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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 5.3.2016
Tohtoročné parlamentné voľby sa v obci konali v dvoch volebných
okrskoch.
1. volebný okrsok bol v zasadačke obecného úradu a predsedom komisie
bola Bc. Ingrid Odrášková.
2. volebný okrsok bol v budove ZŠ a predsedom bol Mgr. Michal Morvay.
Údaje a sumár z oboch volebných okrskov:
počet voličov zapísaných v zozname voličov
1552
počet prvovoličov
13
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
884
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
1
počet platných odovzdaných hlasov spolu
869
Účasť na voľbách v percentuálnom vyjadrení
56,95%
Výsledky hlasovania vo voľbách v obci Horná Kráľová /v poradí od
najvyššieho počtu získaných hlasov/
1. SMER – sociálna demokracia č. 16
295 plat. hlasov
2. MOST – HÍD č. 11
102 plat. hlasov
3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
90 plat. hlasov
4. SME RODINA – Boris Kollár č. 6
82 plat. hlasov
5. Sloboda a Solidarita č. 23
72 plat. hlasov
6. Slovenská národná strana č. 12
62 plat. hlasov
7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti/OĽANO – NOVA/ č. 3
54 plat. hlasov
8. SIEŤ č. 20
46 plat. hlasov
9. Kresťanskodemokratické hnutie č. 17
37 plat. hlasov
10. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja č. 21
9 plat. hlasov
11. Strana TIP č. 1
4 platné hlasy
Strana zelených Slovenska č. 7
4 platné hlasy
Slovenská občianska koalícia č. 18
4 platné hlasy
12. Komunistická strana Slovenska č. 14
3 platné hlasy
13. Slovenská demokratická a kresťanská únia -DS č. 152 platné hlasy
14. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA č.2
1 platný hlas
Odvaha–Veľká nár. a proruská koalícia č.13
1 platný hlas
VZDOR – strana práce č. 10
1 platný hlas
Michal Lenčéš, šéfredaktor
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INVESTIČNÉ AKCIE OBCE V ROKU 2016
Pri tvorbe nových investičných akcií na tento kalendárny rok orgány
miestnej samosprávy vychádzali zo stavu ich úspešného plnenia v
predchádzajúcom roku a z aktuálnych potrieb nových úloh pri budovaní a
rozvoji obce. Preto sa v hodnotení zameriam na akcie, ktoré obec plnila na
prelome rokov a naväzovali na náročnejšie stavby obce v tomto roku.
V rámci plánovanej prístavby kultúrneho domu sme vybudovali spevnenú
prístupovú cestu k prístavbe v dĺžke cca 50 bm a oplotenie areálu zo
štiepaných blokov.
Vykonali sme neodkladnú rekonštrukciu telocvične pri ZŠ v rozsahu:
výmena starých opotrebovaných okien za plastové, GO vykurovacieho
systému, výmena elektrického osvetlenia za nové- úsporné, nevhodná a
poškodená podlahovina dostala krytinu z gumopeny, obnovila sa maľovka
stien v celom objekte.
Započali sme s rekonštrukciou a úpravou chodníkov na Hlavnej ulici v
dĺžke cca 400 m. S prácami sa bude pokračovať, je spracovaný realizačný
projekt, ktorý v termíne predložíme na schválenie Ministerstvu životného
prostredia SR.

Klub mladých v čase
rekonštrukcie
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Na stavbu novej obecnej cesty v lokalite 48 stavebných pozemkov pod
Vinohradníckou ulicou úspešne prebehlo územné a stavebné konanie a môže
sa pristúpiť k postupnej realizácii stavby /inžinierske siete: voda,
kanalizácia, plyn, telekomunikačná časť/.
Po úspešnom zvládnutí týchto úloh obec v roku 2016 plánuje realizovať
tieto akútne stavby:
Vykonať náročnú rekonštrukciu objektu Klubu mladých, ktorý je v
havarijnom stave. Vymení sa stará, zvlhnutá podlaha, vykoná sa jej
izolácia, pristúpi sa k odstráneniu izolácii vnútorných a vonkajších stien,
poškodené okná sa vymenia za plastové, oprava poškodených omietok a
maľovka vnútorných priestorov klubu.
Pokračovali sme s prácami na rekonštrukcii kultúrneho domu /nová časť/.
V súčasnosti je hotová hrubá stavba /základy, základná deka a múry/. V
ďalšom sa na stavbe bude pokračovať v súlade so schváleným
vykonávacím projektom až do jej ukončenia.
V najbližšej dobe sa
prikročí k zahájeniu
prác na rekonštrukcii
materskej
školy
v
celkovej sume 193 000
Eur. Realizácia projektu
bude
dodávateľským
spôsobom. Plánuje sa
výmena
poškodenej
strechy, výmena okien a
dverí
za
plastové,
rekonštrukcia zastaralej
elektroinštalácie
v
budove a zateplenie
objektu.
Spracovaný
projekt obec
osobitným
podaním
predloží
ku
schváleniu na
MŽP SR.
Klub mladých po
rekonštrukcii
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V najbližšej dobe sa začnú práce na výstavbe novej spojovacej obecnej
cesty Školská ulica – Vinohradnícka ulica v celkovej dĺžke 480 m.
Komunikácia sa od areálu školy a MŠ oddelí trvalým ochranným
oplotením proti vstupu žiakov a iných nepovolaných osôb do priestoru
stavby.
Všetkým, ktorí priložili ruky k spoločnému dielu vyslovujem za
samosprávu obce úprimné poďakovanie a zároveň si od občanov želám
obdobnú aktivitu a zainteresovanosť vo veciach verejných aj v tomto roku.
Emil Rábek, starosta obce

Príspevok Základnej školy
Vážení obyvatelia obce, vážení čitatelia Kráľovských zvesti,
chcela by som reagovať na článok Strach, ktorý bok uverejnený v
rubrike Problém, v týždenníku Život dňa 16.3.2016.
Reagujem preto, lebo ma veľmi mrzí, že uverejnením článku plného
neprávd a neopodstatnenej osobnej nevraživosti je znevažovaná práca pani
riaditeľky, ale aj moja práca a plnenie si našich povinností je posúvané do
polohy šikanovania a zastrašovania. V Základnej škole s materskou školou
v Hornej Kráľovej pracujem 16 rokov, z toho ôsmy rok ako zástupkyňa
riaditeľky pre základnú školu. Počas pôsobenia pani riaditeľky nebolo
žiadnemu zamestnancovi udelené kárne opatrenie, nedochádza
a nedochádzalo k žiadnym konfliktom, učitelia majú vytvorené dobré
podmienky na prácu, nikto nie je ponižovaný, ani zastrašovaný. Všetkým
zamestnankyniam je každý mesiac vyplácané osobné ohodnotenie
a niekoľkokrát do roka aj odmeny. Od učiteliek a od všetkých zamestnancov
sa vyžaduje plnenie pracovných povinností v rámci zákona, a to korektným
spôsobom. Áno, v našej škole je na prvom mieste žiak: jeho výchovnovzdelávacie potreby a jeho bezpečnosť. Pedagóg je odborník, ktorého
hlavnou úlohou je vzdelávať a vychovávať žiakov, využívať ich potenciál,
rozvíjať ich osobnosť. Táto úloha, vlastne poslanie je veľmi náročné. Je mi
ľúto, že niektoré zamestnankyne vnímajú bežnú kontrolnú činnosť, ktorá je
súčasťou práce vedenia školy, ako šikanovanie a potláčanie slobody
a tvorivosti učiteľa. Naopak, v našom kolektíve sú tvorivé nápady učiteliek
vítané a podporované, o čom svedčí množstvo tvorivých aktivít v rôznych
oblastiach. Pani riaditeľka učiteľkám za úspechy ďakuje verejne. Drobné
chyby, neúspechy a problémy však vždy rieši s učiteľkami jednotlivo a za
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mojej prítomnosti. Tieto rozhovory majú čisto pracovný charakter a nikdy
počas nich nedochádza k výsmechu, urážaniu ani k zastrašovaniu. Ich
cieľom je vždy skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce. Šikanovanie
zamestnancov v našej škole neexistuje a to je jediný dôvod, prečo ho nie je
možné dokázať.
Na podnet zamestnankýň situáciu prešetrovalo Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, ktoré vo svojom písomnom stanovisku uvádza,
že porušovanie právnych predpisov s dôrazom na antidiskriminačnú
legislatívu nebolo zistené.
Naopak, je veľmi jednoduché dokázať, že tvrdenia pani Lenčéšovej
v uvedenom článku sú veta za vetou nepravdivé. Pani Lenčéšová v našej
škole pracovala ako asistentka učiteľa, nie ako terapeutka. Bola u nás
zamestnaná na dobu určitú počas trvania projektu PRINED, z ktorého boli
financované pracovné miesta asistentiek učiteľa, špeciálneho a sociálneho
pedagóga. Projekt skončil 30. novembra 2015 a z tohto dôvodu zaniklo aj jej
pracovné miesto.
Incident so šnupacím tabakom, ktorý pani Lenčéšová v článku
spomína, riešila pani riaditeľka s políciou. Vyšetrovaním sa zistilo, že žiak
priniesol do školy jednu škatuľku šnupacieho tabaku, ktorú zakúpil v trafike
jeho dospelý brat. Predaj šnupacieho tabaku medzi žiakmi je nepravdivá
informácia. Problém bol riešený so zákonnou zástupkyňou žiaka a s triednou
učiteľkou, o čom sú vyhotovené aj písomné záznamy. Situácia sa odvtedy
nezopakovala.
Pani Lenčéšová uvádza, že jej osobný spor s pani riaditeľkou nastal
kvôli tomu, že niečo vyveštila akási veštica. Pani riaditeľku poznám veľa
rokov a praktiky ako veštenie sú jej absolútne cudzie. Okrem toho som si
nevšimla žiaden osobný spor medzi pani riaditeľkou a pani Lenčéšovou.
Práve naopak, počas
trvania pracovného pomeru spomínanej
zamestnankyne mali veľmi dobré vzťahy.
Veľmi si vážim pani riaditeľku a jej štýl riadenia školy považujem za
korektný. Je to vynikajúca učiteľka, v čom mi dajú za pravdu mnohí jej žiaci
a ich rodičia, má výborné riadiace a organizačné schopnosti a zároveň je
dobrým človekom.
Chcem ubezpečiť najmä rodičov našich žiakov, že výchovnovzdelávací proces v triedach sa realizuje podľa platných predpisov,
medializovaná sťažnosť neovplyvňuje vyučovanie, ani plánované školské
aktivity a podujatia.
Mgr. Katarína Chrenková, zást. riaditeľky ZŠ
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Odber krvi v našej obci
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý
jedinec môže poskytnúť ľudom chorým a po úrazoch. Je to veľmi
prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.
Dňa 17. marca 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu
uskutočnil jarný odber krvi v našej obci. Túto vzácnu tekutinu
darovalo 32 našich občanov. Odber zorganizovala predsedníčka SČK
p. Alžbeta Lencsésová .
Zlatými darcami v našej obci sú Gabriela Krivošíková a
Miroslav Lešš, striebornými darcami sú Gabriela Horváthová a
Gabriel Novák a bronzovými darcami sú Marek Lenický, Marek
Mutiš, Ivan Odráška, Matej Vidan, Igor Zeleňák.
Prvodarcom bol Marcel Tóth /viď foto/.

Bratia Andrej a Marcel Tóth
Všetkým týmto ľuďom patrí naše uznanie a veľké poďakovanie.
Nikto z nás nevie, kedy bude túto vzácnu tekutinu potrebovať.
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Do tretieho čísla KZ/2015 sa nám nevošli dve zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali v decembri. Dodatočne
vám prinášame najzaujímavejšie témy z nich.
Prvého sa okrem poslancov zúčastnili aj viacerí obyvatelia obce,
dôvodom boli ich žiadosti o odkúpenie pozemkov, ale aj o finančné
výpomoci a sťažnosti. Ale o tom neskôr.
V úvode zasadnutia schválil poslanecký zbor prevádzkové náklady v
MŠ vo výške 15 tisíc eur a hneď na to aj rozpočet obce. V bode interpelácie
vystúpil poslanec Michal Lencsés ohľadom vypúšťania kalov spoločnosťou
ELEE. Prítomní poslanci si vypočuli aj informatívne správy o cintorínskych
službách, o činnosti komisie výstavby a územného plánovania, ďalej o
činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a tiež o činnosti komisie
rozvoja vzdelávania, kultúry a športu.
V bode rôzne prišli na rad spomínané žiadosti o odkúpenie obecných
pozemkov. Poslanci jednohlasne neschválili ani jednu z kvarteta žiadostí.
Konkrétne išlo o týchto žiadateľov: Ján Strapko, Július a Justína Gyarfásoví,
Daniel Laluch a Juraj Lencsés. Volení zástupcovia následne zrušili
uznesenie o predaji obecných pozemkov a schválili nové, kde určili cenu
10eur za m2 v prípadoch osobitého zreteľa s účinnosťou od 1.1.2016.
V bode rôzne riešil poslanecký zbor sťažnosť občanov proti
nadmernému hluku šíriacemu sa z motokrosovej dráhy na Tóparte. Obecné
zastupiteľstvo zrušilo nedeľu ako deň určený na jazdenie motocyklov
a štvorkoliek a uložilo komisii výstavby a ÚP nájsť návrhy na novú lokalitu
pre jazdenie motokrosu v obci.
Tradičnou súčasťou sú žiadosti o finančnú výpomoc.
OZ schválilo nasledovné žiadosti, každému 30 eur na dieťa – Margita
Stojková (spolu 120 eur), Michaela Bilová (spolu 30 eur), Ivan Bilo ml.
(spolu 30 eur), Zlatica Bilo (spolu 60 eur).
Tiež bolo schválená finančná výpomoc 150 eur Anne Novkovej a
Alžbete Bilovej poslanci schválili drevo na kúrenie. Finančný príspevok pre
Ivana Bila st. a Ivetu Bilovú poslanecký zbor neodsúhlasil.
V samom závere rokovania schválilo poslanecké grémium plat
starostovi obce. OZ schválilo starostovi obce Emilovi Rábekovi v súlade s
ods. 2 §4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšený plat o 60%, a to v sume 2719,- Eur na mesiac december 2015.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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Zmena v zložení obecného zastupiteľstva
Poslanec Jozef Lenický č.d. 117 sa dňom 17.2.2016 vzdal
poslaneckého mandátu. Podľa zákona
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí § 51 náhradníci,
nastupuje za poslanca OZ ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet
hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa
uprázdnil mandát.
Náhradníkom na uvoľnený mandát
poslanca OZ je Ing. Vladimír Žiak, s
najväčším počtom získaných 275
platných hlasov vo voľbách. Ing.
Vladimír Žiak zložil sľub poslanca OZ na januárovom zasadnutí. Pán
poslanec je ženatý a býva na ulici Nad Humnami. č. 536.
Ing. Vladimír Žiak

OZNAMY OBCE
Vývoz haluzoviny
Občania ktorí majú doma haluzoviny a iný biologický odpad, ho
môžu vyvážať na dočasnú skládku bioodpadu na Lúky za betónovým
hnojiskom PD Močenok. Žiadame občanov, aby bioodpad triedili
podľa druhu. Iné druhy odpadov budeme vyvážať podľa
harmonogramu. Drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad je
naplánovaný na mesiac máj.
Zber jedlých použitých olejov
Podľa nového zákona č. 79/2015 o odpadoch obec Horná
Kráľová bude zbierať na obecnom úrade použitý olej z domácností do
zbernej nádoby ktorá bude umiestnená v areáli obecného úradu, o čom
vás ešte podrobnejšie budeme informovať.
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Odkaz Veľkej noci pre ľudí
Tajomstvo Veľkej noci, a vôbec tajomstvo celého ľudského
pokolenia a jeho vykúpenia, je najväčším tajomstvom, aké slávime
v našej Cirkvi. Každoročne si ho pripomíname počas Veľkonočného
trojdnia, ktoré začíname sláviť vo štvrtok večer.
Svätou omšou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok
Pánovej večere si Cirkev spomína na Poslednú večeru, pri ktorej Pán
Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli
vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba
a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako
pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. V tento deň
si teda pripomíname a uctievame tajomstvo ustanovenia Eucharistie
a sviatosti kňazstva, ale taktiež Pánovo prikázanie o bratskej láske.
Na Veľký piatok – v deň, keď „bol obetovaný náš veľkonočný
Baránok“ – Cirkev podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu, ale
v osobitných obradoch rozjíma o umučení a smrti svojho Pána
a Ženícha a uctieva si kríž. Takto si pripomíname svoj pôvod z boku
Krista spiaceho na kríži a prosíme za spásu celého sveta.
Rovnako aj na Bielu sobotu Cirkev neslávi Eucharistiu, ale
zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj
o zostúpení k zosnulým. Modlitbami a pôstom tak očakávame jeho
zmŕtvychvstanie.
Večer, resp. v noci sa začína sláviť Veľkonočná vigília. Je to
svätá noc, v ktorej Pán Ježiš vstal zmŕtvych. Vtedy si pripomíname
najväčšie tajomstvo našej viery, keď Kristus ako pravé a večné Svetlo
zažiaril všetkým ľuďom, a tak prežiaril temnoty sveta a hriechu. On
svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a ponúkol človeku nový
život, večný život.
Dovoľte mi, drahí čitatelia, bratia a sestry, na záver Vám
všetkým popriať spolu s pánom farárom a naším diakonom požehnané
a milostiplné veľkonočné sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša
Krista a vôbec celé veľkonočné obdobie, ktoré slávime. Dovoľte
Kristovi, aby ako večné Svetlo zažiaril aj vo Vašich srdciach a Vašich
životoch, a aby Vás neustále napĺňal veľkonočnými darmi, ktoré vyšli
spolu s ním z hrobu a ktoré On zosobňuje – nádejou, pokojom,
radosťou a láskou.
vdp. Ľuboš Mihálka, kaplán Farnosti sv. Klimenta Močenok
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Kultúrno-spoločenské akcie v novoročnom a fašiangovom období v
našej obci boli následovné:
- Najkrajšie sviatky roka sme si pripomenuli v kultúrnom dome Vianočnou
akadémiou, ktorú si pripravili pani učiteľky a žiaci miestnej ZŠ.
- Oslava Nového roka 2016 a výročia vzniku SR sa konala 1. januára 2016
pred areálom MKS. Občanom sa pri tejto príležitostí prihovoril starosta
obce, zaželal všetkým pokojný a úspešný Nový rok. V kultúrnom
programe vystúpili miestne spevokoly, záver slávnosti patril
veľkolepému ohňostroju.
- Plesovú sezónu v obci zahájila MO CSEMADOK-u tanečnou zábavou s
koštovkou vína. Z odovzdaných vzoriek vína prvenstvo na základe
rozhodnutia poroty získalo víno Mária Rábeka, č.d. 648.
- 13. februára futbalový klub KFC TIBI usporiadal v kultúrnom dome Ples
športovcov. K výbornej zábave prispela výborná hudba, chutná večera,
bohatá tombola a pestrý sortiment občerstvenia.
- aj v tomto roku sme sa potešili premiérou divadelného predstavenia
„Dedinské vrabce“, ktorú si pre nás pripravil divadelný súbor MO
Csemadok-u , v réžií Márii Kokešovej. Ďakujeme všetkým účinkujúcim
za ich kvalitné výkony, za čo boli odmenení potleskom.
PRIPRAVUJEME:
- 30. apríla obec pripravuje Stavanie obecného mája pred MKS s
kultúrnym programom
- Celoobecné oslavy Dňa matiek
- detské divadelné predstavenie miestnej ZŠ

Futbalisti už môžu hrať pod svetlami
Na futbalovom štadióne je kompletne dokončené umelé
osvetlenie. Pred pár rokmi bola opravená a funkčná len polovica
svietidiel. Zvyšok si zobral do parády hráč KFC Jozef Šípka, vďaka
ktorému svietia všetky lampy. Ako sme sa dozvedeli, šikovný opravár
za svoju robotu nechcel nič, všetko urobil zadarmo.
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„Umelé osvetlenie budeme využívať na tréningy a prípravné
zápasy najmä v letnom období,“ priblížil tréner KFC Ladislav Kokeš
ml. Jeho tím sa zatiaľ nechystá ísť cestou Alekšiniec, ktoré pod
osvetlením hrávajú aj majstráky. „Zatiaľ sme nad tým neuvažovali.
Tam by bol potrebný pasport a povolenia od zväzu. U nás je pre futbal
zaužívané nedeľné popoludnie. Možno časom to bude reálne,“
pokračuje mladý kouč.

Zreparované osvetlenie malo svoju premiéru v stredu 6. apríla.
Modelovaný zápas odohrali seniori KFC proti dorastu. Zvíťazila
skúsenosť, mladíci prehrali 10:0. O výsledok však išlo najmenej.
„Dojmy sú výborné, všetci si pochvaľovali. Bola to pre nás nová
skúsenosť,“ zakončil tréner seniorského mančaftu.
Mgr .Ladislav Odráška, člen RR KZ

Súťaž o Bábsku palacinku
Dňa 19.3.2016 sa uskutočnila v obci Báb súťaž v pečení
palaciniek, ktorú každoročne organizuje obec v spolupráci s MS
Červeného kríža.
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Tento rok sa konal II. ročník.
Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev a medzi nimi mala zastúpenie
aj naša obec, ktorá obhajovala vlaňajšie prvenstvo.
Vôňa pečených palaciniek lákala množstvo návštevníkov na
ochutnanie a následné hodnotenie družstiev.

Júlia Sirková vpravo a
Kristína Odrášková

Našu obec zastupovalo 2-členné družstvo vedené p. Júliou
Sirkovou. Do palaciniek dávala rôzne plnky, ako: gaštanovú
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s parížskym krémom, jablkovo - džemovú, jahodový a malinový
džem, zmrzlinu. Nakoniec boli palacinky poliate čokoládou a zdobené
ovocím.
Medzinárodná odborná porota nakoniec rozhodla, že sa v tomto
roku víťazom stalo družstvo z Pustých Sadov. Náš tím získal veľmi
krásne druhé miesto, za čo mu srdečne blahoželáme.
Anna Vencelová, členka RR




Aj tento rok prebehla v uliciach obce Horná Kráľová zbierka pre
Hodinu deťom, ktorá je realizovaná Nadáciou pre deti Slovenska.
Naši žiaci – dobrovoľníci, vyzbierali sumu 286,61eur , ktorá bola
poukázaná na účet Nadácie. Všetkým, ktorí prispeli ĎAKUJEME !
Prvé sväté prijímanie sa uskutoční 8. mája 2016 a zúčastní sa ho 13
detí z našej obce
Poslanci OZ navštívili v dňa 12. marca partnerskú obec Búč, kde
sa zúčastnili zabíjačkového festivalu.
Dňa 15.4.2016 žiaci zo základnej školy vyzbierali na verejnej
zbierke Deň narcisov 2016 sumu 477,57 ktorá bola zaslaná na účet
nadácie Liga proti rakovine.
Vyše dvadsať občanov z Hornej Kráľovej sa zúčastnili od 5. do 9.
apríla farskej púti do Ríma v Milosrdnom roku. Pútnici navštívili
všetky pápežské baziliky - sv. Petra, sv. Pavla za hradbami,
Lateránska baziliku, Santa Mária Magore, v ktorých sú otvorené
Sväté brány. Tu môžu veriaci za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
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Vítajte medzi nami:
Lilien Odrášková,

nar. 2.12.2015, Hlavná 93

Kristína Trusková, nar.18.2.2016, Hlavná 79
Alexis Pistovičová, nar.16.2.2016, Vinohradnícka 619
Nikola Bilová,

nar. 25.2.2016, Malá Kráľová 229

Eliška Dobošová,

nar. 28.3.2016, Hlavná 80

Blahoželáme novomanželom:
Ing. Marek Lencsés
Školská 397

Zdenka Lenická
Nad Humnami 445

Ing. Peter Bako
Nad Humnami 676

Mgr.Petronela Uličná
Víťaz 196

Marek Suchý
Domoviny 711

Monika Vargová
Čab

Navždy nás opustili:

Jozef Paczka 80 r., Hana Grígerová 60 r., Veronika Vörösová 83 r.,
Jozef Boháč 56 r., Jozef Lenčéš 79 r., Jozef Tóth 80 r., Barbora
Lenčéšová 76 r., Ján Šarközi 58 r., Irena Bobeková 67 r., Vilma
Macháliková 92 r., Gabriel Hipp 83r.
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Zimnú prestávku si naše tímy tradične spestrili účasťou na halových
turnajoch. Seniori si zahrali na halových majstrovstvách okresu Šaľa o pohár
firmy Tibi, ktorý sa po dlhšej odmlke hral v mestskej športovej hale v Šali.
Podujatie bolo úspešné, do haly si našla cestu jedna z najvyšších diváckych
návštev v histórii. Naše mužstvo hralo o medaily, ale napokon obsadilo
štvrtú priečku, keď v zápase o tretie miesto prehralo so susedným Hájskym.
Víťazom sa stali po druhýkrát dorastenci Šale.
Február je mesiacom, kedy sa koná valné zhromaždenie FK. Inak
tomu nebolo ani v tomto roku. Vedenie klubu ocenilo
najlepších strelcov, nezabudlo sa ani na jubilantov.
Najlepším futbalistom KFC za rok 2015 sa stal po
druhý raz po sebe Štefan Lalák.
Populárny Pišta prišiel do Hornej Kráľovej
v lete 2013. Ako sám hovorí, neprišiel celkom do
neznáma. „Keď som prichádzal do KFC, poznal som
niektorých chalanov, hlavne trénera a prezidenta. To
rozhodlo a neľutujem. Práve naopak, bavím sa
futbalom a môžem potvrdiť, že je to tzv. rodinný
klub. Na takú malú obec chodí pomerne veľa
fanúšikov, ktorí nás povzbudzujú,“ uviedol stredný
záložník so skúsenosťami s najvyššej súťaže na Slovensku.
Víťazstvo v ankete o najlepšieho futbalistu ho teší, ale tradične
skromne dodáva: „Anketa nie je taká dôležitá ako víťazstvá. Za všetky hlasy
samozrejme ďakujem, aj keď som si vedomý, že mnohí chalani mali
výborný rok.“
Pišta si okamžite získal popularitu nielen medzi spoluhráčmi, ale aj
divákmi. Čo si želá do nového roka? „Všetkým prajem hlavne veľa zdravia.
Spolu so spoluhráčmi chceme baviť divákov aj naďalej. Pozdravujem
všetkých fanúšikov,“ zakončil Lalák, ktorého na každom zápase
povzbudzuje takmer celá jeho rodina.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ
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