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PRETEKY V LOVE RÝB NA LÚKACH
Pohľad na časť súťažiacich
/Text str.č.2/

Ročník: XVIII.

Číslo: 2/09

RYBÁRSKE PRETEKY NA LÚKACH
Tak a uţ aj hornokráľovskí rybári majú svoje preteky. 8. mája si to
rozdalo 21 rybárov prevaţne z našej obce na Lúkach. Stretli sa pri vodnej
nádrţi, ktorá za čias bývalého JRD slúţila ako zavlaţovacia a protipoţiarna
nádrţ, s vodnou plochou cca 600 m2. Hĺbku má 1,20 m, vodu vyuţíva
z hlboko vŕtaného artézskeho zdroja. O deviatej ráno rozhodili svoje prúty
a neúprosný boj sa mohol začať. Povolená bola jedna udica a jeden háčik,
veľkostná miera rýb pre lov sa stanovila minimálne na 15 cm. Tá bola
najväčším problémom pre súťaţiacich. Rybky nie a nie ísť von a keď sa aj
niektorej „uráčilo“, tak nespĺňala spomínanú lovnú mieru. Organizátori
preukázali svoju humánnosť, kaţdá chytená ryba bola hodená späť. Apropo,
organizátori. Preteky mala pod palcom dvojica Jaro Vrba a Paťo Meszároš.
Prvé miesto a veľkého mrazeného kapra si vybojoval Slavo Sysel, druhé
miesto nakoniec ostalo pre Štefana Šarkézyho, ktorý si odniesol 5 litrov
vína. Usporiadatelia si nachystali pre súťaţiacich aj pohostenie, podával sa
klasický guláš a na pitie buď pivko alebo pre mladších malinovka. Treba
pochváliť spomínanú dvojicu organizátorov, ktorí pre prítomných pripravili
pohodový deň strávený s kamarátmi. To bolo aj účelom podujatia. Spokojný
bol aj jeden z organizátorov Jaro Vrba: „Akcia sa vydarila, bol som
prekvapený, že sa zúčastnili nielen starší, ale aj omladina. Teší ma pomerne
veľký záujem. Myslím, že každému sa páčilo, akcia to bola dobrá. Chcel by
som ešte poďakovať poľovníkom za umožnenie pretekov v ich revíre.“
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
4. apríl 2009
V druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiky aj
v našej obci zvíťazil
IVAN GAŠPAROVIČ
Z počtu 745 zúčastnených voličov na volebnom
akte mu odovzdalo hlas 400 občanov, druhá kandidátka
Iveta Radičová získala 341 hlasov.

ŢUPNÉ VOĽBY
Voľby do samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 14.
novembra, prípadné druhé kolo bude 28. novembra 2009.
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PLNÍME VOLEBNÝ PROGRAM
V minulom vydaní KZ sme uverejnili podrobnejší rozbor o stave
a plnení volebného programu na úseku investičnej výstavby v obci. V tomto
čísle chceme venovať priestor trom kľúčovým stavbám, ktorým sa zo strany
orgánov miestnej samosprávy venuje mimoriadna pozornosť, a o ktoré je
medzi občanmi mimoriadny záujem.
Nájomné byty 8 + 12 b.j.

Stavba
bytoviek
úspešne
napreduje
a plán jej
ukončenia október 2009
je reálny.

Nadstavba budovy OcÚ, vybudovanie 6-tich podkrovných nájomných bytov
Práce na
nadstavbe boli
zahájené 1.
júla
s predpokladaným
termínom
ukončenia I.
polrok 2010
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Obecné detské ihrisko
Stavba
v tomto
roku
dokončená
o II. etapu
a sprevádzkovaná pre
verejnosť.

Emil RÁBEK, starosta obce



VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2009
K voľbám poslancov do Európskeho parlamentu
sme pristúpili 6. júna 2009. Ich priebeh a výsledky
z hľadiska celoslovenského hodnotenia poznáme zo
stránok
dennej
tlače
a vysielania
ostatných
masovokomunikačných prostriedkov. Preto prinášame
len naše obecné výsledky.
Zo spracovaných výsledkov a volebnej štatistiky vyplýva, ţe z počtu
zapísaných voličov v obci 1502 sa na voľbách zúčastnilo len 201 voličov, čo
je 13,38%-ná účasť. Je niţšia ako celoštátny priemer 19,63%.
Títo parlamentným stranám odovzdali svoje volebné hlasy nasledovne:
SMER SD
69 hlasov
SMK
36
SDKÚ DS
25
KDH
21
ĽS HZDS
16
Eurovoľby priniesli aj tri tzv. Buzitky. Toto pomenovanie je odvodené
od názvu obce, ktorá sa v minulosti najčastejšie pribliţovala
k celoslovenským výsledkom. V týchto voľbách nimi boli Levice, Lučenec a
naša obec Horná Kráľová.
Spracoval: Michal Lenčéš, šéfredaktor
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POHĽAD NA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
Ukončený školský rok 2008/2009 bol v mnohých ohľadoch
jedinečným a neopakovateľným. Významne sa dotkol ţiakov základnej
školy, detí v materskej škole, ako aj pedagogických zamestnancov v oboch
organizačných zloţkách školy.
Prioritou vo vyučovacom procese v tomto roku bola realizácia
obsahovej reformy školy v rámci Štátneho vzdelávacieho programu, kde sme
pre ţiakov 1. a 5. ročníka vypracovali Školský vzdelávací program a v rámci
tohto programu boli spracované plány a osnovy nových učebných
predmetov, ktorými sme posilnili regionálnu výchovu, spoločenskú
výchovu, prácu s informačno-komunikačnými technológiami a tvorbu
a prezentáciu projektov. V tomto procese sa bude pokračovať aj
v nasledujúcich rokoch, kedy vypracujeme školské vzdelávacie programy
pre ţiakov ostatných ročníkov na I. a II. stupni ZŠ. Rovnaký proces čaká aj
materskú školu a školský klub detí, ktoré svoje školské výchovné programy
vypracujú uţ pre školský rok 2009/2010.
Okrem beţných povinností, ktoré nám ukladajú vzdelávať
a vychovávať ţiakov sme zrealizovali viacero mimoškolských podujatí –
exkurzií, akadémií, výletov, divadelné vystúpenia, karnevaly, výstavy
a mnoho ďalších aktivít.
V hodnotenom období sme sa snaţili riešiť aj materiálne a technické
podmienky fungovania oboch organizačných zloţiek. Najdôleţitejšou
aktivitou v tejto oblasti bola práca na projekte v rámci ROP - Vzdelávanie,
kde obec ako zriaďovateľ školy vypracovala zmenu predchádzajúceho
projektu a opätovne ho predloţila na schválenie riadiacemu orgánu MVRR
SR/rekonštrukcia školy/.
V oblasti materiálneho a technického zabezpečenia sa nám podarilo
v úzkej spolupráci s obcou zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení
v základnej škole, kancelárskych priestorov a v oboch zloţkách zabezpečiť
beţnú údrţbu budov a areálov škôl a operatívne riešiť havarijné situácie tak,
aby nebol narušený vyučovací proces v oboch školách.
Na záver tohto stručného pohľadu na ukončený školský rok mi
dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí napomáhali škole zrealizovať
stanovené ciele – ţiakom, učiteľom, rodičom, vedeniu obce, pánovi
starostovi Emilovi Rábekovi, obecnej samospráve, zamestnancom obecného
úradu, občianskym zdruţeniam, podnikateľom, ktorí podporili našu školu
a vysloviť ţelanie, aby sme spoločne aj v nastávajúcom období efektívne
a zmysluplne napĺňali hlavné poslanie našej školy.
PaedDr. Roman URBÁNIK, riaditeľ ZŠ s MŠ
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POZVÁNKA
NA OBECNÉ DNI – OBECNÉ HODY 2009
Obec Horná Kráľová a miestne kultúrne stredisko Vás pozýva
na obecné hodové slávnosti, ktoré sa budú konať
v dňoch 5. - 7. 9. 2009/ v sobotu - v pondelok/
v prírodnom amfiteátri na futbalovom štadióne.

HLAVNÝ HODOVÝ PROGRAM
Sobota 5.9.2009 o 15,30 hod.
Prezentácia miestnych organizácií vo varení gulášu
- Dobrovoľný záchranný a hasičský zbor
- Miestny odbor Matice slovenskej
- Miestna organizácia Csemadok-u
- Poľovnícke zdruţenie DUBINA
- Slovenský Červený kríţ
- Futbalový klub KFC TIBI
- Druţstvo miestnych Rómov
- Poľovnícke zdruţenie MOČENSKÝ HÁJ
Kultúrny program, v ktorom účinkujú:
- Ľudový rozprávač a spevák UJO MAŤO
- DYCHOVÁ HUDBA z Močenku
- Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA
so sídlom v Trenčianskych Tepliciach
- Tanečná skupina STRAGERS z Močenku
- FS KEPEŢĎANKA z Hájskeho
- Hudobná skupina EPAŠ z Hornej Kráľovej
- Spevokol MO MATICE SLOVENSKEJ
- Spevokol MO CSEMADOK-U
- Domáci detský spevokol PLAMIENOK
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DISKOZÁBAVA do 02,00 hod.
Pre návštevníkov bude pripravené bohaté občerstvenie-guláš, plnené lokše, pečená
klobása, cukrovinky, čapované pivo, kofola, víno, nealko nápoje.
O dobrú náladu sa postará DJ KUMAN zo Šale.
Nedeľa – 6. 9. 2009
- Predpoludňajšie bohosluţby v miestnom kostole Narodenia Panny Márie
- Futbalové zápasy IV. ligy – dorast, seniori KFC TIBI
- Zábava pri kolotočoch hodového lunaparku v priestoroch parkoviska pri
štadióne
- Predajné stánky
Pondelok – 7. 7. 2009
- Hodová svätá omša slovenská
- Hodová svätá omša maďarská
- Športové popoludnie – garant FK KFC TIBI
- Návšteva hodových atrakcií v lunaparku
VŠETKÝCH VÁS SRDEČNE POZÝVAME


Letná prevádzka MŠ
Vedenie školy po dohode s obecnou samosprávou rozhodlo, ţe MŠ v čase
tohoročných prázdnin bude prevádzkovaná do 17.7. Prevádzku opäť obnoví
2.9.2009
Vodovodné hydranty v obci uzavreté
Vzhľadom na nešetrné zaobchádzanie s vodovodnými hydrantmi a neúnosné
plytvanie pitnou vodou, čo obci spôsobuje nemalé finančné straty, obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o uzatvorení verejných hydrantov v obci a ich
vyradenie z prevádzky.
Z cirkevného ţivota
- k prvému sv. prijímaniu v júni pristúpilo 18 detí
- sviatosť birmovania vo farskom kostole z rúk Otca biskupa Mariána
Chovanca prijalo 39 mladých ľudí z našej obce.
Futbalový klub KFC TIBI jubiluje
Najpočetnejšie občianske zdruţenie v obci oslávi v tomto roku jubileum 75.
výročia zaloţenia. Vznikol v roku 1934 z iniciatívy futbalových nadšencov
a vo svojej činnosti prešiel bohatou históriou, zaţil veľké športové úspechy,
ale aj futbalové sklamania. Výročie si v klube pripomenú v rámci letného
turnaja o Pohár KFC 19. júla 2009.
Svetový deň darcov krvi
Na počesť tohto dňa miestny spolok SČK zorganizoval 10. júla t.r.
hromadný dober krvi, ktorého sa zúčastnilo 40 darcov. Ich vzácny ľudský
čin verejne oceňujeme a všetkým ďakujeme.
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O ČOM ROKOVALI ORGÁNY OBCE
OZ na svojich zasadnutiach 17. apríla a 12. júna
prerokovalo a
schválilo:
- obsah a znenie textu do obecnej kroniky za rok 2008
- rozbor čerpania rozpočtu obce a výsledok hospodárenia za I.
štvrťrok 2009
- časový a obsahový plán práce OZ na II. polrok 2009
- správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
- premiestnenie náhrobných
pomníkov z juhovýchodnej časti
cintorína do priestoru za domom smútku z dôvodu uvoľnenia
miesta pre nové pohrebisko
- rozvoz obedov pre starších a nevládnych občanov obce motorovým
vozidlom obecného úradu
- uzatvorenie verejných vodovodných hydrantov na Hlavnej ulici /pri
artézskej studni a v parku pri obchode Centrum/
- umiestnenie a prevádzkovanie stávkového terminálu v Cukrárni na
Hlavnej ulici č. 490 pre JUNIOR GAME, Bratislava
- jednorazovú finančnú výpomoc pre Michaelu Bilovú, Malá Kráľová č. 229 v sume 50,- € formou materiálovej výpomoci pre dieťa
OZ zamietlo:
- ţiadosť PD Močenok o prehodnotenie sadzby dane za ornú pôdu
v kat. území Horná Kráľová
- individuálnu ţiadosť o poskytnutie opatrovateľskej sluţby
z dôvodu, ţe v rámci našej obce táto forma sluţieb nie je
zavedená
- ţiadosť Boţeny Nagyovej o odklad nájmu za pozemok pod
budovou cukrárne na Hlavnej ul. č. 490
- ţiadosť občanov na osadenie cestných retardérov-spomalovačov na
Ulici Nad humnami
- finančnú výpomoc ţiadateľom: Viktorovi Rácovi, Malá Kráľová č.
242 a Marcele Lovászovej, Vinohradnícka ul. č. 574
Spracovala: Mária Kokešová, členka RR
 8

KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Z úspešných kultúrnych podujatí uplynulého obdobia vyberáme:
- V priestoroch
klubu
mladých bola inštalovaná
výstava
výtvarných
a ručných
prác
detí
miestnej Materskej školy.
Návštevníci mohli oceniť
šikovnosť a krásne práce
detí a výborné nápady pani
učiteliek, začo im patrí
veľké poďakovanie.
- V apríli náš kostol patril hudobnému koncertu váţnej hudby, ktorý
pripravilo vedenie základnej školy v spolupráci s miestnym kultúrnym
strediskom. V programe vystúpili bratia Patkoloví.
- Dramatický krúţok pri ZŠ nás znovu potešil divadelným predstavenímhudobnou rozprávkou od Pavla Dobšinského DREVENÁ KRAVA. Hra z
dedinského prostredia mala veľký úspech, ţiaci predviedli skvelé výkony,
začo boli odmeňovaní častým potleskom.
- Druhá
májová
nedeľa uţ tradične patrí celoobecným oslavám
Dňa
matiek.
Prítomným mamičkám a babičkám sa krásnymi
slovami prihovoril starosta obce
p. Emil Rábek
a kytičku v podobe
kultúrneho
programu pridali
deti materskej školy a ţiaci základnej školy.
- FK KFC TIBI usporiadal dve diskozábavy –majálesy. Konali sa
v prírodnom amfiteátri na štadióne.
- 1. jún – MDD patrí našim deťom. Hoci im počasie neprialo, deti preţili aj
tak deň plný zábavy a hier. Výborný guláš im pripravilo Poľovnícke
zdruţenie DUBINA.
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- 25. júna sa uskutočnil záver tanečného kurzu VENČEK pre ţiakov 9.
ročníka spojený s rozlúčkovou slávnosťou so školou. Deti, ale aj ich
rodičia mali z podujatia krásny záţitok.
- V nedeľu 28. júna k nám zavítala divadelná skupina Zdruţenia mariánskej
mládeţe z Nitry. V kultúrnom dome sa predstavila divákom hrou od
súčasného autora STVORENIE SVETA. Hra prístupnou formou stvárnila
problematiku vzniku sveta z hľadiska jeho náboţenského chápania. Téma
a jej divadelné stvárnenie prítomných zaujala, a mladým účinkujúcim sa
odvďačili ďakovnými ováciami.
Pripravujeme:
- prázdninové varietné vystúpenie pre deti
- Obecné dni – Hody 2009 /str. 6-7/
- posedenie s dôchodcami v KD
Marta L o v á s o v á, vedúca MKS

FESTIVAL RÓMSKEJ HUDBY
Kultúrny ţivot v obci v sobotu 27. júna vhodne obohatil FESTIVAL
RÓMSKEJ HUDBY zorganizovaný bratmi Kotlárovcami a občianskym
zdruţením Pro Futuro v amfiteátri na štadióne. V kategórii detských kapiel
sa predstavili jednotlivci a skupiny zo Šalgova, Dvorníkov, V. Záluţia
a Šoporne a kapely dospelých reprezentovali účinkujúci z Čakajoviec,
Šoporne, Šale, Trnavy a domáca kapela EPAŠ.
I napriek
upršanému
popoludniu medzi
hosťami
vládla
pravá
festivalová
pohoda,
ktorá
vyvrcholila
tanečnou zábavou,
kde sa úspešne
prezentovali domáci
členovia
skupiny
EPAŠ.
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Vítajte medzi nami:
Lea Benčíková,
Klaudia Kunová,
Branislav Gyarfás,
Lea Sekerešová,

nar. 16.3.2009, Vinohradnícka ul. 629
nar. 31.3.2009, Sereďská ul. 630
nar. 20.5.2009, Malá Kráľová 140
nar. 2. 6.2009, Topoľová ul. 65

Blahoţeláme novomanţelom:
Bohuslav Medovčík
Ul. Nad humnami 542

Eva Sklenárová
Hlavná ul. 504

Silvester Lenčéš
Školská ul. 374

Renáta Kolenčíková
Močenok

Juraj Packa
Sereďská ul. 659

Andrea Buzmová
Hájske

Marek Šarkezi
Močenok

Daniela Straňáková
Domoviny 702

Daniel Čelár
Pata

Viera Gyarfásová
Ul. Nad potokom 219

Navţdy nás opustili:
Severín Straňák 83 r., Anna Klinková 50 r., Anna Odrášková 81 r., Ignác
Pápay 79r., František Fógel 78r., Alexander Magdálik 51 r., Miloš Bleho 42
r., Jozef Lešš 85 r., Katarína Molnárová 75 r., manţelia Helena 63 r. a Albín
Cicák 65 r.
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ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

ZÁCHRANA MUŢSTVA DOSPELÝCH V IV. LIGE.
Naše seniorské muţstvo sa zachránilo v IV. lige
juhovýchod. To je asi najradostnejšie konštatovanie na
margo práve skončenej sezóny. Aj keď po jeseni to
nevyzeralo príliš ruţovo, vďaka zlepšenej jari sa
podarilo naplniť primárny cieľ, ktorým bola záchrana.
Jeseň neveštila nič dobré. Úbohých desať bodov nám
nemohlo stačiť na viac ako predposledné 15-te miesto.
Poctivá zimná príprava pod vedením nového trénera Róberta Szikoru
priniesla svoje ovocie v závere súťaţe. Dôleţité bolo, ţe sa nám darilo
v domácich zápasoch. Bič plieskal však tradične na konci, v posledných
piatich kolách naši futbalisti získali z 15-tich moţných bodov 12
a definitívne tak rozhodli o tom, ţe štvrtá liga sa bude na našom štadióne
hrať aj v budúcom ročníku. Za pozornosť stojí, ţe v jarných kolách si naši
futbalisti pripísali 23 bodov a obsadili tak celkové 13 miesto. Drţme palce
našim chlapcom, nech sa im v novej sezóne športovo darí a nech sa im
vyhnú problémy podobné v tomto ročníku.
NÁRODNÝ BEH DEVÍN – BRATISLAVA
Svoje zastúpenie mala naša obec aj na tohtoročnom
Národnom behu na trase Devín – Bratislava. Národný beh je
beţecké podujatie pre všetky vekové kategórie s medzinárodnou
účasťou. Beh je určený pre aktívnych športovcov, ale aj
rekreačných, ktorí si chcú vychutnať behanie s neopakovateľnou
atmosférou. Z kategórie tých rekreačných trasu dĺţky 11 625
metrov absolvovali aj dvaja naši mladí občania Ing. Martin
Bobula a JUDr. Erika Lovásová. V nabitej konkurencii takmer
2500 účastníkov dosiahli obaja výborné výsledky. Martin sa
svojím časom zaradil na celkové 616-te miesto a Erike jej čas
stačil na 240 miesto medzi ţenami. Kaţdopádne im treba
poďakovať, ţe aj takouto formou reprezentovali a zviditeľnili
našu obec.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
Uzávierka čísla: 3. 7. 2009

: vydáva MKS pri OcÚ v Hornej Kráľovej Tel.:037/6580265
Schválené: OÚ v Šali, reg. č. 1/2002/X
Šefredaktor: Michal Lenčéš
Redakčná rada: M. Lovásová, M. Kokešová, Mgr. L. Odráška, M. Morvay, Mgr. M.
Sklenárová
Grafická úprava: Ing. Ladislav Lencsés
Náklad: 150 + 50 ks
 12

