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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY  

OBCE HORNÁ KRÁĽOVÁ 
          

Boli vypísané v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 

346/1990 Zb. a konali sa v sobotu 27. novembra 2010. Vo voľbách si občania volili 

kandidátov na starostu obce a poslancov do 9 členného obecného zastupiteľstva na 

nastávajúce štvorročné funkčné obdobie. Volilo sa v dvoch volebných okrskoch (KD 

okrsok č. 1 a ZŠ okrsok č. 2), funkciu predsedkyne miestnej volebnej komisie 

zastávala Ing. Anna Sklenárová. 
 

VÝSLEDKY VOLIEB: 
 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov                        1523 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                            745 

Počet platných hlas. lístkov pre voľby do OcZ                     721 

Počet platných hlas. lístkov pre voľbu starostu obce        729 

Účasť vo voľbách                                                                48,92 % 

 

Do funkcie starostu pre volebné obdobie 2010-2014 bol zvolený  

EMIL RÁBEK, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 481 
 

Poslanecký zbor nového obecného zastupiteľstva 

Gabriel Lencsés 416 hlasov MOST . HÍD

Jozef Šoka              402 hlasov MOST . HÍD

Jozef Lenický                    358 hlasov KDH

Ing. Gabriel Odráška    305 hlasov NEKA

Ing. Vladimír Lovász      302 hlasov SNS

Mgr. Ladislav Odráška       295 hlasov NEKA

Gabriela Hippová                 282 hlasov NEKA

Tibor Rábek                   279 hlasov NEKA

Július Morvay                         279 hlasov KDH
 

Kandidát na starostu obce, ktorý nebol zvolený 

Ing. Gabriel Odráška, NEKA , počet hlasov 248 
 

Nezvolený kandidáti na poslanca: 
10. Martin Boháč, NEKA, 276 hlasov 

11. Ing. Peter Lenčéš, MOST-HÍD, 272 hlasov 

12. Slavomír Sysel, KDH, 252 hlasov 

13. Bc. Tibor Lencsés, MOST-HÍD, 239 hlasov 

14. Ing. Ján Lenický, SMER-SD, 229 hlasov 

15. Miloš Slávik, NEKA, 155 hlasov 
 

Podklady o voľbách pre občasník poskytla Monika Vörösová, zapisovateľka 

volebnej komisie.                           

Spracoval: Michal Lenčéš, šéfredaktor  
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Ú S P E Š N É  B I L A N C O V A N I E  Š T V O R R O Č N É H O   

V O L E B N É H O  O B D O B I A  
 

V závere svojho funkčného obdobia obecné zastupiteľstvo a jeho poslanci 

pristúpili k hodnoteniu svojej štvorročnej práce so zreteľom na dosiahnuté výsledky. 

Vychádzali pritom z hlavného dokumentu obce v medzivolebnom období 

z Volebného programu obce na roky 2006-2010. Zhodne konštatovali splnenie 

prijatých programových cieľov a ich pozitívny dopad na ţivot obyvateľov a rozvoj 

obce.  

Základ volebného programu tvorili 

investičné akcie zamerané na jednotlivé 

okruhy problémov, ich rozsah a termín 

realizácie. Podľa poradia dôleţitosti úvodná 

akcia riešila dostavbu verejnej kanalizácie 

v obci. Bola to finančne a technicky 

najnáročnejšia stavba a jej dodávateľom bola 

firma SKANSKA. Stavba bola ukončená 

v druhom roku volebného obdobia v roku 

2007, včítane  konečnej úpravy poškodených 

chodníkov a miestnych komunikácií. 

Kanalizáciu od obce zmluvne prevzala Zsl. 

vodárenská spoločnosť, závod Nitra, ktorá je 

jej súčasným prevádzkovateľom. Pre úplnosť 

treba uviesť, ţe v súčasnosti je v obci na verejnú kanalizačnú sieť napojených 422 

domácností, firiem , podnikov a zariadení. Je to dobrý trend a v budovaní ďalších 

kanalizačných prípojok sa priebeţne pokračuje.  

Operatívne, v úvode volebného obdobia sme prikročili k rozsiahlej prestavbe 

a rekonštrukcii  priestorov obecného úradu. Novým dispozičným usporiadaním 

boli vytvorené nové kancelárske miestnosti, nová pracovňa starostu  a zasadacia 

miestnosť. Zmodernizoval sa tieţ komplex zariadení pre osobnú hygienu 

/WC,umyvárne/ a vykurovací systém budovy. Došlo 

k výmene okien za plastové, k úprave podláh, 

k zníţeniu a tepelnej izolácii stropov, k osadeniu 

nových svietidiel a k zatepleniu budovy. Realizácia 

vykonaných úprav prispela k vylepšeniu pracovných 

podmienok admin. personálu, čo prispelo k  zvýšeniu 

úrovne vybavovania stránok a kontaktu s nimi.  

V oblasti riešenia bytových pomerov najmä 

mladých ľudí v obci v roku 2008 bola zahájená 

výstavba dvoch nájomných bytových domov /8+12 

b.j./ v lokalite Vinohradníckej ulice. Stavba bola 

dodávateľskou formou realizovaná len za 19 

mesiacov vo fin. náklade 1.280.126,- eur. 
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Infraštruktúru k bytovkám, obsluţné chodníky, vnútroblokové  komunikácie 

/dlaţba/, terénne úpravy a zeleň vybudovala Obec so svojimi zamestnancami, 

nakoľko tieto akcie neboli súčasťou projektu bytoviek. Oba bytové domy sa dali 

nájomníkom do uţívania vo februári t.r., kedy sa za pomoci obce vyriešil bytový 

problém 20-tim mladým rodinám. Ďalších 6 b.j. sa v prvom polroku 2010 ukončilo 

v rámci nadstavby budovy obecného úradu, v investičnom náklade 248.695 eur. 

Investície boli vo forme dotácií poskytnuté Ministerstvom výstavby a region.rozvoja 

SR a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Z rozpočtového príspevku obce 

/3.000,- eur/ sa financovalo oplotenie, vstupná brána a vydláţdenie dvora bytoviek.  

Práce vykonali zamestnanci OcÚ. 

Po absolvovaní zlo-

ţitých a náročných legislatív-

nych úkonov sme 

v poslednom roku volebného 

obdobia započali s rozsiahlou 

rekonštrukciou budovy ZŠ 
s predpokladaným termínom 

ukončenia 31.12.2010. Práce 

vyvrcholili hlavne počas 

letných prázdnin a pred 

zahájením nového šk. roka. 

Realizáciou projektu došlo ku 

kompletnému zatepleniu stien 

budovy školy, k vybudovaniu sedlovej strechy, k výmene okien a vchodových dverí 

za plastové, k výmene rozvodov vykurovania, vody, kanalizácie, elektriny, GO 

dostala plyn. kotolňa, WC s umyvárňami, obnovila sa maľovka a nátery v celej 

budove. Ukončovacie práce dodávateľ stavby terminoval tak, aby vnútorné priestory 

školy boli k dispozícii k zahájeniu nového školského roka, čo sa aj dosiahlo. 

V súčasnosti sa finišuje s prácami na vonkajších úpravách školského areálu. Okrem 

investičných akcií volebného programu sme priebeţne v obci zabezpečovali 

realizáciu týchto ďalších akcií: 

- stavba multifunkčného ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ s fin. nákladom 

63.068,45 eur z dotácie MŠ SR. Ihrisko bolo sprevádzkované v letných 

mesiacoch.  

- dobudovanie druhej etapy stavby obecného detského ihriska. 

- stavebná rekonštrukcia výdajne stravy a jedálne pri ZŠ. 

- vybudovanie hrádze na Hlohoveckej ulici slúţiacej na ochranu obyvateľov 

a domov pred prívalovými daţďovými vodami.  

- stavebná obnova najstaršieho historického objektu obce – zvonice z 18. stor. 

- stavebná rekonštrukcia interiéru domu smútku a inštalovanie nového 

chladiaceho zariadenia s väčšou kapacitou uloţenia mŕtvych. 

- vybudovanie zastrešeného pódia pre kultúrne podujatia v areáli futbal. 

štadióna, spevnených plôch pre tanec, vyčlenenie plochy návštevníkov, 

zhotovenie večerného osvetlenia areálu. 
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- v kult. dome došlo k výmene podlahovej krytiny, k inštalácii nového 

osvetlenia  a oprave soc.-hyg. zariadení. 

Z hodnotenia vyplýva, ţe orgány 

samosprávy sa k prijatým úlohám volebného 

programu postavili zodpovedne a intenzívnou 

činnosťou dosiahli ich splnenie. Chcem sa 

preto všetkým úprimne poďakovať, oceniť ich 

spoluprácu a pomoc. 

Ďakujem tieţ za podporu a prácu 

odstupujúcemu poslaneckému zboru, 

predsedom odborných komisií pri OcZ, 

zamestnancom obce, predstaviteľom a členom 

občianskych zdruţení a všetkým občanom za 

ich aktivity pri riešení problémov a záujmov obce. 

Novozvoleným orgánom samosprávy obce v terajších voľbách ţelám veľa 

elánu, úspechov a zdaru v práci pri ďalšom napredovaní a rozvoji obce.  

      Emil RÁBEK, starosta obce 
 

Výstava „ČRIEPKY   Z   HISTÓRIE“ 
 

 V rámci osláv  

tohoročných Obecných dní 

inštaloval v klube mladých 

Miestny odbor Matice 

slovenskej v poradí už druhú 

výstavu z histórie  obce. 

Cieľom výstavy bolo 

oboznámiť návštevníkov 

s pamiatkami obce, s ich 

históriou, dobou vzniku, kto 

ich vybudoval a dôvod prečo 

boli vybudované. Druhú časť 

výstavy tvorili fotografie 

zaujímavých terénnych útvarov z okolia našej obce, ktoré mali pravdepodobne obranný 

charakter. K čomu slúžili a hlavne koho ochraňovali je dodnes záhadou.                                                                              

                                                                                      Ing.Vladimír Lovász 

ŠKOLA V NOVOM ŠATE 

 
Uplynulé mesiace mohli  naši občania  sledovať rozsiahle 

rekonštrukčné práce na budove základnej školy. Skôr, ako sa zo školy stalo 

stavenisko, teda skôr, neţ v prvých júnových dňoch tohto roka začali 

rekonštrukčné práce, bolo potrebné pripraviť technickú dokumentáciu , 

zhromaţdiť všetky potrebné povolenia, pripraviť podklady pre euro projekt 

a čakať na aktuálnu výzvu riadiaceho orgánu v rámci Regionálneho 
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operačného programu. Tieto práce sa začali v roku 2007. Potom prišiel deň 

„D“ a my – pán starosta, niektorí poslanci a zamestnanci úradu sme na 

obecnom úrade sedeli pri viacerých počítačoch a snaţili sme sa uloviť termín 

pre predloţenie nášho projektu. A môţeme povedať, ţe o termíny bol 

záujem obrovský. Potom nasledovali opakované cesty na ministerstvo 

a čakanie na verdikt riadiaceho orgánu. Písal sa september 2008 a my sme sa 

krátko po hodoch dozvedeli správu, ktorá nás nepotešila. Náš projekt 

neprešiel.  

Sklamanie bolo veľké, ale naše spoločné odhodlanie dotiahnuť tento 

projekt do úspešného konca  bolo obrovské. Po niekoľkých dňoch sme sa s 

ešte väčšou vervou vrhli na jeho riešenie. Úpravy dokumentácie, príprava 

euro projektu, prihlasovanie na predloţenie projektu na jar 2009, ktoré bolo 

mimochodom ešte zloţitejšie ako v roku 2008, lebo voľných miest bolo 

menej neţ v prvom kole. Potom dlhý čas čakania.  A potom prišiel 

september 2009 a my sme sa dozvedeli, ţe náš  projekt je úspešný. Aţ po 

týchto krokoch prišiel 5. jún 2010, deň keď dodávateľská firma začala 

samotnú rekonštrukciu školy.  

Ako prvá bola riešená plochá strecha budovy – ţelezobetónová 

membrána, nové vence, krov, krytina strechy. Medzi tým odstránenie podláh 

na prízemí, tepelná izolácia a poloţenie nových podláh. Ďalej bol vyriešený 

výstup do podkrovia – otvor v strope, schodisko. V priebehu rekonštrukcie 

sa nám podarilo zrekonštruovať sanitu – obklady, rozvody vody, armatúry 

a umývadlá vo všetkých triedach a spoločných priestoroch školy.  Popri tom 

sa vyskytli aj veci, ktoré neboli súčasťou projektu – rozvody kúrenia, 

radiátory, ale ich zlý stav bolo potrebné riešiť  v čase rekonštrukcie. Preto 

sme si aj tieto úlohy zobrali za svoje a v škole sme vybudovali nové rozvody 

tepla, osadili nové radiátory  a vybavili ich úspornými  termoregulačnými 

hlavicami. Následne bola zrekonštruovaná  kotolňa, kde boli osadené dva  

moderné kondenzačné kotle. Všetky priestory v interiéri boli vymaľované 

a vyspravené po osadení nových plastových okien a všetkých vchodových 

dverí. Pred záverom prišli na rad klampiarske práce, zateplenie obvodových 

stien budovy minerálnou vlnou a nanesenie vonkajších fasád. V posledných 

krokoch  rekonštrukcie prišli na rad bezbariérové vstupy, plošina pre 

vozíčkarov, vybavenie počítačovej triedy a doplnenie jazykového laboratória 

výpočtovou technikou. Okrem organizácie stavebných prác bolo za pochodu 

potrebné riešiť aj financovanie rekonštrukčných prác tak, aby práce 

postupovali, aby ţiaci mohli do školy nastúpiť čo najskoršom termíne. 

O tom, o aký rozsah prác išlo svedčí skutočnosť, ţe v  čase vrcholiacich prác 

bolo na stavenisku  viac neţ 50 odborníkov.   
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Čo sme rekonštrukciou dosiahli? Pekný vzhľad, nezatekajúcu strechu, 

podkrovné priestory pre ďalší rozvoj školy, funkčné a tesniace plastové okná 

a dvere, obrovskú úsporu tepla – podľa projektu minimálne 40%  ako stav 

pred rekonštrukciou,  suché, teplé, čisté  triedy, funkčné a hygienické 

sociálne zariadenia, dve  moderné učebne, ekonomickú,  ekologickú 

a funkčnú kotolňu. A to je stav, ktorý sme si pred 5. júnom nedokázali ani 

predstaviť. V tomto období uţ bolo fungovanie školy na pokraji únosnosti – 

po kaţdej stránke. Zatekala strecha, cez okná fučalo a bolo len málo vecí, 

ktoré naozaj fungovali tak, ako by malo. Dnes môţeme s radosťou 

a hrdosťou konštatovať:“ Naša škola aj po technickej stránke spĺňa všetky 

kritéria 21. storočia.“    

Na záver – nič čo má skutočnú hodnotu neprichádza samo. To čo sa 

podarilo obci zrealizovať v našej škole má pridanú hodnotu v tom, ţe sme 

pre ţiakov, učiteľov a aj ostatných zamestnancov vybudovali dielo, ktoré 

zásadným spôsob zmenilo podmienky na ich prácu na niekoľko desaťročí 

dopredu. Preto tá  niekoľko ročná námaha a snaţenie v tomto prípade stáli za 

to. 

                             PaedDr. Roman Urbánik, riaditeľ  ZŠ s MŠ 
 

 

 

 

PREVÁDZKA TELOCVIČNE A IHRISKA 
 

Dňom 1.12. 2010 bola obnovená prevádzka telocvične 

a multifunkčného ihriska v areáli školy. Novou správkyňou objektov je p. 

Jarmila Pápayová,  Školská ul. č. 374. Záujemci si prenájom priestorov 

môžu objednať na tejto adrese.  
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 O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

       Poslanci na svojich rokovaniach 13.8. a 22.10.2010  

prerokovali: 

- správu o vyhodnotení výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu 

ZŠ s MŠ v šk.roku 2009/2010 a správu o príprave nového 

školského roka 2010/2011, ktoré predloţil riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Roman 

Urbánik, 

- správu o cintorínskych sluţbách v r. 2010, 

- správy o činnosti komisie rozvoja vzdelávania, kultúry a športu a správu komisie 

výstavby a územného plánovania 

- správu o plnení volebného programu 2006-2010, ktorú predniesol starosta obce 
 

OcZ schválilo: 

- projekt rekonštrukcie MŠ v prípade schválenia ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, 

- zmenu rokovacieho poriadoku OcZ o zásadách odmeňovania poslancov OcZ 

/kaţdá účasť na rokovaní OcZ 5,-eur, poslanec, ktorý je predsedom komisie 4,-

eurá a ak je členom komisie 2,-eurá za kaţdé zasadnutie/.Poslancovi za neúčasť 

na zasadnutí odmena nepatrí. 

- preklenovací úver vo výške 50.000,- € na zastrešenie ZŠ, 

- prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou, 

- určenie nových hraníc stavebných pozemkov pre ţiadateľov: PaedDr. J.Veresa, 

Beátu Lenčéšovú , Jarmilu Pápayovú na Školskej ulici, 

- poplatok vo výške 3,- € a zálohu 20,- € za zapoţičanie jednej súpravy stolov 

a lavíc z inventáru obce, 

- vyradenie špeciálneho nákladného vozidla LIAZ BOBOR z evidencie majetku 

obce, 

- vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 9 mesiacov t.r., 

- zmenu rozpočtu na r. 2010 pre MŠ a ŠJ s upravenou  sumou  na 85.842,- €, 

- predaj obecného  pozemku o výmere 10 m2 pre Jozefa Kokeša, č.d.357 

- odmenu starostovi obce Emilovi Rábekovi za mimoriadnu pracovnú  aktivitu 

a dosiahnuté výsledky v končiacom volebnom období vo výške 1,5 násobku 

mesačného platu v hodnote 2.700,- €, 

- finančnú výpomoc pre ţiadateľov: Marcelu Lovászovú /č.574/ - 100,- €, Michaelu 

Bilovú /č.229/ - 50,- €, 

- otváracie hodiny pre novootvorenú predajňu s domácimi potrebami p. Márii 

Packovej, Hlavná ul. a prevádzkové hodiny nechtového dizajnu  p. Lucii 

Mesárošovej, ul. Domoviny 529 
 

OcZ zamietlo: 

- finančnú výpomoc pre ţiadateľky : Lýdia Toráčová č.d.58, Margita Stojková č.d. 

228, Anna Uherová č.d.184, z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov v tejto kapitole 

obecného rozpočtu. 
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- ţiadosť o dokončenie prístrešku na Cukrárni u Boţeny, ktorú postúpilo na 

konanie podľa stavebného zákona, 

- ţiadosť  Občianskeho zdruţenia Klub starostov z D.Stredy o prenájom 

kancelárskych priestorov v obci pre regionálne pracovisko klubu. 

V závere októbrového zasadnutia starosta obce poďakoval odstupujúcemu 

poslaneckému zboru za prácu v končiacom volebnom období za úspechy a rozvoj, 

ktoré obec aj ich pričinením dosiahla. 

 
                                                        Spracovala:  Mária KOKEŠOVÁ, členka RR 

 
KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
     

 

   Vyberáme z uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatí tohtoročného 

leta a jesenného obdobia: 

- 4. septembra 2010 vyvrcholili v amfiteátri  na futbalovom štadióne 

Obecné dni – Hody 2010. Aj napriek upršanému počasiu sa podujatie 

vydarilo. V úvode slávnostného popoludnia sa  miestne občianske zdruţenia 

prezentovali  vo varení gulášu a po jeho vyhodnotení sa konal pestrý 

kultúrny program, v ktorom účinkovali: FS Močenčanka, FS Kepeţďanka, 

FS Jelenka a Jelenček z Jelenca, tanečná skupina STRANGERS z Močenku, 

Spevokol MO Matice slovenskej, MO Csemadok-u a dievčenský spevokol 

Kráľovanky. Krásne vyznel záver kultúrneho programu, keď  návštevníkom  

všetci účinkujúci spoločne zaspievali  známu  pieseň Slovenská rodná 

dedina. Uţ tradične nasledovala diskozábava, o výbornú náladu sa postaral 

disdţokej p.  Borčin. Ďalšie dva hodové dni boli programovo orientované na 

zábavu a atraktívne hry, ktoré hlavne mladým ponúkal prevádzkovaný 

lunapark, na hodové bohosluţby v miestnom kostole, výstavnú akciu 
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„Čriepky z histórie“v klube mladých a nedeľné a pondeľňajšie popoludnie 

vyplnil šport. Zaujal tých, ktorí majú radi futbal a derby stretnutie odvekých 

rivalov Horná Kráľová-Močenok. 

- 26.10.2010 sa v priestoroch kultúrneho domu konali celoobecné oslavy 

Október-mesiac úcty k starším.  Organizátormi  podujatia boli Klub 

dôchodcov pri obecnom úrade a miestne kultúrne stredisko. V tomto mesiaci 

prejavujeme symbolicky kaţdý rok svoju úctu a vďaku  skôr narodeným 

občanom. Prítomným sa  slovami uznania  prihovoril starosta obce a dost. 

pán farár. Všetci  sa  príjemne zabavili pri harmonike. Slávnostnú atmosféru  

krásnym spevom a hovoreným slovom spestril spevokol z Cabaja-Čápora. 

 

Pripravujeme: 

- Vianočnú akadémiu 

- Silvestrovskú tanečnú zábavu 

- Slávnosť privítania Nového roka 2011  s kult. programom 

a ohňostrojom pred MKS 

- Fašiangy 2011 

 

                                                       Marta L o v á s o v á, vedúca MKS 

 


KRITIZUJEME 

 

Niektorým našim spoluobčanom vôbec nezáleží na čistote ich okolia a 

na zásadách zdravého životného prostredia. Svedčí o tom divoká skládka 

v strede obce – pri artézskej studni. Neuvedomujú si, že kontajner, ktorý je tu 

umiestnený slúži len pre sklo z domácnosti a nie pre iný odpad – sklá z áut 

a pod. Tento druh odpadu patrí do inej kategórie odpadov a môže sa 

likvidovať prostredníctvom veľkoobjemných kontajnerov, ktoré obec 

pravidelne rozmiest-

ňuje po obci (na-

posledy v polovici 

novembra).  

Upozorňujeme, 

že pri zistení 

pôvodcu takéhoto 

druhu odpadu sa 

voči nemu uplatní 

finančný postih. 
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PRÍNOS PROJEKTOV  PRE OBEC 

 
Naša obec je od júla realizátorom projektu s názvom Podpora tvorby nových 

pracovných miest v obci Horná Kráľová. Ide o ročný projekt. Celkové výdaje sú 

132 815,24, z toho pripadá 5% financovania z obecného rozpočtu, zvyšných 95% je 

nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Vďaka tomuto 

projektu obec zamestnala 13 nezamestnaných občanov (10 chlapov a 3 ţeny). Ich 

úlohou je údrţba verejnej zelene, pomocné stavebné práce, práce v oblasti ochrany 

ţivotného prostredia a mnohé iné pomocné práce, ktoré pomáhajú zveľaďovať  

obec.  

Ďalšou devízou, z ktorej obec profituje vďaka projektu, je zakúpenie 

pracovného náradia. Ide o krovinorezy, kosačky, ale aj iné pracovné náradie ako 

napr. lopaty, rýle, hrable. Tento inventár po skončení projektu zostane v obci ako jej 

majetok. Z projektu sa tieţ nakúpili kancelárske potreby a  notebooky pre 

administratívne účely(Mariana Zabáková). Prínos tohto zaujímavého projektu 

nespočíva iba v tom, ţe 13 nezamestnaných občanov získa na 12 mesiacov stabilnú 

prácu a pracovné zručnosti, ale  má význam aj z pohľadu celej obce, nakoľko 

priebeţnou údrţbou verejných priestranstiev a úpravou zelene skrášľujú jej vzhľad. 

Výhodou  projektu je aj to, ţe obec nebude finančne zaťaţená, pretoţe z dotácie 

projektu budú hradené mzdy a odvody zamestnancov, ale aj zakúpené ochranné 

pomôcky a uţ spomínané pracovné náradie. Okrem tohto je naša obec partnerom aj 

ďalších projektov. Ide o projekty, ktorých realizátorom sú občianske zdruţenia zo 

susedného Močenku. Konkrétne ide o Klub kresťanskej mládeţe, ktorý realizuje 

projekt s názvom Podpora rómskej komunity za účelom  zvyšovania osobných 

zručností.  

Naša obec na projekte participuje sociálnou pracovníčkou (Mariana 

Zabáková), ktorá pracuje v priestoroch obecného úradu a na starosti má rómsku 

problematiku. Vďaka projektu boli aj naším Rómom poskytnuté sluţby starostlivosti 

a   prostredníctvom motivačných programov sa zvýšili ich motivačné zručnosti. 

Spomínané motivačné programy boli kurz informačných technológií, kariérne 

poradenstvo a dvom občanom  bol sprostredkovaný a uhradený vodičský kurz B. 

Okrem toho sociálna pracovníčka pravidelnou prácou v teréne poskytovala cieľovej 

skupine sluţby starostlivosti, spolupracovala s rómskou komunitou za účelom 

zlepšenia  jej sociálnej mobility a schopnosti riadiť si svoj ţivot samostatne. 

Sprostredkovávala im sluţby, ktoré sú lokálne dostupné, ale klienti o nich nevedia.  

Okrem tohto projektu bola naša obec aj partnerom projektov realizovaných 

občianskym zdruţením sv. Gorazda (takisto z Močenku). Tieto projekty sa týkali (a 

týkajú) nezamestnaných občanov. Spomínané o.z. robí pre nich rekvalifikačné kurzy 

(murár, pokrývač, inštalatér, zámočník, tesár, klampiar). Teoretická časť prebieha 

v Močenku a praktická v našej obci. Frekventanti sa vďaka odborným lektorom 

môţu priučiť čo-to z daného kurzu nielen po teoretickej stránke, ale majú moţnosť 

aj praktickej výuky. Takto sa napríklad vyškolili murári, ktorí získané vedomosti 

odborne vyuţili v rámci rekonštrukcie budovy miestnej ZŠ.  

                                                     Mgr. Ladislav Odráška,člen RR KZ 
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 
 

JESENNÚ ČASŤ MAJÚ ZA SEBOU   

AJ NAŠE FUTBALOVÉ VÝBERY. 
 

Muţstvo dospelých so ziskom 17 bodov obsadilo konečné 12.miesto. Lepšie 

sa zverencom trénerského dua Krajačič – Kokeš ml. darilo v domácich stretnutiach, 

v ktorých získali všetkých 17 bodov, keď päť stretnutí vyhrali, dva remizovali a ako 

jedno zo štyroch muţstiev súťaţe doma neprehralo. Vonku to bolo horšie, tam naše 

muţstvo nezískalo ani bodík a strelilo úbohé dva góly a inkasovalo hrozivých 32. 

Napriek tomu nemôţeme jesennú časť hodnotiť ako nevydarenú. K pokojnému 

stredu tabuľky chýbali dva, tri body. Do boja o záchranu však naši nevykročili zle, 

do jarných bojov majú našliapnuté dobre. Pozitívom je stabilizácia kádra, keď aţ na 

dvoch hráčov na hosťovaní sú všetko ostatní kmeňoví hráči KFC TIBI. Nesmieme 

zabudnúť ani na fakt, ţe v muţstve je plno mladíkov z našej obce, ktorí pravidelne 

hrávajú IV.ligu. Pre našu obec to je úspech a je len málo muţstiev, ktoré sa môţu 

popýšiť tým, ţe domáci odchovanci hrávajú tak vysokú a kvalitnú súťaţ.  

Dorast, po odhlásení zo štvrtej ligy, odohral svoju prvú pol sezónu v I.B 

triede ObFZ Nitra. Skončil napokon na siedmom mieste so ziskom 15 bodov. Ak 

uváţime, ţe pred sezónou sa káder obmenil takmer od piky, ako neúspech to 

hodnotiť nemôţeme. Potešiteľné je, ţe si kopačky znova obuli chlapci ako 

Rimovský, T.Lenčéš, ktorí talent rozhodne majú a môţu byť budúcnosťou 

hornokráľovského futbalu. Ak sa káder doplní o dvoch – troch chlapcov, siedme 

miesto nemusí byť konečným umiestnením druţstva trénera Petra Gyárfása. 

Ţiaci si nepočínali zle. Istý čas dokonca bojovali o prvé miesto, zisk 15 

bodov však stačil len na celkové tretie miesto, 6 bodov za vedúcim Močenkom. 

V ôsmich stretnutiach inkasovali len 5 gólov. Tréner Ľubomír Straňák má 

k dispozícii široký káder, keď na tréningy chodí okolo 20 chlapcov! Veľký potenciál 

máme aj vo futbalovej  prípravke. Tu vyrastajú šikovní chlapci, vďaka ktorým by 

sme mali mať futbalovú budúcnosť v našej obci zabezpečenú.  

                                                   Mgr. Ladislav Odráška, člen RR KZ 



13 

STARÍ PÁNI V KESTÚCI (11. september 2010) 
 

Medziobecné partnerské vzťahy sa utuţovali tentoraz v Kestúci. Tri 

spriatelené obce Horná Kráľová, Búč  a Kestúc  /MR/ svoje priateľstvo prejavujú 

viacerými aktivitami. Spomeňme návštevy na hody, vystúpenia súborov v druhej 

obci a v neposlednom rade futbalovými turnajmi. Pôvodne bol turnaj v réţii 

seniorských muţstiev, posledných zhruba päť rokov si sily merajú výbery starých 

pánov jednotlivých obcí. Okruţný systém konania turnajov prischol tento rok 

maďarskej obci a tak si naši starí páni urobili 11. septembra výlet do zahraničia.  

Na turnaj cestovalo 15 hráčov, 2 zamestnankyne obecného úradu, pán 

starosta a hostia pán M. Slávik a riaditeľ ZŠ pán R. Urbánik. Obec zabezpečila 

prepravu hráčov mikrobusom. V sobotu od rána pršalo a to sa nezmenilo ani po 

prechode hranicami. Nemilá správa nás čakala po príchode a privítaní sa s 

domácimi: ihrisko bolo podmočené, bolo na ňom asi 5 cm vody, takţe sa muselo 

hľadať alternatívne riešenie. Domáci organizátori zareagovali promptne a vybavila 

sa neďaleká hala. Problém však bol, ţe nikto z nás s tým nepočítal a nemal pri sebe 

halovú obuv. Poradili sme si však. Prepadli sme asi jediný obchod tohto razenia v 

obci a vykúpili asi 

10 párov halovej 

obuvi. Predavačka 

nechápala, takú 

trţbu asi dávno 

nemala. Halovky 

„zacvakal“ pán 

starosta, ktorému 

patrí poďakovanie.  

Muţstvá 

dosiahli na turnaji 

tieto výsledky: 

KFC TIBI – Búč 7:3, góly našich: Sýkora 3, L.Odráška 2, S.Tóth 2 

Kestúc – Búč 6:4 

KFC TIBI – Kestúc 7:1, góly našich: L.Odráška 3, Sýkora, Lešš, Horváth, Rábek 

Zostava KFC TIBI: Matušica – Lešš, Jaroš, P. Odráška, L.Odráška, G.Odráška, 

Sýkora, E.Lenický, P.Lenický, M.Rábek, Horváth, T.Lenčéš, S.Tóth, M.Siládi  

Po turnaji nasledovalo vyhodnotenie, kde nám okrem obeda odovzdali aj pohár 

víťaza. Zároveň nás starosta obce Kestúc pozval na slávnosť, ktorá sa v ten deň u 

nich konala, slávnosť vinobrania. Po obci prešiel sprievod a pod veľkým stanom sa 

konali vystúpenia skupín. O kultúrny program sme mali postarané.  

          Partnerská návšteva a turnaj sa opäť vydaril a splnil svoj účel. Pochvaľovali si 

to aj domáci občania a konatelia klubu, ktorí boli radi, ţe sa druţba udrţuje aj 

naďalej. Je to dobrá myšlienka a je dobre, ţe sa nezavrhuje. Priniesla mnoţstvo 

priateľstiev, či uţ medzi nami a Kestúčanmi alebo Búčanmi. A to je jeden z 

dôvodov, prečo sa uţ teraz tešíme na budúci turnaj, budúce spoločné stretnutie.  

                                                                             Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 
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Vítajte medzi nami:   

Santiago Brand, nar. 18.5.2010,  Hlavná ul. 88 

Vanesa Leššová,  nar. 29.7.2010, Sereďská ul. 558 

Filip Kalina,  nar. 4.8.2010, Ul. Nad humnami 683 

Dominik Barta,  nar. 7.9.2010, Sereďská ul. 670 

Róbert Bariny,  nar. 18.11.2010, Horná Kráľová 
 

 

Blahoţeláme novomanţelom: 

Ivana Kotlárová           Mário Stojka 

Sereďská ul. 663                    Močenok 

 

Viktor Rác                                 Oľga Práznovská 

Malá Kráľová  ul.242                Malá Kráľová 242 

 

Ing. Tomáš Lencsés                   Ing. Lenka Čenková 

Vinohradnícka ul. 590               Uhorská Ves 

 

Ladislav Szöke                       Renáta Mesíková r.Paulovičová 

Sereďská ul.640                  Modra 

 

Ing.Miroslava Mondočková     Marcel Vaško 

Vinohradnícka ul.594               Šaľa-Veča 

 

Igor Kalaba                      Veronika Ristová 

Sliváš II., 339                            Nitra 

 
 

 

 

Navţdy nás opustili: 

Michal Lenický 88 r., Jozef Szöke 80r., Jaroslav Lenčéš 49r., Mária 

Vörösová 82 r., Oľga Šikulová 57r., Štefan Fica 76 r., Alena Kiššová 61r., 

Júlia Kiššová 76 r., Helena Odrášková 88r., Daniela Tóthová 41 r., 
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                                       Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme                  

                                   dať, pokojný večný spánok Ti vrúcne priať   

                            a  s bolesťou v srdci na Teba spomínať. 

 

30. 9.2010 uplynuli 3 roky, čo nás navţdy opustil náš  

 milovaný syn a brat MARTIN ŠOKA. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina 
 

 
 

B L A H O Ţ E L A N I E 

 

Dátum 8. október 2010 je pre zamestnanca Obecného úradu Ladislava 

Szökeho významným dňom. Je to deň uzavretia manţelstva so 

snúbenicou Renátou Mesíkovou. 

Novomanţelom na spoločnej ceste ţivotom veľa porozumenia, 

vzájomnej lásky a optimizmu ţelajú 

                                                                           spolupracovníci 

¤¤¤ 
OSLÁVILI 50. VÝROČIE SPOLOČNÉHO ŽIVOTA 

manţelia Ivan a Júlia ŠTEVKOVÍ, Hlohovecká ul.č. 253 

*** 
manţelia Jozef a Anna LENCSÉSOVÍ 

 Cintorínska ul. č. 25 

Pripájame sa ku gratulantom a k jubileu im želáme zdravie a veľa životného 

optimizmu v kruhu svojich najbližších.. 

 

                                       P O N U K A  NA VIANOČNÝ STÔL 

 

Striekané mandľové venčeky 

Suroviny: 70 g rastlinného tuku, 100 g práš.cukru, 5 vajec, 140 g hrubej 

múky, 140 g olúpaných zomletých mandlí, ½ KL citrónovej kôry, tuk 

a hrubá múka na vysypanie plechu, práš. cukor na posypanie venčekov. 

Postup: Tuk vymiešame s cukrom do peny a za stáleho miešania po jednom 

pridávame vajcia. Nakoniec primiešame mandle, postrúhanú citrónovú kôru 

a múku. Pripravené cesto vloţíme do cukrárskeho vrecka a na vymastený   

múkou vysypaný plech vytláčame venčeky. Pečieme v rúre na 160°C do 

zlatista. Vychladnuté posypeme práškovým cukrom. 

                   Ponuku pripravila: PhDr.M. Sklenárová,členka RR 
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