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VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

21. marec 2009 
 

Volebné výsledky v našej obci / I. a II. voleb.okrsok/: 
 

Prvé kolo vyhral kandidát IVAN GAŠPAROVIČ 

so ziskom 273 voličských hlasov 
 

Ďalšie poradie kandidátov: 

Iveta Radičová              220 hlasov 

Zuzana Martináková     42 hlasov 

František Mikloško        20 hlasov 

Milan Melník                    8 hlasov 

Dagmara Bollová              7 hlasov 

Milan Sidor                       4 hlasov 

 

Počet oprávnených voličov     1501 

Počet zúčastnených voličov    583 

Počet platných hlasov             574 

% účasti vo voľbách               38,84 

 

Druhého kola prezidentských volieb sa zúčastnia dvaja prví kandidáti 

v úvodnom kole 

IVAN GAŠPAROVIČ a IVETA RADIČOVÁ 

 

Termín: sobota 4. apríla 2009 v čase od 7,00 do 22,00 hod. 

I.volebný okrsok  - kultúrny dom 

II.volebný okrsok   - základná škola 

 

K voľbám v tomto roku ešte dvakrát 

 

-   6. júna 2009 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu 

-  v závere roka budeme voliť predsedov samosprávnych krajov 

a poslancov krajských zastupiteľstiev. 

Spracoval: Michal Lenčéš, šéfredaktor KZ 
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P L N Í M E  V O L E B N Ý  P R O G R A M  
 

Ţiada sa podotknúť, ţe rok 2009, je tretím, teda predposledným rokom 

funkčného obdobia a o rok budú samosprávne orgány obce skladať vo voľbách účty. 

Urobme si preto s ročným predstihom prierez v plnení investičných akcií volebného 

programu a poukáţme na priority v tejto oblasti práce.  

   Novozvolený poslanecký zbor so starostom obce zhodnotiac aktuálne 

pomery a situáciu v obci prijal vo volebnom programe na zveľaďovanie a rozvoj 

obce päť konkrétnych investičných akcií. Po dvojročnom odstupe môţeme s ich 

plnením vysloviť všeobecnú spokojnosť. Podľa jednotlivých bodov je aktuálny stav 

nasledovný : 

bod 1 
- v roku 2007 sa bez prerušenia prevádzky vykonala rozsiahla rekonštrukcia budovy 

a pracovísk obecného úradu. 

- bol spracovaný projekt rekonštrukcie budovy ZŠ a jeho realizácia je v súčasnosti 

v schvaľovacom pokračovaní ministerstva. 

bod 2  
- vykonali sa projekčné práce a v roku 2008 sa zahájila stavba nájomných bytov 8 

+12 b.j., t.č. je realizovaná hrubá stavba, ich ukončenie a uţívanie sa plánuje 

v termíne október 2009. 

- Je hotový projekt nadstavby budovy obecného úradu, v rámci  ktorej bude 

vytvorených 6 podkrovných nájomných bytov s príslušenstvom. Termín zahájenia 

stavby je máj 2009, ukončenie marec 2010. 

bod 3  
- Na rekonštrukciu kultúrneho domu je spracovaný projekt a čaká sa na usmernenie 

a výzvu Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR 

bod 4 

- Po vyriešení náročných vlastníckych vzťahov sa v I.polroku  začne s prácami na 

budovaní novej obecnej komunikácie v lokalite nad MŠ pre plánovanú sústredenú 

individuálnu bytovú výstavbu /IBV/ 

bod 5 

- Stavebná akcia neaktuálna-Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR vydalo 

Metodický pokyn k europrojektom s usmernením, ţe o výstavbu zariadenia domova 

dôchodcov sa môţu uchádzať len obce nad 5000 obyvateľov. 
 

MIMO AKCIÍ VOLEBNÉHO PROGRAMU  

- obec vybudovala účelovú zemnú hrádzu na ochranu rodinných domov a obydlí 

občanov Hlohoveckej ulice pred prívalovými vodami 

- opotrebovanú a poškodenú parketovú podlahu v kultúrnom dome sme vymenili 

za vysokozáťaţovú s kvalitnými prevádzkovými vlastnosťami 

- stavebnými úpravami sme vylepšili interiér jedálne a výdajne stravy v miestnej 

ZŠ a bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia soc.-hyg. zariadení v školskej 

budove. 

Vychádzajúc z uvedených faktov úsilie a aktivita volených orgánov 

a obecného úradu v  roku 2009 bude zameraná na ukončenie stavby nájomných 
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bytov 8+12 b.j. na Vinohradníckej ulici, na zahájenie 6 nájomných podkrovných 

bytov v rámci nadstavby obecného úradu a tieţ na vybudovanie novej obecnej 

komunikácie v lokalite nad MŠ pre plánovanú sústredenú IBV. 

Naviac aktuálne, mimo volebného programu pristúpime k rekonštrukcii 

interiéru domu smútku s novým zastrešením objektu, k ukončeniu pravej časti 

verejného detského ihriska pre deti nad 12 rokov a k vybudovaniu objektu soc.-hyg. 

zariadenia /WC+umyvárne/ na futbalovom štadióne pre návštevníkov športových, 

kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Záverom vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí priloţili ruku 

k spoločnému dielu a teším sa na obdobnú aktivitu a spoluprácu na obecných 

stavbách aj v nastávajúcom období. 
                                                                     Emil RÁBEK, starosta obce 

 

HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2008 
    

Celkové príjmy obce boli 23.395 tis.Sk. Z toho najväčšiu poloţku 

tvorili – daň zo závislej činnosti 10.525 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti za 

rodinné domy, záhrady a ornú pôdu vo výške 1.618 tis. Sk, za prenájom 

skládky KO – 630 tis.Sk, dotácie na prevádzku Základnej školy 6.630 tis.Sk. 

Celkové výdaje v roku 2008 boli 22.587 tis. Sk. Obec v roku 2008 

zahájila výstavbu nájomných bytov. Z vlastných zdrojov sme preinvestovali 

1.683 tis. Sk, na výstavbu obecného detského ihriska v celkovej hodnote 252 

tis. Sk, za spracovanie územného plánu obce sme uhradili čiastku 241 tis. 

Sk. Beţné výdavky boli 19.495 tis. Sk.  

Na beţnom účte obec mala zostatok v celkovej výške 665 tis. Sk. 

 

PLÁN ROZPOČTU NA ROK 2009 V EURÁCH 
     

Obec očakáva v roku 2009 príjmy v celkovej výške 672.409 € (20.257 

tis. Sk). Daň zo závislej činnosti z daňového úradu 315.342 € (9.500 tis. Sk). 

Veľkú poloţku tvorí daň z nehnuteľnosti 53.242 € (1.604 tis. Sk), 

z prenajatého majetku 21.940 € (661 tis. Sk). Dotáciu na prevádzku 

základnej školy s MŠ predpokladáme vo výške 231.826 € (6.984 tis. Sk). 

Výdavky v roku 2009 plánujeme vo výške 667.314€ (20.104 tis. Sk). 

Z toho na investičné akcie predpokladáme sumu 70.701 € (2.130 tis. Sk) –

(rekonštrukcia domu smútku, miestneho rozhlasu, výstavba nájomných 

bytov, projekt nadstavby OcÚ- 6 b.j., vybudovanie novej ulice pre IBV, 

výstavba objektu sociálno-hyg. zariadení na futbalovom štadióne). 

                                                                          Eva HIPPOVÁ, odb. ref. OcÚ 
 

Obecný autobus 

Vozový park obecného úradu sa v marci rozrástol o 45 miestny autobus typu 

Karosa, ktorý bude vyuţívaný predovšetkým pre potreby obce a na činnosť 

miestnych občianskych zdruţení. 
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

Na zasadnutiach, konaných v dňoch 5.12.2008 a 13. februára 2009 

poslanci prerokovali:  

  

- správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk.roku 2007/2008,   

- vyhodnotenie činnosti MKS za rok 2008,   

- vyhodnotenie hospodárenia a rozpočtu obce za rok 2008,   

- správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2008,   

- plán činnosti MKS, redakčnej rady KZ a odvetvových komisií na rok 2009,   

- informatívnu správu o prípravách volieb prezidenta SR,   

- prehľad o realizovaných investičných akciách v obci v roku 2008, ktorý 

predloţil starosta obce,  

- správu o zriadení obvodného oddelenia policajného zboru so sídlom v  

Močenku od 1.4.2009 aj pre obce Horná Kráľová a Hájske v počte 15 

policajtov, 

 schválili:   

- návrh rozpočtu obce na rok 2009,  

- návrh investičných akcií na rok 2009 (podrobnejšie na str 3)   

- nadstavbu obecného úradu s vybudovaním nájomných bytov – 6 b.j. 

- výšku nájomného za bytové domy 8+12 b.j. nasledovne: 

1-izbový byt    79,- €  (2.290,30 Sk) / mesiac + údrţba bytu 3,- €     (92,- Sk)  

2-izbový byt 124,- €  (3.724,30 Sk) / mesiac + údrţba bytu 5,- €  (149,- Sk)  

3-izbový byt    159,- €  (4.802 00 Sk) / mesiac + údrţba bytu 6,- €  (192,- Sk)  

- finančné čiastky občianskym zdruţeniam v obci: 

Futbalovému klubu KFC TIBI 

Miestnemu odboru Matice slovenskej   

Miestnej organizácii Csemadok-u  

Miestnemu spolku Slovenského červeného kríţa   

Poľovníckemu zdruţeniu „DUBINA“   

a novozaloţenému Zväzu zdravotne postihnutých ( čiastku 165,- €)  

 Dotácie sú zapracované v obecnom rozpočte na rok 2009. 

- umiestnenie unimobunky na predaj rozličného tovaru a stávkovej kancelárie 

pri artézskej studni pre Ivanu Kotlárovú,č.d.662 

- jednorázovú finančnú výpomoc občanom: 

Adriane Bakovej (č.d.706) v sume 100,- €/3.012,-Sk/, Lýdii Toráčovej (č.d.58) v 

sume 66,39 € /2.000,-Sk/, Gabrielovi Dičérovi (č.d. 268) v sume 66,39 € /2000,- 

Sk/, Margite Stojkovej (č.d. 228) v sume 100,- € /3012,- Sk/ 

      V rámci programu februárového zasadnutia OZ starosta obce ocenil dlhoročných 

darcov krvi a drţiteľov zlatej Janského plakety: Gabriela Galbavého č.d.325, Jozefa 

Galbavého č.d.325, Jozefa Lenčéša  č.d. 581, Jozefa Novkova č.d. 354 a pri tejto  

príleţitosti im odovzdal „Ďakovné listy“ a vecné dary.  
 

                                        Spracovala: Mária Kokešová, členka RR 
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Chovateľská prehliadka trofejí okresu Šaľa  

prvýkrát v  Hornej Kráľovej. 

 

     Miestne poľovné zdruţenie DUBINA   usporiadalo v dňoch 11.-

15.3.2009 prehliadku trofejí, ulovených v okrese Šaľa  v roku 2008. 

Akcia trvala 5 dní(streda aţ piatok), z toho prvé dva dni sa uskutočnil zber a 

hodnotenie trofejí. Hodnotenie vykonávala komisia, zloţená zo zástupcov 

Lesného úradu z Nových Zámkov a  zástupcov SPZ. Predsedom   komisie 

bol Ing. Anton Molnár. 

Vo štvrtok a v piatok bola výstava prístupná pre širokú verejnosť, kde si 

návštevníci mohli  prezrieť poľovné trofeje a tieţ prezentáciu činnosti 

domáceho poľovného zdruţenia Dubina. 

     V nedeľu bola výstava určená len pre kandidátov kurzu poľovníctva a 

poľovných hospodárov, kde sa uskutočnilo aj celkové vyhodnotenie 

chovateľskej prehliadky. 

     Návštevníci výstavy mali moţnosť vidieť trofeje srncov, muflóna. líšok 

a jazveca. 

Srnčích trofejí bolo  celkovo 191 ks, z toho 1 mal zlatú, 5 striebornú a 5 

bronzovú medailu.  Jeden medailový srnec pochádzal aj z nášho Poľ. 

zdruţenia, ktorého úspešným lovcom bol Milan Fábik. 

Muflón, ktorý získal bronzovú medailu  tieţ pochádza z nášho revíru. 

    Cieľom chovateľskej prehliadky bolo odborné posúdenie a vyhodnotenie 

správnosti ulovenia srnčej (srncov) zveri v poľovníckej sezóne. Na výstavu 

sme pozvali aj nepoľovnícku verejnosť ,zvlášť ţiakov, ktorí sa pomocou 
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odborného výkladu mohli oboznámiť so zásadami selektívnej regulácie 

zveri. Odborný výklad im urobil poľovný hospodár p. Milan Fábik. 

   
 

Výstavy sa okrem ţiakov našej školy zúčastnili aj ţiaci z Močenku.  Výstavu 

si  nenechali ujsť poľovníci z blízkeho, ale aj širokého okolia. Teší nás aj 

početná účasť nepoľovníkov na výstave. Dostali sme prísľub, ţe sa 

chovateľská výstava uskutoční u nás aj v budúcnosti, čo je ocenením, ţe sme 

túto akciu zvládli veľmi dobre.  

    Na záver sa chcem v mene PZ Dubina  poďakovať starostovi obce p. 

Emilovi .Rábekovi a p. Marte Lovásovej za spoluprácu a pomoc, ktorú nám 

poskytli pri organizácii  okresnej prehliadky. 
 

                      Ing. Miloš ŠVONDRA, predseda PZ Dubina  Horná Kráľová   
 

 

Výstava Z histórie tlače 

Miestny odbor Matice slovenskej, miestne kultúrne stredisko v spolupráci s 

Komisiou školstva, rozvoja vzdelávania, mládeţe, kultúry a športu OZ pripravujú na 

8.jún 2009 výstavu Z histórie tlače. Na výstave v Klube mladých budú 

prezentované knihy, noviny, časopisy, rôzne listiny, známky, pohľadnice a iné 

dokumenty nielen z medzivojnového obdobia, ale aj z minulých storočí. 

Týmto chceme poţiadať spoluobčanov o pomoc pri získavaní a zapoţičaní 

exponátov, ktoré sa viaţu k histórii obce.  

Bliţšie informácie:  Ing.Vladimír Lovász, 0905584160, lovi@lovi.sk Marta 

Lovásová,037/6580265 2,sluzby@hornakralova.sk 

mailto:lovi@lovi.sk
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PLATÍ NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNYCH SLUŢBÁCH 
    

 V súvislosti s platnosťou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

sluţbách si Vás dovoľujeme upozorniť, ţe od 1. januára 2009 dochádza 

k niektorým zmenám v podmienkach prijatia občanov do zariadení 

sociálnych sluţieb a s tým súvisiacimi náleţitosťami. Podľa tohto zákona 

občan si podáva ţiadosť o posúdenie odkázanosti na tieto druhy sluţieb: 

-  domov sociálnych sluţieb 

-  špecializované zariadenie 

 - zariadenie podporovaného bývania 

 - rehabilitačné stredisko 

Ţiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu sa podávajú na Úrad 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, 

oddelenie posudkových činností, Štefánikova 69, Nitra. Tento na základe 

lekárskeho a sociálneho posudku vydáva posudok a následne rozhodne 

o odkázanosti občana na jeden z uvedených druhov sociálnych sluţieb. Po 

nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ţiadateľ, alebo jeho zákonný 

zástupca podá na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja ţiadosť 

o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby spolu 

s predpísanými dokladmi /čestným vyhlásením o majetkových pomeroch 

a so súhlasom dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov/, t.j. občan 

poţiada Úrad Nitr.samosprávneho kraja, aby mu zabezpečili miesto 

v konkrétnom domove, s ktorým potom on uzatvorí zmluvu. 

Podľa tohto zákona v obci sa podáva ţiadosť o posúdenie odkázanosti na  

opatrovateľskú sluţbu, prepravnú sluţbu a sociálnu sluţbu  

- v zariadení pre seniorov 

- v zariadení opatrovateľskej sluţby 

- v dennom stacionári 

   Ţiadosť podáva i v prípade, ak v jeho obci nie je takéto zariadenie, 

alebo ho prevádzkuje iný subjekt ako obec, alebo nezisková organizácia. 

Posudzovanie odkázanosti má na starosti sociálny pracovník a posudzujúci 

lekár.  

Ţiadateľ má právo vyjadriť sa k posudku ako i odvolať sa proti 

rozhodnutiu. Občan, ktorý prijíma sociálnu sluţbu je povinný písomne 

oznámiť obci alebo vyššiemu územnému celku do 8 dní zmeny 

v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu sluţbu 

a poskytovateľovi sociálnej sluţby zmeny v príjmových a majetkových 

pomeroch rozhodujúcich na určenie výšky úhrady za sociálne sluţby.  

     Podrobnejšie informácie o novom zákone občanom ochotne 

poskytneme na obecnom úrade č.dv.4. 

Monika VÖRÖSOVÁ, ODB. REF. OCÚ 
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ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH V OBCI 
    

 Na ustanovujúcej schôdzi 19.11.2008 bolo v našej obci zaloţené nové 

občianske zdruţenie miestna organizácia Zväzu zdravotne postihnutých so 

45 člennou členskou základňou. V jej pôsobnosti je organizovanie 

ozdravovacích a sociálno-rehabilitačných pobytov, rôznych kultúrnych 

podujatí a zabezpečovanie zdravotných pomôcok pre zdravotne postihnutých 

občanov. Predsedkyňou miestnej organizácie je p. Jolana Ristová, 

podpredsedkyňou p. Magdaléna Vencelová, pokladníčkou p. Gabriela 

Hippová a členkou výboru je aj p. Gizela Leššová. Funkciu kontrolórky 

zastáva p. Monika Vörösová. 

Zväz zdravotne postihnutých zdruţuje občanov, ktorí pre akékoľvek 

dlhodobé poškodenie zdravia majú svoj ţivot zloţitejší a musia prekonávať 

nemálo problémov. Naša organizácia v snahe pomôcť takýmto občanom, sa 

snaţí svoj program čo najviac prispôsobiť ich potrebám. Zdruţenie pracuje 

na báze dobrovoľnosti a nemá plateného funkcionára, nie je dotovaná ani 

štátom. Finančný príspevok nám poskytla zo svojho rozpočtu obec a ďalšie 

fin.prostriedky na činnosť sme nútení si zabezpečovať sami. 
 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti niektoré zaujímavé podujatia 

zväzu:: 
 

23.aţ 28. marec 2009 – veľkonočná výstava ručných prác členov v Senior 

Centre v Nitre 

25. marec 2009 – Schôdza MO Zväzu zdravotne postihnutých 

19. aţ 25. apríl 2009 – týţdenný sociálno-rehabilitačný pobyt s dopravou 

a plánovaným autobusovým zájazdom do Poľska 

3. máj 2009 – účasť na benefičnom koncerte „Kráľovnej mája“ v rímsko-

kat.kostole sv.Gorazda v Nitre-Klokočina 

9. aţ 15. máj 2009 – týţdenný sociálno-rehabilitačný pobyt v Oraviciach 

s dopravou a návštevou Nového Targu v Poľsku 

21.máj aţ 5. jún 2009 – 16-dňový ozdravovací pobyt v Grécku 

v mesiaci jún – 14-dňové ozdravovacie turnusy na sekretariáte Krajskej 

správy ZZP NK/magnetoterapia, masáţe, liečba biolampou/ 

Jún – návšteva kúpaliska v Győri 
                            Monika VÖRÖSOVÁ, hlavná kontrolórka zväzu 

 

Hodnotilo nás OZ 

Činnosť a prácu redakčnej rady obecných novín KZ za minulé ročné obdobie 

hodnotilo zasadnutie OZ dňa 13.2.2009 s pozitívnym záverom. V uznesení schválilo 

edičný plán občasníka na tento kalendárny rok. 
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KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
 

Predstavujeme Vám vybrané kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnili 

v uplynulom období: 

- MO Csemadok-u  zorganizovala tanečnú zábavu s tradičnou koštovkou vína. 

Okrem dobrej zábavy a bohatej tomboly, porota odmenila vecnou cenou víno 

najlepšej kvality, ktoré do súťaţe poskytol p. Jozef Lencsés, č.d. 25. 

- MO Matice slovenskej aj v tomto roku pripravila matičný ples, na ktorom sa 

prítomní veľmi dobre zabavili. Organizátori ponúkli hosťom výbornú večeru, 

bohatú tombolu a v súťaţi O najlepší kráľovský pagáčik prvé miesto získala 

p.Júlia Števková,č.d.253.Na plese sa zúčastnila aj predsedkyňa Okresnej rady MS 

p. Jolana Lenčéšová, ktorá poďakovala za prácu MO a odovzdala Ďakovné listy 

DMS v Nitre predsedovi MO Ing. Vladimírovi Lovászovi, p. Štefanovi Rábekovi 

a za dobrú činnosť aj spevokolu MO MS. 

- Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do popolcovej stredy. Aj my sme 

uţ tradične pre našich dôchodcov pripravili fašiangy pri harmonike. Tento rok sa 

na priebehu tejto akcie podieľal nielen klub dôchodcov, ale aj novovzniknuté 

občianske zdruţenie zdravotne postihnutých v obci. Pre hostí sme pripravili 

výborný guláš, pagáče, fašiangové šišky, nealko nápoje a kvalitné sudové víno. 

Úvod patril príhovoru starostu obce p. Emilovi Rábekovi, ktorý uviedol, ţe  na 

našich starších a zdravotne postihnutých občanov obec nezabúda a aj takouto 

formou si chce na nich spomenúť. K veľmi dobrej nálade prispel dlhotrvajúci spev 

pri harmonike, kde si prítomní z chuti zaspievali naše krásne pesničky.  

- 21. februára organizácia KDH usporiadala v kultúrnom dome druhý ročník plesu 

KDH, o ktorý bol veľký záujem. Nechýbala bohatá tombola a občerstvenie. Do 

tanca hrala a hostí zabávala  skupina Čibuk. 

- 22. marca sa uskutočnila prvá premiéra z troch divadelných predstavení, ktoré 

môţeme v tomto roku vidieť. MO Csemadok-u v réţii Márii Kokešovej 

naštudovala divadelné predstavenie TOKAJSKÉ ASU. Skvelé herecké obsadenie 

dávalo záruku na úspech. Diváci odchádzali s pekným kultúrnym záţitkom. 

- posledný marcový víkend sa divadelný súbor DESAŤ v réţii Jozefa Lenického  

predstavil divákom klasikou -divadelnou hrou L.N.Jégého MIA. Naši študenti  

opäť nesklamali a predstavenie odohrali výborne, o čom svedčil častý potlesk 

a uznanie prítomných. 

 

Pripravujeme: 

 

- výstavu prác detí a pedagógov materskej školy 30. marca v Klube mladých 

- premiéru rozprávky - muzikál DREVENÁ KRAVA  

- výstavu Z HISTÓRIE TLAČE 

- pašiové hry v rámci veľkonočných sviatkov 

- slávnosť dňa matiek 

Marta L o v á s o v á, vedúca MKS 
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Vítajte medzi nami:   

Dávid Kotlár,  nar. 4.11.2008  Malá Kráľová 122 

Peter Vereš,    nar. 3.1.2009  Cintorínska ul. 21 

Samanta Sabová,  nar. 9.1.2009  Sliváš II. 348 

Nina Ristová,  nar. 23.1.2009,  Nad humnami 442 

Michaela Eremiašová,  nar. 25.2.2009  Nad humnami 446 

Bianka Kokešová,  nar. 4.3.2009,  Nad humnami 435 

Filip Lenčéš,  nar. 5.3.2009,  ul. Sereďská 660 
 

Prvý občan 

Prvým narodeným občanom v našej obci  v roku 2009 je Peter VEREŠ, 

ktorý sa  3. januára 2009 narodil  ako druhé dieťa rodičom Petrovi a Helene 

Verešovým, Cintorínska ul. 21.  

 

Blahoţeláme novomanţelom: 

 

Ľuboš Mesároš             Bc. Stanislava Pistovičová 

Domoviny 699               Domoviny 699 

 

 

JE NÁS VIAC 

       Údaj zo štatistiky obyvateľstva nám prezrádza, ţe k  31. 12. 2008 mala naša 

obec 1882 obyvateľov, čo je viac o 25 ako v roku 2007. Pohyb nastal narodením 21 

detí, úmrtím 28 občanov, zmenou trvalého bydliska u 70 občanov / 51 prihlásených 

a 19 odhlásených./ 

 
 
 

 

Navţdy nás opustili: 

Michal Pápay 71 r., Alexander Straňák 69 r., Veronika Szöllösyová 74 r., 

Imrich Szöllösy 61 r.,Peter Pápay 80r., Irena Ficová 63 r., Emília Molnárová 

48r.,  Vojtech Bako 47 r., Ignác Škrabal 59 r., Helena Rábeková 71 r.,  
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 

 

7.ročník tenisového turnaja o pohár KTC 

 

Zima 2008/2009, čo sa týka športu, patrila v obci opäť tenisu. Jeho 

nadšenci sa stretli uţ siedmy rok v miestnej telocvični, aby si zmerali svoje 

sily a zabojovali o pohár KTC. Organizátori pripravili takého pavúka, aby si 

kaţdý z prítomných tenistov zahral minimálne tri zápasy. Po úvodnom kole 

sa pole rozdelilo na dve časti. Prvá, víťazi prvého kola plus dvaja nasadení 

hrali o celkové prvenstvo, druhá skupina (porazení z prvého kola) súperila 

takisto o pohár tzv. skupiny B. Ten sa podarilo získať Romanovi Králikovi, 

pre našich občanov známemu ako učiteľa angličtiny v miestnej ZŠ. Celkové 

prvenstvo nakoniec získal Jozef Kokeš, ktorý po úpornom boji zdolal 

Ladislava Odrášku. Tretie miesto si vybojoval obhajca minuloročného 

prvenstva Tomáš Rábek.  

Môţeme smelo vyhlásiť, ţe v našej obci nie je zo športov zastúpený 

len futbal, ale čoraz väčšiu popularitu si získava aj tenis. Veríme, ţe sa 

organizátorom podarí osloviť aj viacej mladých ľudí. 

 

 

Naši dorastenci na turnaji PP Invest cup 

 

V nedeľu 22. februára sa v Nitre uskutočnil 11. ročník dorasteneckého 

turnaja PP Invest cup. Zúčastnil sa ho aj náš dorast, ktorý bol obhajcom 

prvenstva. Konkurencia bola nabitá, veď prihlásených bolo 32 teamov. 

Tento ročník nezačali naši dorastenci zle, vyhrali svoju náročnú skupinu bez 

prehry a ako favorit nastúpili na štvrťfinále, kde bol bohuţiaľ nad ich sily 

dorast Výčap – Opatoviec. Partia okolo kapitána Tomáša Kokeša tak 

neobhájila prvenstvo z 10 ročníka. Za všetkých vyjadrenie trénera Ladislava 

Kokeša ml. : "Na turnaj sme prišli bez akejkoľvek prípravy, takţe víťazstvo v 

skupine bolo prekvapenim,ţiaľ potom nám uţ chýbali sily, tak prišlo zákonite 

vyradenie vo štvrťfinále! Dobre zahrali Tomáš Kokeš, Mário Rábek a Matej 

Bleho,ostatným chýbala kondícia... Ţiaľ chlapcom sa trénovať nechce, takţe 

veľa optimizmu mať nemôţeme ani pred jarnou časťou súťaţe!!!" 

                                                     Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 
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