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PRÍHOVOR STAROSTU
Váţení spoluobčania
V mesiacoch máj a jún sa aj naša obec, popri plnení ostatných úloh,
aktívne zapojila do príprav najvýznamnejšej spoločenskej udalosti roka Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v SR. Sčítanie sa v našej republike vykonáva
v desaťročných intervaloch, pričom to terajšie bolo výnimočné tým, ţe sa
uskutočnilo prvý raz v histórii v tom istom roku vo všetkých členských štátoch
Európskej únie. Sčítanie na území SR sa vykonalo ku dňu 21. mája 2011 v súlade
s ustanovením zákona č. 263/2008 Z.z. V zmysle tohto zákona obecná
samospráva v predstihu prijala organizačné opatrenia a na území obce zriadila šesť
sčítacích obvodov. Následne starosta do nich vymenoval sčítacích komisárov.
Funkciu komisárok plnili: Monika Vörösová, Anna Vencelová, Marta Lovásová,
Eva Hippová, Olívia Lenčéšová a Mariana Zabáková. Práca komisárok
v obvodoch začala 13.mája, kedy postupne navštívili všetky domácnosti, po
odbornej inštruktáţi im odovzdali sčítacie formuláre a identifikátori s overovacím
heslom v uzatvorenej obálke na meno a miesto trvalého bydliska. Občanom
zdôraznili, ţe sčítanie je podľa zákona ich právo a zároveň povinnosť bez rozdielu
a vyzvali respondentov, aby poţadované údaje a dáta do formulárov vpísali podľa
predtlače v termíne do 21.5.2011.Tieţ poukázali na moţnosť spracovania
sčítacích hárkov elektronickou formou. Celkový počet elektronicky sčítaných
obyvateľov za obec bolo 39, domov 13 a bytov 9. Po uplynutí určenej lehoty
komisárky vo svojom obvode vykonali zber vyplnených formulárov, sústredili ich
na obecnom úrade a po kompletizácii spracovanú dokumentáciu doručili 14. júna
2011 na Obvodný úrad v Šali. Aj keď sčítacia akcia bola odborne a fyzicky
náročná v rajóne našej obce prebehla bez váţnejších rušivých momentov.
Zaznamenané menšie problémy a názory niektorých jednotlivcov na sčítanie sa
vyriešili na mieste. Sme toho názoru, ţe vyplynuli z nedostatočných a nepresných
informácií zo strany niektorých médií. Prvé dielčie výsledky sčítania zverejní
Štatistický úrad na jeseň t.r. komplexné výsledky budú známe v roku 2014.
V závere mi dovoľte, aby som sa všetkým aktérom, ktorí sa na tejto
náročnej celospoločenskej akcii podieľali úprimne poďakoval. Osobitne veľkú
vďaku vyslovujem Vám váţení spoluobčania za aktívnu spoluprácu, za Vašu
disciplinovanosť a ochotu prispieť na spoločnú obecnú vec. U zamestnancov obce
v činnosti sčítacích komisárok vysoko oceňujem ich snahu a veľké úsilie zvládnuť
túto náročnú úlohu včas a úspešne, cením si ich profesionalitu a trpezlivosť v práci
s ľuďmi v teréne.
Výsledkom spoločného snaţenia všetkých je úspešný priebeh a zdarný
záver sčítacej akcie v našej obci.
Emil Rábek
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PLNÍME VOLEBNÝ PROGRAM OBCE
S obsahovým znením Volebného programu na toto funkčné obdobie
sme čitateľskú verejnosť informovali v prvom tohoročnom čísle občasníka.
Na stránkach obecných novín budeme tento dôleţitý dokument priebeţne
sledovať a o jeho plnení podrobne informovať. V prvom polroku z 9-ich
naplánovaných investičných akcií obec úspešne realizovala dve a to
menovite:
Prestavba a modernizácia domu smútku
Spojovací chodník medzi ZŠ a MŠ.
O týchto sa v hodnotení zmienime podrobnejšie.

PRESTAVBA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU
Realizácia tejto akcie sledovala zvýšenie štandardu pohrebných
obradov ich premiestnením do účelovej, modernej obradnej siene vo vnútri
budovy domu smútku.
Po zriadení nového viackapacitného chladiaceho boxu, sa pristúpilo
k zrušeniu jednomiestneho chladiaceho katafalku a k likvidácii jeho
vyvýšenej podlahovej časti z betónu. Vybúrala sa tieţ stavebná priečka
bývalej modlitebne, a tak sa vytvorila jedna miestnosť s plošnou výmerou 50
m2. Schátralé okná na budove sa nahradili novými plastovými, opravou
prešli aj dvojkrídlové vchodové dvere do budovy. Na celú plochu podlahy sa
osadila nová svetlá keramická dlaţba, obradná sieň bola vybavená moderne
riešenými
stropnými
osvetľovacími
telesami.
Pre
účastníkov
pohrebného
obradu sú v
interiéri
k
dispozícii soc.hyg. zariadenia
s nezávadnou
pitnou vodou,
pribudlo nové
ozvučenie.
Pohľad do interiéru Domu smútku
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Prevádzkovo a funkčne sa rekonštruovaná miestnosť rozdelila na
priestor pre pozostalých a účastníkov pohrebného obradu /50 sedení/ a časť s
umiestnením mobilného katafalku pre rakvu nebohého. Osobitný priestor je
vyčlenený
pre
obradníkov.
Do
konca
roka
v
obradnej
sieni
pribudne maľba od
p. Jána Stacha, Štyri
ročné obdobia /jar,
leto, jeseň, zima/,
symbolicky
znázorňujúca
jednotlivé
etapy
ľudského ţivota.
Posviacka
smútku

domu

Vynovený a zmodernizovaný interiér domu smútku na slávnosti v
piatok 20. mája znovuposvätil
p. farár Jozef Černák. Za obec
sa k prítomným občanom
prihovoril starosta p. Emil
Rábek. Ocenil toto krásne
dielo a poďakoval všetkým,
ktorí prispeli k jeho realizácii.
Vyzdvihol prístup a aktivitu p.
farára
v danej
veci,
pracovníkov obecného úradu
a majstrov Mareka Paškeviča,
Róberta Lencsésa, Michala
Uhera, Štefana Kalinu, Ing.
Vladimíra Lovásza a Jána
Stacha z Močenku.
Súčasne vstúpila do
platnosti novela Pohrebného a
cintorínskeho poriadku s
ustanovením, ţe na cintoríne
našej obce sa pohrebné obrady
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budú vykonávať uţ len vo vnútornej časti domu smútku, v novozriadenej
obradnej sieni.
Vykonaná rekonštrukcia domu smútku, vrátane jeho vybavenia bola
hradená z rozpočtu obce vo finančnom náklade 11.000 EUR.

SPOJOVACÍ CHODNÍK MEDZI ZŠ A MŠ
Aktuálnu výstavbu si vynútil uţ nevyhovujúci stav starého chodníka
a intenzívnejší komunikačný styk medzi školskými zariadeniami z titulu ich
nedávnej organizačnej transformácie.
Novovybudovaný chodník cez areál školy k MŠ má dĺţku 230 m, je
široký 1,60 m a jeho povrch tvorí zámková dlaţba. Súčasťou stavby bolo aj
vybudovanie nového vstupu z ulice do areálu ZŠ, s osadením nových
kovových dverí.
Finančne bola akcia vyčíslená na 5.250 EUR.

Chodník v plnom rozsahu vybudovali zamestnanci obecného úradu a
vyčlenení pracovníci z projektu EÚ.
Emil RÁBEK, starosta obce
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POHĽAD NA UKONČENÝ ŠKOLSKÝ ROK
Na školský rok 2010/2011 v ZŠ s MŠ existuje viacero moţných
pohľadov, ktoré sú v zásade ovplyvnené osobnou optikou kaţdého
jednotlivca. Na hodnotené obdobie sa moţno pozerať rečou čísiel,
úspechmi alebo neúspechmi jednotlivcov, vyuţitím daného času
a priestoru na splnenie cieľov, ktoré si škola, ale aj jednotlivci pre
dané obdobie naplánovala naplniť.
Uţ tretí rok škola funguje v spojenej podobe, v ktorej pod
„jednou strechou“ pôsobia dve organizačné zloţky – materská škola a
školská jedáleň a základná škola so školským klubom detí. Aj preto
sa v nasledujúcich riadkoch stručne pozrieme na fungovanie všetkých
súčastí školy. V materskej škole v školskom roku 2010/2011 bolo
zapísaných a školu navštevovalo 48 detí v dvoch triedach. Ţiaci
v materskej škole postupovali podľa štátneho vzdelávacieho programu
pre materské školy , v ktorom získavajú stupeň predprimárneho
vzdelávania. Pre školský rok 2011/2012 je do materskej školy
zapísaných 45 detí.
V školskej jedálni bolo zapísaných a denne sa stravovalo 115
ţiakov a 22 zamestnancov školy.
V školskom klube bolo zapísaných 28 detí z 1. aţ 5. ročníka,
ktoré počas roka postupovali podľa výchovného programu.
V základnej škole
bolo zapísaných 157 ţiakov. Okrem
domácich detí z Hornej Kráľovej školu navštevovali aj ţiaci zo
školského obvodu Močenok a Hájske. Ţiaci v 1. aţ 3. ročníku a ţiaci
v 5. aţ 7. ročníku postupovali pri vzdelávaní podľa Školského
vzdelávacieho programu s názvom „V našej škole je ţiak KRÁĽOM.“
Ţiaci „nereformných“ ročníkov v 4., 8. a 9. triede postupovali podľa
Učebných plánov z roku 2003.
Pre 157 ţiakov sme na začiatku školského roka vypracovali
ponuku 15 záujmových útvarov, do ktorých sa prihlásilo 122 ţiakov,
ktorí počas desiatich mesiacov pracovali v týchto záujmových
útvaroch.
V školskom roku 2010/2011
ukončilo povinnú školskú
dochádzku v deviatej triede 19 ţiakov. Z tohto počtu na gymnáziách
a stredných školách v štúdiu bude pokračovať 14 ţiakov, čo
predstavuje 74%. Jeden ţiak ôsmej triedy je prijatý na bilingválne
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gymnázium v Nitre a dvaja ţiaci ukončili povinnú školskú dochádzku
v ôsmej triede.
Pre školský rok 2011/2012 sme v riadnom termíne zapísali 21
ţiakov, ktorí v septembri nastúpia do prvej triedy.
Hodnotené obdobie bolo okrem klasických školských povinností
spojených s výchovou a vzdelávaním naplnené aj mnoţstvom mimo
vyučovacích aktivít v krúţkovej činnosti, návšteve kultúrnych
podujatí, školskými výletmi, školou v prírode, exkurziami,
plaveckými výcvikmi, účasťou ţiakov v športových, vedomostných,
umeleckých postupových súťaţiach, v ktorých naši ţiaci získali
viacero úspechov a vzorne reprezentovali obec, školu ale aj samých
seba.
Školský rok 2010/2011 bol aj rokom, kedy sme v prvom polroku
ukončili rekonštrukciu školy, začali sme naplno vyuţívať vynovené
priestory školy a novú didaktickú techniku v triedach, ktorá bola
súčasťou spomínanej rekonštrukcie.
Aj keď uvedený príspevok ma za cieľ zhodnotiť dané obdobie,
nedá nám nespomenúť, ţe uţ dnes máme plány, ktorých cieľom je
zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie ţiakov našej školy.
Z celého radu spomeniem len dva: prvým je zlepšenie priestorových
podmienok v materskej škole realizovanou prístavbou jedálne
a sociálnych priestorov a druhým je projekt, ktorý podala základná
škola v rámci operačného programu Vzdelávanie, v ktorom sa
uchádzame o finančné prostriedky, ktoré pomôţu premeniť tradičnú
školu na modernú.
Predchádzajúce riadky stručne mapujú uplynulých desať
mesiacov v našej škole a odkrývajú ciele, ktoré sme si vytýčili pre
nastávajúce obdobie.
PaedDr. Roman URBÁNIK, riaditeľ školy

INZERUJTE V KRÁĽOVSKÝCH ZVESTIACH
Od júla 2011 sa aj náš občasník obsahovo rozšíri o uverejňovanie platenej
inzercie fyzických a právnických subjektov, ich firiem, podnikateľskej
činnosti, tovare a výrobkoch. Záujemcom podrobnejšie informácie poskytne
Obecný úrad v Hornej Kráľovej, Ul. Hlavná č. 17, členka RR Marta
Lovásová, tel. č. 037/6580265 alebo 0917 853 801.
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Z úspešných kultúrnych podujatí vyberáme:
- druhú májovú nedeľu sa uskutočnili celoobecné oslavy DŇA MATIEK.
Pestrý kultúrny program pripravili deti z materskej školy a ţiaci
základnej školy. Prítomným mamičkám a babičkám sa prihovoril starosta
obce p. Emil Rábek.
- 27. mája sa v kultúrnom dome konala premiéra divadelnej hry
CHROBÁK V HLAVE, ktorú v réţii Ing. Tomáša Lencsésa naštudoval
divadelný súbor DESAŤ pri MKS vo svojej 11-tej sezóne. Dej príbehu
z vyššej spoločnosti sa odohráva vo Francúzsku. Manţelka podozrieva
manţela Chandebisa z nevery a rozhodne sa trikom vyskúšať jeho
vernosť. Do svojho plánu zapojí aj priateľku, ktorá sa týmto stáva pre
svojho manţela tieţ podozrivou z nevery. Pán Chandebise zaţíva kvôli
svojmu dvojníkovi z miestneho nevestinca neuveriteľné situácie
a mnoţstvom intríg vznikajú na javisku početné humorné chvíľky. Hra
mala u obecenstva veľký úspech a naši mladí herci v nej svojimi
bravúrnymi výkonmi dokázali, ţe vedia zvládnuť aj náročne spracované
hry, ktoré má v súčasnosti v repertoári aj SND. Rovnako úspešná bola aj
repríza predstavenia, ktorá sa uskutočnila v nedeľu -29. mája.

- Aj v tomto roku sa 30.apríla konala slávnosť STAVANIA MÁJA. Pred
MKS prítomných pozdravil starosta obce, miestne spevácke súbory
a ľudová hudba.
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- 1. jún – MDD – tento deň preţili deti radostne, ako po iné roky.
Nechýbala zábava, hry a samozrejme výborný guláš, ktorý im pripravili
poľovníci z PZ DUBINA .
- 28. júna sa v kultúrnom dome lúčili naši deviataci so školou. Rozlúčka
za prítomnosti rodičov a pedagógov bola spojená s ukončením tanečného
kurzu Venčekom, čo je vlastne v našej obci uţ tradíciou.
PRIPRAVUJEME:
- prednášku pre občanov so zdravotnou tematikou
- Obecné dni a hody 2011

POZVÁNKA NA OBECNÉ DNI – HODY 2011
Slávnosť obecných dní a hodov súvisí so sviatkom Narodenia Panny
Márie, patrónky nášho kostola. Tohtoročné obecné dni sa budú konať
od 10.-12. septembra 2011 v areáli futbalového štadióna.
Sobota – 10. 9.2011:
15,30 hod. – zahájenie obecných dní, príhovor starostu obce,
vyhodnotenie prezentácie vo varení gulášu
16,00-19,30 hod. – kultúrny program, v ktorom nám doposiaľ potvrdil
účasť: Spevokol MO Matice slovenskej, MO Csemadok-u, spevokol MKS
Kráľovanky, Horehronskí chlapci /spev, tance, hra na fujare a
heligónke/, FS Močenčanka, FS Kepeţďanka a moderné tance.
19,30 – 01,00 hod. – Diskozábava
Nedeľa – 11.9.2011:
-Slávnostné sv. omše v miestnom kostole Narodenia Panny Márie
-Zábava pri kolotočoch v lunaparku
-Majstrovské futbalové stretnutie muţstva dospelých v IV. lige JV
Pondelok – 12.9.2011:
-Ranné hodové sv. omše vo zvyčajnom čase
-Športové popoludnie na štadióne – garant FK KFC TIBI
-Zábava pri kolotočoch v lunaparku
Návštevníkom bude k dispozícii občerstvenie s hodovými špecialitami.

UŢ TERAZ VÁS SRDEČNE POZÝVAME !
Marta L o v á s o v á, vedúca MKS
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V priebehu II. štvrťroka obecné zastupiteľstvo
rokovalo tri razy. Dvakrát podľa plánu a jedno zasadnutie
bolo mimoriadne.
Z ich programu vyberáme:
Riadne zasadnutie OcZ 15.apríla 2011
- OcZ vyslovilo poďakovanie mnohonásobným darcom krvi
Imrichovi Pápayovi, Viktorovi Vörösovi a Michalovi Karlubíkovi
a zablahoţelalo im k vysokému vyznamenaniu, ktoré obdrţali od
SČK. Starosta im odovzdal Ďakovné listy obce a upomienkové dary.
- Na rokovaní v interpelácii vystúpili dvaja poslanci:
Jozef Lenický - poukázal na zlý stav povodia obecného potoka
Folyás a na potrebu prijatia nápravy,
- na základe podnetu občanov poţaduje predĺţenie úradných hodín na
OcÚ v stredu do 17,00 hod.
Tibor Rábek - ţiada vytvorenie cestných rigolov na ulici Domoviny
- Kronikárka obce Mgr. Veronika Holubková oboznámila poslancov
s návrhom obsahu textu do obecnej kroniky za rok 2010. Tento po
zapracovaní pripomienok a doplnkov poslancov, OcZ schválilo.
- Tieţ schválilo dotácie z rozpočtu obce pre miestne občianske
zdruţenia v sume po 400,- € a pre futbalový klub KFC TIBI vo
výške 15 000,- €.
- Uloţilo preveriť moţnosť vypovedania zániku členstva obce
v zdruţení AQUAŠPORT.
- Tieţ sa uznieslo zapísať obec Hornú Kráľovú do zoznamu
občianskeho zdruţenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadom.
- OcZ schválilo začlenenie spevokolu Kráľovanky pod vedením
Márie Laluchovej pod Miestne kultúrne stredisko obce.
- Neschválilo ţiadosť cvičiteľky Petry Rábekovej o zníţenie poplatku
za prenájom miestnej telocvične.
- Nevyhovelo ţiadosti občanov /3/ o poskytnutie jednorázového
finančného príspevku z dôvodu finančnej tiesni obce.
Mimoriadne zasadnutie 11.mája 2011
Na návrh starostu obce OcZ uloţilo prerokovať s právnikom zmluvu
o poskytnutie finančného príspevku na projekt Zlepšenie
energetickej hospodárnosti Materskej školy v Hornej Kráľovej.
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Riadne zasadnutie 10.júna 2011
- Interpelácia poslancov
Ing. Gabriel Odráška - poukázal na zle osadenú dopravnú značku pri
obecnej komunikácii z Hlohoveckej ulice,
Gabriela Hippová - kritizovala divokú skládku odpadu zriadenú pri
obchode COOP Jednota na Hlohoveckej ulici,
Gabriel Lencsés - interpeloval vo veci nerovnomerného
rozmiestnenia veľkorozmerných kontajnerov na území obce.
- K petícii občanov o predĺţenie stránkových hodín na OcÚ v stredu
do 17,00 hod. obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe podľa zákona
o petičnom práve je podaná petícia nekompletná a nespĺňa zákonom
stanovené podmienky a preto je neplatná.
- OcZ berie na vedomie rozbor čerpania rozpočtu obce a výsledok
hospodárenia obecného úradu za I. polrok 2011 a ukladá finančnej
komisii, hlavnému kontrolórovi a starostovi obce pripraviť návrh na
vyrovnaný rozpočet v termíne do 12.8.2011.
- Zastupiteľstvo schválilo obsahový a časový plán práce na II.polrok
2011.
- OcZ súhlasí s umiestnením a prevádzkovaním stávkového terminálu
v mieste prevádzky Hostinec ZOBOR pre spoločnosť JUNIOR
GAME, spol. s r.o. Bratislava,
- V súlade s ustanoveniami zákona č. 154/2011 obecné zastupiteľstvo
upravilo mesačný príjem starostu obce Emila Rábeka v sume 1 751,€, s účinnosťou od 1.6.2011.
- OcZ súhlasí s odstránením obecného ţivého plotu v dĺţke 2 m pred
predajňou Domáce potreby majiteľky Márie Packovej a s úpravou
plochy na parkovisko bicyklov pre zákazníkov.
- Nevyhovelo ţiadostiam občanov o poskytnutie jednorázovej
finančnej výpomoci pre nevyhovujúci stav rozpočtu obce.
- OcZ riešilo kúpu a predaj pozemkov v katastrálnom území obce /3x/
a ku kaţdému prípadu prijalo individuálne uznesenie.
- OcZ schválilo moţnosť inzercie v občasníku Kráľovské zvesti
a v miestnom rozhlase za stanovený poplatok.
Spracoval: Michal Lenčéš, šéfredaktor
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POHREBNÝ A CINTORÍNSKY PORIADOK
HROBOVÉ MIESTA
Tento základný dokument na zabezpečovanie cintorínskych
a pohrebných sluţieb v obci je v platnosti od roku 2007. Má za úlohu
usmerňovať činnosť a prevádzku na miestnom cintoríne, riadiť
problematiku pochovávania, zriaďovanie a rušenie hrobov, priebeţnú
údrţbu hrobových miest a pod. V tomto smere Cintorínsky poriadok
v bode č. 1 uvádza, ţe uţívateľ prenajatého miesta je povinný hrobové
miesto po celú dobu uţívania udrţiavať v náleţitom poriadku, odstraňovať
v jeho okolí ako i v priestoroch medzi susednými hrobmi burinu a iné
nečistoty. Uţívateľ je tieţ povinný za uţívanie miesta po kaţdom desiatom
roku od pochovania zaplatiť príslušný poplatok.
Pri vykonanej kontrole k 31. 5. 2011 sa ţiaľ zistilo, ţe túto povinnosť si
nesplnilo 310 nájomcov. Podľa jednotlivých sekcií nasledovne:
- v sekcii A /za domom smútku/ - 281 nájomcov
- v sekcii B /za centrálnym krížom/- 29
- v sekcii C /nová časť/
- 0
V súvislosti so zisteným stavom poukazujeme na ustanovenie zákona
č. 470/2003 Z.z., v ktorom sa uvádza, ţe pri neuhradení stanoveného
poplatku a to ani po predchádzajúcej výzve správcu cintorína, tento
pristúpi k zrušeniu hrobového miesta
a toto územie vyčlení na nové
pochovávanie.
Pre úplnosť uvádzame poplatky podľa
druhu jednotlivých hrobov:
za detský hrob – 4,- eurá
za jednohrob - 7,- eur
za dvojhrob – 10,- eur
za trojhrob –13,50 eur
Aby
prevádzkovateľ
pohrebiska
k takémuto krajnému riešeniu nebol nútený prikročiť, vyzývame všetkých
310 uţívateľov hrobov o urýchlenú úhradu nedoplatku, najneskôr však
do 31.12.2011. Poplatok môţete zaplatiť na Obecnom úrade alebo
peňaţnou poukáţkou na číslo účtu:0234782447/0900.
Olívia LENČÉŠOVÁ, referentka OcÚ
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Projekt EÚ v obci ukončený
K termínu 30. júna 2011 bol v rámci obce ukončený projekt PODPORA
NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST a s ním skončilo pracovnú činnosť aj 12
našich občanov, zapojených do tohto programu. V priebehu jedného roka ich
práca bola zameraná na starostlivosť o údrţbu obecných parkov, zelene,
verejných priestranstiev a iné nárazové práce v obci.
Obecný deň narcisov
V tomto roku na Slovensku sa uskutočnil jeho jubilejný 15. Ročník. Na
verejnoprospešnú zbierku Liga proti rakovine naši občania prispeli
finančnou čiastkou 663,30 eur, čo prevýšilo vlaňajšiu zbierku o 78,96 eur.
Preteky v love rýb
V mesiaci máj sa pri vodnej nádrţi na Lúkach uskutočnil uţ druhý ročník
detských pretekov v love rýb. Tejto atraktívnej akcie sa súťaţne zúčastnilo
40 detí.
Prvé sväté prijímanie
V rámci slavnostnej svätej omše, ktorú celebroval dp. farár J Černák,
v nedeľu 12. júna pristúpilo k prvému sv. prijímaniu 14 detí tunajšej ZŠ.
Slávnosti sa zúčastnil aj riaditeľ školy Dr. Roman Urbánik s manţelkou.
Spracovala: Mária Kokešová, členka RR

VÝBER PRÍSPEVKOV Z 20 ROČNEJ HISTÓRIE
KRÁĽOVSKÝCH ZVESTÍ
Plníme sľub a ponúkame Vám vybrané príspevky, resp. udalosti, s ktorými Vás
oboznámili obecné noviny v ich 20 ročnej histórii.
- Prvé historické číslo s najstaršou obecnou stavbou - zvonicou uverejnilo príhovor
starostu obce PaedDr. Jána Veresa o poslaní a zámeroch založeného obecného
občasníka s názvom Kráľovských zvestí. Redakčnej rade pod vedením p. uč. Anny
Lenickej zaželal veľa tvorivých síl, úspešnú budúcnosť a spokojných čitateľov.
- 1. januára 1993 sme aj v obecných novinách privítali vznik nového štátu Slovenskú
republiku. Oslavy sa konali na prelome rokov na priestranstve pri stavbe kostola. Ich
úvod začal hlaholom zvonov starobylej zvonice, presne o polnoci v miestnom rozhlase
zaznela štátna hymna SR, po nej pozdravný príhovor starostu obce Dr. J. Veresa
k občanom, nasledoval slávnostný ohňostroj a veselica do neskorých nočných hodín.
- Noviny na svojich stránkach prinášali pravidelné informácie o postupe prác na stavbe
kostola, vyzdvihovali nadšenie stavbárov, majstrov a brigádnikov na tejto historickej
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stavbe. Veľkolepou podívanou bolo osadenie kovového kríža na vrchol ukončenej veže
kostola predpoludním 29.6.1993 žeriavnikmi fi MIDOP Šaľa.
- Kráľovské zvesti č. 2/94 boli obsahove zamerané slávnostnej posviacke nového
kostola. Za prítomnosti množstva veriacich a návštevníkov túto v nedeľu 11.sept.1994
vykonal nitriansky sídelný biskup J.E. Ján Chryzostom kardinál Korec. Sv. omšu pri
tejto príležitosti celebroval so správcom farnosti dp. Petrom Dušičkom a bývalým
správcom farnosti dp. Jozefom Brathom.
- Súbežne s posviackou sa v sobotu na futbalovom štadióne konali veľkolepé obecné
oslavy 880.výročia prvej zmienky o obci v Zoborskej listine, s vystúpením domácich
a hosťujúcich speváckych a tanečných folklórnych súborov. Pozdravné zdravice
k výročiu predniesli aj starostovia susedných obcí, partnerského Búču a maďarského
Kestúcu.
- 17. júna 1997 sme na pôde obce privítali vzácnu návštevu ministra životného
prostredia SR Jozefa Zlochu. S vládnou delegáciou sa zúčastnil slávnostného otvorenia
prevádzky novovybudovanej obecnej skládky komunálneho odpadu v lokalite Orecháreň.
- V auguste 1995 OcZ schválilo obecné symboly – erb, vlajku a pečať. Nový erb obce
priniesli KZ na titulnej strane vo farebnom prevedení.
- v KZ č. 3/97 boli uverejnené úradné názvy ulíc v obci /17/, ktoré schválilo OcZ a ktoré
sa používajú aj dnes.
- V roku 1997 KZ uverejnili 70-ročné jubileum ochotníckeho divadla v našej obci
a sprievodné akcie konané k tomuto výročiu.
- Obecné noviny č. 3/97 predstavili čitateľom nového riaditeľa ZŠ PaedDr. Romana
Urbánika, jeho zámery a cieľe v riaditeľskej funkcii.
- V lete toho istého roku občasník zaknihoval smutnú správu. Vo veku 55 rokov po
ťažkej chorobe zomrel riaditeľ našej školy p. Eduard Orel.
- V roku 1996 obec započala v areáli školy stavbu novej telocvične s komplexom soc.hyg. zariadení, šatňovými priestormi a saunou. Bola ukončená v roku 1999 a na jej
slávnostnom otvorení sa zúčastnil štátny tajomník MŠ SR László Szigeti.
- V čase žatvy v roku 1999 navštívil našu obec prezident SR Rudolf Schuster.
Zaujímal sa o priebeh žatevných prác na miestnom PD v chotári „Dlhé“. Obhliadol si
dedinu a fotografiou s autogramom pozdravil občanov a čitateľov KZ.
- Obsahovou súčasťou každého občasníka bola rubrika Čriepky z histórie. Členka RR
a kronikárka obce p. uč. Anna Lenická postupne predstavila čitateľom historické objekty
a budovy v obci, pamätníky, sochy a kráľovské kroje, bytové zariadenia, zvyky
a obyčaje našich ľudí od dávnej minulosti až po dnešok.
- Pravidelne sme mapovali a uverejňovali akcie, kultúrne, spoločenské a športové
podujatia medzi partnerskými obcami Búč a Kestúc z MR, priateľské stretnutia
starostov a zástupcov samospráv.
Ukončenie v budúcom čísle.
Michal LENČÉŠ, šéfredaktor KZ
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Vítajte medzi nami:
Vivien Kinczeová,
Karina Holubeková,
Mercedes Lakatošová,
Samuel Bleho,

nar. 29.3.2011, Hlavná ul. 89
nar. 30.3.2011, Ul. nad humnami 451
nar. 1.4.2011, Ul. Malá Kráľová 228
nar. 25.5.2011, Cintorínska ul. 27

Blahoželáme novomanželom:
Zuzana Lencsésová
Martin Bobák
Hlavná ul. 80
Banská Bystrica
Mgr. Ladislav Odráška
Vinohradnícka ul. 606/9
Martina Straňáková
Školská ul. 456

Ingrid Búranová
Šaľa-Veča
Mgr. Štefan Holka
Komjatice
GRATULÁCIA

Sobota 18.júna 2011 bola svadobným dňom nášho redakčného kolegu a poslanca OcZ
Mgr. Ladislava ODRÁŠKU a Ingrid BÚRANOVEJ
Novomanželom na ich spoločnej ceste životom veľa lásky, porozumenia a rodinnej
pohody želajú
členovia redakčnej rady

Navždy nás opustili:
Barbora Ďarfášová 82r., Koloman Rábek 77 r., Rafael Lencsés 86 r., Anna
Borzová 80 r., Zlata Šoková 83 r., František Nagy 57 r.
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Pohľad na ukončený súťažný ročník našich futbalistov
Muţstvo seniorov nezvládlo jarnú časť súťaţe. Po 17-tich
bodoch získaných na jeseň, prišlo v jarnej časti uspokojenie a zisk len
ôsmich bodov čo im zabezpečilo celkové 15. miesto. Horšie skončili
len futbalisti Hurbanova, ktorí získali 20 bodov. Naše muţstvo
nezvládlo dôleţité zápasy doma. Prehry s Novým Ţivotom, Nededom,
Veľkými Lovcami a nešťastná remíza s Hurbanovom boli hlavné
faktory úpadku v umiestnení klubu. Nepomohli ani časté zranenia,
veď tréner L.Kokeš musel častokrát zostavu doslova lepiť. Nakoniec
15. miesto znamená pre muţstvo IV. ligu aj v budúcom ročníku..
V porovnaní s jeseňou si o jedno miesto polepšili dorastenci.
Pod vedením trénera P.Gyárfása získali na jar o jeden bod viac ako na
jeseň a 31 bodov im stačilo na štvrté miesto. Potešiteľný je fakt, ţe sa
muţstvo skonsolidovalo a aktívnu činnosť obnovilo viacero šikovných
chlapcov, z ktorých môţe niečo v budúcnosti vyrásť.
Nešťastie sprevádzalo celú sezónu našich žiakov. Mnoţstvo
zranených na začiatku a kusisko smoly, keď veľa zápasov prehrali
o gól spôsobilo, ţe z jesenného tretieho miesta nasledoval pád o jedno
miesto nadol. Napriek tomu mali najlepšiu obranu v súťaţi, keď
inkasovali len 12 gólov v 16 zápasoch. So ţiackym druţstvom sa po
sezóne lúči aţ šesť hráčov, ktorí budú určite prínosom v doraste
a rukopis trénera Ľubomíra Straňáka bude na chlapcoch vidno.
Odchádzajúcich doplnia talenty z prípravky.
Mgr. Ladislav Odráška, člen RR
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