
Tvrdošovce- Slovensko 
 

Tvrdošovce najdeme na jihozápadním Slovensku, jižně od Nitry, přesněji 11km 
severozápadním směrem od Nových Zámků v nadmořské výšce 112-125m, tedy v rovinaté 
krajině. Území patří mezi teplá a suchá, průměrný roční úhrn je 550 mm a délka ročního 
slunečního svitu je průměrně 2200 hodin. 

Historie obce je velice bohatá a samozřejmě souvisí s vývojem celé oblasti. 
První písemné zprávy pocházejí z roku 1221. Tvrdošovce ležely na významné středověké 
cestě z Budína do Čech a do Polska. V 16. století už jsou vyspělou střediskovou obcí a v 17. 
století dostávají městská práva. Historické události ovlivňují život zdejších obyvatel, a tak 
například za tureckých výbojů v 16. a 17. století se lidé téměř na sto let stěhují do 
močálovitých míst zvaných Faluhuly. Obec zasáhne i Rákocziho povstání, napoleonské tažení 
a revoluční boje v letech 1848 až 1849. K hospodářskému rozkvětu dochází za vlády Marie 
Terezie (Tvrdošovce se stávají městečkem), ale i kolem roku 1850, kdy se staví a je otevřena 
železniční trať z Budapešti do Vídně, která obcí prochází. 

Místní obyvatele zasáhly i novodobé dějiny. V roce 1947 je 300 rodin vystěhováno do 
Čech a na Moravu a 125 rodin do Maďarska do okolí Fardoše, odkud zase do Tvrdošovců 
přicházejí slovenské rodiny. Přesídlují sem i slovenské rodiny z Čadce a Kýsúc. 
 Dnes v obci žije přes 5000 obyvatel slovenské i maďarské národnosti. Dvojjazyčnost 
prostředí se promítá i do školství. V nové budově z roku 1976 jsou umístěny dvě školy: ZŠ 
s vyučovacím jazykem slovenským a ZŠ s vyučovacím jazykem maďarským. V roce 2004 
převzaly školy čestný název ZŠ Jana Amose Komenského Tvrdošovce. 
 Návštěvníky Tvrdošovců místní patrioti zavedou k pomníku s obrázkem Rákocziho, 
který je součástí erbu a standardy obce, ale také k soše sv. Štěpána a ke kostelu sv. Štěpána, 
zdejší dominantě. Revoluční události let 1848-49 připomíná pomník obětem. S celou 
minulostí obce je možné se seznámit v místním muzeu. 
Do jízdárny Palomino zajdou ti, kdo mají rádi koně. 
 V Tvrdošovcích existují i sportovní kluby, pěvecké sbory, rybářské a myslivecké 
sdružení, klub důchodců, skauti, svaz požárníků. 
 


