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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
 

Konali sa v sobotu 24. mája 2014, u nás v dvoch volebných 

okrskoch. V prvom okrsku /zasadačka OcÚ/ s predsedom Mgr. 

Michalom Morvayom a v druhom /ZŠ/ funkciu predsedníčky 

zastávala Bc.Ingrid Odrášková. Z počtu1572 oprávnených voličov  sa 

volieb zúčastnilo 102 voličov. Počet odovzdaných platných hlasov bol 

97 za oba volebné okrsky. Percento  účasti voličov v našej obci bolo 

6,48 % /celoštátna účasť bola 13%/.  
Priebeh a platnosť volieb potvrdili predsedovia oboch volebných 

okrskov. 
                            

Monika VÖRÖSOVÁ, samostatná odborná ref..OcÚ  
 

 

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY 
 

 

     Dňa 3. mája 2014 sa  v lokalite Lúky konal štvrtý ročník Detských rybárskych 

pretekov KRÁĽOVSKÁ RYBKA. Oproti minulým rokom sme deťom pripravili 

veľké prekvapenie – za pomoci  Miestneho kultúrneho strediska pri Obecnom úrade  

sme zakúpili biče so základnou výbavou, ktoré si po odlovení preteku odniesli so 

sebou ako vecnú cenu. 

Aby toho nebolo málo, 

pôvodná nepriaznivá 

predpoveď počasia sa 

nenaplnila a počas 

celých  pretekov 

panovalo príjemné 

počasie. Dážď nám 

spestril iba koniec 

pretekov a záverečný 

ceremoniál, pri pohľade 

na množstvo 

hodnotných cien však 

deťom vôbec nevadil. 

Dvadsaťpäť pretekárov 

vo veku od 4 – 15 rokov 

dohromady ulovilo viac ako dvesto rýb, čo je veľmi pekný výsledok. Medzi deťmi 

a rodičmi panovala priateľská nálada, ale aj pravá športová rivalita. Tešíme sa na 

ďalšie vydarené podujatia.  LOVU ZDAR !                                  

Samuel Adrien MÓRY, organizátor 
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SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV 
Ako sme si mohli  všimnúť v  obci sú od polovice apríla umiestnené dva 

nové biele kontajnery na použité odevy, obuv  a hračky. Jeden kontajner  je pri 

potravinách Centrum a druhý pri Artézskej studni. Občania, ktorí odovzdajú 

nepotrebné oblečenie, obuv a hračky pomôžu nielen ľuďom v núdzi, ale zároveň 

pomôžu aj ich ekologickému využitiu. Žiadame Vás, aby ste do týchto kontajnerov 

nedávali iný druh odpadu, pretože v tom prípade, nám budú z obce odobraté. 

Podľa informácií Ponitrianskeho združenia obcí, ktorého členom je aj naša 

obec sa bude zber plastov, papiera a bioodpadu v očipovaných  farebných 

kontajneroch,  konať od augusta 2014. Modré, žlté a hnedé nádoby dostali len 

domácnosti. Projekt bol spracovaný  pre fyzické osoby. Podnikatelia si  nádoby 

zakúpia sami .Zbierať  sa budú   fyzickým a právnickým osobám spolu. Ak nám 

bude doručený plán vývozov, budeme vás o ňom včas informovať.  Združenie 

zakúpi svojim členom-obciam aj veľké 1100 l nádoby na tento druh odpadu a to v 

našej obci pre: Kultúrny dom, Obecný úrad a Poštu, Materskú a Základnú školu.  

Takisto sú nám dodané aj nové kontajnery-zvony na sklo z domácností. Tieto 

budú  tiež rozmiestnené v obci . 

                           Marta LOVÁSOVÁ, samostatná odborná ref. OcÚ 

 

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

Druhého zasadnutia OcZ sa zúčastnilo osem poslancov 

(ospravedlnený bol T.Rábek). Program tvorilo 9 bodov. Ako 

prvá vystúpila v programe Mgr. V.Holubková, ktorá poslancom 

predniesla obsah textu do kroniky za rok 2013. S malými 

pripomienkami poslanci text schválili. V bode 3 si vzali slovo Mgr. Ladislav 

Odráška a starosta obce, ktorí informovali poslancov o možnosti vstúpiť do 

troch projektov. Ide o projekty Kultúrny dom, Materská škola,cesty 

a chodníky. Poslanci schválili spoluúčasť 5% na všetkých troch projektoch. 

V bode rôzne prerokovali poslanci žiadosť Miloša Rábeka o opatrovateľskú 

službu pre matku Máriu Rábekovú. OcZ požiadalo žiadateľa o doplnenie 

stupňa obtiažnosti u pacientky. OcZ schválilo návrh poslanca Gabriela 

Lencsésa vykonávať dychovú skúšku na alkohol pred každým zasadnutím 

OcZ  u všetkých prítomných členov. Návrh schválilo sedem poslancov, proti 

bol Ing. V.Lovász. V bode rôzne schválili poslanci návrh Ing. V.Lovásza 

presun finančných prostriedkov v rozpočte obce z položky Nákup HON-u v 

sume 20.000,- Eur do položky Ostatné služby (za 6 poslancov, proti Ing. 

Gabriel Odráška, zdržala sa Gabriela Hippová). Naopak  jednomyselne 

schválilo  žiadosti MO Csemadok-u o mimoriadne dotácie (jedna na 

divadelné predstavenie v sume140,- eur, druhá na 50. výročie Borkóstoló 

v sume 150,- eur). Rovnako 8 poslancov schválilo žiadosť o mimoriadnu 

dotáciu pre FK KFC TIBI v sume 4.000,- eur na zabezpečenie prevádzky 
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športového areálu. Bola schválené odmena kronikárkam obce v sume 145,- 

eur a takisto poslanci schválili žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre DHZ 

v sume 250 ,-eur na nákup uniformy pre člena DHZ. V bode  rôzne OcZ 

schválilo žiadosť o úpravu cesty Pri Potoku. Poslanci neschválili žiadosť o 

vybudovanie chodníka na ulici Hlohovecká, nakoľko cesta nie je obecná. Za 

úpravu bol jeden poslanec (Ing. Gabriel Odráška), proti Jozef Šoka a  

Gabriel Lencsés, zdržali sa ostatní poslanci. OcZ schválilo predaj obecného 

pozemku pre žiadateľku Ivetu Murčovú v celkovej výmere 336 m
2
,spolu za 

1.680,- Eur. V bode rôzne poslanci tiež schválili sprístupnenie sekcie „Čo 

nás trápi?“ na webovej stránke obce. (za  sedem poslancov, zdržal sa 

J.Šoka). Jednomyseľne poslanci schválili zapožičanie klubu mladých pre 

miestne organizácie v obci bezplatne. Na návrh poslanca  Jozefa Šoku bol 

starostovi obce schválený plat 1.958,- eur, v čom je zahrnuté  20% navýšenie 

základného platu (za J. Šoka, G. Lencsés, J. Lenický, Ing. V. Lovász, 

J.Morvay, proti Ing. G. Odráška, zdržala sa  G. Hippová). Poslanci zrušili 

uznesenie č. 15-I.-OZ/2014 (OcZ neschvaľuje výstavbu  plotu pri kultúrnom 

dome.). Za zrušenie uznesenia boli šiesti poslanci, zdržal sa Ing.V.Lovász.  

OcZ schválilo dokončenie vybudovania krajnice na odvod dažďovej vody na 

ulici Hlavná po most pri Stavebninách  Kubica (zdržala sa G. Hippová, proti 

Ing.G.Odráška a Ing.V.Lovász, za  J.Šoka,  G. Lencsés, J.Lenický, J.Morvay) 

Telegraficky k ďalším bodom: interpeláciu nevyužil ani jeden 

poslanec. V bode 6 OcZ vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesenia 

z februárového zasadnutia OcZ. V závere bolo odsúhlasené uznesenie.  
6.5.2014 sa konalo tretie zasadnutie OcZ. Zúčastnilo sa ho 8 

poslancov, ospravedlnený bol J.Morvay. Prítomní boli aj hostia: V.Hipp, 

D.Lalúch, J.Móry a R.Kompas. V bode číslo dva sa prerokoval rozbor 

čerpania z rozpočtu obce za prvý kvartál roku 2014. K tomuto bodu mal 

návrh poslanec Ing.Gabriel Odráška, ktorý navrhoval zapracovať zmeny 

v rozpočtovom opatrení:  

 - vo výdavkovej časti – materiál na údržbu miestnych komunikácií odrátať 

sumu 1.000,- eur, 

- vo výdavkovej časti – odrátať mzdy OcÚ v sume 2.770,- eur, odvody 

OcÚ v sume 277,- eur a odvody v sume 703,- eur a doplniť sumu 4.750,- eur 

na akciu: vybudovanie autobusovej zastávky na Sereďskej ulici. 

Za návrh boli dvaja poslanci (Ing.G. Odráška a T.Rábek), zdržala sa G. 

Hippová, ostatní poslanci boli proti. V tom istom bode bolo schválené  

uznesenie č.8, ktoré znie: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 s 

pripomienkami: 

- z kolonky iné služby sumu 1.313,- eur rozdeliť: 1.000,- eur na opravu 

traktora 313,- eur na materiál na verejnú zeleň a do príjmovej časti doplniť 
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sumu 1.182,- eur z vratiek za energie. Za toto uznesenie hlasovali šiesti 

poslanci, zdržal sa (T.Rábek) a  proti  bol(Ing.G. Odráška).  

V bode číslo 3 interpeloval poslanec Ing.V.Lovász ohľadne 

odstaveného auta pri zvonici na Hlavnej ulici kvôli poškodeniu trávnika, ten 

istý poslanec predniesol aj ďalšiu interpeláciu, aby sa na konci občasníka 

Kráľovských zvestí vo vete: „Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a 

upravovať príspevky“ doplnilo so súhlasom autora. V dalšom bode poslanci 

prerokovali VZN o rozpočtových pravidlách. So zapracovanými zmenami 

ho nakoniec jednohlasne schválili. Nasledoval bod rôzne, ktorý bol tradične 

najbohatší. Na úvod tohto bodu OcZ schválilo spoločenskú záruku ako obce 

Horná Kráľová pre Ing. Mareka Móryho nad jeho správaním v prípade jeho 

prepustenia z väzby na slobodu (za boli všetci poslanci). R.Kompas osobne 

podal svoju žiadosť o úpravu cesty na ulici pod Tópartom. OcZ uložilo 

komisii výstavby a územného plánovania spracovať finančný návrh na 

úpravu cesty Pod Tópartom a predložiť ho na ďalšie zasadnutie OcZ. 

Viacero požiadaviek mal  D.Lalúch. Prvá sa týkala vybudovania osvetlenia 

a spomaľovačov na ulici Pod Tópartom. OcZ uložilo pripraviť cenovú  

ponuku na realizáciu osvetlenia na tejto ulici a takisto preveriť možnosť 

vybudovania spomaľovačov na tejto ulici. D. Lalúchovi OcZ schválilo 
predaj obecných pozemkov a takisto poslanci schválili prenájom obecného 

pozemku vo výmere 745 m
2 

žiadateľovi D. Lalúchovi na predajnú plochu 

štrku, kameniva a pieskov. Poslednú žiadosť od D.Lalúcha OcZ neschválilo. 

Išlo o odkúpenie obecného pozemku, v kat. území Horná Kráľová, parcela 

číslo 270/1 vo výmere 4109 m
2
. Bolo potrebné k tomu zrušiť uznesenie č. 

20-VIII.-OZ/2013. Za zrušenie uznesenia boli iba traja poslanci (G.Lencsés, 

J.Šoka a Mgr.L.Odráška), proti zrušeniu T. Rábek a Ing.V.Lovász a zdržali 

sa G.Hippová, Ing.G. Odráška a J.Lenický. OcZ schválilo prevádzku 

školského bufetu v priestoroch základnej školy  o rozlohe priestoru 4,95 m
2
 

v sume 8,-eur/m
2
/1 školský rok (10 mesiacov) pre žiadateľa Petra Šuvadu - 

PS Drive, Nitrianska 1254/23, Močenok. Takisto schválilo podiel obce na 

oslavách 20. výročia posviacky nášho kostola (pozvanie kňazov, našich 

občanov,ktorí pomáhali pri výstavbe a slávnostný obed na nedeľu 

7.9.2014).Návrh predniesol starosta obce. Prítomní poslanci schválili v sekcii 

„C“aj vytvorenie urnového hája na miestnom cintoríne.  

 
Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 
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KULTÚRNE AKCIE FOTOOBJEKTÍVOM 

 
Predstavenie CYLINDER, div.súbor „ DESAŤ“ 

 

 
Stavanie obecného mája pred MKS 
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Prednáška v KM s tématikou VEĽKONOČNÉ ZVYKY  

 

 
 

Predstavenie STRETNUTIE U ANIČKY, KDS pri ZŠ 
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 KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
     

V uplynulom období sa v našej obci uskutočnili zaujímavé a pestré kultúrne 

podujatia. Z tých vydarenejších vyberáme: 

- Divadelný súbor  DESAŤ pri MKS v réžii Ing. Tomáša  Lencsésa  naštudoval 

veselohru CYLINDER. Premiéra sa konala 4.apríla 2014 a repríza 6. apríla 

2014 v kultúrnom dome. Publikum sa výborne  bavilo a  skvelé herecké výkony 

odmeňovalo častým potleskom. S hrou sa  úspešne  predstavili  aj divákom v 

Trnovci nad Váhom. 

- Atmosféru Veľkej noci v našej obci spestrila prednáška  O VEĽKONOČNÝCH 

ZVYKOCH, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej a uskutočnila 

sa 16.4.2014 v klube mladých. Prednášala  Mária Danková, dlhoročná turistická 

sprievodkyňa mestom Nitra  a jej manžel Dušan  Danko spestril prednášku  

prednesom básní. Prítomní poslucháči sa dozvedeli mnoho zaujímavého zo 

zvykov z nášho okolia a v besede  potom porovnávali tieto zvyky so zvykmi 

z našej obce. Celkovú atmosféru prednášky dotvárala aj výstava predmetov 

s veľkonočnou tematikou, ktoré vytvorili ruky našich žien. Poďakovanie patrí 

nielen prednášajúcim, ale aj predsedovi MO MS  Ing. Vladimírovi Lovászovi za 

uskutočnenie tejto akcie a občanom za hojnú účasť. 

- Tak ako po iné roky sa u nás v predvečer 1. mája uskutočnila slávnosť 

STAVANIA MÁJA. Po príhovore starostu  obce Emila Rábeka sa v kultúrnom 

programe predstavili domáce spevokoly - MO Matice slovenskej, MO 

Csemadok-u a záver vystúpenia patril spevokolu Kráľovanky. Pri stavaní Mája 

pracovníkom obecného úradu pomáhali aj členovia Dobrovoľného hasičského 

zboru. Naši hasiči boli aj tento rok aktívni a pripravili pre návštevníkov chutné 

zabíjačkové špeciality, o ktoré bol mimoriadne veľký záujem.  

- Členky Zväzu zdravotne 

postihnutých  občanov pod 

vedením predsedkyne p. J. 

Ristovej a Miestne kultúrne 

stredisko pripravilo  VÝSTAVU 

RUČNÝCH PRÁC. Návštevníci 

mali možnosť vidieť krásne 

výšivky, veľkonočné vajíčka, 

perníčky, krojované bábiky, 

košíky, ikebany, ručne maľované 

sklo a rôzne iné zaujímavé 

predmety. Výstava bola 

inštalovaná v klube mladých dva týždne a navštívilo ju 300 záujemcov.  

- V rámci osláv DŇA MATIEK detský divadelný súbor pri ZŠ pod vedením Mgr. 

V.Bálešovej, Mgr. K.Porhajášovej a Mgr.K.Chrenkovej  naštudoval so žiakmi 

ZŠ pekné divadelné predstavenie s pesničkami STRETNUTIE U ANIČKY. 

Deti si právom za výborné výkony  zaslúžili dlhotrvajúci potlesk a uznanie. 
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- -MDD naše deti základnej školy  oslávili  „Tradične-netradične“. Tradičný bol 

výborný  guláš, ktorý pripravili členovia PZ Dubina , tradičná bola zábava, hry a 

súťaže  a netradičný bol v tom, že našu  školu navštívil Klub vojenskej histórie 

Červená hviezda z Nového mesta nad Váhom, ktorý priblížil prístupným 

spôsobom históriu, výzbroj a výstroj vojakov II. svetovej vojny. Prehliadka 

zbraní, munície, ale hlavne ukážky použitia zbraní žiakov zaujali a veríme, že v 

mnohom aj podali vysvetlenie a ponaučenie o II. svet. vojne. 

- -deti z MŠ v rámci MDD prežili krásny deň plný hier a zábavy na futbalovom 

štadióne. Občerstvenie  im zabezpečil starosta  obce. 

- čitateľov obecnej knižnice potešíme zakúpením nových kníh pre dospelých ,  

deti a mládež.  

Pripravujeme : 

- Obecné dni-Hody 2014 , slávnosť 20.výročia  posviacky miestneho kostola 

  Narodenia Panny Márie 

-Celoobecné  osláv y Október mesiac úcty k starším 

-Prednášku  pre  verejnosť o zdravej výžive 

                                                          Marta  LOVÁSOVÁ, vedúca MKS                                                                                                                                  

  

POZVÁNKA   

na Obecné dni-Hody 2014 a na slávnosť 20. výročia posviacky  

kostola Narodenia Panny Márie 

SOBOTA – 6.SEPTEMBRA 2014 
- 15,30 hod. zahájenie  Obecných dní na futbalovom štadióne, príhovor starostu 

obce p. Emila Rábeka 

- Vyhodnotenie prezentácie vo varení gulášu  

- Kultúrny program, v ktorom vystúpia domáce spevokoly:MO Matice slovenskej, 

MO Csemadok-u a Kráľovanky. Za hostí privítame :JUMPING Šaľa, 

Heligonkárov z Hrušova,Chlapov z Dolnej Lehoty, FS Močenčanka, FS 

Kepežďanka, Viktóriu  Stachovú zo Šoporne a maďarský spevokol z partnerskej 

obce Kestúc . 

- 19,30 hod. - diskozábava 

Pre návštevníkov  hodové občerstvenie pripraví miestny  FK KFC TIBI. 

 NEDEĽA – 7.SEPTEMBRA 2014 
- 9,00  hod. slávnostná svätá omša v maďarskom jazyku 

- 10,30 hod. slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku. Účasť na omši prisľúbili  

- dp.Peter Dušička, dp. Pavol Kruták, dp.Juraj Dolinský, dp.Valent Licsko, dp. 

Štefan Rácz, dp.Jozef Černák a dp.Miroslav Cimerák. 

- 12,00 hod. slávnostné pohostenie v kultúrnom dome 

Popoludní na miestnom štadióne futbalisti odohrajú majstrovské stretnutia a nebude 

chýbať ani zábava pri kolotočoch a iné atrakcie  

PONDELOK – 8. SEPTEMBRA 2014 
- sväté omše v obvyklom čase  

- futbalové stretnutia vo vekových kategóriách dorast, starí páni a exibičné hodové 

stretnutie mužstva dospelých.                                                      
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
       

 DHZ v Hornej Kráľovej zorganizoval dňa 12. apríla 2014 akciu 

„Ochutnávka vína“. Konal sa už tretí ročník. Na degustáciu bolo odovzdaných 24 

vzoriek vín. Vzorky boli nielen od našich pestovateľov hrozna, ale aj z iných obcí. 

Sme veľmi radi, že v silnej konkurencii naše vína obstáli veľmi dobre. Odborná 

porota pod vedením p. Ľudovíta Hochela vyhodnotila vína nasledovne : šampiónom 

súťaže sa stal pán Bohuš Lenčéš z Močenka s odrodou „Chardonay“. 

Biele vína : 
1. miesto – p. Ivan Tóth z Hornej Kráľovej č.588 -odroda „Veltlín zelený“ 

2.miesto –  p. Marián Lovász z Hornej Kráľovej č.551-odroda „Rizling vlašský“ 

3.  miesto-  p. Štefan Sabo z Hornej Kráľovej č.434-odroda „Zmes biele“ 

Červené vína : 
1.miesto – p. František Dudáš z Horného Ohaja-odroda“Dunaj“ 

2.miesto-  p. Bohuš Lenčéš z Močenku-odroda“André“ 

3.miesto-  p. Marián Lovász z Hornej Kráľovej č.551-odroda „Cuvée“ 

Odborná  porota okrem vyhodnotenia skonštatovala, že odovzdané vzorky 

oproti predošlému roku vzrástli na kvalite, čo dokazuje, že hlavne naši pestovatelia 

hrozna vyrábajú z roka na rok kvalitnejšie vína.  Okrem dobrých vín si mohli 

návštevníci pochutnať aj na kvalitných zabíjačkových špecialitách.  

 

PRETEKY HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV 
 

      Naše hasičské družstvo sa 7.6.2014 zúčastnilo na okresných previerkach 

pripravenosti hasičských zborov, ktoré sa konali v Šali. Družstvo z Hornej 

Kráľovej obstálo a splnilo všetky disciplíny v rámci požadovaných limitov. 

Vo vodnom útoku  

sme v rámci okresu 

dosiahli 3. miesto a 

v celkovom 

hodnotení 4. 

miesto. Na 

dosiahnutie lepších 

výsledkov je 

potrebné omladiť 

družstvo a 

zmodernizovať 

techniku. 

                                         
Jozef  LENICKÝ, 

predseda DHZ 
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Vítajte medzi nami:   

 

Sebastián Torák,  nar. 17.4.2014, Sereďská 661 

 

Adam Bleho,  nar. 22.4.2014, Cintorínska 27 

 

Dorota Bartová,  nar. 30.4.2014, Vinohradnícka 606/15 

 

Kristína Bilová,  nar. 7.5.2014, Školská 382 

 

 

Blahoželáme novomanželom: 
        

Miroslav Lenický                        Lenka Tóthová 

Sereďská 641                               Hájske 

 

Ing. Martina Odrášková              Andrej Magyar 

Školská 394                                 Nové Zámky 

 

Ing. Marcela Packová                  Rastislav Šalkovský 

Sliváš II. 351                               Nitra 

 

Jozef Šikula                                 Elvíra Vagundová 

Malá Kráľová 169                       Nitra 

 

Ivan Lefkovits                              Ing. Ivana Krajčovičová 

Hlavná 524                                  Sereď 
 

 

 
 

 

Navždy nás opustili: 

Ignác Pápay 60 r., Mária Rábeková 75 r., Helena Lenčéšová 75 r., 

Helena Ivanová 87 r., 
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 

       Po vydarenej jesennej časti, kde našie A mužstvo obsadilo prvé miesto, nastal 

jarný ústup z pozícií. Získali sme iba 19 bodov (pre porovnanie – na jeseň sme 

uhrali 32 bodov), čo znamená v súčte 51 bodov a celkové šieste miesto v piatej lige 

juh. V jarnej časti sa nám až tak nedarilo na ihriskách súperov, kde sme boli takí 

úspešní na jeseň a tieto body nám chýbali v boji o popredné miesta. Keď sa k tomu 

prirátajú aj domáce straty, výsledkom je skóre 70.42 a bilancia 15 výhier, 6 remíz 

a deväť prehier. Mužstvo trénerov L. Kokeša ml. a A. Krajačiča čaká náročná letná 

príprava a po nej účasť v reorganizovanej piatej lige STRED. Diváci sa môžu tešiť 

po dlhom čase na derby zápas s Močenkom. Naopak, o jedno miesto  si polepšili 

dorastenci. Z jesenného deviateho miesta poskočili o jednu priečku. Získali 38 

bodov, skóre 75:67. Budeme sa opakovať: v dorasteneckom tíme je problémom 

najmä tréningová a bohužiaľ aj zápasová morálka. Tréner G. Lencsés to s chlapcami 

nemá ľahké. Napriek tomu evidujeme aj pozitíva a to je štart troch dorastencov 

v jarnej časti v A mužstve. Naopak, tréningová morálka sa zlepšila u žiakov. Tento 

fakt sa prejavil aj v tabuľke, po jarnej časti patrilo našim najmenším piate miesto. Na 

jeseň získali desať bodov, na jar však až sedemnásť! Pevne veríme, že práca 

mladého trénera P. Odrášku bude prinášať ovocie a žiaci budú ešte viac napredovať. 

Perličkou je, že v žiackom mužstve si našli miesto aj dve dievčatá, ktoré sa na 

ihrisku rozhodne nestratia. V neposlednom rade treba spomenúť aj prípravku, ktorú 

má na starosti I. Sklenár. Naši úplne najmenší futbalisti absolvovali sériu turnajov 

v rámci miniligy M. Stocha, kde si zmerali sily s mužstvami Lehoty, Močenku a V. 

Zálužia. V súčte všetkých zápasov zo všetkých turnajov obsadili tretie miesto. 

V prípravkárskom výbere sú viacerí talentovaní chlapci, niektorí sú vekom ešte stále 

len v škôlke. Dúfajme, že im elán vydrží aj naďalej.  

   Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 
 

 

OSPRAVEDLNENIE 
     V minulom vydaní obecného občasníka č. 1/14  sa nedopatrením stalo, že na titulnej strane 

nebolo správne uvedené poradie farieb na vlajke SR /biela-červená-modrá/. Správne mali byť 

farebné pruhy uvedené v poradí biela-modrá-červená pričom štátny znak SR má byť 

umiestnený v strede na modrom pruhu. Za tento nedostatok sa vydavateľ obecných novín 

svojim čitateľom, ospravedlňuje s prísľubom, že v budúcnosti sa chyba tohto druhu nesmie 

opakovať. 

                                                                Redakčná rada KZ 
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