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Symbolickým aktom prestrihnutia
pásky a s požehnaním sa dňa 28.apríla konalo slávnostné odovzdávanie
nového bytového domu – 12 BJ na
Hlavnej ulici. Celkové náklady BJ
predstavujú 513.000,-eur, z toho úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania
činí 298.000,-eur, dotácia Ministerstva výstavby a Regionálneho rozvoja SR 199.210,-eur a vlastné zdroje
obce 15.000,-eur.
Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili: p. biskupský vikár, farár Mgr.
Ladislav Tóth, projektant Ing. Zoltán
Pintér, majiteľ stavebnej ﬁrmy Bautech

Projekt s.r.o Šaľa Ing. Attila Magyar,
zamestnanci stavebnej ﬁrmy, poslanci
OZ, nájomníci a občania obce. V krátkom príhovore starosta obce Gyula
Borsányi vyjadril úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek prispeli k tomu peknému dielu pod patronátom obce Tešedíkovo, a dodal: „Veľmi
ma teší, že naša obecná samospráva
v roku 2002 neváhala, zapojila sa do
Štátneho programu rozvoja podpory
bývania, a v súčasnosti obec s týmto
bytovým domom už má 114 bytových
jednotiek. Je veľmi žiaduce a potrebné,
aby naša obec aj naďalej udržala mla-

dých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť.
Nájomné byty sú pre nich možnosťou
nového bývania, za prijateľných podmienok. Osobne si myslím, že záujem
o tieto byty bude vždy vysoký medzi
mladými, ale aj seniormi.“
Pevne veríme, že nájomníci bytovky na Hlavnej ulici č.181 budú spokojní. Želáme im, aby našli v novom
bývaní radosť, pohodu a príjemné
rodinné zázemie.
Alžbeta Borsányiová
ref. kultúry

Gyula Borsányi je od roku 1998 starostom našej obce. Pri príležitosti Navždy nás opustili
December 2015
XX. obecných osláv sme pripravili s ním rozhovor.
Čo sa obecnej
samospráve
podarilo dosiahnuť za
prvých šesť
mesiacov?
V tomto
polroku sme
pripravili
viac
projektov. Po
prípravách
sa na základe rozhodnutia poslancov
na obecnom zastupiteľstve podarilo
uskutočniť kúpu dvoch rodinných domov ( Trombitásovcov a Csánka ). Na
ich mieste sa vybuduje obytný dom
s dvanástimi bytmi, podobný domu
oproti obchodu Jednota.
Teraz máme pripravené stavebné
povolenie na odvádzanie povrchovej
vody, čo bude stáť približne 10 miliónov eur. Ak bude projekt úspešný,
realizácia sa rozdelí na viac úsekov,
pretože pre obec je projekt ﬁnančne
náročný. Kvôli priechodnosti projektu sa výstavba začne štvrtou etapou,
nasleduje tretia a potom ostatné. Jeden úsek nadväzuje na druhý, prvou
úlohou je odvedenie vody z miesta pri
jazere Téglások k tretiemu kanálu, aby
mohli pokračovať ostatné práce.
Nechceme, aby sa stalo to, že vystaviame tri úseky a nebude fungovať odvod vody. Stavebné povolenie vydáva okresný úrad, oddelenie životného
prostredia, čo trvá dlho, pretože každú
parcelu treba dokladovať vlastníckym
listom. Snažíme sa projekt pripraviť
tak, aby kanalizácia prechádzala obecnými pozemkami. Je možné, že búdu
prechádzať aj pozemkami občanov.
V tom prípade budeme musieť spísať
s vlastníkmi pozemkov zmluvu o užívaní.
Niektoré chodníky a priekopy
v obci nie sú jej majetkom, preto
v tomto období prebiehajú rokovania
s vlastníkmi a budem rád, keď sa tieto

rokovania ukončia do konca septembra.
Projekt na odvádzanie povrchovej
vody by sme chceli podať na jeseň.
Čo ešte plánujete?
Okrem už spomínaného projektu by
sme chceli vytvoriť projekt na parkovisko pri cintoríne, nakoľko v súčasnosti je vo veľmi zlom stave. Na tento
účel sme vymedzili čiastku z rozpočtu obce, avšak tento projekt, hoci bol
podaný, ešte nie je vyhodnotený. Aj tu
sa však vyskytol problém, táto oblasť
bola na katastrálnom území vedená
ako vodná plocha a preto bolo potrebné projekt prehodnotiť.
Pár slov o amﬁteátri
Pri budove obecného úradu sme
plánovali vybudovať amﬁteáter, avšak
kvôli dlhej zime a neskorému príchodu jari sa stavebné práce odložili. Vyzerá to tak, že v tomto roku to nestihneme. Práce na amﬁteátri prebiehajú,
plochu sme zatrávnili, zabezpečili sme
prívod elektriny a vody. Obávam sa,
že Deň obce sa tu ešte neuskutoční,
pretože v prípade dažďov by sa nový
trávnik mohol zničiť. Práce prebiehajú
z vlastných zdrojov podľa plánu.
Javisko zatiaľ budovať nebudeme,
ale ﬁnančné prostriedky z rozpočtu
využijeme v budúcom roku. V prípade vyhlásenia projektu na tento účel,
projekt podáme. Prevádzku amﬁteátra
chceme uskutočniť a neskôr ﬁnancie
z projektu použiť na zveľadenie, rozširovanie a skrášľovanie okolia.
Čo je nové v triedení odpadu v kompostárni?
Kompostáreň je už v prevádzke,
svoju prevádzku začala vlani na jeseň.
Od apríla do októbra sa týždenne robí
zber zeleného odpadu. Obyvateľom
sa táto služba pozdáva, pravidelne
naplnia a vykladajú odpadové koše.
Zelený odpad bezplatne odvezieme,
od jedného domu jeden kontajner.

Margita Szekeresová,
rod. Szekeresová (1929)
Iveta Kružliaková, rod. Malichová (1971)
Štefan Krekuška (1934)
Karol Horváth (1938)
Milan Rác (1967)
Aladár Döme (1961)
Január 2016
Margita Somogyiová, rod. Nagyová (1952)
Atila Szőke (1951)
Ladislav Varsányi (1954)
Tibor Kelemen (1936)
Matilda Tanková, rod. Vanková (1957)
Margita Vanková, rod. Takácsová (1960)
Február 2016
Anna Horváthová, rod. Somogyiová (1931)
Jozef Kovács (1931)
Irena Bihariová, rod. Kovácsová (1934)
Ján Borsányi (1932)
Aurélia Baloghová, rod. Kilácsková (1932)
Monika Flasková, rod. Csicsolová (1976)
Mária Korimová, rod. Szabová (1923)
Jozef Németh (1944)
Marec 2016
Margita Sándorová, rod. Takácsová (1928)
Menhart Barczi (1933)
Vojtech Takács (1935)
Apríl 2016
Tibor Csank (1958)
Máj 2016
Štefan Vankó (1951)
František Vicsápi (1962)
Mária Domonkosová, rod. Némová (1944)
Naše novorodeniatka
December 2015
Vanessa Čandalová
Vanesa Vargová
Január 2016
Vivien Matušíková
Február 2016
Oliver Keszeli
Marec 2016
Letícia Ružičková, Jázmin Lelovics

Adam Tumma, Róbert Tumma
Márk Domonkos
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Vyskytnú sa i prípady nepoctivých,
ktorý netriedia odpad a medzi zelený
odpad pridajú i plasty. V tomto prípade je zakázaný odvoz daného kontajnera. Preto žiadame našich občanov,
aby v maximálnej miere využili triedenie odpadu.

merový systém?
Chceme umiestniť ďalšie kamery, rozšíriť systém na celú dedinu, do
miest, kde je najväčší pohyb. Projekt
bol úspešný, dostali sme na tento účel
7 000 eur. Z daných ﬁnancií sa do prevádzky zavedie ďalších 6-8 kamier.
Kamery poslúžili polícii pri riešení
mnohých problémov.
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cept plánu rozvoja hospodárstva obce nasleduje koncert hudobnej skupiny
vynikajúce výsledky v školskom roku 2013/14, obdržia: Adam ZiTešedíkovo, ktorý bol schválený na
a diskotéka.
lizi – žiakzasadnutí
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Úpravy ciest plánujeme už čoskoro. 16.00 hod.
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Odhlásení z trvalého pobytu
39
te obce vyčlenených 40 000 eur. Treba 17.00 hod. sa začína slávnostné posení z trvalého pobytu
39
Narodení
35
sa pripraviť i na to, že v projekte na denie v kultúrnom dome kde sa ocenia
í
35
úpravy parkoviska pri cintoríne bude- darcovia krvi a úspešní žiaci základZomreli
50
Počet obyvateľov k 31.12.2015 377840 me neúspešní a preto si budeme mu- ných škôl. Na námestí nás budú zabáyvateľov k 31.12.2013
3790 sieť tieto náklady uhradiť z vlastných
vať umelci svojim kultúrnym prograzdrojov. Škoda, že na úpravu chodní- mom.
kov a ciest nie je žiadny projekt. PoČo sa týka programov občania sú z
sledný projekt na úpravu ciest bol pred
roka na rok náročnejší. Podľa naších
rokmi, a vtedy
sme
vyčer5.mája sme spoločne s mamičkami, babičkami advanástimi
ostatnými hosťami
oslávili
krásny
deň, Deň matiek. Bohatý program
pali 10 miliónov korún, z toho 5 % možností snažíme im vyhovieť. I služky, pesničky a tance – ktorý pripravili pani učiteľky s deťmi v materskej škole potešilobysrdiečko
nejednej
mamičky.
sú spestrené,
bude
možné občersme ﬁnancovali z vlastných zdrojov.
S.
Vargová
–
riaditeľka
MŠ
Na úpravu ciest by bolo potrebných stviť sa miešanými nápojmi i presso
400 000 eur, ale tieto ﬁnančné pros- kávou. Žiaľ, ﬁnančnú podporu sme
triedky nemáme, pretože by sme úplne nedostali, preto sme vyčlenili na tento
vyčerpali naše zdroje.
účel 20 000 eur.
Bezpečnosť v obci sa zlepšila použitím kamier. Bude sa rozširovať ka-

Srdečne Vás pozývame na sviatočné dni obce.

Kto v našich srdciach žije – nezomiera...
5.mája vo veku 64 rokov nečakane zomrel Štefan Vankó, bývalý
poslanec obecnej samosprávy v rokoch 1999 – 2002, nadšený športovec, a skvelý tréner Športového klubu Tešedíkovo.
Jeho obetavé činy, úprimné úsmevy a kamarátske rozhovory ostanú navždy v našej pamäti.
Odpočívaj v pokoji !

Školský rok 2013/2014 plynie deň i schopnostiam našich žiakov. Poza dňom. Pribúdajú vedomosti, zruč- cit uspokojenia nastáva, keď žiaci sú
nosti a tiež zážitky, z ktorých možno ochotní a vedia vydať zo seba o niebudú i spomienky.
čo viac, než na vyučovacej hodine. Tí
Žiaci od 1. až po 9. ročník nasávajú žiaci, ktorí si odskúšali svoje získané
vedomosti, ktoré budú vedieť zúročiť vedomosti v rôznych súťažiach a obemožno hneď v rôznych súťažiach, no tovali im svoj voľný čas pod vedením
možno neskôr, až na stredných školách. svojich učiteľov a za pomoci rodičov,
Cieľom našej pedagogickej práce je nesklamali a oplatilo sa im to.
nielen vzdelávať a vychovávať, ale sa
Úspechy ani v tomto školskom roku
aj prispôsobiť požiadavkám doby a ná- neobchádzali našich žiakov, svedrokom súčasnosti i budúcnosti. Učitelia čí o tom aj účasť a získané ocenenia,
Rozpočet
príjmov
rok 2016 (v
umiestnenia v okresných, krajských
sa snažia
kvalitne za
sprostredkovať
žia-Eur)
1.
Dane
zo
závislej
činnosti
730
15. ale Školstvo
celoslovenských,
aj medzinárodkom čo najviac poznatkov. Výsledky a886
dochádzajú primerane veku ných
2. postupne
Daň z nehnuteľností
137 súťažiach.
959
16.
Sociálne veci

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nájomné za obecné byty
Správne poplatky
Nájomné (pozemky, budovy)
Služby DSS
Opatrovateľská služba
Relácie
Knižnica
Voľby
MŠ, školský klub + stravné
Finančné hospodárstvo
Stavebníctvo
Matrika

176 593
15 000
23 231
32 850
3 100
2 200
2 200
2 500
50 400
19 760
4 000
3 976

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ťažko povedať o najvýznamnejšom
umiestnení. Každé má vysokú hodnotu pre našu školu, pre pedagógov či
rodičov. Na všetkých žiakov, ktorí nás
reprezentovali na olympiádach, súťažiach, v projektoch sme hrdí a sme im
vďační. Myslím si, že pocit z dobre vykonanej práce im nemôže nik zobrať.
Nech sa Vám aj naďalej darí! Ďalšie úspechy a dobré meno našej školy
a obce budeme šíriť aj naďalej.

Mgr. Anna Danadová
615
169 školy
riaditeľka

69 360
2 500
64 241
1 254
2 000
30 000
9 254
199 216
341 993

Stravovanie (príspevok)
Zber komunálneho odpadu
Evidencia obyvateľstva
Kultúra
Predaj pozemkov
Prevencia kriminality
Bytovka
Finančné operácie

Rozpočet príjmov za rok 2016:

2 695 486 EUR

Rozpočet výdavkov za rok 2016 (v EUR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Správa
Finančná a rozpočtová oblasť
Matričná činnosť
Splácanie úverov
Požiarna ochrana
Výstavba
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Rozvoj obce
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Správa nehnuteľného majetku
Športové a rekreačné služby
Kultúra
Knižnica

312 096
4 000
14 245
155 050
2 590
43 647
61 871
150 827
66 054
400
24 630
50 000
56 330
68 670
1 530

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Vysielacie a vydavateľské služby
Spoločenské organizácie
MŠ
Základné vzdelanie (ZŠ)
Školské stravovanie
Domov sociálnych služieb - DSS
DSS – stravovanie
Opatrovateľská služba
Poskytnutie sociálnej pomoci
Rozvoj bývania

Rozvoj obce – cesty, chodníky

Rozpočet výdavkov na rok 2016:

2 500
4 000
147 755
638 675
74 547
126 998
54 228
48 545
2 000
544 298

40 000

2 695 486 EUR

Ing. Gabriel Jurás - zást. starostu obce
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Dňa 05.05.2016 prebiehal slávnostný zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017. V našej materskej škole
sa uskutočnil pre budúcich škôlkárov a ich rodičov hudobŠkolský
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Vargová,riad.MŠ
Cieľom našej pedagogickej práce je nesklamali a oplatilo sa im to.
nielen vzdelávať a vychovávať, ale sa
Úspechy ani v tomto školskom roku
aj prispôsobiť požiadavkám doby a ná- neobchádzali našich žiakov, svedrokom súčasnosti i budúcnosti. Učitelia čí o tom aj účasť a získané ocenenia,
sa snažia kvalitne sprostredkovať žia- umiestnenia v okresných, krajských
kom čo najviac poznatkov. Výsledky a celoslovenských, ale aj medzinárodpostupne dochádzajú primerane veku ných súťažiach.

Ťažko povedať o najvýznamnejšom
umiestnení. Každé má vysokú hodnotu pre našu školu, pre pedagógov či
rodičov. Na všetkých žiakov, ktorí nás
reprezentovali na olympiádach, súťažiach, v projektoch sme hrdí a sme im
vďační. Myslím si, že pocit z dobre vykonanej práce im nemôže nik zobrať.
Nech sa Vám aj naďalej darí! Ďalšie úspechy a dobré meno našej školy
a obce budeme šíriť aj naďalej.

Mgr. Anna Danadová
riaditeľka školy
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ne na Školu v prírode, ktorá je už veľS. Vargová – riaditeľka MŠ
mi žiadanou a uznávanou akciou. Tento rok navštívime Pohronskú Polhoru
v okrese Brezno a jej neopísateľné zákutia.
Nezabudnuteľné zážitky nám poskytlo aj divadlo Ludus a jeho divadelné predstavenie Džungľa.
To, že vychovávame budúcich svetových futbalistov, je takmer isté. Dôkazom toho sú ich úspešné futbalové
turnaje.
Učíme sa radi, ale ešte radšej sa
učíme zábavou.
Mgr. Magdaléna Némethová
riaditeľka ZŠ

Školský rok 2013/2014 plynie deň
za dňom. Pribúdajú vedomosti, zručnosti a tiež zážitky, z ktorých možno
budú i spomienky.
Žiaci od 1. až po 9. ročník nasávajú
vedomosti, ktoré budú vedieť zúročiť
možno hneď v rôznych súťažiach, no
možno neskôr, až na stredných školách.
Cieľom našej pedagogickej práce je
nielen vzdelávať a vychovávať, ale sa
aj prispôsobiť požiadavkám doby a nárokom súčasnosti i budúcnosti. Učitelia
sa snažia kvalitne sprostredkovať žiakom čo najviac poznatkov. Výsledky
postupne dochádzajú primerane veku

i schopnostiam našich žiakov. Pocit uspokojenia nastáva, keď žiaci sú
ochotní a vedia vydať zo seba o niečo viac, než na vyučovacej hodine. Tí
žiaci, ktorí si odskúšali svoje získané
vedomosti v rôznych súťažiach a obetovali im svoj voľný čas pod vedením
svojich učiteľov a za pomoci rodičov,
nesklamali a oplatilo sa im to.
Úspechy ani v tomto školskom roku
neobchádzali našich žiakov, svedčí o tom aj účasť a získané ocenenia,
umiestnenia v okresných, krajských
a celoslovenských, ale aj medzinárodných súťažiach.

Ťažko povedať o najvýznamnejšom
umiestnení. Každé má vysokú hodnotu pre našu školu, pre pedagógov či
rodičov. Na všetkých žiakov, ktorí nás
reprezentovali na olympiádach, súťažiach, v projektoch sme hrdí a sme im
vďační. Myslím si, že pocit z dobre vykonanej práce im nemôže nik zobrať.
Nech sa Vám aj naďalej darí! Ďalšie úspechy a dobré meno našej školy
a obce budeme šíriť aj naďalej.

Mgr. Anna Danadová
riaditeľka školy

