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VOĽBY DO NÁRODNE RADY  SR 2012 
Tohoročné voľby maliú prívlastok aj ako predčasné. Pri ich organizačnom 

zabezpečení obec postupovala podľa volebného zákona č. 333/2004 Z.z. Volebným 

dňom bola sobota 10. marec 2012 a volilo sa v dvoch volebných okrskoch a to: 

vo VO č. 1 – kultúrny dom, predsedníčka komisie Nikoleta Vörösová 

vo VO č. 2 – základná škola, predsedníčka komisie Eva Václavová 

 

V týchto volebných okrskoch bolo: 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov..............1535 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní........... 871 

Počet platných odovzdaných hlasov.............................853 

Účasť vo voľbách ...........................................................56,74 % 

/celoštátna účasť vo voľbách bola.................................59,11 %/ 
 

Počet platných hlasov pre jednotlivé politické strany, hnutia alebo koalície: 

1. Zelení.................................................................... 4 

2. KDH.................................................................... 84 

3. SDĽ........................................................................ 0 

4. SNS...................................................................... 39 

5. Obyčajní ľudia a NO............................................ 43 

6. Sloboda a solidarita.............................................. 25 

7. Právo a spravodlivosť............................................ 4 

8. Náš kraj.................................................................. 0  

9. Strana zelených...................................................... 0 

10. Ľudová strana Naše Slovensko.............................. 6 

11. SMER-SD......................................................... 451 

12. Zmena zdola-Dem.únia Slovenska...................... 11 

13. Národ a Spravodlivosť-naša strana....................... 6 

14. KSS........................................................................ 2 

15. Strana Rómskej únie na Slovensku....................... 0 

16. MOST-HÍD.............................................. ......... 114 

17. 99%-občiansky hlas............................................. 10 

18. ĽS-HZDS............................................................... 4 

19. STRANA+HLAS.................................................. 0 

20. Robíme to pre deti- SF........................................... 3 

21. Obyčajní ľudia....................................................... 2 

22. SDKÚ-DS............................................................ 29 

23. Strana občanov Slovenska..................................... 2 

24. SMK................................................................ .... 10 

25. Strana slobodné slovo-Nory Mojsejovej............... 3 

26. Strana živnostníkov Slovenska.............................. 1 
 

Volebné výsledky pre obecné noviny poskytla zapisovateľka Monika 

Vörösová, pracovníčka OcÚ. Uviedla, že voľby mali hladký priebeh, prebehli bez 

rušivých momentov a ako úspešné sa hodnotia aj po stránke ich organizačného 

zabezpečenia.                                                            Michal Lenčéš, šéfredaktor KZ 
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O  I N V E S T I Č N Ý C H  A K C I Á C H  O B C E  
 

Za súčasného stavu financovania obcí a stavu v spoločnosti je táto 

forma výstavby a rozvoja obcí v hlavnej miere využívaná pri riešení 

havarijných stavov, vzniknutých závažných nedostatkov a prevádzkových 

problémov zariadení a budov. 

Aj v našej obci sme v minulom roku museli takto prikročiť k riešeniu 

pretrvávajúcich nedostatkov v priestorovom vybavení a hygienickom 

štandarde kuchynskej časti MŠ, z dôvodu upozornenia kontrolných orgánov 

ochrany zdravia na aktuálnu možnosť uzatvorenia prevádzky tohto 

predškolského zariadenia pre nevyhovujúci stav jeho stravovacej časti. 

Samospráva obce s plnou vážnosťou akceptovala toto upozornenie 

a rozhodla problém aktuálne riešiť vybudovaním prístavby k objektu MŠ. 

Táto riešila plošné rozšírenie kuchynského komplexu, vytvorenie soc. 

zariadenia so šatňou pre personál, skladu suchých potravín, archívu 

a rekonštrukciu kotolne. Na rekonštrukciu sa použili fin. prostriedky obce, 

realizovali ju vlastní pracovníci OcÚ a brigádnici z radov odborníkov. Plán 

jej ukončenia a sprevádzkovania je máj 2012. Stavba pokročila do takého 

štádia, že už v súčasnosti je zamestnancom kuchyne umožnené využívať 

nové sociálne zariadenie so šatňami a účelové priestory archívu. 

Pre tento rok obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 16.12.2011 

schválilo plán investičných akcií v tomto rozsahu: 

- Ukončenie rekonštrukcie Materskej školy 

- Úprava chodníka na oboch stranách Hlavnej ulice s povrchovou úpravou zo 

zámkovej dlažby 

- Stavba sociálneho zariadenia /WC+umývarne/pre návštevníkov športových 

a spoločenských podujatí na štadióne 

- Rekonštrukcia strechy domu smútku a ohrady cintorína 

- Vybudovanie nových ulíc pri nájomných bytoch 8+12 

- Rozšírenie autobusovej zastávky na Sereďskej ulici 

- Oprava cesty na Ulici Pod Tópartom 

- Odvedenie dažďových a prívalových vôd z Tópartu do terénu 

V tejto súvislosti OcZ prijalo uznesenie, že investičné akcie v 

priebehu roka budú zaraďované do realizácie postupne podľa naliehavosti 

a stavu fin. prostriedkov obce o čom aktuálne rozhodne poslanecký zbor. 

 

                                                                 Emil RÁBEK, starosta obce 
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HOSPODÁRENIE OBCE 

 
Finančné hospodárenie obce v roku 2011 sa riadilo rozpočtom 

schváleným obecným zastupiteľstvom vo februári v roku 2011. Plánovaný 

objem príjmov vo výške 845 340,- eur bol v skutočnosti dosiahnutý vo výške 

953 956,- eur. Zvýšený príjem v porovnaní s predpokladom bol zapríčinený 

dotáciami na kompostéry, dotáciami na ESF, na prevádzku Základnej školy, 

ale aj príjem z daní pozemkov právnických a fyzických osôb. Takisto 

zaznamenala obec zvýšené príjmy aj za predaj pozemkov a kovového šrotu, 

za prenájom telocvične a za vypúšťanie odpadových vôd.  

 

Celkové výdavky obce vo výške 854 984,- eur sú členené na: 

a) Neinvestičné výdavky – sem patria výdaje, ktoré sú nevyhnutné na 

správu obecného úradu, údržbu a ochranu obecného majetku. Ich celkové 

výdaje sú 342 370,- eur 

b) Investičné výdavky – zahrňujú výdavky potrebné pri investičných 

akciách, ktoré obec realizovala (rekonštrukcia ZŠ a MŠ, rekonštrukcia 

domu smútku) a rovnako aj splácanie úverov. Výška týchto výdavkov je 

113 087,-eur. Tu zaznamenávame nárast v porovnaní s plánom, ktorý bol 

70 600,- eur.  

c) Originálne kompetencie školy – výdavky na materskú školu, kuchyňu, 

ŠKD mzdy a údržba MŠ, oprava a údržba ZŠ a dotácia poskytnutá  ZŠ. 

Tieto výdavky boli v hodnote 399 527,- eur (plán bol 427 650,-eur). 

V roku 2011 kontrola nezistila nehospodárnosť a iné nedostatky v nakladaní 

s rozpočtovými prostriedkami. 
 

 

ROZPOČET NA ROK 2012 

 
Pravidlá finančného hospodárenia na tento kalendárny rok sú 

spracované v rozpočte obce na rok 2012, ktorý chválilo OcZ vo februári 

2012. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z predbežných výsledkov hospodárenia 

v roku 2011 a z rozpočtových pravidiel štátneho rozpočtu na rok 2012.  

Schválený rozpočet predpokladá príjmy vo výške 934 694,- eur 

a výdavky spolu sú v hodnote 934 694,-eur. Rozpočet obce je tak vyrovnaný.  
     

Eva Hippová, odborná referentka OCÚ 
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POTRAVINOVÁ POMOC V NAŠEJ OBCI 
 

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť 

zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento 

program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho 

poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu 

pripojila aj SR. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi 

tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané 

základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Maximálny 

limit pre 1 osobu je 20 kg múky a 20 kg cestovín. Vláda SR si za príjemcov pomoci 

určila: 

- poberateľov dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,-eur, týka 

sa to starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov 

- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku  

k dávke 

- osoby na hranici životného minima 

- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách 

- obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti 

- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti 

- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti 

       Distribútor pomoci Trnavská arcidiecézna charita 10.2.2012 dodala pre 

našu obec 4040 kg pšeničnej hladkej múky a 4040 kg bezvaječných cestovín. Na 

túto formu pomoci si v obci uplatnilo nárok 202 oprávnených žiadateľov, z ktorých 

bolo 45 poberateľov v hmotnej núdzi a 157 poberateľov starobného, predčasného 

starobného a invalidného dôchodku. V obecných podmienkach sme potravinovú 

pomoc realizovali v priebehu dvoch dní -14.a16.2.2012.Výdaj potravín bol zo strany 

obce dobre pripravený, organizačne zvládnutý, čo tiež v pozitívnom smere prispelo 

k zdarnému priebehu akcie a k spokojnosti občanov. 

                                                                             Monika VÖRÖSOVÁ, ref. OcÚ 
 

UŽITOČNÉ RADY DO DOMÁCNOSTI 
 

-Vŕzgajúce pánty na dverách alebo skriniach odstránime, ak pánty ľahko 

nastriekame lakom na vlasy. 

-Zubná pasta čistí a lieči – vyčistíme ňou gumové časti tenisiek, žehličky, škvrny 

od rúžu a odstráni aj otlačky po pohároch na nábytku. Zubná pasta pomôže vyliečiť 

aj hnisavé vyrážky. 

-Soľ na biele záclony - treba ich pred praním asi  na dve hodiny namočiť do veľmi 

slanej vody a potom oprať bežným spôsobom. 

-Banánovou šupkou môžeme veľmi dobre vyleštiť topánky a pretrieť listy 

izbových kvetín.  

-Pachu a výparov v kuchyni-sa zbavíme ak na sporáku necháme chvíľu povariť 

vodu s octom, do ktorej sme pridali lyžicu škorice. 
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   KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
     

 

Usporiadané kultúrno-spoločenské akcie mapujú dominantné udalosti života 

v obci ako boli: Vianoce, Nový rok, fašiangy, obdobie pôstu a pod. 

- Najvzácnejšie a najkrajšie sviatky roka sme si pripomenuli v kultúrnom dome 

Vianočnou akadémiou - programovým pásmom žiakov miestnej ZŠ a detí MŠ. 

- Obecná oslava Nového roka 2012 a výročia vzniku SR sa konala 1.januára 2012 

pred areálom MKS. Zhromaždenie kultúrnym programom pozdravili členovia 

miestneho odboru Matice slovenskej a novoročným blahoželaním sa k občanom 

prihovoril aj starosta obce Emil Rábek. Podujatie bolo ukončené už tradične veľkým 

ohňostrojom. 

- Plesovú sezónu v obci zahájila MO CSEMADOK-u tanečnou zábavou 

s Koštovkou vína. Súťažili vína od miestnych pestovateľov. Z odovzdaných vzoriek 

prvenstvo na základe rozhodnutia poroty získalo víno p. Karola Lenčéša, č.d. 342. 

- Ples KDH je už tradične organizovaný na vysokej spoločenskej úrovni. 

Prispela tomu výborná hudba, bohatá tombola, chutná večera a pestrý sortiment 

občerstvenia. 

- 11. februára futbalový klub KFC TIBI usporiadal v kultúrnom dome druhý ročník 

Plesu športovcov. O jeho úspešnosti hovorí fakt, že sála bola zaplnená do 

posledného miesta. Interiér organizátori spestrili zaujímavou športovou výzdobou, 

originálnou tombolou a výbornou hudbou.  

- Fašiangy v obci vyvrcholili plesom MO Matice slovenskej s dobrou náladou, 

kultúrnym programom a výbornou večerou. V súťaži o najlepší kráľovský pagáčik  

tentoraz prvenstvo získala p. Anna Kalinová, č.d. 349. 

- Súčasťou obecných fašiangových slávností boli aj obľúbené detské karnevaly 

žiakov miestnej ZŠ a detí MŠ, ktoré sa rodičom a prítomným predstavili 

v nápaditých a originálnych maskách. 

- 18.februára miestna spevácka skupina KRÁĽOVANKY vystúpila s programom na 

firemnej oslave p. Štefana Rábeka, majiteľa fi RB MONT s.r.o. Močenok, kde si 

zaspievala s populárnym operným spevákom Martinom BABJAKOM 

a s TERCHOVSKOU MUZIKOU. Pre naše speváčky to bol úžasný umelecký 

zážitok a ich spoločné vystúpenie malo pozitívny  ohlas medzi prítomnými hosťami. 

- Aj v tomto roku sa môžeme v pôstnom období tešiť na premiéry divadelných 

predstavení, ktoré pre svojich verných divákov pripravili naše ochotnícke súbory. 

Ako prvý sa predstavil divadelný súbor MO Csemadok-u premiérou veselohry 

BLÁZNIVÁ HODINA, v réžii Márii Kokešovej. Diváci potleskom ocenili výborné 

výkony účinkujúcich a za kvalitné predstavenie im ďakujeme.  

Pripravujeme: 

- Premiéru divadelného predstavenia mládežníckeho súboru „DESAŤ“ pri MKS, 

veselohru PÁN POSLANEC v réžii Ing. Tomáša Lencsésa. 

- Premiéru predstavenia detského súboru pri ZŠ „ČAROVNÁ LAMPA“. 

- Zahájenie tanečného kurzu pre žiakov ZŠ 

- Veľkonočné pašie v podaní našich speváckych  súborov  

- Celoobecné oslavy Dňa matiek, tematickú výstavu Z histórie obce 
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Spevácka skupina KRÁĽOVANKY s M. Babjakom a Terchovskou muzikou 
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

        Posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2011 sa 

konalo 16. decembra. Osem prítomných poslancov malo na programe 

celkovo 11 rokovacích bodov. Odsúhlasoval sa príkaz starostu na 

vykonanie inventarizácie majetku obce, hodnotil sa rozpočet obce za 

prvých desať mesiacov roka a schvaľoval sa návrh investičných akcií obce na rok 

2012: rekonštrukcia MŠ, oprava chodníka na Hlavnej ulici, sociálne zariadenia 

na futbalovom ihrisku, oprava strechy na dome smútku, oplotenie cintorína, 

vybudovanie nových ulíc pri 8+12 b.j., rozšírenie autobusovej zastávky na 

Sereďskej ulici, rekonštrukcia zastávok v celej obci, oprava cesty  na ulici Pod 

Tópartom a  odvedenie vody na Tóparte. 

Najdôležitejším bodom programu bolo prerokovanie Všeobecno-záväzného 

nariadenia obce. Z rokovania vyberáme: 

OZ schvaľuje s platnosťou od 1.1.2012:  

-VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

a miestnom poplatku za komunálny odpad  

-VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach 

Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku poplatku za predaj obecného pozemku 

v sume 5,- eur za 1m
2
 s účinnosťou od 01. 01. 2012. (šesť poslancov bolo za, 

dvaja sa zdržali). Menili sa aj poplatky  za prenájom kultúrneho domu . 

V závere zastupiteľstva poslanci rozhodli o vyradení nákladného vozidla Škoda Liaz 

706, rovnako tak rozhodli o vzdaní sa poslaneckých odmien v prospech konkrétnej 

organizácie. Poslanecký zbor schválil sponzorský príspevok 100€ pre MO Matice 

Slovenskej  na novoročný ohňostroj.   

Prvého tohoročného obecného zastupiteľstva dňa 10.februára sa zúčastnilo sedem 

poslancov. Hlavným bodom bolo schválenie rozpočtu obce na rok 2012, ktorý 

napokon päť poslancov odhlasovalo, dvaja sa zdržali. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:  

-Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OcZ; Vyhodnotenie činnosti 

MKS za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012; Edičný plán RR KZ na rok 2012; 

oboznámenie sa s inovovanou Integrovanou stratégiou rozvoja územia Via 

Romanum; informatívnu správu o výsledku inventarizácie pokladničnej 

hotovosti OcÚ k 31. 12.2011 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

-dotáciu na činnosť v r. 2012 občianskym združeniam: Skauti, Zväz ťažko 

zdravotne postihnutí, MO Matica slovenská, MO Csemadok, PZ Dubina,   

Červený kríž  všetkým v sume 400,- Eur. (všetci siedmi poslanci boli za) 

-Dobrovoľnému hasičskému zboru v sume 400,- Eur. (štyria za, traja sa zdržali) 

-Futbalovému klubu KFC TIBI  v sume 13.000,- Eur. (štyria za, traja sa zdržali) 

-žiadost' o súhlas k prevádzkovaniu stávkovej kancelárie Star Dogs v mieste 

prevádzky - hostinec Král'ovan , Ul Hlavná č. 482  

- administratívny poplatok za domáci kompostér v objeme 720 l v sume 5,- eur 

podľa navrhovanej zmluvy 
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-žiadosti Róberta Lencsésa č.d.480, Jozefa Lenčéša  č.d. 581,Štefana Mondočka 

č.d 579, Anny Pistovičovej č.d. 578,  Viktora Patkoloá č.d. 499 o odpredaj 

obecného pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

-žiadosti  Lýdii Toráčovej č.d. 58, Aleny Biháriovej č.d.  227,Andrei Rábekovej 

č.d. 611 o jednorázový finančný príspevok. 
                                                       

                                             Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO HODNOTILO 
 

Stalo sa tak na prvom tohoročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

10.februára 2012 v rámci hodnotenia činnosti Miestneho kultúrneho strediska za rok 

2011.Informáciu poslancom predniesla  vedúca MKS Marta Lovásová. V správe 

zhodnotila činnosť redakčnej rady za toto obdobie, úspešné plnenie edičného plánu 

obecných novín, ich obsahovú a žánrovú pestrosť, časovú aktuálnosť príspevkov, 

náklad vydaných výtlačkov, materiálno-technické a finančné zabezpečenie tvorby 

občasníka. Starosta obce  Emil Rábek vyslovil poďakovanie za prácu a dosiahnuté 

úspechy v hodnotenom roku, vyzdvihol zainteresovanosť novín do obecných 

problémov, propagáciu výsledkov práce samosprávnych orgánov,  ich odborných 

komisií a činnosti občianskych združení v obci.  

V závere obecné zastupiteľstvo zaujalo súhlasné stanovisko k plánu práce 

a činnosti redakčnej rady na rok 2012 a schválilo edičný plán obecných novín na 

tento kalendárny rok. 

                                                                               Redakčná rada KZ 

 

                             
Počet obyvateľov 

K dátumu 31.12.2011 vykazuje naša obec 1 903 obyvateľov. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom evidujeme nárast o 14 obyvateľov. Tento stav ovplyvnilo 

29 prihlásených občanov, 23 odhlásených občanov,10 občanov zomrelo a narodilo 

sa 18 detí. 

Prvý občan v roku 2012  

Prvým občanom v novom roku je Nikola Gyarfásová, Ul.Malá Kráľová č. 140 ako 

tretie dieťa rodičov Marcely a Gabriela Gyarfásových. 

Zápis detí do ZŠ 

V januári  sa uskutočnil zápis prvákov do Základnej školy. V šk. roku 2012/2013 

zasadne do lavíc 12 žiakov. Je to žiaľ o 12 detí menej ako v tomto školskom roku. 

Zápis detí do MŠ 

Do budúceho šk. roku rodičia do Materskej školy zapísali 13 detí. V súčasnosti 

navštevuje MŠ v dvoch triedach 44 detí. 

Darcovstvo krvi 

Miestny spolok SČK 2. marca 2012 zorganizoval v obci prvý tohtoročný  hromadný 

odber krvi. V priestoroch kultúrneho domu sa vystriedalo 32 dobrovoľných darcov  
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z radov našich spoluobčanov. 

Obraz Štyri ročné obdobia v DS 

Rekonštruovaný interiér obradnej siene domu smútku bol skompletizovaný o obraz 

Štyri ročné obdobia, ktorého autorom je Ján Stacho z Močenku. 

Birmovka 

Sviatosť birmovania sa v tomto roku bude udeľovať vo farskom kostole v nedeľu 

28. októbra 2012. 

Úprava poplatkov za prenájom KD 

Svadba - domáci občania –za KD 80,- eur, 1,- za osobu, cudzí občania – za KD -

100,- eur, za osobu 1,20 eur, /+ spotreba za energií/ malá rodinná oslava – domáci  

za KD – 50,- eur,1,- za osobu, cudzí -60,- eur, 1,20 za osobu, /+spotreba za energií/ 

kar – 30,- eur, reklamná akcia -18,-/hodinu,  stretávky - domáci 30,-eur, cudzí 40,- 

eur, za klub mladých 15,-eur. 

 

 
NEGATÍVA A POZITÍVA V DIANÍ OBCE 

Z POHĽADU PÁNA STAROSTU 
 

Už v minulom vydaní našich novín som kriticky poukázal  na nezodpovedný 

prístup niektorých občanov k vyprodukovanému domovému odpadu vo fáze jeho 

konečnej likvidácie. Tento sa objavuje na divokých skládkach svojvoľne 

vytvorených v intraviláne a extraviláne obce. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia, nakoľko ide o nelegálne „čierne 

skládky“ obec ich musí likvidovať. Len nedávno uskutočnená takáto akcia stála 

daňových poplatníkov obce cca 5.000,- eur. Najhoršie je na tom fakt, že o pár dní je 

tam odpad vyvezený znova, odstránime ho a nakoniec sa tam objaví zas. Preto 

apelujem na občanov, aby boli k takýmto negatívnym javom okolo seba vnímavejší, 

recidivistov a porušovateľov zákona aj oni upozorňovali a oznamovali ich na obecný 

úrad. Tento neuspokojivý stav ma mrzí o to viac, že obec vynakladá stále viac 

finančných prostriedkov na organizovaný zber a vývoz odpadu /smetné nádoby/, na 

odvoz veľkoobjemných kontajnerov, dôraz kladie na separovaný odpad ako sú 

plasty, starý textil, sklo, papier, elektroodpad atd. Niekedy sa mi zdá, že je to ako 

začarovaný kruh, z ktorého niet východiska, že naša snaha nie je dosť účinná, platná 

legislatíva málo efektívna. 

Určité pozitívum na úseku zneškodňovania odpadu vidím vo vybavení našich 

domácností plastovými kompostérmi a to už v týchto dňoch.  

Tieto obec nadobudla finančnou spoluúčasťou v Enviromentálnom fonde 

Bratislava. Kompostéry sú rozkladacie 720 litrové zariadenia, vážiace 20 kg 

a administratívny poplatok je 5,- eur. Občania okrem zmluvy o prevzatí kompostéra 

obdržia aj návod na kompostovanie a montážny návod. Toto zariadenie rieši 

likvidáciu bioodpadu, ktorý vzniká v našich domácnostiach. 

                

EMIL RÁBEK, starosta obce 
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Vítajte medzi nami:   

Kristína Bernáthová,  nar. 5.7.2011, Vinohradnícka ul.593 

Patrik Javůrek,  nar.25.8.2011, Školská ul. 397 

Nikola Gyarfásová,  nar. 17.1.2012,  Ul.Malá Kráľová 140 
 

Blahoželáme novomanželom: 

JUDr. Jana Boháčová   Ing. Peter Priehoda 

Ul.Nad humnami 403     Nedožery-Brezany 

 

Gabriel Sekereš      Monika Švihoríková r. Szolgaiová 

Topoľová ul. 65    Topoľová ul. 65 

 

Marek Sabo           Zuzana Šímová 

Vinohradnícka ul. 613   Cabaj-Čápor 

 

Slavomír Zeleňák          Katarína Kaštílová 

Vinohradnícka ul.627     Veľké Zálužie 

 

Veronika Gálová            Ján Borčin 

Vinohradnícka ul. 612     Vinohradnícka ul.612 

 

Jozef Velčický                   Tajana Bihariová 

Ul.Malá Kráľová 226         Bratislava 

 
 

 

Navždy nás opustili: 

Michal Sklenár 56 r., Michal Holec 49 r., Gizela Packová 65 r., 

Gabriela Medovčíková 52 r., 

 
 

V marci oslávila životné jubileum 50 rokov poslankyňa a členka obecného 

zastupiteľstva 

pani GABRIELA HIPPOVÁ. 

Ku gratulácii pripájame želanie pevného zdravia, životného optimizmu 

a ďalších úspechov v poslaneckej práci. 
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 
 

FUTBALISTI KFC TIBI V JARNEJ ODVETE 

 
Po neúspešnej jeseni, kde náš tím získal iba slabých päť bodov, sa mužstvo 

pustilo v polovici januára do mobilizácie a tvrdej zimnej prípravy. Zmena nastala na 

trénerskom poste, dvojicu trénerov Kokeš – Krajačič vystužil Ján Adamča, ktorého 

si fanúšikovia pamätajú ako trénera mužstva v období z deväťdesiatych rokov. 

Seniori odohrali päť prípravných zápasov, z ktorých tri vyhrali a dva prehrali. 

Dúfajme, že nevydarená generálka, v ktorej naši chlapci podľahli dobre hrajúcemu 

mužstvu Tvrdošoviec v pomere 0:3, nezanechá na našom mužstve výraznejšie stopy. 

Diváci očakávajú zlepšenie výkonov najmä v domácom prostredí. Pri tejto neľahkej 

úlohe držme chlapcom palce. Jarná odveta začala 11. marca 2012. 

 

                                                       Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 
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