieste,

g) platobných výmerov, vý-
kazov nedoplatkov vo veciach 
daní a poplatkov, ako aj zmie-
rov schválených týmito orgán-
mi,

h) vykonateľných rozhod-
nutí a výkazov nedoplatkov 
vo veciach sociálneho zabez-

pečenia, sociálneho poistenia, 
starobného dôchodkového 
sporenia a vo veciach verejné-
ho zdravotného poistenia,

i) iných vykonateľných roz-
hodnutí a schválených zmie-
rov, ktorých výkon pripúšťa 
zákon,

j) dokladov vydaných podľa 
právneho predpisu platného 
v inom členskom štáte EÚ, ak 
ide o vymáhanie pohľadávky 
podľa osobitného predpisu.

Aké sú spôsoby vykona-
nia exekúcie? 

Exekúciu možno vykonať len 
spôsobmi uvedenými v Exe-
kučnom poriadku. Ak podkla-
dom na exekúciu je exekučný 
titul, v ktorom sa ukladá povin-
nosť zaplatiť peňažnú sumu, 
exekúciu možno vykonať: 

a) zrážkami zo mzdy a z i-
ných príjmov,

b) prikázaním pohľadávky,
c) predajom hnuteľných vecí,
d) predajom cenných pa-

pierov,
e) predajom nehnuteľnosti,
f) predajom podniku,
g) príkazom na zadržanie 

vodičského preukazu.
Ak podkladom na exekú-

ciu je exekučný titul, v ktorom 
sa ukladá iná povinnosť než 
zaplatenie peňažnej sumy, 
možno ju vykonať: 

a) vyprataním,
b) odobratím alebo zniče-

ním veci na náklady povinné-
ho,

c) rozdelením spoločnej veci.
(pokračovanie v ďalšom čísle TS)

Spracovala: J. Hrubá

polícia pravidelne vykonáva 
dopravno-preventívne vzdelá-
vanie pre našich najmenších 
na detskom dopravnom ih-
risku pri budove novej školy, 
kde deti učíme obozretnosti 
v cestnej premávke. Učíme 
ich bezpečným prejazdom cez 
križovatky, cez prechody pre 
chodcov, učíme ich základné 
dopravné značenia, vytvárame 
umelé situácie v križovatkách, 
ako ich bezpečne zvládnuť. 
Obecná polícia v minulosti 
zabezpečovala prechod pre 
chodcov na Novozámockej 
ceste v ranných hodinách, keď 
deti išli do školy. Teraz túto 
činnosť strážneho anjela vyko-
náva pracovník nášho obecné-
ho úradu. 

Na záver by som vyzval 
všetkých dospelých: „Buďme 
vzorom pre naše deti, lebo ony 
opakujú a robia to, čo od nás 
vidia !“ Podľa publicity doprav-
nej polície SR skoro až 30% 
nehôd zavinia chodci - deti.  

Peter Marenčák

Jedným z významných obdo-
bí v živote dieťaťa je nástup do 
školy. Pre dieťa je to prechod z 
obdobia „hier“ do obdobia „po-
vinností“. Je to však aj obdobie 
zvýšenej záťaže pre rodičov.

V dnešnej náročnej, uponá-
hľanej dobe, keď sa stále hovo-
rí o dôležitosti vzdelania, akosi 
očakávame, že dnešné deti sa 
rýchlo naučia čítať, písať, počí-
tať. Veľkým prínosom doby je 
zároveň skutočnosť, že detskí 
psychológovia, špeciálni peda-
gógovia a výchovní poradcovia 
sa čoraz viac sústreďujú na psy-
chickú a sociálnu pripravenosť 
detí na nástup do školy.

Najznámejším hlavným krité-
riom pre vstup do prvej triedy je 
vek dieťaťa. Stanovená veková 
hranica – dosiahnutie 6. roku, deti 
narodené do 31. augusta – má v 
našom školstve dlhoročnú tradí-
ciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia 
šiesty rok života pred začiatkom 
školského roka, je schopná bez 
väčších problémov začať škol-
skú dochádzku. K zápisu na za-
čiatku kalendárneho roka však 
chodí podľa riaditeľov ZŠ aj veľa 

detí, ktoré majú problém so sy-
kavkami, račkovaním a inými re-
čovými chybami, sú príliš hravé. 
V januári sa deti môžu javiť ináč 
ako povedzme v apríli, väčšina 
sa posunie vo vývine. A práve 
nezrelosť predškolákov, kvôli 
ktorej mali mnohí odklad povin-
nej školskej dochádzky, spô-
sobila, že vláda schválila, že do 
prvého ročníka ZŠ sa budú deti 
zapisovať až počas apríla. V na-
šej obci sa zápis do 1. ročníkov 
ZŠ plánuje na 21. apríla 2016.

Dieťa by pred vstupom do 
školy malo byť pripravené v rôz-
nych smeroch. Netýka sa to len 
toho, či vie kresliť, či vie narátať 
do desať, či pozná základné far-
by, ale aj v jednotlivých oblas-
tiach ako je sluchová pamäť, ver-
bálna komunikácia, vizualizácia, 
orientácia v priestore, samotná 
grafomotorika a pod.

Nezabúdame, že každé dieťa 
je osobné indivídum a rešpektu-
jeme jeho osobitosti. Základné 
školy sa tešia na svojich budú-
cich prváčikov. 

Spracovala PaedDr. Iveta 
Mészárosová 

KÝM PÔJDETE DO ŠKOLY
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15. januára 2016 sa stretli 
milovníci pravej domácej pá-
lenky z Tvrdošoviec a z dru-
žobnej obce Környe už po 
3-krát, aby si spolu s odbor-
nou porotou vybrali tie najlep-

šie domáce destiláty. O súťaž, 
ktorá bola spojená s ochut-
návkou, bol veľký záujem, pri-
hlásilo sa až 73 súťažiacich. 
Veľký počet záujemcov síce 
trochu zmenil priebeh podu-
jatia, pretože sa predĺžilo vy-
hodnotenie, nikomu to však 

neprekážalo. Podmienky sú-
ťaže ostali nezmenené. Každý 
účastník sa mal prihlásiť 0,5 l 
pálenky, ktoré sa hodnotili vo 
viacerých kategóriách podľa 
viacerých kritérií. 

Porotu tvorili János Méri 
(Környe), Vincent Várhelyi (Tvr-
došove), Edita a Imrich Vargoví 
(Hurbanovo). Manželia Vargoví 
vlastnia pálenicu a pani Edita, 
ktorá v Tvrdošovciach zastá-
vala post predsedníčky po-
roty, pôsobí aj ako porotkyňa 

na medzinárodných súťažiach 
o najlepšiu pálenku.

V roku 2016 mali najlepšie 
domáce destiláty:
Kategória jablkovica, hruš-
kovica:
 3. miesto: Mihály Török
 2. miesto: Juraj Vincze
1. miesto: Jozef Borbély

Kategória marhuľovica:
3. miesto: Juraj Vincze
2. miesto: Norbert Sztíszkala
1. miesto: Július Vincze

Kategória slivovica:
3. miesto: Peter Vanya
2. miesto: Ľuboš Zsilinszky
1. miesto: László Győri

Kategória vínovica, terkeli-
ca, hroznovica: 
3. miesto: Ladislav Csányi 
2. miesto: Zoltán Bencze
1. miesto: János Méri

Kategória iné:
3. miesto: Štefan Bencze
2. miesto: Zoltán Tóth
1. miesto: János Méri

Mimoriadna cena: 
Kristián Tóth.                     S.B.

Poslednú februárovú so-
botu, dňa 27. februára 2016 
sa konal druhý zabíjačkový 
festival v centre obce. Poduja-
tie sa začalo tradičnou zabíjač-
kou, ktorú mohli sledovať tak 
naši najmenší, ako aj skôrna-
rodení - tí so štipkou nostalgie. 
O výbornú náladu sa postarali 
miestne spevokoly. Záujem-
covia mohli ochutnať miest-
ne zabíjačkové špeciality, od 
klobásy, cez slaninu, pečien-
ku až po výborné oškvarky. 
Družstvá, ktoré sa prihlásili do 
súťaže v plnení klobásy sa pri-
pravovali už od skorého rána. 
V tomto roku súťažilo celkom 

7 družstiev, z nich 2 z družob-
ných obcí,  z Tardosu a z obce 
Környe. Porota nemala ľahkú 
úlohu. Po hodnotení vzhľadu, 

chuti, konzistencie a farby ur-
čila nasledovné poradie:

I. miesto: Poľovnícke zdru-
ženie, II. miesto: mužstvo 68.

„Ízőrzők”, III. miesto: druž-
stvo „Chilli Csídás”. Vlaňajší 
víťazi, „Nefőzzéle”, dostali 
mimoriadnu cenu za najkrajšie 
servírovanie. 

Každému družstvu ešte raz 
blahoželáme!

Lívia Borbélyová

OPÄŤ SA STRETLI PRIAZNIVCI PÁLENKY

Juraj Vincze získal dve ceny

Počas jarných prázdnin kaž-
doročne očakávame prázdni-
nujúce deti do obecného do-
mu, kde sa môžu zúčastniť kre-
atívnych dielní. Nebolo tomu
inak ani tento rok, počas týž-
dňa od 22. do 26. februára 
2016 boli pripravené zaujíma-
vé programy. V pondelok sme 
vyhotovili ligotavé rybičky z ne-
potrebných diskov. Prichá-
dzajúce sviatky jari nás inšpi-
rovali k tvorbe veľkonočných 
pohľadníc. V stredu rozkvitlo 
celé javisko obecného domu. 
Šikovné detské ruky vytvorili 

množstvo krásnych kvetov zo 
starých novín a zo servítok. 
Počas ďalších dní sme vyrá-
bali milé zvieratká, vhodné aj 
ako veľkonočné dekorácie, a to
malé kačiatka a tiež zajačiky z 
papiera. Zajace s dlhými uška-
mi sme vytvorili aj z kysnutého 
cesta, ktoré sa však domov 
neodniesli, lebo boli na mieste 
zjedené.

Dúfame, že sa deti cítili vý-
borne, preto aj ďalšie jarné 
prázdniny strávime spolu tiež.

Lívia Borbélyová

AKTIVITY V OBECNOM DOME

Dobrovoľné darcovstvo krvi 
patrí medzi šľachetnú činnosť 
ľudí, ktorým nezáleží na vynalo-
ženom úsilí, čase, na vecných 
či fi nančných daroch. Všetci, 
nehľadiac na to, či idú po prvý 
raz alebo už po mnohokrát da-
rovať tekutinu nevyhnutnú na 
záchranu životov neznámych 
ľudí, vidia iba jeden cieľ - vy-
konať dobrý skutok pre iných 
ľudí. Takýto čin si treba vážiť 
a poďakovať zaň. V Tvrdošov-
ciach sa slávnostne ďakuje na-
šim dobrovoľným darcom krvi 
udelením Jánskeho plakety na 
fašiangovom plese, usporiada-
nom na ich počesť. Tento rok 
sa konala zábava 13. februára 
2016. 

V roku 2016 bolo ocenených 
z našej obce 25 dobrovoľných 
darcov krvi. Všetci darovali krv 
po 10, 20, 30 resp. 40-krát. 
Jánskeho plaketu a ďalšie po-
zoruhodnosti si prevzali z rúk 
Ing. Mariána Tótha, starostu 
obce Tvrdošovce, Radky Igré-

nyiovej, riaditeľky Územného 
spolku SČK a Margity Geróo-
vej, predsedníčky MS Sloven-
ského červeného kríža.

Bronzový stupeň Jánskeho 
plakety: Katarína Benczová, 
Richard Buják, Tibor Csányi, 
Mária Gulogiová, Silvester 

Haluza, Klára Kopečná, Ing. 
Nikoleta Majorová, Eva Me-
zeiová, Marcela Mezeiová, 
Igor Pekarík, Alžbeta Pinté-
rová, Jaroslav Sabo, Attila 
Tánczos, Sandra Tóthová, 
Attila Vida.

Strieborný stupeň Jánske-

ho plakety: Juraj Balla, Jozef 
Csábi, Jozef Chmelovič, Ro-
man Masarovič, Ing. Attila 
Tóth. 

Zlatý stupeň Jánskeho pla-
kety: Vincent Balogh, Zsolt 
Benkő, Štefan Geró, Helena 
Mátéová, Jozef Mészáros. 

Ďakujeme za Vašu pomoc 
a spoľahlivosť.                     SB.

SÚ VZOROM NEZIŠTNEJ POMOCI

Držitelia Zlatého stupňa Jánskeho plakety



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ MAREC 2016 WWW.TVRDOSOVCE.SK

12 13

Od decembra do februára žila naša škola popri vyučovaní 
mnohými zaujímavými aktivitami. Prinášame Vám niektoré z nich 
v podobe fotogalérie.

spracovali: Mgr. Tibor Sýkora a riaditeľstvo ZŠ

FOTOREPORTÁŽ ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V TVRDOŠOVCIACH

Vianočný fl orbalový turnaj v réžii OZ Sport friends Tvrdošovce 2013 
mal veľký úspechNavštívili sme krásnu adventnú Viedeň

Aj naše poslušné deti navštívil ujo Mikuláš

Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie 
a prózy, je obľúbený medzi žiakmi

Žiaci I.A triedy privítali svojich rodičov 
na otvorenej hodine

Na ples rodičov, učiteľov a priateľov školy 
sa svedomito pripravovali naši ôsmaci

Školského kola v prednese povestí Šalian-
sky Maťko sa zúčastnilo 22 recitátorov.

Vianočný benefi čný koncert plný emócií, 
pomohli sme rodinám v núdzi

Vyrábali sme výrobky na vianočné trhy 
počas tvorivých dielní, žiaci 5-9

Siedmaci a ôsmaci zdolali svahy Krahúľ

Vyrábali sme výrobky na vianočné trhy 
počas tvorivých dielní, 1-4

Žiaci z ročníkov 1-4 sa vždy tešia 
na maškarný ples

Žiaci I.B triedy ukázali svoju šikovnosť 
na otvorenej hodine pre rodičov

Úspešní riešitelia okresných kôl predmeto-
vých olympiád, súťaží v prednese a fotosúťaží

Rím je jedným z najkrajších 
miest na svete. Patrí k najväč-
ším európskym mestám. Roz-
kladá sa na brehoch rieky Ti-
ber a od Tyrrhenského mora je 
vzdialené len 27 km. V novem-
bri minulého roku sa 150 účast-
níkov zo Slovenka zhromaždilo 
na železničnej stanici TERMINI 
v Ríme a zamierilo smerom na 
Vatikán! 

Vatikán, malé územie s rozlo-
hou 0,44 km2, je centrom kres-
ťanského sveta a sídlo pápe-
žov. Je to Mestský štát v meste 
Rím. Hlavným námestím Vati-
kánu a zároveň jedno z najkraj-

ších námestí sveta je Námes-
tie sv. Petra. Zdobí ho 140 sôch
svätcov a obklopuje Bernini-
ho kolonáda, ktorá tvorí akúsi 
vstupnú bránu, kde sa stretá-
vajú veriaci celého sveta. Na 
tomto námestí sa nachádza 
Bazilika sv. Petra. Bolo pre-
krásne vidieť, keď zástavníci 
z Tvrdošoviec, Demiaty, Sabi-
nova, Prešova, Smižian a Ras-
lavíc so zástavami prešli pred 
hlavný oltár a začala sa omša 
v slovenskom jazyku, ktorú ce-
lebroval kardinál Tomko. Bolo 
to veľmi dojemné a nejednému 
účastníkovi omše sa v oku ob-
javila slza z dojatia. Hlavný oltár 
tejto baziliky je umiestnený pod 
kupolou a nad hrobom sv. Pet-
ra. Kupola má priemer 42 m 
a výšku 132 m. Tí, ktorí vyšlia-
pali hore do kupoly, mali krásny 
výhľad, ktorý sa nedá v žiad-
nom prípade nazvať každoden-
ným. Upútali nás aj posvätné 
krypty, kde sa nachádzajú aj 
hrobky pápežov. 

Každý deň sme sa zúčastnili 
na svätej omši, ktorá sa celeb-
rovala vždy v inej bazilike. A to, 
v bazilike sv. Pavla za hradba-
mi - najskvostnejší chrám Rí-
ma, v bazilike sv. Jána v Late-
ráne - hlavná rímska bazilika, 
v ktorej sme mohli obdivovať 
Oltár Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej. Sväté schody sú 
podľa kresťanskej legendy 
schody, po ktorých kráčal Ježiš 
Kristus v paláci Pontia Piláta 
v Jeruzaleme. Nachádzajú sa 
v budove na námestí Piazza di 
San Giovanni in Laterano pria-
mo oproti Lateránskej bazilike. 

O ich duchovnom význame ako 
relikvii, ktorej sa priamo dotýkal 
Ježiš, svedčí fakt, že takmer 
žiaden pútnik prichádzajúci do 
Ríma si nenechá ujsť príležitosť 
po nich vystúpiť. A nebolo to 
inak ani pri našich veriacich. 
Do Ríma schody dala preniesť 
cisárovná Helena, matka ci-
sára Konštantína. Španielske 
schody, miesto stretávania 
sa miestnych aj zahraničných 
návštevníkov, názov odvodený 
od Španielskeho námestia, leží 
priamo pod nimi.

Asi 10 minút pešej chôdze 
od námestia sa nachádza Fon-
tána di Trevi, cieľ každého 
návštevníka Ríma. Hádzali sme 
do fontány mince, aby sme sa 
podľa legendy na toto prekrás-
ne miesto ešte vrátili. Panthe-
ón, sláva Ríma, je jediný ne-
porušene zachovaný pamätník 
na území Ríma, ktorý má nád-
hernú mramorovú dlažbu a je 
tu aj Raffaelov hrob. Zvlášt-
nosťou kupoly Panteónu je kru-

hovitý otvor na jej vrchole. Vi-
deli sme symbol starého Ríma 
– Koloseum. Kedysi veľký am-
fi teáter v strede Ríma, kde sa 
konali súboje medzi gladiá-
tormi, ktorí boli cvičení na boj
a zabíjanie. Hrôzu a napätie 
tohto divadla zvyšovali divé 
zvieratá. Pozreli sme si Rímske 
fórum, Paltín, krásne kosto-
ly a samozrejme Vatikánske 
múzeum s ohromujúcou Six-
tínskou kaplnkou, kde sme 
obdivovali majstrovské fresky 
Michelangela a iné krásne 
svetové skvosty. A nesmieme 
zabudnúť ani na Vatikánske 
záhrady, ktorých história siaha 
až do 13.storočia, kedy nechal 
pápež Mikuláš III. vybudovať 
okolo svojho sídla park ako 
oázu ticha a rozjímania. 

Nezabudnuteľným zážitkom 
bola aj posledná omša želez-
ničiarov, ktorá sa konala v Ba-
zilike Panny Márie Snežnej. 
Legenda hovorí, že v auguste 
roku 356 sa Panna Mária zjavila 
pápežovi Libériovi a prikázala 
mu vybudovať kostol na mies-
te, kde na druhý deň napadne 
sneh. Stalo sa. Trojloďový inte-
riér baziliky ponúka veľkolepé 
divadlo nádhery a elegancie. 
Strop bol pozlátený prvým 
zlatom, ktoré bolo dovezené 
z Ameriky. Aj dlažba baziliky sa 
radí medzi veľmi cenné diela.

A na záver:
Mali sme skvelé ubytova-

nie, výbornú obsluhu a hlav-
ne príjemný prístup rehoľných 
sestier, ktoré sa nám postarali 
o vynikajúcu stravu a zabezpe-
čili príjemný pobyt. Náš sprie-
vodca p. farár Ľudovít Malý 
s veľkou zasvätenosťou a od-
hodlaním nás sprevádzal po 
Ríme. Jeho výklady boli zá-
živné a zaujímavé, rovnako 
aj po vedomostnej stránke 
plnohodnotné. Vďaka jeho 
humoru sme sa cítili veľmi prí-
jemne. Aj vďaka nemu sme si 
nesmierne užili všetko, čo Rím 
môže ponúknuť. Jeho ochota 
vo všetkom pomôcť, všetko 
nám zjednodušiť a spríjemniť, 
boli nevyčerpateľným zdrojom 
spokojnosti všetkých účast-
níkov našej 40-člennej sku-
piny. Po návrate domov nám 
odslúžil ďakovnú omšu v na-
šom kostole v Tvrdošovciach. 
Na tejto omši sme p. starostu 
Ing. Mariána Tótha, tiež účast-
níka zájazdu, prijali za čestného 
člena Spolku tvrdošovských 
železničiarov „Zástava“. Za-
klincovaním svojho mena na 
rúčku zástavy členstvo speča-
til, a tým sa defi nitívne ukončila 
naša nezabudnuteľná cesta do 
Ríma.            

 Zuzana Vanyová

hovitý otvor na jej vrchole Vi

Všetky cesty 
vedú do Rímavedú do Ríma

TÉMY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE:

• VESMÍR • 
• ŽIVOT POD MORSKOU HLADINOU •

TÉMA  FOTOGRAFICKÝCH 
A REMESELNÍCKYCH PRÁC JE VOĽNÁ.

PRÁCE MÔŽETE POSLAŤ, PRÍPADNE ODOVZDAŤ V OBECNOM DOME 
V TVRDOŠOVCIACH NAJNESKÔR DO 22. APRÍLA 2016.

Podmienky:

• technika a použité materiály sú ľubovoľné
• práce nebudú triedené podľa vekových kategórií
• diela posúdi nezávislá odborná porota a z každej obce vyberie najlepšie dielo
• každý súťažiaci môže zaslať max. 2 práce (neplatí pre fotografi ckú kategóriu)
• minimálny rozmer: A4, výkres
• každú prácu je potrebné označiť menom autora, vekom, adresou a názvom práce

XVII. ročník medzinárodnej XVII. ročník medzinárodnej 
a regionálnej amatérskej súťaže a regionálnej amatérskej súťaže 

výtvarných prác a fotografi ívýtvarných prác a fotografi í
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Do 1. svetovej vojny mala na-
ša obec štyri zvieracie a štyri 
remeselnícke trhy a v okolí do-
statok remíz, hájikov a stromov. 
Po 1. svetovej vojne, v dôsled-
ku nedostatku palivového dre-
va, zmizli z obce takmer všet-
ky stromy a bol v nej aj akútny 

nedostatok neškodnej pitnej 
vody. Hlavne preto bolo v ob-
dobí od roku 1893 do roku 
1926 v dedinách a v širšom 
okolí Tvrdošoviec vyvŕtaných 
celkom asi 50 artézskych 
studní s hĺbkou od 28 do 430 
metrov. A v súvislosti s vrtmi 
artézskych studní sa objavila
v regionálnej tlači senzačná
správa o obrovskom ložisku 

kamenného uhlia aj v katastri 
našej obce.

Dňa 20. januára 1928 v rub-
rike Chýrnik, časopisu Sloven-
ská Pravda vychádza krátky 
článok a oznam o objavení uh-
lia na statku statkára Nemeša 
pri Tardoškede, ktorý vzbudil 

veľkú celoštátnu po-
zornosť. Dňa 22. ja-
nuára 1928 sa obja-
vuje na štvrtej strane 
časopisu Érsekujvár 
és vidéke už titulok: 
„Potvrdia sa správy 
o tvrdošovskom nále-
zisku uhlia?“ V člán-
ku sa konštatuje už 
skutočnosť, že obec 
má so spoločnosťou,
ktorá dostala práva
na ťažbu uhlia v lo-
žisku tiahnucom sa
od Šurian až po Trno-
vec nad Váhom pod-
písanú písomnú

zmluvu. Česká obchodná spo-
ločnosť dostala banské práva
na 120 rokov v obciach Tvrdo-
šovce, Veľký Kýr, Mlynský Sek 
a Šurany. Od začatia príprav-
ných prác v roku 1928 mala 
fi rma obci vyplácať 7500 korún 
ročne a po začatí odkrývania 
a dolovania uhoľného ložiska 
mala obec dostávať ½ percen-
ta z celkovej hodnoty všetkého 

vydolovaného uhlia, čo malo 
predstavovať ročne minimálne 
6000 železničných vagónov 
uhlia. Zároveň všetky školy mali 
dostať zdarma šesť vagónov 
uhlia, obec 20 percentnú zľavu 
na dodávky elektrickej energie 
a na práce mali byť v prvom 
rade najímaní miestni obyva-
telia. V závere článku autor 
vyzdvihuje skutočnosť, že nie 
percentá a peniaze z ťažby sú 
dôležité, ale to, že jedna veľká 
maďarská dedina, v ktorej po 
vzniku republiky zostalo bez 
práce 500 železničiarov, kde 
všetci žijú z pôdy, konečne 

dostane nový impulz na svoj 
rozvoj.

Od 22. januára do 10. júna 
1928 sa z článkov v časopi-
soch Hiradó, Slovenský Juh, 
Érsekujvár és vidéke dozvedá-
me ďalšie podrobnosti o ce-
lej uhoľnej hystérii. V jednom
z článkov notár obce sám po-
tvrdzuje ťažkosti pri realizácii 
a vybavovaní povolení potreb-
ných pre samotnú ťažbu uhlia. 
Zároveň konštatuje, že miest-
ni sedliaci a majitelia pôdy 
odmietli povoliť vykonanie 
prieskumných vrtov na svojich 
pozemkoch. Prečo sa nakoniec 
v uhoľnej bani nezačalo ťažiť, 
o tom snáď niekedy nabudúce.

Ing. František Buda

 UHOĽNÁ BAŇA V TVRDOŠOVCIACH 

Sobotňajšie dopoludnie 17. 
januára 2016 svojou snehovou 
pokrývkou pripomínalo 21. ja-
nuár roku 1981, keď o 400 ho-
dine nadránom volal civilný ob-
čan z osady Dolní Pelhřimov 
na pohraničnú rotu Svatý Kříž, 

že cestou do práce videl po-
hybovať sa neznámu osobu 
okolo rybníka smerom k štát-
nym hraniciam. V rámci okam-
žitých opatrení bola na hlásené 
miesto vyslaná 3-členná popla-
chová hliadka za účelom zais-
tenia podozrivej osoby, ktorou 
nebol nikto iný, než vojenský 
utečenec, ktorý opustil počas 
strážnej služby kasárne na 

okraji Chebu s cieľom ilegálne 
a za každú cenu sa dostať cez 
hranice. Vybavený samopalom 
s nábojmi postupoval po okraji 
snehom zasypanej cesty nad 
osadou Dolní Pelhřimov, keď 
uvidel blížiaci sa vojenský UAZ, 

z ktorého vyskakovala popla-
chová hliadka so psovodom, 
Jozefom Ludasom z Tvrdošo-
viec a s veliteľom hliadky. Ute-
čenec z úkrytu, v tme, sledoval 
dianie okolo vozidla na polo-
osvetlenej ceste asi 80 - 100 m
od pohraničníkov, kde si Jozef 
Ludas pripravoval psa k sledo-
vaniu stôp. Ozbrojenému vo-
jenskému utečencovi bolo jas-

né, že pred pohraničníkmi má 
len minimálny náskok. Preto 
neváhal vypáliť niekoľko mie-
rených rán na miesto, kde už 
postupoval psovod so psom 
od UAZ-u smerom k nemu. Je-
den z výstrelov bol pre Jozefa 
smrteľný, jedna rana zasiah-
la a poranila psa. Bez nádeje 
na úspech ilegálne prekročiť 
zelenú hranicu do Nemeckej 
spolkovej republiky si ozbro-
jený narušiteľ štátných hraníc 
posledným výstrelom do hlavy 
vzal život. Spolu s ním, po ťaž-
kom zranení pri plnení si povin-

nosti ochrany štátnych hraníc 
svojej vlasti, prišiel o život i náš 
pohraničník - Jozef Ludas.

Aj po 35-tich rokoch od tej-
to tragickej udalosti si tak ako 
každý rok, pripomenuli bý-
valí ochranári hraníc, členo-
via Klubu českého pohraničí 
z Chebska, z Karlovarska, Pla-
né a rad ďalších občanov i hostí 
z Nemecka tento príbeh so 
smutným koncom u pomní-
ka padlého slobodníka Jozefa 
Ludasa, in memoriam, povýše-
ného a vyznamenaného me-
dailou za statočnosť. Po dlhých

rokoch sa pietného aktu zú-
častnili aj jeho starší brat, Zol-
tán Ludas, so svojím synom 
v sprievode starostu obce Tvr-
došovce Ing. Mariána Tótha. 

Po nástupe čestnej jednotky 
so zástavami a vlajkami za zvu-
ku Husitského chorálu a krát-
kych prejavoch vystúpili pred-
seda chebskej sekcie OSH 
KČP ako i predseda miestnej 
organizácie KČP v Chebe. Po-
tom z rúk posledného veliteľa 
bPS v Chebu, plk. Ing. Václa-
va Vitoně, prevzal Zoltán Ludas 
medailu 1. st. KČP, za ktorú 
dojatý pán Ludas, so slzami 
v očiach, poďakoval. Prítom-
ným vyjadril hlbokú úctu a vďa-
ku za to, že s takou dôstoj-
nosťou spomínajú na jeho naj-
mladšieho brata. Z úst starostu
obce Tvrdošovce bola ocene-
ná vzorná starostlivosť o pom-
ník ich bývalého občana a pra-

videlne sa opakujúca spomien-
ka na jeho počesť ako hrdinu. 
Pán starosta sa zároveň zmie-
nil o možnosti pomenovať po
Jozefovi Ludasovi jednu z ulíc
v Tvrdošovciach. Tento návrh
bude ešte prejednaný obec-
ným zastupiteľstvom. Z rúk sta-

rostu Tvrdošoviec boli odov-
dzané pplk. Dr. Jaroslavu Ho-
rákovi, ktorý úmrtie Jozefa 
Ludasa oznámil jeho rodičom, 
darčekové predmety a pozo-
ruhodnosti obce Tvrdošov-
ce, ktoré sa stanú exponátmi 
v sieni tradícií OSH KČP. Po 

uctení pamiatky Jozefa Luda-
sa položením vencov a kvetov 
k jeho pomníku zaznela Večer-
ka a Československá hymna. 

Pred návratom domov si tvr-
došovskí hostia v spoločnosti 
bývalého veliteľa roty, mjr. PS 
Petra Maxima, bývalých funk-
cionárov praporu PS a bPS, 
pozreli miesta, kde došlo k tra-
gickej udalosti. Z pútnického 
miesta Svaté Anny priateľom 
zo Slovenska ukázali aj mies-
ta, kde Jozef svojho času plnil 
čestnú vlasteneckú povinnosť 
pri OSH. 

 Jozef Ludas bol mladý člo-
vek, ktorý statočne bránil záuj-
my vtedajšej moci počas svojej 
vojenskej služby v pohraničnej 
stráži v Chebi. S úctou naňho 
spomíname. 

pplk. PS v.v. 
RSDr. Jaroslav Horák

Jozef Ludas sa narodil r. 1960 v Nových Zámkoch, po ukončení základnej školy nastúpil 
na 3-ročné SOU, kde sa vyučil za maliara-natierača. Túto prácu následne vykonával v štát-
nom podniku v Bratislave. Na základnú vojenskú službu nastúpil 31. marca 1979. Vzhladom k 
dobrému fyzickému stavu i robotníckemu pôvodu ho zaradili k 5. brigáde Pohraniční stráže. 
Po štandardnom základnomm výcviku absolvoval kurz psovoda a bol zaradený do pravidel-
ných pešiacich hliadok na štátnych hraniciach. 

Jožko Ludas bol deväť rokov mojím spolužiakom na zák-
ladnej škole. Jeho smrť mnou vtedy veľmi otriasla. Pamätám 
si, bolo to vo štvrtok, koncom januára 1981. Viem to presne, 
lebo vtedy sme mali v škole dlhý deň. Domov som sa do-
stala až večer po siedmej. Bola zima, typický nevľúdny ve-
čer. Oblečený som mala zimník, čižmy, čiapku, na krku hrubý 
šál, v ruke tri tašky. Čo najskôr som sa chcela dostať domov. 
Mykala som dvermi, ruky som mala plné; konečne som sa 
dostala do predsiene. Vtedy tam prišla moja matka … mala 
takú nezvyčajnú, inú tvár… Jožko Ludas zomrel! – povedala. 
Iba som tam stála a pozerala do ničoty. V kabáte, čižmách, 
v čiapke … s troma taškami v rukách, aj tie som zabudla zlo-
žiť. Aj dvere som zabudla za sebou zatvoriť. Len som tam 
stála, lebo sa tomu nedalo uveriť. Jožko, Jožko Ludas… 
zomrel? Ako to, že zomrel? Čo to vlastne znamená, že – 
zomrel! Veď človek neumiera vo veku 20 rokov, a vôbec … 
spolužiaci neumierajú … takže čo sa vlastne stalo?

Zastrelili ho kdesi na západných hraniciach… Tomu sa na-
ozaj nedalo uveriť.

Pohreb. Rakva – rakva nášho spolužiaka, jeho fotka. Vo-
jaci, dôstojníci, čestná stráž, salvy, smútočné prejavy, more 
kvetov a … neuveriteľne veľa ľudí. Tvrdošovčania. Smútočná 
farba zúčastnených akoby zastrela celý cintorín, zdalo sa mi, 
že je tam takmer celá obec. Mal krásny pohreb, ak sa v tomto 
prípade vôbec dá použiť to slovo. Myslím si, že áno. Ako inak 
to mohli prežiť jeho rodičia, súrodenci? Veď v tých strašných 
okamihoch azda iba to jedno ich mohlo potešiť. Čo mohli 
viac dostať, ako ten pocit úcty a lásky k ich synovi, bratovi, 
k nášmu spolužiakovi, čo mu po smrti prejavili všetci Tvrdo-
šovčania, celá dedina … aj armáda. Nesmie sa stať, aby jeho 
smrť bola nezmyselná. Bol vojak, ale nikomu neublížil. Plnil si 
svoju povinnosť a… zomrel! Vyprevadili sme ho … doslova … 
na tej jeho poslednej ceste. Pre nás navždy zostane tým ten-
kým, okatým, nekompromisne slušným a dobrým chlapcom 
… aj teraz po 35-tich rokoch. Navždy. 

Jožko, odpočívaj v pokoji! 
Magdaléna Birkus

Na pamiatku Jozefa LudasaNa pamiatku Jozefa Ludasa

Jozef Ludas (prvý zľava) počas výkonu vojenskej služby

Mesto Cheb dalo vyrobiť pomník na jeho pamiatku, kde si 
na iniciatívu Klubu českého pohraničí každý rok uctia pamiatku 
Jozefa Ludasa a všetkých vojakov, ktorí prišli o život pri výkone 

služby na hraniciach. 



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ MAREC 2016 WWW.TVRDOSOVCE.SK

17

Rastliny zohrávajú významnú 
symbolickú úlohu v Starom aj 
Novom zákone Svätého písma. 
Azda najznámejšími biblický-
mi rastlinami, ktoré poznáme
z Prvej knihy Mojžišovej - Ge-
nezis, sú: Strom poznania 
dobra a zla so zakázaným ovo-
cím a Strom života, oba rastú-
ce v Rajskej záhrade. Mojži-
šovi sa Anjel Pána zjavil v Ho-
riacom kre. Vinič, fi govník, gra-
nátovník, oliva, pšenica a jač-
meň sa spomínajú v opise 
Krásnej zeme dobrej, v Pia-
tej knihe Mojžišovej - Deute-
ronomium. Vinič je v Evanjeliu 
podľa svätého Jána použitý 
ako symbolika vzťahu medzi 
Bohom, Ježišom a kresťanmi. 
Olivovník sa spomína v Prvej 
knihe Mojžišovej, v ktorej k Noe-
movi priletela holubica nesú-
ca čerstvo odtrhnutý lístok 
z olivy, podľa ktorého Noe ve-
del, že vody opadli z povrchu 
zemského. Podľa olivovníkov 
bola pomenovaná Olivová 
hora, na ktorej sa zdržiaval 

a modlil Ježiš Kristus pred ukri-
žovaním. Figovník sa objavuje 
v Prvej knihe Mojžišovej, kde 
si Adam a Eva urobili zásteru 

z fi gového lístia. Yzop sa v Kni-
he žalmov spomína ako rast-
lina na očistenie od hriechu. 
Najvýznamnejšou symbolic-

kou rastlinou veľkej noci je pal-
ma. V Evanjeliu podľa svätého 
Jána sa uvádza, že Ježišovi 
prichádzajúcemu do Jeruzale-
ma vyšiel v ústrety veľký svia-
točný zástup ľudí s palmo-
vými letorastami a slovami: 
„Hosanna, požehnaný, ktorý 
prichádza v mene Pánovom, 
Kráľ Izraelov!”. Túto udalosť si 
pripomíname počas Kvetnej 
nedele nazývanej tiež Palma-
rum, kedy kňaz posvätí palmo-
vé ratolesti, u nás rozkvitnuté 
ratolesti vŕby rakytovej, kto-
rej jahňady ľudovo nazývame 
bahniatka. Palmová ratolesť 
bola Židmi a Rimanmi považo-
vaná za symbol víťazstva a no-
sili ju v rukách počas víťazných 
pochodov. V Novom zákone sa 
palmová ratolesť stala symbo-
lom víťazstva mučeníka, kým 
olivové ratolesti sú považované 
za symbol pokoja a mieru. 

Ing. Attila Tóth, PhD.
krajinný a záhradný 

architekt

A Hospodin Bôh vysadil záhradu čiže raj v Édene,
od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril.
A Hospodin Bôh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom
žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie,
a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého.

(Gn 2:8-9)

Rastliny BiblieRastliny Biblie
a Veľkej nocia Veľkej noci

Veľká Noc
 Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom 

kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania 
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. 
Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – pa-
schu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš 
marec až apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského národa
z egyptského otroctva.

PRÍJMEME
ŠOFÉROV

info na: 0911 465 656150 €s DPH

Odvezieme Vás k lekárovi, do práce, do školy,
na oslavu, k autobusu, k vlaku...

0904 365 656

TVRDOŠOVCE

16

PÔVOD NÁZVU
A DÁTUMU SVIATKOV 

VEĽKEJ NOCI
Vysvetlenie pôvodu ná-

zvu „veľká“ treba hľadať 
v časoch židovského otroc-
tva v starovekom Egypte. 
Faraón nebol ochotný pre-
pustiť svojich izraelských 
otrokov, a preto Boh trestal 
krajinu desiatimi ranami. Až 
po poslednej z nich, keď 
zomreli všetky prvorodené 
egyptské deti, faraón pre-
pustil zotročený ľud. Židov, 
ktorí pomazali veraje svo-
jich dverí krvou baránka, 
sa táto pohroma netýkala 
a anjel smrti ich obišiel. Ba-
ránok je preto symbolom 
Ježiša Krista, ktorého krv 
nás všetkých zachránila od 
večného zatratenia. Ako sa 

ďalej uvádza v Biblii, po vy-
slobodení z Egypta previe-
dol Boh ľud na čele s Moj-
žišom cez Červené more, 
ktoré rozdelil a vysušil. Tu 
niektorí hľadajú pôvod tra-
dičného židovského názvu 
pre Veľkú noc: pésach - pre-
chod. Iní slovo pésach vy-
svetľujú ako obídenie, vy-
hnutie sa a vzťahujú ho na 
anjela smrti, ktorý obchá-
dzal domy potreté krvou. 

Niektoré prvokresťanské 
spoločenstvá tento sviatok 
slávili spolu so Židmi 14. deň
mesiaca nisan, iné na pr-
vú nedeľu po 14. nisane. 
Zo spisov cirkevného otca 
sv. Ambróza sa dozvedá-
me, že Cirkev sa na tom ne-
dokázala dohodnúť. Spor 
sa snažil riešiť už v polovi-
ci 2. storočia pápež Anicét 
a neskôr pápež Viktor II., ale 

ukončil ho až prvý Nicejský 
snem v roku 325, ktorý na-
riadil, že Veľká noc sa má 
sláviť v nedeľu po prvom 
jarnom splne mesiaca, čo 
môže pripadnúť na jednu 
z nedieľ od 22. marca do 
25. apríla. Podľa týchto pra-
vidiel sa určuje termín 
Veľkej noci dodnes. 
Termín sviatkov Veľkej 
noci je teda pohyblivý 
a je závislý od lunárne-
ho cyklu.

Až do reformy kalendára 
pápežom Gregorom v roku 
1582 existoval jeden termín 
Veľkej noci pre celú cirkev. 
Keďže východná cirkev 
reformu kalendára neprija-
la, slávi Veľkú noc odvte-
dy spoločne s katolíkmi 
a evanjelikmi len občas. 
V modernej dobe už boli 
viaceré pokusy stanoviť 
veľkonočnú nedeľu na jed-
nu konkrétnu nedeľu. V roku 
1897 sa v tejto veci obrátili 
na pápeža astronómovia, 
v roku 1931 aj Spoločen-
stvo národov. Druhý vati-
kánsky koncil sa tiež za-
oberal touto záležitosťou. 
Vo vyhlásení z roku 1963 
sa ohlasuje ochota stanoviť 
Veľkú noc na určitú nedeľu 
v gregoriánskom kalendári. 
Pápež Pavol VI. sa potom 
chopil iniciatívy a navr-
hol od roku 1977 - keď sa 

všetky termíny Veľkej noci 
časovo zhodovali - stanoviť 
Veľkú noc na druhú nede-
ľu v mesiaci apríl. Takmer 
všetky biskupské konferen-
cie s tým súhlasili za pred-
pokladu súhlasu východ-
ných cirkví. Ekumenický pat-
riarchát v Carihrade však 
signalizoval „závažný pas-
toračný problém”, ktorý tre-
ba dlhšiu dobu skúmať. De-
fi nitívne „nie” prišlo v roku 
1982 od kláštorného spo-
ločenstva na vrchu Athos. 
Naposledy sa táto otázka 
vynorila pri veľkom milé-
niovom stretnutí všetkých 
hláv pravoslávnych cirkví 
v decembri 2000 v Cari-
hrade.

Obrady Veľkého týždňa, 
ktorých začiatky siahajú  do
4. storočia, prešli v nasle-
dujúcich storočiach mno-
hými zmenami. Naposledy 
boli zjednodušené a litur-
gicky prispôsobené súčas-
ným požiadavkám v r. 1951 
a 1969.           Spracovanie
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Naši neúnavní športovci, kre-
atívni umelci a ľudia s veľkým 
srdcom, bijúcim pre Tvrdošov-
ce, sa spojili a pomohli tým, 
ktorí to najviac potrebujú. 

Zdá sa Vám, že ste sa začítali 
do predstavivosti rozvíjajúcich 
sa riadkov science fi ction prí-
behu? Vôbec nie! Dovoľte mi, 
aby som vám predstavil Veľkú 
trojku, ktorá vznikla v neúnav-
nej kreatívnej dielni občianske-
ho združenia Sport Friends Tvr-
došovce 2013 a vo chvíli, keď 
neveriacky krútite hlavou nad 
týmito riadkami, začína inten-
zívne naberať na obrátkach.

Prečo názov Veľká trojka? 
Projekt je zložený z troch, na 
seba nadväzujúcich projektov: 
Športový objektív, Zaostrené na 
pohyb a Srdcom Tvrdošovčan, 
ktoré sú časovo rozvrhnuté na 
obdobie celého roka. Vo Veľ-
kej trojke sa spojila umelecká 
a športová komunita obce, aby 
vytvorila dokonalý „parket“, na 
ktorom si vo fi nále „zatancujú“ 
ľudia s láskou ku športu, ume-
niu a zároveň najväčší fi lantropi 
žijúci v našej obci v záverečnej 
charitatívnej fáze, ktorá bude 
vrcholiť v období najkrajšieho 
sviatku roka. Nič sa nebojte, 
Veľká trojka nie je žiadna taneč-
ná show. Prejdime si ju v chro-
nologickom poradí.

Pod názvom „Športový ob-
jektív” sa ukrýva súťaž vo foto-
grafovaní športových podujatí 
alebo podujatí podporujúcich 
pohyb organizovaných na úze-
mí obce Tvrdošovce, resp. or-
ganizovaných obcou Tvrdo-
šovce, združeniami a spolkami 
obce Tvrdošovce, resp. zachy-
távajúcich Tvrdošovčanov ale-
bo rodákov z Tvrdošoviec pri 
športových, resp. pohybových 
aktivitách. Súťaž je v roku 2016 
vyhlásená v troch kategóriách: 
čierno-biela, moment prekva-
penia a bod zlomu. Našim zá-
merom je vyhlasovať súťaž kaž-
doročne s tým, že sa kategórie 
budú pre daný ročník aktualizo-
vať. Projekt je určený pre všet-
kých fotografov bez akéhokoľ-
vek rozdielu. Každý účastník 
bude môcť prihlásiť maximálne 
tri fotografi e v danej kategó-
rii a zaslať ich na emailové 
adresy ozsft2013@gmail.com 
a info@sft2013.sk najneskôr 

do 30.9.2016, kedy súťaž ofi ci-
álne končí. Fotografi e bude vy-
hodnocovať trojčlenná komisia 
zložená z renomovaných od-
borníkov pod vedením pozor-
ného a citlivého oka Františka 
Tótha. Naším cieľom je primäť 
fotografov zachytiť neopakujú-
ce sa, jedinečné okamihy úsilia 
človeka počas športových akti-
vít. Pevne veríme, že témy budú 
výzvou nielen pre začínajúcich 
fotografov. Zvýšená pozornosť 
objektívov sa môže do budúc-
na stať motivujúcim faktorom aj 
pre športovcov. 

„Zaostrené na pohyb” je vý-
stava zameraná na predsta-
venie najlepších prác súťaže 
„Športový objektív”. Počas 
slávnostného otvorenia výstavy 
prebehne vyhodnotenie projek-
tu a odovzdanie ocenení trom 
najúspešnejším fotografom 
v každej kategórii a absolútne-
mu víťazovi súťaže. Naším cie-
ľom je ukázať obyvateľom obce, 
resp. návštevníkom výstavy 
šport a pohyb z úplne iného 
uhla a poukázať na mnohora-
kosť športových odvetví, ktoré 
sa v obci úspešne rozvíjajú. Zá-
roveň chceme atraktívnymi ce-
nami motivovať najmä mladých 
talentovaných fotografov v ich 
tvorivej činnosti. Vystavené die-
la si budú môcť návštevníci po-
zrieť od polovice októbra.

„Srdcom Tvrdošovčan” je 
charitatívny projekt, pozostá-
vajúci z niekoľkých fáz. Prvá 
fáza začína otvorením výsta-
vy „Zaostrené na pohyb”, kde 
bude obyvateľom obce – náv-
števníkom výstavy vytvorený 
priestor na podanie návrhu, v 
ktorom môžu anonymne na-
vrhnúť, ktorej tvrdošovskej ro-
dine by mala byť naša pomoc 
vo forme vyzbieraných fi nanč-
ných prostriedkov venovaná. 
Z troch najčastejšie sa opaku-
júcich návrhov bude na konci 
výstavy vytvorená internetová 
anketa, v ktorej Tvrdošov-
čania budú môcť rozhodnúť 
o tom, komu poputujú vyzbiera-
né peniaze. Zároveň sa zhotoví 
miesto pre dobrovoľnú zbier-
ku návštevníkov výstavy, ktorá 
bude tvoriť fi nančný príspevok 
prvej fázy. 

V druhej fáze budú môcť pri-
spieť do projektu dobrovoľnou 

fi nančnou čiastkou fanúšikovia 
hudby počas Vianočného kon-
certu, ktorý v našej obci tradič-
ne režíruje František Tóth.

Tretia fáza je samotným telom 
projektu „Srdcom Tvrdošov-
čan”. Pre už v úvode spomína-
ných fi lantropov sme pripravili 
prvú tvrdošovskú charitatívnu 
aukciu. Aj keď aukcie nema-
jú v našej obci žiadnu tradíciu, 
sme pripravení prevziať na seba 
zodpovednosť takúto tradíciu 
založiť. Jedná sa predsa o po-
moc tým, ktorí ju skutočne po-
trebujú. Vráťme sa ale ešte na 
krátku chvíľu k samotnému pro-
jektu. Tridsiatke vytipovaných 
potenciálnych fi lantropov bude 
občianskym združením zasla-
ný aukčný poriadok, ktorý je 
zároveň pozvánkou na aukciu. 
Na deň aukcie máme v úmysle 
ponechať desať voľných miest 
v aukčnej sále, ktoré budú 
k dispozícii pre kohokoľvek, kto 
má záujem aktívne sa zapojiť 
do aukcie. Dražiť sa bude desať 
najúspešnejších diel „Športo-
vého objektívu”. Som presved-
čený, že ak tieto riadky čítajú 
ľudia, ktorých srdce bije pre 
Tvrdošovce, tak sa už teraz ne-
vedia dočkať, kedy zasadnú do 
aukčnej sály a o akčný poria-
dok sa prihlásia sami. Veď mať 

doma umelecké dielo so silným 
príbehom nasýteným Tvrdo-
šovcami, je jeden z vrcholov 
lokálpatriotizmu.

Finančné prostriedky získané 
vo všetkých troch fázach budú 
v predvečer začiatku vianoč-
ných sviatkov slávnostne odo-
vzdané rodine, ktorú sa rozhod-
ne podporiť najväčšie množstvo 
obyvateľov obce. Veď o čom 
inom by mali byť Vianoce než 
o pomoci, priateľstve a splne-
ných snoch. Do tohto dňa nás 
čaká nesmierne množstvo prá-
ce, v ktorej radi privítame dobre 
mienenú radu i pomocnú ruku.

Veľká trojka je ďalším krokom 
do úplného neznáma nielen pre 
naše OZ, ale aj pre celé Tvrdo-
šovce. Čeliť výzvam v tomto 
projekte však budeme spoloč-
ne s fotografmi, porotcami sú-
ťaže a tiež tvrdošovskými „srd-
ciarmi“, ktorým bude aukciou 
poskytnutá jedinečná príleži-
tosť dokázať, že ich srdce je na 
správnom mieste. 

Ing. Marian Batyka

Veľká trojka

d l ké di l il ý

HUDBA NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
ZENE MINDEN ALKALOMRA

E V E R G R E E N
 „ONE MAN BAND“ 

0917 928609
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EVA OPTIKA

O NÁS

Očnú optiku v Šali sme otvo-
rili v roku 1992. Pobočka v Tvr-
došovciach má otváracie ho-
diny každú stredu od 9.00 do 
16.00 hodiny. Zákazníkom po-
núkame široký sortiment oku-
liarových rámov, dioptrických 
šošoviek do okuliarov, slneč-
ných okuliarov a množstvo rôz-
nych doplnkov. Keďže nám zá-
leží na tom, aby naši zákazníci 
mali možnosť výberu z najmód-
nejších modelov okuliarových 
rámov, sortiment tovaru aktu-
alizujeme mesačne. V ponuke 
máme vysokokvalitné a cenovo 
prijateľné korekčné, sklenené 
ako i plastové, jednoohniskové, 
dvojohniskové (bifokálne) ale i 
progresívne (multifokálne) oku-
liarové šošovky, samofarbiace 
(fototropné), chrániace pred UV 
žiarením. U nás nájdete aj všet-
ky potrebné doplnky k okulia-
rom a kontaktným šošovkám: 
puzdrá na okuliare, čistiace 
potreby, puzdrá na kontaktné 
šošovky a roztoky na čistenie. 
V špeciálnej ponuke máme i vy-
šetrenie zraku pomocou refrak-
tometra. 

VYŠTRENIE ZRAKU

Oči potrebujeme a požíva-
me neustále, a to môže viesť 
k ich oslabeniu. Žiaľ, veľa ľudí 
si to uvedomí až vtedy, keď im 
slabnúci zrak sťaží život. Pravi-
delná kontrola zraku, aspoň raz 
ročne, nám zaručí, že oči budú 
stále pod kontrolou a dobrý 
zrak si udržíme čo najdlhšie. 
Kontrola zraku trvá zhruba 
20 minút a skladá sa z troch 
častí. Začíname tým, že si vy-
počujeme pacienta, aké má 
problémy so zrakom, s ohľa-
dom na doteraz používané 
okuliare. Po konzultácii nasle-
duje meranie zraku pomocou 
špecializovaného prístroja - 
refraktometra. Prístroj odhalí 
i skryté očné chyby a presne 
určí aktuálny stav nášho zraku. 
Tretia časť vyšetrenia spočíva 
v subjektívnom meraní pomo-
cou dobre známej tabuľky na 
čítanie. Na základe komplex-

ného vyšetrenia určíme, aký 
typ okuliarov je ideálny pre váš 
zrak. 

MÓDNE TRENDY 
OKULIAROV V ROKU 
2016

Je všeobecne známe, že 
okuliare tvoria nielen celkový 
imidž, ale pri správnom modeli 
rámu dávajú svojim nosite-
ľom neopakovateľný osobitný 

vzhľad a šarm. Niekomu prida-
jú vzhľad múdrosti, iných spô-
vabnia, ďalším pridajú na jedi-
nečnosti a vymania ich zo sivej 
jednotvárnosti davu.

 Okuliarové trendy roku 2016 
– grafi cké formy, výrazné vzory 
a veľké rámy, to sú nové smery. 
Nápadité riešenia, ohromujú-
ce kombinácie tvarov a farieb 
nájdeme v kolekciách popred-
ných dizajnérov. Typické farby 
sú marhuľová, biela, sivá, zele-
ná, modrá a všetky ich odtiene, 

pričom rámy môžu mať i neo-
čakávané, extrémne farebné 
kombinácie. Čierna je naďalej 
klasická módna farba, tento rok 
zvýraznená a doplnená rôznymi 
kontrastnými farebnými odtieň-
mi. K módnym výstrelkom pat-
ria motívy zvierat na rámoch, 
opäť sú v móde okuliarové 
rámy v štýle mačacích očí. 

 Každému pristane iný typ 
okuliarov. Široké rámy opticky 
rozšíria hranaté tváre, oválne či
okrúhle rámy tvár opticky za-
okrúhlia. Veľmi dôležitá je har-
mónia tvaru okuliarových rá-
mov a tváre, potrebné je zo-
hľadniť aj súmernosť. 

Eva Mojzesová, optička

Kedy, čo a ako máme vyko-
návať, aby to bolo čo najhos-
podárnejšie, sa Vám pokúsim 
objasniť vo svetle najčastejších 
otázok od Vás, čitateľov.

Táto jar začala neprimerane 
skoro a vlhko, tento fakt mal 
aj priamy vplyv na začiatok ve-
getácie stromov, krov, pučania 
ovocných stromov a kvitnutia 
ornametálnych atrakcií v záhra-
dách. Tí, ktorí pozabudli či sa 
oneskorili s predjarným ošet-
rením krov zimnými postrekmi, 
po pučaní a kvitnutí by tento 
postrek už aplikovať nemali. 
Radšej by mali nájsť kuratívnu 
látku aplikovateľnú po kvitnu-
tí a vypučaní listov. Sortiment 
je bohatý, a preto v každom 
prípade vyžaduje konzultáciu 
u predajcov.

Obrovskou dilemou sú vždy 
trávnaté porasty záhrad. Kedy 
a ako máme občerstvovať 
miernou zimou zošúverený či 
dokonca vypĺznutý trávnik? 
V žiadnom prípade to nesmie-
me robiť ihneď po nástupe jari, 
musíme si vyčkať moment, 
kedy výška trávnika dosiahne 
plánovanú výšku kosenia (čo 
v praxi znamená výšku medzi 
5-10 cm ). Na prvé kosenie 
použime kosačku so zberným 
košom a poriadne vyostrenou 
kosou. Po kosení skontrolujme 
trávnik, chýbajúce fľaky po-
sypme zmesou trávneho osiva 
a piesku. Po niekoľkých dňoch 
tráva vyklíči a v priebehu pár 
týždňov bude trávnik krajší ako 
keď bol nový. Ak plánujeme 
vertikutáciu či prevzdušnenie 

trávnika alebo použitie herbicí-
du, urobme tak až po druhom, 
až treťom kosení, dovtedy rast-
linám trávnika vyrastú pevné 
nové korene a po zásahu sa 
trávnik čoskoro zregeneruje. 

Výsadbou teplomilných a nie
zimovzdorných hľuznáčov a ci-
buľovín počkajme do dní pred 
mrazíkmi. Aké mrazíky? Chcelo 
by to upresniť, začiatok mája?-
Vtedy totiž už bezpečne mô-
žeme vysádzať hľuzy a cibule 
rastlín, ako georgíny, gladioly, 
ixie, ale mohol by som menovať 
aj alstroemerie, frísie a mnohé 
ďalšie. Kým mrazíky odídu, ob-
javia sa nám aj výhonky hľuz-
náčov a cibuľovín.

Ing. Kamil Tóth, 
záhradný a krajinný 

architekt

Je tu jar, prišli aj záhradné práce
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„A“ MUŽSTVO DOSPELÝCH
IV. liga - 14. miesto, 15 zápasov (víťazstvo: 4, remíza: 1, prehra: 
10), 13 bodov
Najlepší strelci: Tomáš Benkó (5)

„B“ MUŽSTVO DOSPELÝCH
VII. liga – 2. miesto, 13 zápasov (víťazstvo: 8, remíza: 2, prehra: 
3), 26 bodov
Najlepší strelci: Štefan Csabai (16), Kristián Balogh (13)

DORAST
IV. liga - 14. miesto, 15 zápasov (víťazstvo: 4, remíza: 2, prehra: 
9), 14 bodov
Najlepší strelci: Attila Csanda (7), Lukáš Szikora (5)

ŽIACI
IV. liga – 3. miesto, 8 zápasov (víťazstvo: 5, remíza: 1, prehra: 2), 
16 bodov
Najlepší strelci: Kevin Gyurács (16), Denis Teru (14), Marco Csics-
man (13)

PRÍPRAVKA
IV. liga -1. miesto, 7 zápasov (víťazstvo: 6, remíza: , prehra: 0), 
19 bodov
Najlepší strelci: Ábel Csányi (24), Sebastian Sehnal (10)

Gabriel Brat

Csaba Vanya

Vyhodnotenie jesennej časti 
futbalovej sezóny 2015/2016:

Zápasy našich mužstiev / Jarná časť 2015/2016

Vznik kickboxu sa datuje do 
prvej polovice 70-tych rokov. 
Zrodil sa v Amerike pod ná-
zvom contact karate, čo zna-
menalo, že súťažiaci sa dotý-
kajú (údermi a kopmi), teda je 
kontakt oproti tradičným karate 
štýlom.

V roku 1976 dostal názov 
all-style karate, ale neskoršie 
v roku 1981 premenovali na 
sportkarate, kde chceli zdôraz-
ňovať športovú orientovanosť 
oproti ostatným bojovým ume-
niam. Nakoniec v roku 1984 sa 

zrodil celosvetovou organizáci-
ou aj dodnes používaný názov 
kickbox (kde kick je kop a box 
je úder).

Odľahčenej verzie tomuto 
atraktívnemu a divácky prí-
ťažlivému športu sa venuje 
skupina odvážlivcov týždenne 
dvakrát aj v miestnom obec-
nom dome. „Je to športová 
aktivita, ktorá spaľuje tuky, 
formuje svalstvo. Cvičí sa pri 
hudbe, je to vlastne alternatí-
va aerobicu. Je skvelým pro-
striedkom zlepšenia kondície 

Kolo dátum DORAST Hodina
16 5.3 Horné Obdokovce Tvrdošovce 14:30
17 12.3 Tvrdošovce Nitra Chrenová 11:00
18 19.3 Kolárovo Tvrdošovce 11:30
19 26.3 Tvrdošovce Malé Dvorníky 13:00
20 2.4 Veľké Úľany Tvrdošovce 15:30
21 9.4 Tvrdošovce Hurbanovo 12:00
22 16.4 Trstice Tvrdošovce 16:00
23 23.4 Tvrdošovce Gabčíkovo 12:30
24 30.4 K. Kračany Tvrdošovce 14:00
25 7.5 Tvrdošovce Marcelová 13:30
26 24.3 Želiezovce Tvrdošovce 14:00
27 22.5 Vion Z. Moravce Tvrdošovce 14:30
28 28.5 Tvrdošovce Kozárovce 14:00
29 5.6 Okoličná Tvrdošovce 10:30
30 12.6 Tvrdošovce Ivánka pri Nitre 14:30

A- mužstvo
16 6.3 Horné Obdokovce Tvrdošovce 14:30
17 13.3 Tvrdošovce Čeladice 14:30
18 19.3 Kolárovo Tvrdošovce 15:00
19 27.3 Tvrdošovce ČFK Nitra 15:00
20 3.4 Šurany Tvrdošovce 15:30
21 10.4 Tvrdošovce Veľké Lovce 15:30
22 17.4 Levice Tvrdošovce 16:00
23 24.4 Tvrdošovce Imeľ 16:00
24 30.4 Kalná Tvrdošovce 16:30
25 8.5 Tvrdošovce Štúrovo 16:30
26 14.5 Želiezovce Tvrdošovce 16:30
27 22.5 Nitra Tvrdošovce 17:00
28 29.5 Tvrdošovce Vion Z. Moravce 17:00
29 5.6 Vlčany Tvrdošovce 17:00
30 12.6 Tvrdošovce Dvory n./Žitavou 17:00

B- mužstvo
14 12.3 Tvrdošovce Bruty 13:30
15 20.3 Andovce Tvrdošovce 15:00
16 2.4 Štúrovo Tvrdošovce 15:30
17 9.4 Tvrdošovce Jasová 14:30
18 16.4 Strekov Tvrdošovce 16:00
19 23.4 Tardoskedd Jatov 15:00
20 1.5 Radava Tvrdošovce 16:30
21 7.5 Tvrdošovce Gbelce 16:00
22 15.5 Kolta Tvrdošovce 16:30
23 21.5 Tvrdošovce Maňa 16:00
24 28.5 Tvrdošovce Podhájska B 16:30
25 5.6 Nána Tvrdošovce 17:00

Ziaci
11 19.3 Rastislavice Tvrdošovce 12:30
12 27.3 Tvrdošovce Zemné 10:00
13 2.4 FKM Nové Zámky Tvrdošovce 13:00
14 9.4 Tvrdošovce Bánov 10:00
15 24.4 Tvrdošovce SDM N. Zámky 10:00
16 30.4 Palárikovo Tvrdošovce 13:30
17 8.5 Tvrdošovce Rastislavice 10:00
18 14.5 Zemné Tvrdošovce 14:00
19 22.5 Tvrdošovce FKM N. Zámky 10:00
20 28.5 Bánov Tvrdošovce 14:30

Prípravka
8 9.4 Dvory nad Žitavou Tvrdošovce 10:00
9 15.4 Tvrdošovce Sturovo 16:00
10 23.4 Union Nové Zámky Tvrdošovce 10:00
11 29.4 Tvrdošovce Bíňa 16:00
12 7.5 Palárikovo Tvrdošovce 10:00
13 13.5 Tvrdošovce Semerovo 16:00
14 21.5 Nová Vieska Tvrdošovce 10:00

a fyzickej zdatnosti, odstraňuje 
stres a napätie, zlepšuje zdr-
žanie tela. Zakončujeme vždy 
sériami uvoľňovacích cvikov“ 
– vysvetľuje Tomáš Málnási, 
tréner, majster Slovenska.

Jeho zásluhou sa Nové Zám-
ky stali sídlom zväzu
kick box karate. V ro-
ku 1991 spolu s Imri-
chom Reményom za-
ložili Slovenský zväz kick box 
karate – zaregistrovaného na 
ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky. 

Do Tvrdošoviec ho pôvodne 
pozvala bývalá kolegyňa Me-
linda Czapáriková ešte v roku 
2001 a od októbra minulého 
roku znovu tu trénuje kickbox 
aerobic. „Toto cvičenie bolo 

vytvorené za účelom získania 
kondičného úspechu zábavnou 
formou. Dynamická hudba nás 
inšpiruje k lepším výkonom. 
Odporúčam ho všetkým, že-
nám aj mužom, ktorí majú radi 
výzvy“ – pozýva Tomi záujem-
cov.                     Timea Benkő

PREČO PRÁVE KICKBOX AEROBIC?
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Halový zápas šampiónov prípraviek v Nových Zámkoch

Ako si spomínaš na svoje 
futbalové začiatky?

Futbal som hral naozaj od út-
leho detstva. Odmalička som 
chcel byť futbalistom. Všetko 
začalo v Tvrdošovciach, tu som 
absolvoval ročníky s prípravkou, 
postúpil som do družstva mlad-
ších žiakov, potom do družstva 
starších žiakov. Futbal ma ba-
vil, reprezentoval som školu 
i obec. Hral som celkom slušne. 
(úsmev) Počas tréningov, či pred 
zápasom sme sa podporovali 
všetci futbalisti navzájom, do-
dávalo nám to silu a odhodlanie. 
Mimo futbalu ma podporovali 
kamaráti, vraveli, že som dob-
rý...Ja sám som cítil, že by som 
možno dokázal i viac. 

Kedy prišlo rozhodnutie, že 
začneš s futbalom profesio-
nálne? 

Dostal som niekoľko ponúk 
ako ôsmak, s rodinou sme veľa 
diskutovali, povzbudzovali ma. 
Rozhodnutie som urobil sám 
a moja rodina ma podporila 
v zmene školy a celkového pô-
sobiska. Prestúpil som do Šu-
rian do vyššej súťaže a po roku 
strávenom v Šuranoch som pre-
stúpil do Šale, ktorá vtedy po-
stúpila do najvyššej súťaže. 

Kedy si odišiel zo základnej 
školy v Tvrdošovciach a aké 
boli Tvoje ďalšie kroky?

Zo školy som odišiel začiat-
kom 9. ročníka. Po polročnom 
účinkovaní v Šali som mal 7 po-
núk ako Trenčín, Nitra, Dubnica, 
Slovan Bratislava atď. Vybral 
som si Slovan Bratislava, ktorý 
hral taktiež najvyššiu súťaž ako 
ostatné kluby, ale mal oveľa lep-
šie podmienky.

Aké boli Tvoje začiatky na 
novom mieste ?

Zo začiatku som býval v Brati-
slave, konkrétne v Prievoze v ho-

teli Rapid, z ktorého už vybudo-
vali akadémiu ŠK Slovan Brati-
slava. Býval som tam zo spo-
luhráčom Mirom Lángom, s kto-
rým sme sa rozhodli hrať za 
Slovan. Do školy v Tvrdošov-
ciach som chodil iba pondelky 
a utorky, ostatné dni som tréno-
val v Bratislave. Samozrejme, 
snažil som sa najprv spoznať tro-
chu okolie. Poznal som len cha-
lanov zo Slovanu, postupne som
sa zoznamoval, našiel som si no-
vých kamarátov. Mal som všet-
ko, čo som potreboval, taktiež 
skvelého trénera, ktorý vybavil 
všetko, keď sa niečo stalo alebo 
keď som niečo potreboval.

Kde si momentálne, za koho 
hráš? 

Aktuálne som stále v Brati-
slave (už 4 roky). Som hráčom 
Staršieho dorastu U-19, ale som 
i v B mužstve o ročník vyššie, 
kde sa hrá už mužský futbal. 
A ešte som hráčom slovenskej 
reprezentácie U-18.

Koľko to obnáša tréningov 
a zápasov ?

Trénujem 7-8x do týždňa 
a každý víkend mám minimálne 
jeden zápas.

Nie je to náročné?
Je, ale futbal je môj život, ne-

ľutujem ani čas, ani námahu.
Ako to všetko vplýva na tvoj 

profesionálny rast?
Každým jedným tréningom sa 

zlepšujem, každým ďalším zá-
pasom postupujem vyššie a na-
berám nové skúsenosti. Najviac 
ma posúvajú vpred reprezentač-
né zápasy. 

Ktoré úspechy si najviac ce-
níš? 

Medzi najväčšie úspechy patrí 
rozhodne 2. miesto na maj-
strovstvách Slovenska v ročníku 
U-15. (Slovan), postup na Elite 
a Granatkin memoriál 6. miesto. 

Na čo si najpyšnejší vo svo-
jej kariére?

Najviac som pyšný na to, že 
som sa dostal do najvyššej sú-
ťaže, v ktorej už pôsobím 4 roky. 
Ja, obyčajný vidiecky chlapec, 
ktorý by doma nemal žiadnu fut-
balovú budúcnosť, si teraz plním 
svoj futbalový sen. Chcem sa 

dostať ešte oveľa ďalej. Urobím 
pre to všetko, čo bude v mojich 
silách. Môcť reprezentovať Slo-
vensko je úžasný pocit!

Neľutuješ svoje rozhodnu-
tie?

Určite nie, rozhodoval som sa 
dlho, ale aspoň viem, že som 
sa rozhodol správne. Svoje roz-
hodnutie považujem za správ-
ne. Mám tu všetko, čo k vývoju 
potrebujem, skvelé podmien-
ky, dobrý klub, trénera, proste 
všetko. 

Aké sú Tvoje ďalšie plány 
do budúcnosti, čo by si chcel 
ešte dosiahnuť?

Hlavne sa udržať v reprezen-
tácii a určite by som sa rád do-
stal do zahraničia.
Čo by si odkázal tvrdošov-

ským chalanom a mladým ľu-
ďom? 

Iba toľko, že o svojom živote 
každý rozhoduje sám za seba, 
taktiež aj o tom, čo chcú v živote 
robiť. Nech to nikdy nevzdávajú 
a idú za svojím cieľom za hocija-
kých okolností. Nech sa snažia 
plniť si svoje sny. Nič nie je v ži-
vote nemožné!

Na záver by som sa chcel veľ-
mi pekne poďakovať všetkým 
trénerom, ktorý ma trénovali 
a ďakujem veľmi pekne ľudom, 
ktorí ma dodnes podporujú. 
Vám všetkým veľké Ďakujem.

 Ja by som sa chcela, Kevin, 
poďakovať za rozhovor a v mene 
všetkých čitateľov Tvrdošov-
ského spravodaja popriať veľa 
zdravia, síl, vytrvalosti, aby sa Ti 
darilo na všetkých ihriskách sve-
ta. Sme na Teba hrdí a držíme 
Ti naďalej palce. 

PaedDr. Judita Juhászová

„V stretnutí I. ligy starších žiakov Západ „A“ s Dunajskou 
Stredou predviedol nevšedný strelecký výkon Kevin Kele. 
Hráč našej U15 sa na víťazstve 9:1 podieľal ôsmimi gólmi. Šty-
ri presné zásahy zaznamenal v prvom polčase a ďalšie štyri 
pridal po prestávke.” Články s podobným obsahom sa nachá-
dzajú na rôznych webových stránkach, športových stránkach 
sociálnych sietí či v novinách. 

 KEVIN KELE, 17-ročný mladý talentovaný futbalista, je ro-
dený Tvrdošovčan. Navštevoval tunajšiu ZŠ J. A. Komenské-
ho, kým sa nevydal na futbalovú dráhu. Nás zaujímalo, ako to 
celé začalo, čím si Kevin za posledné 4 roky prešiel a ako sa 
mu darí dnes.

Skutočný sen 
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Tanečná zábava dobrovoľných darcov krvi
Az önkéntes véradók táncmulatsága

Ples Spolku tvrdošovských železničiarov Zástava
A vasutasok Zászló egyesületének bálja

Program žiakov na plese rodičov, učiteľov a priateľov 
ZŠ K. Szemerényiho

A diákok műsora a Szemerényi Károly MTNY Alapiskola Szülők, 
Pedagógusok és Iskolabarátok bálján

Nová choreografi a spevokolu Rozmarín
A Rozmaring dalkör tagjainak legújabb tánca

Držitelia striebornej Jánskeho plakety
Ezüst Jánsky érdemérem kitüntettjei

Batôžkový ples MO CSEMADOK
A CSEMADOK HSZ batyubálja

Slávnostný prípitok na plese železničiarov
Ünnepi pohárköszöntő a vasutasok bálján

Ples ZŠ K. Szemerényiho s VJM
A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola bálja

Ples rodičov, učiteľov a priateľov ZŠ Jána Amosa Komenského
A J.A. Komenský Alapiskola Szülők, Pedagógusok és Iskolabarátok 

bálja

Čajové popoludnie Klubu dôchodcov
A nyugdíjasklub teadélutánja

Program žiakov školy J.A.Komenského
 A J.A.Komenský iskola diákjainak műsora

Na batôžkovom plese sa vyžrebujú aj 
tomboly pre deti

  A batyubálon gyerek tombolákat 
is kisorsolnak

Foto: Imrich Mészáros
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VYFARBITE SI OBRÁZOK!

DETSKÝ KÚTIK

1 – modrá, 2 – hnedá, 3 – zelená, 4 – ružová Dokreslite riadky podľa vzoru!

JEDNODUCHÉ ŠITÉ TULIPÁNY
Potrebujeme: látku 12x9 cm, starú fi -

xku alebo špajdľu na stopku, vatu, ihlu
a niť, papier alebo látku na list, nožnič-
ky, špajdľu na pomoc pri vypchávaní 
vatou. 

Postup: 

Zahneme si dlhší kraj látky a zložíme 
na polovicu tak, aby bola krásna strana 
dnu.

Zašijeme kratšiu stranu tak, že začneme 
hore pri zohnutej látke. Dnu navlečieme 
fi xku alebo špajdlu a pripevníme obto-
čením niťou a prišitím o stopku. (Menšie 
deti môžu prilepiť páskou.)

Prehneme tulipán hore a už vidíme ko-
nečne peknú stranu látky.

Začneme vypĺňať vatou - nešetríme vatu 
a pomáhame si pri vypchávaní špajdľou, 
aby bola vata pekne rozložená.

Zošijeme v strede a potom aj oproti sto-
jace rožky.

Obdĺžnik papiera prestrihneme na dva 
trojuholníky a prichytíme do vrchnáka 
fi xky alebo obtočíme okolo a prilepíme.

Bc. Eva Borbélyová

UROB SI SÁM!

1.

3. 4. 5. 6.

2.


