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V I A N O Č N Ý    PRÍHOVOR 
 

       Ľudia majú zvyk pripomínať si svoje narodeniny i narodeniny svojich 

blízkych. Vianoce sú pripomienka narodenia Jeţiša Krista-Boţieho syna, 

ktorý je osobitne blízky veriacim kresťanom. Jeţiš Kristus priniesol výraznú 

zmenu do svetových dejín, o čom svedčí aj počítanie rokov od jeho 

narodenia. V dejinách vidíme ako sláva mnohých osobnosti zaniká 

v porovnaní s Jeţišovou slávou. V čom spočíva veľkosť Jeţiša Krista? 

V jeho pravde, ktorá je nemenná a trvácna aj v premenách časov, reţimov. 

Jeţiš Kristus je ten istý včera i dnes. On je Emanuel-Boh s nami. Jeţiš je 

blízky deťom, lebo Boh-Mesiáš prišiel medzi nás ako bezbranné dieťa. Jeţiš 

je spolucítiaci s trpiacimi, veď trpel za naše hriechy na kríţi. V Jeţišovi 

môţu nájsť pomoc umierajúci, bezdomovci, emigranti, zúfalci, veľkí 

hriešnici...  

Aj cez tohtoročné Vianoce chceme osláviť s obnovenou vierou narodenie 

nenahraditeľného človeka ? Boţieho Syna – Jeţiša Krista. Kaţdý veriaci 

nech prijme výzvu anjelov, ktorí neprestajne ohlasujú: „Sláva Bohu na 

výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

       Nech Vám narodený Spasiteľ, Ježiš Kristus dodá sily v novom roku 

a v každej chvíli života, to Vám zo srdca prajú 

                                                                 kňazi našej Farnosti. 
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€ 

Pred štartom našej novej meny  E U R O 
 

1 EURO = 30,1260 Sk 

Konverzný kurz platný od 1. januára 2009 

 

Časové etapy výmeny koruny na euro: 

8.august 2008 – od tohto dátumu sa ceny v obchodoch zobrazujú 

v slovenských korunách aj eurách 

10.november 2008 – do kaţdej domácnosti boli doručené eurokalkulačky 

a informačné broţúry. 

1.január 2009 – začína platiť euro, vstup Slovenska do eurozóny 

Od 17. januára 2009 – sa dá platiť len eurami 

1.-16. január 2009 – platiť sa bude dať aj slovenskými korunami, výdavok 

bude len v eurách 

Do 30. júna 2009 – končí výmena slovenských mincí v komerčných 

bankách 

Do konca roka 2009 – povinné zobrazovanie dvojakých cien, koniec 

výmeny slovenských bankoviek v komerčných bankách 

Do konca roka 2013 – Národná banka Slovenska bude vymieňať slovenské 

mince. Bankovky a pamätné mince bude vymieňať bez obmedzenia. 

Výška eura za slovenské bankovky: 

 

5 Sk  –  17 centov 

10 Sk  –  33 centov 

20 Sk  –  66 centov 

50 Sk  –  1,66 € 

100 Sk  –  3,32€ 

200 Sk  –  6,64 € 

500 Sk  –  16,60 € 

1000 Sk –  33,19 € 

5000 Sk  –  165,97  

 

Vážení občania, v prípade niektorých nejasností a otázok v súvislosti 

so zavedením eura,  fundované informácie získate v každej banke, v obci na 

pošte, v obchode a ochotne vám poradia aj zamestnanci obecného úradu. 

Preto nepúšťajte do svojich domov cudzích a neznámych ľudí, vydávajúcich 

sa za sprostredkovateľov a poradcov v oblasti peňažnej výmeny. 

Pripomíname, že na takúto činnosť žiadna inštitúcia na Slovensku nikoho 

nepoverila ani neurčila. 

                                                  Spracoval: Michal Lenčéš, šéfredaktor 
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P L N Í M E  V O L E B N Ý  P R O G R A M  
Investičné akcie v roku 2008 

 
     Novozvolené obecné zastupiteľstvo v roku 2006 prijalo Volebný program obce 

Horná Kráľová, ktorého investičná časť obsahuje štyri investičné akcie, zamerané na 

rozvoj a modernizáciu obce v období rokov 2006-2010. Volebný dokument sa bude 

priebeţne dopĺňať podľa aktuálnosti. 

     S uspokojením konštatujem, ţe dve najnáročnejšie akcie sme s investormi 

úspešne zvládli ešte v prvom volebnom roku, v roku 2007 /dobudovanie 

a sprevádzkovanie verejnej kanalizácie, rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia 

pracovísk obecného úradu/ a tak sme súbeţne mohli prikročiť k projekčnej príprave 

a vybavovaniu vlastníckych vzťahov stavebných pozemkov pre ďalšie naplánované 

obecné stavby. V roku 2008 to bolo zahájenie dvoch nájomných bytových domov / 

8b.j. a 12 b.j./ v lokalite medzi Vinohradníckou ulicou a areálom ZŠ. Stavba sa 

realizuje dodávateľsky, postupuje podľa plánu a v súčasnosti je rozostavaná hrubá 

stavba. Ukončenie bytoviek je plánované na október 2009. 

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov v rozpočte obce do kapitoly „Bytové 

domy“ nepodarilo sa nám v naprojektovanom rozsahu v tomto roku ukončiť stavbu 

verejného detského ihriska. Do uţívania bola daná len jej prvá časť – pre deti do 12 

rokov, zbytok sa dobuduje a skompletizuje v jarných mesiacoch budúceho roka. 

    Neplánovane sme riešili havarijnú situáciu v technickom zabezpečení 

dievčenských WC na ZŠ, kde na finančné krytie rozsiahlej poruchy prispela 

z rozpočtu aj obec a pomohla aj odborníkmi z radov svojich zamestnancov. 
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    V súvislosti  so školou treba vyzdvihnúť aj práce na spracovaní europrojektu na 

akciu „Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Horná Kráľová“, ktorého finančné krytie je t. č. 

v štádiu vybavovania. 

     V dobrom tempe pokračovala aj plánovaná výstavba veterného parku 

v katastrálnom území obce, v lokalite „Tretie siatie“. Investor, spoločnosť 

LENTIVENT ukončil vybavovanie súhlasu u zainteresovaných orgánov na 

vybudovanie 8 veterných turbín tohto komplexu. Má vybavený ekoaudit, posúdený 

vplyv veterného parku na ţivotné prostredie, súhlas nášho obecného zastupiteľstva 

a kladné vyjadrenie o stavbe zo zhromaţdenia občanov H. Kráľovej zo septembra 

t.r. Termín začatia výstavby veterného parku je august 2010. Predpokladaná doba 

jeho prevádzky je 25 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

K hodnoteniu stavebných aktivít obce v roku 2008 povaţujem za potrebné tieţ 

uviesť, ţe niektoré naplánované a pripravované investičné akcie z hľadiska 

aktuálnosti na tento rok (rekonštrukcia domu smútku a oplotenie cintorína, stavba 

WC pre návštevníkov na futbal. štadióne, výstavba nových autobus. zastávok a pod.) 

z dôvodu presunu finančných prostriedkov v obecnom rozpočte do kapitoly „Bytové 

domy“ nemohli byť realizované, verím však, ţe sa zahrnúť do investičného plánu 

nastávajúceho roka 2009. 

                                                            Emil Rábek,starosta obce 
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    O ČOM ROKOVALI ORGÁNY OBCE 
 

Poslanecký zbor OZ v druhom polroku zasadal dvakrát- 8. augusta a 10. 

októbra, kedy prerokoval: 

- správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na škole v šk. 

roku 2007/08 a správu o príprave nového šk. roka 2008/09, ktoré predloţil PaedDr. Roman 

Urbánik, riaditeľ ZŠ s MŠ 

- priebeh obecných hodov – Obecných dní 2008 

- rozbor čerpania rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu za I. polrok 2008 

- informáciu Mgr. Horváthovej „Stratégia riešenia sociálnej inklúzie marginalizovaných 

rómskych skupín v súvislosti s komunitným plánovaním v obci Horná Kráľová na roky 

2008-2010 

- ponuku fy ENVI-GEOS s.r.o. Nitra na zabezpečenie vývozu odpadu v obci za finančnú 

úhradu 21,- Sk za jednu smetnú nádobu od 1.9.2008 do konca roka 2008. 

- Informáciu starostu obce o výstavbe novej obecnej cesty od Materskej školy na ulicu Sliváš 

II. po vybudovaní nájomných bytov a návrh na vybudovanie podkrovných bytov nad 

budovou obecného úradu 

- správu o cintorínskych sluţbách v roku 2008 

- správu o činnosti komisie výstavby a územného plánovania a komisie rozvoja vzdelávania, 

kultúry a športu, ktoré predloţili predsedovia komisií 

- správu starostu obce o ROEP-e, informáciu o rekonštrukcii sociálnych zariadení v ZŠ, 

o odpredaji časti obecnej kanalizácie ZsVS a.s. Nitra, o stave protipovodňovej hrádze na 

Hlohoveckej ulici 

- výpoveď nájomnej zmluvy obce s firmou TIBI, ktorá je t.č. v súdnom riešení. 

- vytváranie divokých skládok v parku na Topoľovej ulici a uloţilo na tento stav písomne 

upozorniť majiteľa územia Štátne lesy Palárikovo. 

 

OZ odsúhlasilo: 

- VZN, ktorým určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, v školskej jedálni, za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

- VZN, ktoré určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v školskom obvode Horná Kráľová 

- poplatok, ktorý obec uhradí firme ENVI-GEOS s.r.o. Nitra za vývoz odpadu vo výške 21,- 

Sk za jednu smetnú nádobu a túto zmenu zapracovať do rozpočtu obce 

- poskytnutie kľúča od vstupnej brány cintorína p. Michalovi Fidlerovi, majiteľovi Pohrebnej 

sluţby 

- ţiadosť p. Kubicu na zriadenie parkoviska pred domom č. 332 pre zákazníkov obchodu, 

ktorý v tomto dome plánuje otvoriť. 

- inštalovať verejné osvetlenie do zadnej časti cintorína 

- finančnú dotáciu vo výške 2.000,- Sk na činnosť Skautského klubu v obci 

- finančnú dotáciu vo výške 50.000,-Sk na činnosť miestneho futbalového klubu KFC TIBI 

 

OZ zamietlo: 

- ţiadosť občanov Romana Bila, Lýdie Toráčovej, Michaely Bilovej na jednorázovú finančnú 

výpomoc a Reného Bila na poskytnutie sociálnej výpomoci na výchovu dieťaťa. 

                                        

 Spracovala: Mária Kokešová, členka RR 
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Posviacka nových sôch v kostole 

Interiér nášho kostola sa v tejto jeseni obohatil o dve sochy svätcov, ktoré 

veriacim daroval náš rodák, uţ zosnulý p. Michal Karlubík. Ich autorom 

a zhotovitelom bol sochársky majster pán Ţilík. K dominantnej postave 

Panny Márie na oltárnej stene pribudli sochy jej rodičov vľavo sv. Joachima 

a vpravo socha sv. Anny. Tieto symbolicky zobrazujú rodinu Panny Márie, 

patrónky nášho kostola. Posviacku sôch v rámci sv. omše vykonal dp. farár 

Jozef Černák, ktorý pri tejto príleţitosti úprimne poďakoval za tento vzácny 

dar pre náš kostol a vyzval veriacich k modlitbám za nebohého darcu. 

 

Vyznamenaní darcovia krvi 

Dlhoroční bezpríspevkoví darcovia krvi z našej obce Jozef Galbavý č. 325, 

Gabriel Galbavý č. 325, Jozef Lenčéš č. 581 a Jozef Novkov  č.354, sa stali 

drţiteľmi zlatej Janského plakety, ktorú im udelil územný spolok SČK. 

 

Na škole len 12 prváčikov 

Školský rok 2008/2009 na miestnej škole začalo iba 12 prváčikov. 

 

Birmovka v roku 2009 

V našej farnosti začína príprava mladých ľudí na prijatie Sviatosti 

birmovania. Birmovanci, ktorých  je z obce 37, sú rozdelení do štyroch 

skupín, ktoré vedú odborní animátori. 

 

Futbal  po jeseni 

Nie najlepšie dopadla jesenná časť súťaţného ročníka pre naše A muţstvo. 

Získalo len  10 bodov a to stačilo iba na predposledné  15. miesto. Dúfame, 

ţe jarná časť bude úspešnejšia a seniorom sa podarí pre obec zachrániť štvrtú 

ligu. Najúspešnejším kolektívom jesene bol opäť náš dorast, keď v mestami 

nabitej štvrtej dorasteneckej lige obsadil 9. miesto, keď získal 21 bodov. 

Svedčí  to o dobrej práci s mládeţou vo futbalovom klube. 

 

Obecné noviny 

V edičnom pláne Kráľovských zvestí nedochádza v budúcom roku 

k obsahovej zmene a ani v počte ich vydaní. Čitateľom budú k dispozícii 

naďalej tri razy do roka za poplatok 15 centov. 

 

            Spracoval: Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 
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Spevácky zbor Matičiar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spevokol MO Csemadok-u 
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Návštevníci – hodári 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyhodnotenie prezentácie vo varení guláša 
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ÚPRAVA OBECNÝCH POPLATKOV  OD 1.1.2009 
 

Obecné zastupiteľstvo na  zasadnutí dňa 5.12.2008 upravilo a schválilo jednotlivé 

druhy poplatkov nasledovne:       
                                                                                 

Cintorínske poplatky € Sk doteraz:

jednohrob              7,00 € 211,00 Sk 200,00 Sk

dvojhrob              10,00 € 301,00 Sk 300,00 Sk

trojhrob               13,50 € 407,00 Sk 400,00 Sk

Prenájom :

domu smútku          8,50 € 256,00 Sk 250,00 Sk

katafalku – pev.      2,00 € 60,00 Sk 50,00 Sk

mraziaceho boxu na 1 deň 3,50 € 105,00 Sk 100,00 Sk

- katafalku–pohyb. 2,00 € 60,00 Sk 50,00 Sk

- ZA OZVUČENIE 3,50 € 105,00 Sk 100,00 Sk

Fotokópie    

- A4 - 1 strana 0,10 € 3,00 Sk 3,00 Sk

- A4 - obojstranne 0,15 € 4,50 Sk 4,00 Sk

- A3 - 1 strana 0,15 € 4,50 Sk 5,00 Sk

- A3 - obojstranne 0,20 € 6,00 Sk 6,00 Sk

Fekál

domáci                 10,00 € 301,26 Sk 300,00 Sk

Cudzí                      8,00 € 542,26 Sk 500,00 Sk

Komunálny odpad

občania                5,00 € 150,63 Sk 100,00 Sk

firmy                   10,00 € 301,26 Sk 300,00 Sk

smetné nádoby  28,00 € 843,52 Sk

Rybársky lístok 

týţdenný                 2,00 € 60,00 Sk 50,00 Sk

mesačný               3,50 € 105,00 Sk 100,00 Sk

ročný                      7,00 € 211,00 Sk 200,00 Sk

trojročný         17,00 € 512,00 Sk 500,00 Sk

Obecné noviny   0,15 € 4,52 Sk 2,00 Sk
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Prenájom kult.domu: € Sk doteraz:

svadba-domáci  78,00 € 2 349,82 Sk 2 300,00 Sk

                  osoby     1,00 € 30,13 Sk 30,00 Sk

                  cudzí    95,00 € 2 861,97 Sk 2 800,00 Sk

                  osoby     1,20 € 36,15 Sk 35,00 Sk

malá rod.oslava

                   domáci 48,00 € 1 446,04 Sk 1 400,00 Sk

                    osoby     1,00 € 30,13 Sk 30,00 Sk

                    cudzí     55,00 € 1 656,93 Sk 1 600,00 Sk

                    osoby     1,20 € 36,15 Sk 35,00 Sk

Kar                              27,00 € 813,40 Sk 800,00 Sk    
 
 

Z aktivít mladých 
       

 Dňa 23.8.2008 sa v amfiteátri  na miestnom futbalovom štadióne konal druhý 
ročník akcie s názvom Goodbye summer. Zatiaľ čo prvý ročník bol zameraný pre užší 
okruh ľudí, tohtoročný pre širokú verejnosť. O jej úspešnosti svedčí aj to, že napriek 
nepriazni počasia sa jej zúčastnilo približne 600 ľudí, prevažne z našej obce. Cestu si 
sem našli však aj mladí ľudia z celého okolia. Návštevníkov roztancovali rytmy 
siedmich DJ-ov, prevažne v štýle house, hral sa aj spomínaný trance, aj exkluzívny hip-
hop set. Headlinerom celej akcie bol Kamil Polner, najvýznamnejší slovenský tranceový 
DJ. Organizačne celú akciu zastrešil Martin Boháč spolu so Slavom Syslom a Jarom 
Vrbom. Treba oceniť, že sa im podarilo urobiť podujatie pre  mladých ľudí našej obce, 
pretože akcií podobného rázu venovaných mládeži je v našej dedine málo. Za všetkých 
slovo hlavného organizátora M. Boháča: Hlavnou myšlienkou bolo priniesť niečo nové 
pre širokú verejnosť a najmä mladých ľudí s cieľom propagácie elektronickej hudby. 
O tom, že sa nám to aj podarilo svedčí prítomnosť slovenského producenta a DJa 
svetového formátu Kamila Polnera. Nebyť upršaného počasia, tak si dovolím tvrdiť, že 
naše hodnotenie by bolo viac ako pozitívne. Najväčšou odmenou pre nás boli spokojní 
diváci. Poďakovať by som chcel aj obecnému úradu a futbalovému klubu KFC TIBI za 
pomoc pri organizácii podujatia a špeciálna vďaka patrí firme ROKOŠOVANKA. 
Čiernou škvrnou na akcii bola prítomnosť drog. Aj napriek tomu dúfame, že sa 
z Goodbye summer stane tradícia a o rok sa znovu rozlúčime s letom ešte lepšie ako 
tento rok. 

                                                        Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 
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PONÚKAME NA VIANOČNÝ STÔL  
 

Kakaové kolieska s orechmi 
400 g hladkej múky, 150 g mletých orechov, 2 žĺtky, 300 g margarínu, 200 g 
práš. Cukru, kakao, škorica. Všetko zmiesiť, vykrajovať kolieska, zlepiť 
lekvárom alebo plnkou, poliať čokoládou, na vrch ozdobiť orechom. 
Mačacie oči 
500 g hladkej múky, 250 g margarínu, 250 g práš.cukru, 2 vajcia, citr.kôra. 
Zmiesiť, rozvaľkať a vykrajovať kolieska plné a s dierkou, zlepiť lekvárom, 
posypať cukrom. 
Orechové štangličky 
500 g hladkej múky, 150 g masla, 2žĺtky, 150 g mletých orechov, 200 g práš. 
Cukru, vanilka, korica-vypracovať cesto, vyvaľkať, potrieť polevou, nakrájať 
kolieskom na tyčinky a pomaly piecť. 
Poleva: vymiešať 2 bielky so 150 g práš. cukru. 
Zlepované linecké koláčiky so snehom 
600 g hladkej múky, 350 g hery, 180 g práš. Cukru, 3 žĺtky, pol prášku do pečiva. 
miesiť, vykrajovať kolieska, potrieť snehom, upiecť a zlepiť lekvárom. Sneh: 3 
bielka, 220 g práš. cukru vymiešať nad parou.  
Rozprávková torta 
4 vajcia, 3 PL kryšt.cukru, 2 PL hladkej múky, 2 PL kakaa 
Krém: 0,5 kg smotany na šľahanie, 1PL kakaa, 2 PL kryšt.cukru,  čokoládová 
poleva. 
Večer zmiešame smotanu s cukrom, kakaom a krátko povaríme. Necháme 
vychladnúť a odložíme do chladničky. Na druhý deň z bielkov vyšľaháme tuhý 
sneh, postupne doň zašľaháme žĺtky, cukor, múku a kakao. Cesto vylejeme do 
vymastenej a múkou vysypanej formy. Upečieme v predhriatej rúre. Krémovú 
hmotu vyberieme z chladničky a dotuha vyšľaháme. Hotový krém navrstvíme na 
vychladnutý tortový korpus. Povrch polejeme čokoládovou polevou. Odložíme 
do chladničky stuhnúť. 

 

Ponúka: Marta Lovásová, členka RR 
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KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
 

Za časové obdobie leto – jeseň 2008 nesporne najbohatšími na 

kultúrne a spoločenské akcie boli Obecné dni, usporiadané v rámci 

tohoročných septembrových hodov. Konali sa pod záštitou starostu obce p. 

Emila Rábeka v amfiteátri na futbalovom štadióne. Úvod, ešte pred 

oficiálnym začiatkom patril súťaţi vo varení guláša, do ktorej sa tradične 

zapojili druţstvá miestnych občianskych zdruţení a v tomto roku aj druţstvo 

rómov a poľovníci zo susedného Močenku. Navarili výborný guláš, ktorý sa 

aj rýchlo minul. Po vyhodnotení tejto atraktívnej súťaţe slávnostné 

popoludnie pokračovalo kultúrnym programom. Na pódiu sa návštevníkom 

predstavili domáce a hosťujúce folklórne, tanečné a spevácke súbory, ktoré 

spevmi a tancami rozjasali prítomné publikum, Do hodovej nálady svojim 

typickým humorom prispela aj známa ľudová rozprávačka Aťa Klimová 

z Bratislavy. Program vyvrcholil obľúbenou diskozábavou aţ do ranného 

svitania.  

Návštevníci mali k dispozícii bohaté a rôznorodé občerstvenie 

v bufetoch a predajných stánkoch, zábavu, atrakcie a hry v areáli 

hosťujúceho lunaparku. Športovým obohatením obecných dní boli aj 

majstrovské stretnutia druţstiev KFC TIBI a exhibičné hodové stretnutie 

s prvoligovým účastníkom Slovanom Duslo Šaľa 

Ani tento rok sme nezabudli na našich starších spoluobčanov 

a v rámci mesiaca Október-mesiac úcty k starším sme ich privítali na 

slávnostnom posedení v kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore pána 

starostu Emila Rábeka prítomných pekným kultúrnym programom 

pozdravili ţiaci základnej školy a následne pri doprovode p. Reháka si pri 

harmonike zaspievali a zaspomínali všetci účastníci. Boli medzi nimi aj d.p. 

farár Mgr. Jozef Černák a diakon Gabriel Horváth. Teší nás, ţe sme tento 

deň urobili našim dôchodcom krajším ako tie ostatné.  
 

Pripravujeme: 

- cirkusové varieté Karlson 

- vianočnú akadémiu 

- silvestrovskú tanečnú zábavu 

- privítanie Nového roka 2009 ohňostrojom /1.1.2009/ 

- plesy a zábavy 

- výstavu prác detí MŠ  

- divadelné predstavenia 

- rozšírenie kniž. fondu v obecnej knižnici o novú literatúru 
 

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

 

 

Samuel Vidan,  nar. 10.7.2008  Pod Tópartom 38 

 

Janka Dobrovodská,  nar.15.9.2008 Pod Tópartom 42 

 

Samuel Suchý,  nar. 17.9.2008  Malá Kráľová 121 
 

 

Blahoželáme novomanželom: 

 

Mgr. Zuzana Balková       Pavol Pápay 

Kolíňany                            Hlavná 492 

 

Bc.Lenka Krajčírová       Ing.Tomáš Rábek 

Močenok                             Hlohovecká 264 

 

Martin Jeţo                     Lucia Mondočková 

Šaľa-Veča                         Vinohradnícka 579 

 

Ladislav Kokeš                  Martina Blehová 

Močenok                          Nad humnami 435 

 

Peter Benčík                    Mária Sklenárová 

Šaľa-Veča                        Vinohradnícka 629 

 

Alena Raučinová              Jozef Gyarfás 

Liptovský Mikuláš           Nad potokom 219 
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N a š i  j u b i l a n t i  
 

Významné  ţivotné jubileum 50  rokov v septembri oslávil 

zamestnanec obecného úradu 

GABRIEL SKLENÁR 

So ţelaním zdravia a pracovnej pohody mu k jubileu gratuluje 

vedenie OcÚ a spolupracovníci. 

 

 

Ţivotnú päťdesiatku sa v tomto roku doţil aj dlhoročný poslanec OZ 

a predseda finančnej komisie pri OZ 

ING. PETER LENČÉŠ 

K jubileu mu blahoţelá  poslanecký zbor OZ a starosta obce. 
 
 

 

 
 

 

Navždy nás opustili: 

Jozef Lenčéš 86 r.,Jozef Vörös 80 r., Matilda Lauová 74 r., Mária Odrášková 

72 r., Emília Rábeková 81 r., Ján Gyarfás 70 r., Michal Lenčéš 84 r.,Katarína 

Straňáková 81 r.,  

 
 

 

 

SPOMIENKA 
Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád ţivot a všetkých nás.  

Dnes uţ len kytičky kvetov z lásky Ti môţeme na hrob 

dať a s bolesťou v srdci na teba spomínať. 

 Dňa 30.septembra 2008 sme si pripomenuli 1. výročie 

úmrtia nášho milovaného syna, manžela, otca , brata, 

zaťa a švagra  

MARTINA ŠOKU. 

So ţiaľom spomína smútiaca rodina 
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