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Revitalizácia centrálnej obecnej zóny
Projekt rieši rekonštrukciu spevnených plôch,
miestnych komunikácií, chodníkov, ako aj ve−
rejného osvetlenia v centre obce Tešedíkovo.
Stavba sa člení na nasledovné objekty:
1. Rekonštrukcia spevnených plôch v cen−
tre obce. 2. Rekonštrukcia miestnej komuni−
kácie − Mládežnícka ulica 3. Rekonštrukcia
chodníkov v centre obce. 4. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v centre obce. 5. Sadové
prípravy v centre obce.
Upravujeme spevnené plochy pred obec−
ným úradom a pred lekárňou v centre obce
Tešedíkovo, ktorý v sebe zahŕňa aj úpravu
vjazdov, parkoviska a chodníkov. Oprava cest−
nej komunikácie na Mládežníckej rieši bodové
poruchy, vyčistenie a zaliatie dilatačných škár
asfaltovou zálievkou. Zosilnenie sa bude reali−
zovať uložením asfaltového koberca. Opravy
chodníkov realizujeme na Mládežníckej ulici a
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pozdĺž hlavnej cesty od Školskej ulice až k ná−
mestiu.
Obnova verejného osvetlenia spolu s nový−
mi stožiarmi bude na Ulici mládežníckej a na
priestranstve pred obecným úradom. Sadové
úpravy pred obecným úradom v obci
Tešedíkovo sa zamerali predovšetkým na
zmenu druhovej skládky rastlín. Samotná sa−
dovnícka úprava nadväzuje na architektúru
priestoru. Pred lekárňou chceme vytvoriť no−
vé okrasné záhony druhovým zložením z tr−
valiek, listnatých krov a vždyzelených rastlín.
Etapy výstavby ako aj organizáciu dopravy
počas výstavby sa rieši samostatne v jednot−
livých objektoch. V súčasnosti stavba je za−
stavená kvôli finančným problémom zhotovi−
teľa. Rokujeme s kompletnými predstaviteľmi
firmy a hľadáme možnosti dokončenia stavby.
Ing. Gabriel Jurás − zást. starostu

Rozpočet obce na rok 2011
Príjmy rozpočtu obce tvoria dane, poplatky a dotácie. Výdavky nie sú prispôsobené k
príjmom a tvoria ich výdavky na zabezpečenie správy a investícií obce Tešedíkovo.
14) Matrika
5 022
Rozpočet príjmov (v EUR)
506 820
1) Dane
827 545 15) Školstvo
51 600
2) Odvoz fekálií
3 500 16) Sociálne veci
1 000
3) Prenájom budov, pozemkov, bytov118 791 17) Z úradu práce
600
4) Správne poplatky
26 630 18) Recyklačný fond
124 687
5) Za predaj služieb DSS
32 860 19) Dotácie
5 963
6) Opatrovateľská služba
2 990 20) za zber komunálneho odpadu
1 821 248
7) Predaj odp. nádob
600 Bežný rozpočet
46 350
8) Relácie
2 100 21) Predaj pozemkov
1 986 659
9) Knižnica
1 000 22) Kompostáreň
550 000
10) Cintorínske poplatky
1 200 23) Kultúrny dom
262 970
11) MŠ, školský klub+ stravné
45 000 24) Bytovka č. 5
372 704
12) Refundácie + fin. hospodárenie 19 390 25) Námestie − oprava
908 050
13) Stavebníctvo
3 950 26) Finančné operácie

ROZPOČET PRÍJMOV ZA ROK 2011 JE 5 947 981 EUR
Rozpočet výdavkov za rok 2011 (v EUR)
1) Správa
285 671
2) Matričná činnosť
13 046
3) Splácanie úverov
38 170
4) Požiarna ochrana
2 550
5) Výstavba
38 119
6) Doprava
93 259
7) Odpadové hospodárstvo
101 674
8) Rozvoj obce
61 984
9) Zásobovanie vodou
630
10) Verejné osvetlenie
23 230
11) Športové a rekreačné služby
50 390
12) Kultúra
39 397
13) Vydavateľské služby
2 990
14) Knižnica
1 658
15) Spoločenské organizácie
3 922
16) MŠ
131 037
17) Základné vzdelanie
554 171

18) ZŠ stravovanie
18 373
19) DSS
89 169
20) Ďalšie služby − staroba
46 112
21) Opatrovateľská služba + strava
43 026
22) Klubové zariadenie
5 250
23) Pamiatková starostlivosť
10 000
24) Rozvoj bývania
15 255
25) Služby
138 048
Bežný rozpočet
1 807 131
Investície
26) automobil
27) Kultúrny dom
28) Doprava
29) Kompostáreň
30) Rozvoj bývania
31) Vodné hosp. projekt
32) Dlhodobý úver

8 500
550 000
392 320
2 091 220
1 018 910
11 000
68 900

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2011 JE 5 947 981 EUR

KRONIKA 2010
Prihlásení k trvalému pobytu 23 Odhlásení z trvalého pobytu 35
Narodení
42 Zomreli
48
Počet obyvateľov k 31.12.2010
3722

KRONIKA
Naše
novo−
rodeniatka
December 2010: Ema Füleová
Dominika Kocsisová
Márk Szabo
Sofia Jáchimová
Barbora Mihoková
Réka Kőrösi
Kiara Bendeová
Zsolt Péntek
Február 2011: Máté Bende
Sebastian Kubík
Róbert Farkas
Marec: Dominika Kiss
Sebastian Bodó

Navždy nás opustili
December 2010
Helena Somogyiová,
rod. Barcziová (1926)
Július Tóth (1949)
Ján Vallo (1941)
Január 2011
Ambróz Herencsár (1921)
František Fitus (1932)
Helena Vászondiová,
rod. Vanková (1944)
Žofia Pálinkásová,
rod. Szekeresová (1927)
Milan Rácz (1946)
Štefan Somogyi (1959)
Február
Aurélia Bánová, rod. Pásztorová (1944)
Alžbeta Koláriková,
rod. Horváthová (1924)
Marec: Imrich Adamko (1924)
Anna Horváthová,
rod. Barcziová (1927)
Alžbeta Kovácsová,
rod. Kőrösiová (1927)
Apríl: Mária Barcziová,
rod. Majbová (1940)
František Kovács (1917)

Spoločnou cestou
Február 2011: Ildikó Laczková,
rod. Baloghová a Ladislav Pápay
Marec
Lucia Kilácsková
a Ladislav Blaškovič
Helena Slatinová a Dušan Nagy
Mgr. Petra Barcziová a Mgr.
Marián Šimko
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Sčítanie obyvateľov v roku 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v
Slovenskej republike sa uskutoční v čase od
13. mája do 6. júna 2011. Údaje sa budú zis−
ťovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, kto−
rým je polnoc z piatku 20. mája na sobotu
21. mája 2011. Toto najrozsiahlejšie štatis−
tické zisťovanie poskytne nové údaje o počte
obyvateľov žijúcich na území Slovenskej re−
publiky, o ich demografickej, kultúrnej, vzde−
lanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre,
údaje a informácie o úrovni bývania a štruktú−
re domového a bytového fondu.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisá−
ri. Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011
navštevovať domácnosti. (sčítací komisár je
povinný preukazovať sa osobitným povere−
ním, ktoré mu vydal starosta obce)
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto
sčítacie tlačivá: A. Údaje o obyvateľovi − pre
každého člena domácnosti, B. Údaje o byte −
vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť,
C. Údaje o dome − vyplňuje vlastník alebo
správca domu za každý dom − za každý dom
jedno sčítacie tlačivo. Sčítacie tlačivá v listin−
nej forme sa okrem štátneho jazyka vyhotovu−
jú aj v jazyku maďarskom ktoré bude možné

vyplniť od 21. mája do 6. júna 2011. Skôr ako
začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si
vysvetlivky. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým
alebo čiernym perom. Odpovedať na všetky
otázky v sčítacích tlačivách je pre občanov
SR povinnosť. Občania sú povinní poskytnúť
všetky údaje pravdivo.
Po sčítaní sčítací komisár opäť navštívi
Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tla−
čivá osobám, ktoré ho o to požiadajú a vy−
zbiera vyplnené sčítacie tlačivá.
Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať,
či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe a−
lebo elektronicky, prostredníctvom špeciálnej
internetovej stránky www.scitanie2011.sk.
Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifiká−
tor, ktorý každej osobe doručí sčítací komisár
spolu s overovacím heslom. Elektronické sčí−
tanie bude možné len s použitím tohto jedi−
nečného identifikátora a overovacieho hesla.
Čas na elektronické sčítanie bude od 21. mája
do 29. mája 2011.
Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým
obyvateľom.
zdroj: ŠÚ SR

KALENDÁR PODUJATÍ
30.4.2011 − Rybárske preteky pri rybníku
Telek−tó
7.5.2011 − Majáles − Gastrofestival
28.5.2011 − Medzinárodné stretnutie kurzilis−
tov

4.6.2011 − Deň detí pri rybníku Telek−tó
17−19.6.2011 − 15. Obecné oslavy
O programoch týchto podujatí sa dočítate
na internetovej stránke obce www.tesediko−
vo.sk − v aktualitách

Obecná samospráva v Tešedíkove vyhlasuje pri príležitosti 15.
Obecných osláv nasledovné súťaže:
*výtvarnú súťaž pre žiakov základnej školy
1. stupňa /1−4.ročník/ pod názvom:
Udalosti z nášho každodenného života
Práce žiadame odovzdať do 13. mája 2011
v kultúrnom dome
*fotografickú súťaž pre amatérov pod náz−
vami:
I. Sakrálne pamiatky našej obce
II. Bleskové zábery z nášho každodenného
života
Do súťaže sa môžu zapojiť: žiaci základnej
školy−2. Stupeň /5−9.ročník/, mládež od 16 do
18 rokov, dospelí
Dôležité informácie: Na nominovaných fo−
tiek /čierno−biele a farebné/ v min. počte 3, v
max. počte 5, v rozmeroch A4,A5 žiadame u−
viesť meno autora,vek, názov diela, bydlisko,
telef. číslo. Fotografie žiadame odovzdať do
13. mája 2011 v kultúrnom dome

*literárnu súťaž pre žiakov základnej ško−
ly 2. Stupňa /5−9.ročník/ pod názvom:
Životné príbehy mojich rodičov a starých
rodičov
Rozsah prác: rukopis, min. 1 str., max. 2
str.
Žáner: rozprávanie, umelecký opis, list, re−
ferát
Literárne práce žiadame odovzdať do 13.
mája 2011 v kultúrnom dome
Info: Alžbeta Borsányiová, Dom kultúry,
tel.:
031/77
95
314,
e−mail:
borsika@post.sk
*2. ročník tenisového turnaja "O putovný
pohár starostu obce"
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. ap−
ríla 2011 u Zoltána Vargu telefonicky, na
čísle 0905 202 224

VÝZVA
Milí Tešedíkovčania a rodáci z Tešedíkova!
Obecná samospráva v Tešedíkove pri prí−
ležitosti 15. Obecných osláv /17−18. jún/ u−
sporiada výstavu za účelom prezentácie dáv−
nej minulosti a súčasnosti našej obce pro−
stredníctvom fotiek a pohľadníc.
Pri pozbieraní výstavných podkladov mô−
žete poskytnúť pomoc aj Vy, prepožičaním
Vašich cenných rodinných relikvií − fotografic−

ké zábery budov, rodinných udalostí, prísluš−
níkov a pohľadníc pochádzajúce konca rokov
1800 a začiatky rokov 1900.
Odovzdané fotografie a pohľadnice po
spracovaní /max. 2 týždne/ bez poškodenia
Vám budú vrátené. Zberateľské miesto: Dom
kultúry, termín: 10. máj 2011
Info: Alžbeta Borsányiová, tel.: 031/77 95
314, e−mail: borsika@post.sk

Hrajúci tréner Róbert Darázs
ešte stále verí, že sa
zachránime, Pinte nepríde.

Séria prehier
po úspešnom štarte
Naše futbalové A mužstvo má veľmi ťažkú si−
tuáciu v V. lige, lebo − pri uzávierke − po 19.
kole na poslednom mieste. Na Okoč−Sokolec
máme bodovú, na Kráľovú nad Váhom 5 bo−
dovú stratu.
Po neúspešnej jeseni vedenie klubu sa roz−
lúčilo s pezinským lodivodom, Dušanom
Jackom, a nahradil ho hrajúci tréner Róbert
Darázs. Z hosťovania sa nám vrátili naši kme−
ňoví hráči, a okrem Valenského a Prístavka z
Galanty, a Žiharčana Bujka sú všetci hráči v
kádri z Tešedíkova.
Úspešne sme odštartovali jarnú časť súťaž,
s gólmi Radka Mikleho sme zvíťazili vo
Vlčanoch 2:0. Potom ale nasledovalo séria
štyroch prehier: Trstice (doma) 2:3,
Tomašíkovo (vonku) 1:4, Váhovce (v) 0:6,
Zlaté Klasy (d) 1:4.
"Som nesmierne sklamaný, lebo futbalisti
podávajú oveľa slabšie výkony, než aké sme
očakávali. Hráči vôbec nereprezentujú našu
obec tak, akoby mali. Aj samospráva má eko−
nomické problémy, napriek tomu sme vytvo−
rili pre mužstvo adekvátne podmienky, ale to
sa na výsledkoch vôbec nevidieť. Skôr na−
opak" − vyhlásil prezident klubu a zároveň sta−
rosta obce, Gyula Borsányi.
"Bohužiaľ veci sa nevyvíjali tak, ako sme o−
čakávali, ale ešte sa nevzdávame. Po víťaz−
stve vo Vlčanoch sa od nás odklonilo aj špor−
tové šťastie. Veľmi smoliarsky zápas sme o−
dohrali doma s Trsticami, 5 čistých šancí
sme zahodili −hovorí Róbert Darázs, ktorý
stále verí že sa udržíme V. lige. − Máme dob−
rý kolektív, moji zverenci berú futbal vážne.
Týždenne trikrát trénujeme, s dochádzkou
vôbec nie sú problémy, lebo priemerne 17
hráčov chodí na tréningy. Pre nás súťaž len
prakticky len teraz začína, lebo budeme stre−
távať s našimi rivalmi o záchranu. Aby sme
predbehli Okoč−Sokolec, vonku ich musíme
poraziť, takisto aj v prípade Kráľovej."
Vedenie klubu chcelo získať Attilu Pinteho,
ale bývalý reprezentačný stredopoliar DAC,
Interu a Ferencvárosu odmietol ponuku.
Zoltán Szabó
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Veľkonočné sviatky doma a v zahraničí
Veľkonočné sviatky patria
k najstarším sviatkom.
Ich základnou podstatou z
dôb predkresťanských bo−
lo vítanie jari, v prenese−
nom slova zmysle víťaz−
stvo života nad smrťou.
Veľká noc je pohyblivý
sviatok, zvyčajne spadá na
marec alebo apríl. Je naj−
starším a najvýznamnejším
kresťanským sviatkom, kto−
rého si kresťania pripomína−
jú umučenie, smrť a vzkrie−
senie Ježiša Krista. Predveľ−
konočný
štyridsaťdňový
pôst sa začína Popolcovou
stredou. Počas nich si kres−
ťania pripomínajú utrpenie
Ježiša Krista. Pôst sa končí
Zeleným štvrtkom. Na
Zelený štvrtok si kresťania
pripomínajú poslednú veče−
ru Ježiša Krista, na Veľký
piatok ukrižovanie, na Bielu
sobotu pochovanie a na
Veľkonočnú nedeľu zmŕtvy−
chvstavanie.
Na Slovensku na Veľko−
nočný pondelok je tradičné
hodovanie, polievanie žien
a dievčat a šibanie ručne vy−
robeným korbáčom z vŕbo−
vého prútia. Kým na
Slovensku si nevieme pred−
staviť tieto sviatky bez ob−
lievačky či šibačky, vo veľ−
kej Británii dávajú deti
prednosť hľadaniu veľko−
nočných vajíčok. Ako je to
teda s veľkonočnými osla−
vami vo svete?
Česko – „Veselé Veli−

konoce“ – takto by nás pri−
vítali naši českí susedia po−
čas veľkonočných sviatkov.
Muži a mládenci, podobne
ako u nás chodia na
Veľkonočný pondelok šibať
ženy a dievčatá s korbáčik−
mi, ktoré sú pletené z ôs−
mich, dvanástich prútikoch.
Symbolom šibania je zacho−
vanie zdravia a plodnosti.
Moskva – v Rusku Veľká
noc sa slávi inokedy. Ruskí
pravoslávní sa totiž naďalej
držia starého julánskeho ka−
lendára. Medzi ruské tradí−
cie patrí farbenie a zdobenie
vajíčok. Priatelia si vajíčka
vzájomne darujú na dôkaz
vzkriesenia. Potom si prajú
veľa zdravia a trikrát sa po−
bozkajú na tvár.
Taliansko – počas sväté−
ho týždňa sa veriaci modlia

a pripomínajú si bolestivé
chvíle utrpenia Krista.
Talianske deti najviac milu−
jú sladké čokoládové vajíč−
ka, ktoré si nájdu v predkr−
moch, slaných tortách a ša−
látoch. Veľkonočný ponde−
lok je pre väčšinu talian−
skych rodín výzvou k pre−
chádzkam a piknikom.
Francúzsko
–
Veľkonočné vajíčka, kuriat−
ka a zajačiky deti vo
Francúzsku hľadajú v záhra−
dách. Veľkonočný pondelok
je u nich iba dňom pracov−
ného pokoja. Francúzi totiž
šibačku ani oblievašku ne−
poznajú.
Španielsko – Španieli
Veľkú noc volajú Semana
Santa, čiže Svätý týždeň.
Oslavy sa začínajú Kvetnou
nedeľou
a
vrcholia

Veľkonočný
pondelok.
Počas týchto dní sa v cen−
trách miest zastaví hromad−
ná doprava , ľudia vyrazia
do ulíc, aby si pozreli po−
uličné predstavenia so stre−
dovekými motívmi. Krčmy,
vinárne a reštaurácie sú plné
ľudí, kde sa schádzajú s
priateľmi a známymi.
Nemecko – deti v Nemec−
ku sa počas veľkonočných
sviatkov veľmi radi hrajú na
čokoládový bozk. Ako taký
bozk prebieha? Podstatné je
prehltnúť čo najviac čokolá−
dy a sladkostí bez toho, aby
ostatní stihli rozmazať čoko−
ládu po tvári. Vyhráva ten,
kto zje najviac sladkostí a
má
najčistejšiu
tvár.
Nemecké veľkonočné sviat−
ky sú však výnimočné aj
niečím iným. Peknou tradí−
ciou je veľkonočný oheň.
Symbolizuje to pálenie po−
sledných zvyškov zimy.
Nemci veľmi obľubujú paši−
ovú hru. V hre ide o utrpení,
ukrižovaní a smrti Ježiša
Krista.
Veľkonočné sviatky sú
všade na celom svete ča−
som radosti a veselosti, ale
nezabúdajme, že Veľká
noc je významným kres−
ťanským sviatkom a je aj
časom na rodinu.
Užite si pokoj týchto
sviatočných dní !
Alžbeta Borsányiová
ref. kultúry

Milostiplné a radostné veľkonočné sviatky Vám želá naša obecná samospráva

