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VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR
12. jún 2010
Výsledky za volebný obvod Horná Kráľová
Na základe odovzdaných hlasov voličov v oboch volebných okrskoch
/KD,ZŠ/ boli vo volebnom obvode našej obce dosiahnuté tieto výsledky:
Strany a hnutia zvolené do NR SR
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SMER
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MOSTHÍD
136

SDKÚDS
93

KDH

SaS

SNS

64

49

42

Volebné výsledky mimoparlamentných strán
7.ĽS HZDS
20 hlasov
8.SDĽ
19
9.SMK
12
10.Paliho kapurková
6
11.KSS
5
12.ÚNIA-Strana pre Slovensko
2
13.Strana rómskej koalície
0
14.Nová demokracia
4
15.ĽS Naše Slovensko
2
16.Aliancia za Európu národov
0
17.Európska demokratická strana
2
18.ZRS
2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
1511
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
785
Počet prvovoličov:
9
Počet odovzdaných platných hlasov:
774
Účasť vo voľbách 51,95%, celoštátna účasť 58,83 %
Podklady o voľbách občasníku poskytla Monika Vörösová, zapisovateľka
volebnej komisie.
Michal LENČÉŠ, šéfredaktor KZ
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PLNÍME VOLEBNÝ PROGRAM OBCE
AKCIE V REALIZAČNOM FINIŠI
Prinášame aktuálny prehľad o plnení obecných investičných akcií za
obdobie I. polroka, nakoľko sumár ich realizácie za štvorročné funkčné
obdobie orgány miestnej samosprávy vykonajú až v jeho závere, v mesiaci
november 2010.
Dielčie hodnotenie za prvých šesť mesiacov roka vyznieva pre obec
a najmä pre občanov priaznivo, je optimistické.
V náväznosti na ťažiskové práce v roku 2009 bola v máji t.r. ukončená
a skolaudovaná ďalšia bytová stavba v obci a to nájomná 6-bytovka,
vybudovaná v rámci nadstavby budovy obecného úradu. Boli tu zriadené 4
dvojizbové, 1 trojizbový a 1 jednoizbový byt s kompletným bytovým
štandardom. Bytovka má riešený samostatný vstup z bočnej strany, ohradený
vydláždený dvor, rozvody vody, plynu, elektriny, kanalizácie a vykurovania
sú vybudované ako samostatné, nezávislé od priestorov a prevádzky
obecného úradu. Dodávateľom stavby bola firma SI-Staving, s.r.o. Rudina v
investičnom náklade bol 246.519,- eur.
Prehľad finančného zabezpečenia stavby:
- dotácia Ministerstva výstavby a reg.rozvoja SR
73.950,00 eur
- 1%-ný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
172.563,30 eur
- príspevok z rozpočtu obce na stavbu
5,70 eur
- budovanie infraštruktúry b.j. z rozpočtu obce
2.176,00 eur
Finančné náklady na stavbu boli spolu:
248.695,00 eur
Do užívania
boli byty dané 1.
júna 2010, kľúče od
bytov noví nájomníci
symbolicky
prevzali
z rúk
starostu obce Emila
Rábeka.
/slávnostné
prestrihnutie pásky/
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V závere polroka boli zahájené práce na dvoch zostávajúcich akciách
volebného programu, a to na rekonštrukcii a modernizácii budovy základnej
školy a na stavbe multifunkčného ihriska pri ZŠ. Realizáciou projektu dôjde
ku kompletnému zatepleniu objektu školy /obvodové murivo, podlahy,
strecha/, k vybudovaniu sedlovej strechy, k výmene všetkých okien
a vonkajších vchodových dverí, ku kompletnej výmene rozvodov
vykurovania, vody kanalizácie, elektriny, vykoná sa GO plynovej kotolne,
WC s umyvárňami, obnova maľovky a náterov v celej budove a vybuduje sa
zastrešenie chodníka so ZŠ do telocvične. S kompletným ukončením stavby
na ZŠ projekt počíta v termíne do 31.12.2010.

/čelný pohľad na budovu ZŠ po zastrešení/
Stavba multifunkčného ihriska je situovaná v areáli ZŠ vedľa už
prevádzkovanej telocvične. Hracia plocha bude o rozmeroch 40x20 m
vybavená mantinelovým systémom výšky 1 m, ochranné siete budú vysoké
2,870 m. Povrch ihriska sa vybuduje ako multifunkčný umelý trávnik
z polyetylénu, zelenej farby.
Jej čiarovanie bude farebne
odlišné
a umožní
prevádzkové
využívanie
ihriska pre športy: futbal,
hádzanú, volejbal, basketbal
a tenis.
Ihrisko
bude
vybavené
večerným
osvetlením.
Dodávateľom
stavby
multifunkčného
ihriska a jeho vybavenosti je
ADARA Slovakia s.r.o.
Hlohovec.
Výška finančných nákladov stavby je 63.068,45 eur. Termín
ukončenia a sprevádzkovania ihriska je august 2010.
Emil RÁBEK, starosta obce
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PODPORA TVORBY NOVÝCH PRACOVNÝCH
MIEST
Našej obci sa podarilo uspieť so
žiadosťou o nenávratný finančný príspevok ,
prostredníctvom ktorých sa realizuje projekt
s názvom
„Podpora
tvorby
nových
pracovných miest v obci Horná Kráľová“. Začal sa 1.7. a jeho trvanie
je naplánované na jeden rok. O čo v projekte ide? Vďaka sume
126 174,00€ (celkový rozpočet projektu je 132 815,24€ - 5% ide
z vlastných zdrojov obce) obec zamestnala 13 nových pracovných síl.
Z toho desať mužov, ktorých náplňou je práca
v oblasti ochrany životného prostredia, pomocné
stavebné práce a starostlivosť o verejnú zeleň. Obec
zamestnala aj tri ženy, ktoré majú v pracovnej náplni
administratívnu činnosť. Ďalším plusom je
zakúpenie pracovného náradia pre chlapov
pracujúcich vonku, kancelársky papier pre
administratívne pracovníčky. Okrem iného sa vďaka projektu nakúpia
pre obec kosačky a krovinorezy. Pracovné sily boli riadne vyškolené,
ihneď po nastúpení do zamestnania absolvovali kurzy prislúchajúce
ich pracovnej pozícii. Ide o kurzy záhradníckej činnosti, základy
stavebnej činnosti, IT kurz, základy administratívy a samozrejmosťou
je kurz bezpečnosti práce.
Týmito
aktivitami
obec
plánuje
dosiahnuť
svoj
základný cieľ, ktorým je
vytvorenie nových dočasných a trvalo udržateľných miest a tým
zapojenie ohrozených skupín obyvateľstva do pracovného procesu,
čím sa sleduje zvýšenie životného štandardu týchto občanov. Nad
projektom dohliada odborný projektový tím.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
Mgr. Ladislav Odráška, člen RR KZ
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STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
Stavanie zelených májov v našej obci bol ešte v nedávnej minulosti
peknou tradíciou. V živej pamäti si ju zachovávajú tí skôr narodení
spoluobčania. Naopak mladú generáciu táto tradícia už neoslovuje. V snahe
oživiť tento pekný zvyk na celoobecnej úrovni miestna samospráva
s niektorými občianskymi združeniami vyšla s iniciatívou obnoviť stavania
centrálneho mája v obci. Starosta obce zadovážil 17 m vysoký ihličnatý
strom, chlapi jeho vrchol ovenčili topoľovou zeleňou, k nej pripevnili fľašu
s pálenkou, ženy ho vyzdobili pestrofarebnými stuhami a máj bol v plnej
paráde pripravený na slávnostné osadenie. Akt osadenia sa uskutočnil
v predvečer l. mája za hojnej účasti občanov v parku pred MKS. Slávnosť
otvoril a prítomných pozdravil starosta obce Emil Rábek, program podujatia
moderovala Mgr. Veronika Holubková. V príhovore oživila históriu stavania
májov na Slovensku, v našom regióne a v obci. Uviedla, že máj staval
zvyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal a čím bol máj bohatšie
vyzdobený, tým väčšie bolo
bohatstvo devy súcej na vydaj.
Máj bol symbol lásky a bol
vystavený celý mesiac. Niekde
býval
aj
nástrojom
spoločenskej
kritiky.
Neobľúbeným ľuďom postavili
vyschnutý strom tzv. suchár.
Za účinkovania miestnych
spevokolov /Matica slovenská,
Csemadok, Kráľovanky/ ich
hudobného doprovodu p.
Patkolóm a p. Rehákom a za
aplauzu prítomných občanov
chlapi
z OcÚ
s hasičmi
postavili
vyzdobený
máj
a osadili v strede parku MKS.
Svojou
majestátnosťou
a krásou
zdobil
centrum
dediny v priebehu celého
mája.
Veríme, že toto pekné a vydarené podujatie vo zvykoch našej dediny
zaujme opäť stabilné miesto a budeme sa s ním spoločne stretávať každý rok.
Marta Lovásová, vedúca MKS
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Poslanci na zasadnutiach konaných 16. apríla a 11. júna
prerokovali:
- stav čerpania rozpočtu obce za I. štvrťrok 2010 s návrhom zmien,
ktoré sa zapracujú do rozpočtu:
- príjmy: za poskytnutie služieb na kanalizačné prípojky občanom – upraviť na
sumu 2800,- €,
- výdaje: nákup šiacht na kanalizáciu – upraviť na 0,-; zapracovať nájomné za byty
nad OcÚ
- zmeny v časovom a obsahovom pláne práce OZ na II. polrok 2010
schválili:
- -obsah textu kroniky obce za rok 2009
- -spolufinancovanie projektov:
- „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Horná Kráľová“ vo výške 5%
z celkovej sumy, t.j. 6.641,24 €
- „Výstavba viacúčelového ihriska“ vo výške 16.596,96 €
- zabezpečenie úveru v sume 29.483,76 € z Dexia banky, čo je 5% z celkovej
hodnoty na rekonštrukciu ZŠ s MŠ, ktorú obec v zmysle zmluvy musí poskytnúť
ako spoluúčasť,
- finančnú výpomoc 200,- € z rozpočtu obce pre povodňami postihnutú obec Nižná
Myšľa, pre ktorú naša obec vyhlásila dobrovoľnú finančnú zbierku,
- ukončenie prevádzky obecnej ČOV k 1.6.2010 s následným uzavretím zmluvy
s Duslo a.s. Šaľa o vývoze odpad. vôd od individuálnych občanov,
- odpredaj pozemku pre žiadateľov:Ing. Peter Šoka, č.d. 73 /60 + 30 m2/ za 3,40
€/m2; Ivan Števko a manž.Eleonóra, č.d. 251 /512 + 6 + 69 m2/ za 3,32 €/m2
- vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním pre p. Máriu
Kollárovú, rod. Petrovskú
- finančnú výpomoc pre spoluobčanov:
- Pav. Kotlárovú /č.d. 127/ vo výške 100,- €, Alž. Bilovú /č.d. 228/ vo výške 30,- €
- pre budúce volebné obdobie: 9 poslancov OcZ, 1 volebný obvod a 2 okrsky,
funkciu starostu na plný úväzok,
- úpravu platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 od 1.1.2010 vo výške
1.802,- €
- drobné stavebné zmeny v nájomných bytoch nad obecným úradom,
- vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech ŠFRB Bratislava
a MVRR SR /byty nad OcÚ/
- zrušenie decembrové zasadnutia OcZ, vyhodnotenie rozpočtu presunúť na október
zamietli:
- finančnú výpomoc pre žiadateľov:Anna Uherová /č.d. 184/, Margita Stojková
/č.d.228/, Estera Biháriová /č.d.131/, Marcela Lovászová /č.d.574/, Adam Lencsés
/č.d.665/
Mária KOKEŠOVÁ, členka RR
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Nový správca cintorína
Obecné zastupiteľstvo do pozície nového správcu cintorína od 1. mája
ustanovilo Gabriela Sklenára č.d. 24. Náplň a rozsah jeho pracovnej činnosti
vychádza z platného Cintorínskeho poriadku a zo Štatútu o pohrebníctve.
V rámci týchto dokumentov dbá o vyhovujúci vzhľad, čistotu a poriadok na
cintoríne, zabezpečuje vývoz zberných kontajnerov cintorínskeho odpadu,
udržuje v prevádzkyschopnom stave objekt domu smútku a jeho zariadení,
funkčnosť vodovodu a odberových stojanov, vykonáva pravidelné kosenie
areálu cintorína, orezávanie stromov a kríkov, dozerá pri umiestňovaní
nových hrobov a pod.
Nezvyčajná dopravná nehoda
K nezvyčajnej dopravnej nehode došlo v našej obci 17. mája. V čase okolo
pol desiatej večer polícia pred obecným úradom vykonávala bežnú kontrolu
cestnej premávky. Pri kontrole iného auta sa k nim od Močenku blížil
Renault Twigo. Vodič však nezastavil, naopak pri jazde autom zachytil
kontrolujúceho policajta a spôsobil mu vážne zranenia. Po krátkej naháňačke
bol páchateľ Š.R. z našej obce hliadkou zadržaný. Dychovou skúškou mu
namerali 2,29 promile alkoholu. Vodič bol obvinený z trestného činu
neposkytnutia pomoci, ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, ublíženia
na zdraví, jazdy bez vodičského oprávnenia a marenia úradného výkonu.
Následky dažďov
Následky intenzívnych dažďov v júni t.r. sa nepriaznivo prejavili aj v našej
obci. Došlo k porušeniu povrchu rozmočeného Tópartu, zosuvu blata
a zeminy na miestnu komunikáciu. Na svahu vytvoril kaňon široký zhruba
dva metre. Našťastie domy v blízkosti svahu ostali neporušené. Následky
zosuvu operatívne likvidoval obecný úrad so svojimi mechanizmami.
V dôsledku dlhodobých dažďov došlo tiež k zvýšeniu hladiny spodných vôd
a k zaplaveniu suterénnych a pivničných priestorov rodinných domov najmä
v povodí miestnych potokov Dlhý kanál a Folyáš.
Deň narcisov
Verejnoprospešnú zbierku zorganizovala Liga proti rakovine a v tomto roku
to bolo už po štrnásty raz. V apríli do finančného fondu tejto humanitnej
akcie prispeli naši občania sumou 582,54 eur a vyjadrili tak spolupatričnosť
a podporu onkologickým pacientom.
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Beh Devín-Bratislava
Aj tento rok mala naša obec zastúpenie na tradičnom behu Devín –
Bratislava. Opäť to bol Ing. Martin Bobula, ktorý hájil naše farby. V 12 km
závode dobehol na 397. mieste s časom 50:52. Treba povedať, že oproti
vlaňajšku sa zlepšil zhruba o štyri minúty. Behu sa zúčastnilo takmer 4000
účastníkov, aj preto je Martinove umiestnenie viac ako pekné. Na trase
predbehol dokonca aj Mikuláša Dzurindu.
Rybársky úspech
sa
podaril
nášmu
občanovi
Dušanovi
Zabákovi č.d. 708. Na
pretekárskej
súťaži
v Trnovci nad Váhom
v rybolove
zvíťazil
a získal prvé miesto.
Pomohol mu k tomu
naozaj vzácny úlovok.
11 kg vážiaci a 83 cm
dlhý kapor, ktorý však
bol napokon pustený
späť do vody. Súťažilo
vyše 100 rybárov.
Spracoval: Mgr. Ladislav Odráška, člen RR

POHĽAD NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Počet žiakov v ZŠ 155
Počet žiakov v MŠ 48
Počet detí v ŠKD 32
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka - 18
Počet žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku – 18 žiakov, z toho
16 študijné odbory (89%), 2 učebné odbory
Umiestnenie žiakov 9. ročníka v testovaní Monitor 9 - Slovenský jazyk
a literatúra - 3. miesto v okrese Šaľa, Matematika - 4. miesto v okrese Šaľa
spomedzi všetkých škôl – mestských a dedinských
Viacero mimoškolských podujatí – výlety, exkurzie, plavecké výcviky,
zbery, divadlá, výchovné koncerty, škola v prírode, tanečná škola,
rozlúčkové slávnosti, oslavy MDD
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Úspechy na súťažiach: Hviezdoslavov Kubín - 2 x 2. miesto, 1 x 3. miesto
v okresnom kole, Bibl. olympiáda - dekanátne kolo, 1 x 2. miesto,
Olympiáda v nem. jazyku okresné kolo - 1 x 2. miesto, úspešný riešiteľ,
Šaliansky Maťko - 1 x 1.miesto v okresnom kole, Majstrovstvá okresu
v plávaní - 1 x 1.miesto, 1x 2. miesto, 1x 3. miesto, Majstrovstvá okresu v
stolnom tenise jednotlivcov dievčat 1 x 1. miesto, Čo vieš o hviezdach? 1x 3. miesto v okresnom kole, Street Hockey - 2. miesto v okresnom kole,
Európa v škole – okresné kolo Cena poroty za výtvarný projekt pre 5.
ročník
Viac o živote a podujatiach školy nájdete na
www.zseduhornakralova.edupage.org
PaedDr. Roman Urbánik, riaditeľ ZŠ s MŠ

POĎAKOVANIE
Aj naša obec sa zapojila do celoštátnej výzvy o pomoc pre povodňou
postihnuté obce na východnom Slovensku v júni t.r. Obecný úrad
zorganizoval verejnú finančnú zbierku pre ťaţko skúšanú obec NIŢNÁ
MYŠĽA v okrese Košice-okolie.
Finančná čiastka v sume 2.050,- eur bola 18. júna 2010 operatívnezaslaná
na bankový účet tejto obce.
Všetkým, ktorí aj touto akciou vyjadrili svoju solidaritu a občiansku
statočnosť vyslovuje samospráva obce úprimné poďakovanie a verejné
uznanie. Menný zoznam darcov zverejňujeme ako prílohu obecných novín.
Zároveň tlmočíme veľkú vďaku za túto formu pomoci od starostu obce
p. Mariána Karvanského a všetkých občanov Niţnej Myšle, ktorí si veľmi
váţia našu spoluúčasť v ich ťaţkých chvíľach a vysoko si cenia
poskytnutú pomoc.
VÁŢENÍ OBČANIA,
DOVOĽUJEME SI VÁS INFORMOVAŤ O VÁŢNEJ FINANČNEJ
SITUÁCII, V KTOREJ SA NACHÁDZA NAŠA OBEC, ALE I OSTATNÉ
OBCE A MESTÁ Z DÔVODU VÝPADKU PODIELOVÝCH DANÍ. ZA
POSLEDNÉ MESIACE SME OD ŠTÁTU OBDRŢALI 0 75%
FINANANČNÝCH PROSTRIEDKOV MENEJ AKO STANOVIL PLÁN.
PRETO AK NENASTANE ZLEPŠENIE TOKU Z PODIELOVÝCH
DANÍ OBEC BUDE MUSIEŤ PRISTÚPIŤ K ÚSPORNÝM OPATRENIAM.

Emil Rábek, starosta obce
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Pozvánka na obecné dni a hody 2010
Aj v tomto roku slávnosť obecných dní pripravujeme súčasne
s oslavami hodov, ktoré sa viažu k sviatku Narodenia Panny Márie, patrónke
nášho kostola. Dejiskom osláv bude prírodný amfiteáter na futbalovom
štadióne a budú trvať tradične tri dni od 4. do 6. septembra 2010.
S pozvaním na toto podujatie prinášame jeho predbežný rámcový program:
SOBOTA – 4. SEPTEMBRA 2010
15,30 hod. – zahájenie obecných dní, príhovor starostu obce, prezentácia
a vyhodnotenie súťaže vo varení guláša
16,00 – 19,30 hod. – do kultúrneho programu doposiaľ potvrdili účasť.
Spevokol MO Matice slovenskej, MO Csemadoku-u, krojovaná dievčenská
spevácka skupinka Kráľovanky, FS Kepežďanka z Hájskeho, FS
Močenčanka, tanečná skupina STRANGERS z Močenku, tanečné súbory
z Jelenca Jelenček a Jelenka a spevokol z partnerskej obce Kestúc z MR.
Súčasťou slávnostného popoludnia bude i návšteva hodových atrakcií
v neďalekom lunaparku /kolotoče, strelnica/. Pre návštevníkov budú
k dispozícii i bufety s rôznymi hodovými špecialitami.
19,30 hod. – hodová diskozábava – dj Borčin
NEDEĽA – 5. SEPTEMBRA 2010
-Bohoslužby v miestnom kostole Narodenia Panny Márie
-Zábava pri kolotočoch a strelnici v lunaparku
-Majstrovské futbalové stretnutia mužstiev dospelých a dorastu
PONDELOK – 6. SEPTEMBRA 2010
-Hodové sväté omše vo zvyčajnom čase
-Športové popoludnie na štadióne – garant FK KFC TIBI
-Návšteva hier a atrakcií v lunaparku




NOVÝ KAPLÁN VO FARNOSTI
Prvého júla nastúpil do našej farnosti nový kaplán dp. Jozef
Vaľko. Je rodákom z Košíc. Teologické štúdia absolvoval na CMBF
UK v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 17. júna 2006. Naposledy
pôsobil vo farnosti v Zlatých Moravciach.
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PORUŠOVANIE ZÁKONA O ODPADOCH
Aj na stránkach našich novín sme už viackrát poukázali na
nedodržiavanie ustanovení tohto zákona nedisciplinovaným konaním
niektorých našich občanov. Títo porušovaním zákona znečisťujú odpadom
životné prostredie, v intraviláne a extraviláne obce vytvárajú nelegálne
divoké skládky a dávajú tak podnet na nespokojnosť a kritiku občanov.
Obzvlášť sú takéto lokality výrazné pri ceste smerom na skládku TKO, pod
Tópartom, v Malomúte a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Okrem
domového odpadu sa tu nachádzajú aj iné komodity ako sú plastové
nárazníky z motorových vozidiel, sklenené tabule, časti karosérií,
pneumatiky a pod.
Obec zo svojho rozpočtu vynakladá značné finančné prostriedky na
likvidáciu a sanovanie divokých skládok, prispieva na separovaný zber
odpadu a zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu z domácností.
Napriek tomu sa však nájdu jednotlivci, ktorí túto snahu negujú a zaraďujú
sa medzi porušovateľov zákona. Zdá sa, že nepomohli ani osobné
upozornenia, výzvy na nápravu, ba ani pokuty, ktoré boli obcou uložené
v sume 165,96 eur.
V tejto súvislosti znovu poukazujeme na harmonogram vývozu
komunálneho a separovaného odpadu v obci na rok 2010 a na povinnosť
jeho využívania:
- zber smetných nádob – v stredu /nepárny týţdeň/
- zber skla - kontajnery v obci /fľaše, poháre, nie sklené tabule z
áut, tieto je moţné uloţiť na skládku/
- zber plastov, starého textilu – posledná streda v mesiaci
- veľkorozmerné kontajnery – rozmiestnené v obci 2krát ročne
- zber elektroodpadu, pneumatík-podľa potreby cca 1-2krát
ročne
- zber akumulátorov-batérií-vo firme AKU-PLAST H.Kráľová
- zber ţeleza – Kovošrot Močenok
Občania, ktorí majú stavebný odpad prípadne iný objemný odpad si
môžu objednať kontajner alebo tento vlastnou dopravou prepraviť na
skládku do Pustých Sadov – info č.tel. 031/786 1230 od 7,30-16,00 hod.
Vážení občania, žiadame Vás, aby ste tejto problematike venovali
zvýšenú pozornosť, všímali si svoje okolie a v prípade zistenia porušenia
zákona podajte informáciu na obecný úrad.
Marta LOVÁSOVÁ, odb. ref. odpadového hospodárstva
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Kultúrne podujatia v našej obci sú pestré a zaujímavé.
- Začiatkom apríla sa pod cirkusovým šapitó konalo dvojdňové varietné
vystúpenie kúzelníkov a iluzionistov cirkusu Slovakia. Najväčšiu radosť
mali určite deti, a že vystúpenie bolo úspešné, svedčí aj fakt, že bolo po
obidva dni vypredané.
- V tomto roku sa prvýkrát v obci uskutočnilo slávnostné stavanie mája
s kultúrnym programom /viac na str. 6/
- Celoobecné oslavy Dňa matiek sa konali tradične druhú májovú nedeľu.
Deti z materskej školy a žiaci základnej školy pod vedením svojich
učiteľov pripravili pre svoje mamičky a babičky pekný kultúrny program.
Prítomným sa prihovoril a podujatie pozdravil starosta obce pán Emil
Rábek.
- Knižničný fond v obecnej knižnici sa rozšíril o novú literatúru pre deti
a dospelých v hodnote 300,- eur.
- 30. mája sa v kultúrnom dome konala premiéra divadelného predstavenia
Hastrošovci, ktorú naštudovali žiaci základnej školy. Hru plnú piesní
a zábavy o tom, že ak má človek škaredé myšlienky, začne to byť vidno
v jeho tvári a ešte o všeličom inom... zvládli naši mladí herci v réžii pani
učiteliek výborne.
- 1. jún MDD – na tento deň sa tešili všetky deti. Počasie im síce neprialo,
ale aj tak prežili deň plný hier a zábavy. Do osláv už tradične prispeli aj
miestni poľovníci prípravou výborného srnčieho guláša.
- V závere školského roka sa v kultúrnom dome konala rozlúčková slávnosť
deviatakov so školou spojená s ukončením tanečného kurzu VENČEKA.
Pripravujeme:
- Obecné dni a hody 2010 /str. 9/
- Celoobecné oslavy – Október mesiac úcty k starším
- Katarínsku zábavu
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
O čom bude rozhodovať REFERENDUM,
ktoré na iniciovanie strany Sloboda a solidarita vyhlásil prezident SR Ivan
Gašparovič na sobotu 18 septembra.
Občania sa v ňom budú môcť vyjadriť k šiestim otázkam. Bude to
zrušenie koncesionárskych poplatkov za verejnoprávne médiá, obmedzenie
poslaneckej imunity, zníženie počtu poslancov NR na sto, stanovenie
maximálnej ceny vládnych limuzín, zavedenie volieb cez internet a zmeny
v tlačovom zákone, aby verejný činitelia nemohli využívať právo na
odpoveď.
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Vítajte medzi nami:
Tomáš Bihary,
Viktória Lovászová,

nar. 24.3.2010, Sereďská ul. 662
nar. 14.4.2010, Malá Kráľová č. 145

Blahoţeláme novomanţelom:
Silvester Lešš
Sereďská ul. č.558

Oľga Šimková
Malá Kráľová č.166

Mgr. Ildikó Lencsésová
Školská ul. č. 397

Ing. Zdeněk Javůrek
Blažovice, ČR

Mgr. Zuzana Macháliková
Sliváš I. č.295

Ing. Michal Pintér
Šaľa-Veča

Radoslava Škrabalová
Malá Kráľová č. 122

Miroslav Zabák
Močenok

Michaela Sklenárová
Cintorínska ul. č.24

Martin Pistovič
Močenok

Martin Terner
Malá Kráľová č. 232

Ľubica Ternényová
Veľké Zálužie

Hynek Škrabal
Malá Kráľová č. 122

Alena Česká r. Odrášková
Sereďská ul. č.569

Navţdy nás opustili:

Mária Kolenčíková 80 r., Helena Szökeová 77 r., Alexander Kotlár 26
r., Magdaléna Oláhová 72 r., Ružena Dičérová 48 r., Mária
Magdáliková 73 r., Ivan Klinka 49 r.,

 14

V najkrajšom mesiaci roka, v máji oslávili manželia
ALŢBETA A JOZEF LENICKY
50-ročné jubileum spoločného života.
K množstvu gratulantov k ich zlatej svadbe pripájame prežitie ešte
veľa krásnych spoločných chvíľ v zdraví, pokoji a v rodinnej pohode.

V máji oslávil poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu
obce Jozef ŠOKA významné životné jubileum 50 rokov.
Pri tejto príležitosti ho vinšom pozdravil poslanecký zbor, starosta
obce a zamestnanci obecného úradu.
Zaželali mu veľa životného optimizmu, zdravia, pracovných
a osobných úspechov.
Ku gratulácii sa pripája aj redakčná rada.

VÝZVA SPOLKU URBÁROV A ŢELIAROV
Občianske združenie miestneho spolku urbárov a želiarov oznamuje
majiteľom, ktorí vlastnia urbársky alebo želiarsky majetok/lesy, lúky, pasienky/,
aby sa za účelom podchytenia podielov v evidencii spolku prihlásili s kópiou listu
vlastníctva u predsedu spolku Gabriela Lencsésa, Hlohovecká ul. č. 255 alebo
u zástupcu predsedu spolku Michala Lencsésa, Topoľová ul. č. 71.

V NOVEMBRI OPÄŤ K VOĽBÁM
V sobotu 27. novembra vo voľbách do miestnej samosprávy
budeme voliť starostu obce a poslancov do obecného
zastupiteľstva na štvorročné funkčné obdobie.
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ŠPORT

ŠPORT
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ÚČINKOVANIE NAŠICH FUTBALOVÝCH
DRUŢSTIEV V ROČNÍKU 2009/2010
V športovej rubrike sa tentoraz zameriame na hodnotenie účinkovania
našich futbalových družstiev v ukončenom ročníku 2009/2010:
Najviac sa v predchádzajúcej sezóne darilo seniorskému mužstvu,
ktoré si v napínavom závere udržalo štvrtoligovú príslušnosť aj pre budúci
ročník. V napínavom závere sa nakoniec vyšplhali na desiate miesto
s počtom bodov 35. Zásluhu na tom má najmä dobrá jeseň, kde naši chlapci
získali 20 bodov. Záchrana je o to cennejšia, že trénerské duo A. Krajačič –
L. Kokeš ml. sa počas sezóny muselo boriť s množstvom zranených,
vykartovaných hráčov a zostavu niekedy doslova lepili. Pozoruhodné je, že
základný káder tvorilo až sedem domácich hráčov! Trochu horšie sú na tom
dorastenci, ktorí sa v náročnej štvrtej lige umiestnili na 14. mieste. Keď
zvážime, že hrávali prevažne domáci chlapci a pripočítame fakt, že hráčsky
potenciál je malý, je štvrtá liga stropom. A tretie miesto od konca nie je zlým
výsledkom. Od budúcej sezóny budú dorastenci účinkovať v súťaži
Oblastného futbal. zväzu Nitra. Výbor futbal.klubu zohľadnil pri tomto
rozhodnutí spomínanú hráčsku základňu, finančné možnosti a vzdialenosť
k jednotlivým súperom, ktorá je v oblastnej súťaži oveľa menšia ako
v regionálnej štvrtej lige.
Príjemným prekvapením jari v I.A tr. Obl.FZ Nitra boli žiaci. Po
nevydarenej jesennej časti, kde získali iba 5 bodov sa na jar pod taktovkou
nového trénerského dua Ľ. Straňák – P. Gyarfás vzchopili a nazbierali 14
bodov, vďaka ktorým sa vyšvihli na šieste miesto. Potešujúce je, že žiaci
majú dobrý prístup k futbalu, baví ich to a nie je problém ani s ich kvantitou.
Za zmienku stojí aj fakt, že vo futbalovom klube sa pracuje aj s prípravkou,
ktorú vedie hráč senior.mužstva Peter Gyarfás. Prípravkári pravidelne
trénujú, chodia aj na turnaje a hrávajú nesúťažné zápasy.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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