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Správy obecného úradu

Kronika

Rozpočet obce na rok 2018

1) Dane zo závislej činnosti
2) Daň z nehnuteľností
3) Ostatné dane (psy, automaty, ubytovanie, verejný priestor)
4) Správne poplatky
5) Nájomné (pozemky, budovy)
6) Služby DSS
7) Opatrovateľská služba
8) Relácie
9) Knižnica
10) MŠ, školský klub + stravné
11) Finančné hospodárstvo
12) Stavebníctvo
13) Matrika
14) ZŠ – stravné
15) Školstvo
16) Dom dôchodcov - príspevok
17) Stravovanie (príspevok)
18) Zber komunálneho odpadu
19) Šport. areál oprava – dotácia
20) Evidencia obyvateľstva
21) Kultúra - príspevok
22) Predaj pozemkov
23) Rozšírenie MŠ
24) Kamerový systém - rozšírenie
25) Dotácie 12 BJ
26) Úver 12 BJ
27) Príjmy z prevodov peňažných prostriedkov
Rozpočet príjmov za rok 2018:

1 065 820
128 720
11 900
22 900
184 045
32 850
3 500
1 700
2 000
62 500
52 060
3 966
4 288
30 309
685 630
82 900
1 200
60 620
37 500
2 075
1 000
10 000
91 989
28 733
195 360
256 566
173 173
3 233 304 EUR

1) Správa
2) Finančná a rozpočtová oblasť
3) Matričná činnosť
4) Splácanie úverov
5) Požiarna ochrana
6) Výstavba
7) Doprava
8) Odpadové hospodárstvo
9) Rozvoj obce
10) Zásobovanie vodou
11) Verejné osvetlenie
12) Správa nehnuteľného majetku
13) Športové a rekreačné služby
14) Kultúra
15) Vysielacie a vydavateľské služby
16) Spoločenské organizácie
17) MŠ
18) Základné vzdelanie (ZŠ)
19) Školské stravovanie
20) Domov sociálnych služieb - DSS
21) DSS – stravovanie
22) Opatrovateľská služba
23) Poskytnutie sociálnej pomoci
24) Rozvoj obce – cesty, chodníky
25) Rozšírenie MŠ
26) Technická infraštruktúra bytoviek
27) Výstavba amfiteátra, trhoviska
28) Nákup pozemkov
29) Vyhotovenie projektov
30) Kamerový systém
31) Bankové prevody
32) Rozvoj bívania 12 BJ
Rozpočet výdavkov za rok 2018:

440 684
24 984
15 610
156 050
2 330
49 149
60 221
144 090
71 718
12 400
24 500
24 000
105 252
70 045
12 500
7 000
235 624
685 630
30 329
135 346
59 030
68 555
1 200
60 000
96 830
57 550
60 000
24 000
14 000
35 962
7 000
441 715
3 233 304 EUR
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Navždy nás opustili

December 2017
Szarka Peter (1940)
Takács Ferdinand (1942)
Január 2018
Vankó Vojtech (1938)
Lelovicsová Eva, rod. Lőrinczová (1946)
Szarka Tomáš (1982)
Február 2018
Pásztorová Aurélia, rod. Ruczová (1935)
Mgr. Szarková Etela, rod. Szarková (1945)
Udvaros Leonard (1963)
Trnkóczi Pavel (1929)
Borsányi Viliam (1942)
Marec 2018
Kőrösi Ľudovít (1944)
Herencsárová Alžbeta,
rod.Somogyiová (1933)
Herencsárová Irena, rod. Rajcsová (1936)
Kovács Aladár (1952)
Csicsolová Magdaléna, rod. Keszegová
(1935)
Apríl 2018
Vanková Judita, rod. Martincseková (1941)
Borsányiová Magdaléna,
rod. Borsányiová (1930)
Máj 2018
Vargová Magdaléna, rod. Vargová (1939)
Vargová Magdaléna, rod. Vargová (1931)

Naše novorodeniatka

Október 2017
Mondočková Mia
December 2017
Salát Filip, Szabó Marcel
Vászondy Denis, Špiľka Nikita
Dobrý Amina, Csongár Alex
Kovácsová Dorka
Január 2018
Csicsola Denis, Seres Kristóf
Hanák Artúr, Farkašová Lea
Február 2018
Tóth Fruzsina
Marec 2018
Tyukos Dominik, Karvaiová Liana
Mészáros Tamás
Máj 2018
Barczi Gergely, Laczkó Róza
Tyukos Tamás
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Spoločnou cestou

XXII. Obecné oslavy - laureáti ocenení obecnej samosprávy

Január 2018
Borsányiová Priska, rod. Molnárová a
Polgár Benjamín
Némethová Veronika a Ürge Tamás
Máj 2018
Vörösová Klaudia a Iván Csaba
Szarka Tamás a Holík Dóra
Jún 2018
Ing. Demínová Lucia a Ing. Kürti Tibor

Jubilanti nad 95 rokov:

Ziliziová Rozália, Takácsová Anna,
Tyukosová Vilma

Ing. Gabriel Jurás
zástupca starostu obce

Ing.Alexander Mozoli
poslanec OZ

Scarlett Pavlová
žiačka 8. triedy ZŠ

Rebeka Czaniková
žiačka 9. triedy
ZŠ s VJM

Kronika 2017

Prihlásení k trvalému pobytu
35
Odhlásení z trvalého pobytu
51
Narodení
45
Zomreli
40
Počet obyvateľov k 31.12.2017 3739

a dobrovoľní
darcovia krvi:
Tomáš Lelovics
Attila Somogyi
Tomáš Perina
Ján Varga

Milé spevácke hviezdy!
Teší nás tá skutočnosť, že nápad zorganizovať benefičný koncert pre deti MŠ vyšiel priamo od Vás , účastníkov tešedíkovskej súťaže Talent, bez toho, že by sme niečo iniciovali. Veľmi si ceníme, že sa nájdu okolo nás ľudia, ktorí nás sledujú,
nezabudli a ešte aj vyvíjajú vlastnú iniciatívu, aby potešili bývalé pani učiteľky a naše deti v materskej škole. Výťažok z
koncertu v plnej miere využijeme v prospech našich detí. Veľká vďaka!
Silvia Vargová – riaditeľka MŠ
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Zo života materskej školy

Vydarený výchovný koncert

Dňa 2.5.2018 o 10,30 hodine našim deťom a budúcim škôlkárom v rámci výchovného koncertu ,,Očová“ predviedol
originálne ukážky, hry na archaické hudobné nástroje: fujaru, píšťalu, handrársku píšťalku, gajdy, drumbľu ,okarínu Panovu
flautu, citaru, heligónku, pastiersky bič a iné.....vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní pán Anton Budinský.
Anton Budinský je spolupracovníkom SRTV a vedúcim folklórneho súboru,,Očová“. Piesne deťom nielen zahral ale i v
krásnom rázovitom kroji zaspieval. Výchovný koncert deti, rodičia i p, pani učiteľky zakončili spoločným tančekom.
Silvia Vargová – riaditeľka MŠ
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Zo života základnej školy

Aj takí sme my

chceli prvýkrát vyskúšať. Vedeli sme,
že musíme zvládnuť disciplíny: Testy,
Civilnú ochranu, Pohyb a pobyt v prírode, Hasenie malých požiarov, Zdravotnícku prípravu a Streľbu zo vzduchovej
pušky.
Dali sme sa na boj, musíme vydržať.
Najviac sa žiakom páčila pri nácviku
streľba na kovové diviačiky. Dokonca
aj tí, čo prvý raz držali vzduchovku v
ruke, sa naučili obstojne strieľať.
10. máj nedal na seba dlho čakať, a
my sme nastúpili na štart. Viete si predstaviť tú nervozitu a stres, ako nič nevieme, všetko nám z hlavy do rána vypršalo a..., poznáte to.
Celá trať bola perfektne pripravená,
rozhodcovia milí, a prísni. Tak to má
byť. Všetky naše tímy vydali zo seba

na celej trati maximum. Videla som ich
odhodlané a zodpovedné správanie od
štartu až po cieľ.
V cieli bola aj radosť, aj trošku sklamanie z nevydarených vecí.
Záver sa ale niesol v znamení úspechu. Naše družstvo v zložení Scarlett
Pavlová, Sára Galbová, Richard Lukáč
a Dominik Jóšvai získalo 1. miesto. A
čo nás najviac potešilo, to bol zisk max
bodov za streľbu.
Ani ostatné 2 družstvá nesklamali,
získali veľa bodov, no víťaz môže byť
len jeden.
Čo je ale najdôležitejšie, prežili sme
nádherný deň, máme vedomosti do života na riešenie mimoriadnych situácií,
ktoré nám nik nevezme. A súťažiť pôjdeme zas!

Odveta

Súťaž bola 4.júna na ZŠ J. C. Hronského v Šali. Mali sme zmiešané pocity,
vedeli sme, že všetky družstvá sú výborne pripravené. Ak chceme uspieť,
nesmieme urobiť chybu.
„ Bože, ja pokazím kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ nenechala na seba
dlho čakať Scarlett.
Ozvala sa tá, čo ju vie odpredu aj
odzadu teoreticky aj prakticky. Čo čert
nechcel, a ani my nie, naša kapitánka
Sára vytiahla pred súťažou poradové
číslo 1. No zbohom!
Nakoniec nám číslo 1 prinieslo 1.
miesto. Nestratili sme ani bod. Dokonca aj v rozbroji sme porazili konkurentov. Naša radosť bola neskutočná. Všet-

ky súťažiace dievčatá si zaslúžia veľkú
pochvalu: Sára Straková, Tímea Marosiová, Lea Füleová, Mária Horváthová
a Scarlett Pavlová.
Samozrejme, aj náhradníčka Soňa
Sedlíková, ktorá sa tiež s nami pripravovala, strážila naše veci, a tak silno
všetkým držala palce, že sme zvíťazili.
Môžem povedať, že aj napriek tomu,
že často nie sme spokojní s učením a
správaním našich žiakov, máme veľa
schopných a múdrych žiakov. Nemusíme sa obávať o našu budúcnosť, dokážu
nás plne nahradiť, sú na najlepšej ceste,
čoho dôkazom je aj ich účinkovanie v
spomínaných súťažiach.
Mgr. Drahomíra Bucseková

Keď som vošla do ôsmackej triedy,
sedem párov očí sa na mňa pozrelo v
očakávaní, čo poviem. Moja jediná
otázka znela: „Tak teda pôjdeme do
toho?“ „Jasnééé!“ znela jednoznačná
odpoveď.
Tak sa začala naša úspešná cesta v
súťaži mladých záchranárov CO. Zúčastňujeme sa jej každý rok, väčšinou
sa organizuje u nás v Tešedíkove na futbalovom štadióne. Aj v tomto roku to
bolo práve tam 10. mája.
Mali sme pred sebou 5 týždňov tvrdej práce. Hodiny a hodiny učenia, vysvetľovania, precvičovania, rátania, ale
aj zábavy a smiechu. Mali sme nakoniec 3 tímy( v každom boli 2 dievčatá a
dvaja chlapci), pretože aj siedmaci si to

Neprešiel ani mesiac, a zas sme išli
súťažiť. Teraz to bola okresná súťaž
družstiev mladých zdravotníkov. Sme
už stálicami v tejto súťaži. Tentokrát
sme mali v družstve aj novú tvár.
Družstvo tvorilo 5 členov ( zhodou
okolností všetky dievčatá boli aj na
súťaži mladých záchranárov CO). Pripravovali sme sa zodpovedne, ale bolo
veľmi málo času na všetko, a ani sme
nevedeli, aké budú fingované zranenia.
No verili sme si.
Niekedy mám pocit, že moji žiaci
vedia viac ako ja, toľkokrát si dokola
všetko hovoríme, že ja zabudnem, ale
oni si pamätajú.
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Nové zážitky

Žiaci Základnej školy v Tešedíkove každoročne absolvujú pobyt v škole
v prírode. Výnimkou nebol ani tento
školský rok. V dňoch od 21.5. do 25.5.
2018 tento pobyt v hojnom počte absolvovalo 64 žiakov od 2. až po 8. ročník.
Pedagogický dozor poskytli: Mgr. Michaela Melová, Mgr. Irena Molnárová,
Mgr. Drahomíra Bucseková, Ing. Miriam Czibulová, Bc. Martina Vrábelová, pomocná vychovávateľka Zuzana
Kocsisová , o zdravie žiakov sa starostlivo postarala pani Renáta Bábiová.
Nezabudnuteľné chvíle a priamy
kontakt s prírodou žiaci prežili v krásnom prostredí okolia Piešťan v oblasti
Prašník. Rekreačné zariadenie ,nachádzajúce sa v rozsiahlom upravenom
areáli pri okraji lesa, poskytlo mnoho
možností na vzdelávacie, športové a tu-

6.

ristické vyžitie. Žiaci mali k dispozícii
beach volejbalové ihrisko, pieskovisko,
ohnisko, futbalové brány, vnútorný bazén, a ako bonus, výborné pani kuchárky, ktoré nás počas celého pobytu prekvapovali svojím kuchárskym umením.
Napriek počiatočným nepriaznivým
predpovediam nám počasie prialo, a
tak nám nič nebránilo vo vykonávaní
naplánovaných výletov. Ako prvé sme
navštívili kúpeľné mesto Piešťany, kde
sme si urobili krátku prehliadku mesta,
prešli sme cez sklený most a nevynechali sme ani návštevu Balneologického múzea Imricha Wintera. Žiaci tak
mali možnosť nahliadnuť do histórie
ľudovej kultúry a archeológie regiónu
Piešťan.
V stredu nás čakal celodenný výlet na hrad Červený kameň a príjemná
prechádzka v parku, ktorý sa ukrýva

za hradbami tohto kultúrneho skvostu.
Našej pozornosti neunikol ani Park miniatúr v Podolí, ktorého návštevu sme
absolvovali vo štvrtok. Žiaci tu mohli
vidieť zmenšeniny hradov, zámkov a
kostolov v čase ich najväčšej slávy. Z
Podolia sme sa presunuli do Čachtíc
na Čachtický hrad. Poskytol nám čarokrásny pohľad na okolitú panorámu.
Spoločne sme si užili krásnych päť
dní plných novými poznatkami, hrami,
športom a zábavou. Aj napriek tomu,
že sme sa už všetci tešili domov, ťažko sa nám lúčilo s krásnym prostredím,
výborným kolektívom a každodenným
nabitým programom. Odchádzali sme
domov plní nových zážitkov, ktoré sa
nám vryjú do pamäti. Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie budúci školský rok.
Bc. Martina Vrábelová
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