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ADVENTNÉ PUTOVANIE
Počas celého liturgického roku sme akoby pútnici. Jednotlivé obdobia
nám ponúkajú možnosť objavovať stále nové situácie, okamihy, aby sme
našli správnu cestu, po ktorej nás chce sprevádzať náš Nebeský Otec. Už
prorok Izaiáš nás pozýva: „Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu
Jakubovho Boha! Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po
jeho chodníkoch“(Iz2,3). Vydať sa na cestu znamená urobiť vo svojej
príprave všetko preto, aby sa dosiahol cieľ. A tak, aj toto adventné obdobie,
ktoré prežívame nás k tomu pozýva. Cirkevní otcovia si dali veľmi záležať,
aby človek, ktorý hľadá Boha, ho nakoniec mohol nájsť narodeného v
„Betleheme svojho srdca“. Právom teda považujeme adventné obdobie za
jedno z najprepracovanejších období, nakoľko každý deň vo sv. omši nám
ponúka stále novú modlitbu, ktorá nás posúva
o krok vpred k veľkému tajomstvu vtelenia
Božieho Syna. Vydajme sa s radosťou pútnika
objaviť to, čo nám dnešný svet chce vziať,
zmysel Adventu a Vianoc. Nájdime si čas sa
zastaviť a v tichu srdca počúvať Boha. Nech nám
k tomu pomáha aj ochrana našej Nebeskej matky
Panny Márie, ktorá zachovávala všetky slová vo
svojom srdci a uvažovala o nich.
Požehnané adventné obdobie Vám želajú
Vdp.Mgr. Jozef Černák, správca farnosti a dp.Mgr. Jozef Vaľko, kaplán

VÝSTAVA Z HISTÓRIE

NAŠEJ OBCE

Výstavu s tematikou dejín našej obce inštaloval Miestny odbor Matice
slovenskej. Jej vernisáž v priestoroch klubu mladých bola na hodovú nedeľu
11.septembra 2011. Bola to v poradí už tretia výstava podobného zamerania, pričom
túto si pozrelo najviac návštevníkov. Výstava pozostávala z troch tematických častí:
historické stavby a miesta, historické listiny a predmety bežnej potreby. V prvej
časti sa návštevníci dozvedeli stručnú históriu jednotlivých stavieb na území obce.
Sú to väčšinou sakrálne stavby, lebo iba tie boli budované z kameňa alebo z pálenej
tehly. Ostatné stavby, ktoré boli z hlinenej nabíjaniny a surovej tehly sa nám
nezachovali, podľahli vplyvu počasia. Našim najstarším historickým miestom je
prameň na Geríci, ktorý sa spomína v Zoborskej listine z roku 1113. V druhej časti
výstava obsahovala rôzne dokumenty, listiny a fotografie. Fotografie boli iba dve.
Na prvej bol zobrazený pôvodný sedliacky dom z obdobia pred I. svetovou vojnou.
Druhá fotografia zachytávala spúšť, ktorú zanechala v obci veterná smršť /pohroma/
v roku 1947. Z dokumentov boli vystavené rôzne zmluvy, dlžobné úpisy
a testamenty. Najstaršie zmluvy pochádzali až z roku 1852. Nachádzal sa tu aj súpis,
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ktorý sa vykonal v našej obci. Z neho okrem iného vyplýva, že v obci bolo vtedy 21
sedliakov a 14 želiarov. Boli tu už pred 300 rokmi uvedené priezviská /Lencsés,
Thoot, Lovasz, Ducz.../, ktorých potomkovia žijú v obci dodnes. V tejto časti bolo aj
niekoľko máp z rokov 1780 až 2005. Z tohto obdobia je zaujímavé zistenie, že aj na
území našej obce existovala tehelňa na výrobu pálených tehál, predávaných pod
značkou „RBT“ /Rábek-Béla-Társa/. V rámci poslednej časti boli návštevníkom
k dispozícii exponáty pozostávajúce z predmetov dennej potreby, ktorí používali
naši predkovia pri svojej práci /žehlička na drevené uhlie, drevené vidlice, mútnik na
maslo, modlitebná knižka atď./ Deťom bolo dovolené sa ich dotknúť, príp. chytiť do
ruky a aj takto
vnímať našu dávnu
históriu. Záverom
by som sa chcel
poďakovať všetkým návštevníkom
za ich účasť, za
uznanie
a nové
podnety. Chcem
Vás
požiadať
o pomoc
i pri
príprave budúcich
výstav
a najmä
výstavy
v roku
2014, kedy si pripomenieme významné jubileum 900.výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci.
Ing. Vladimír LOVÁSZ, predseda MO MS

MODERNIZUJEME BUDOVU MATERSKEJ ŠKOLY
Zhodnotiac stav vo vybavení tohto predškolského zariadenia a v náväznosti
na uložené opatrenia zo
strany vyšších kontrolných
orgánov sme v priebehu roka
pristúpili
k rozšíreniu
priestorov
MŠ
formou
prístavby.
Ide
o nový
stavebný objekt s plošnou
výmerou 115 m2. Stavba rieši
zriadenie
a vybavenie
prevádzkových
miestností
škôlky účelovým sociálnym
zariadením pre personál,
rozšírením kuchynského komplexu, zriadením skladu suchých potravín, archívnych
priestorov a rekonštrukciu kotolne. V súčasnosti sú práce na prístavbe realizované
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na 70% s predpokladaným termínom ukončenia v máji 2012. Stavbu realizujeme vo
vlastnej réžii, pracovníkmi a odborníkmi obecného úradu. Finančne je dotovaná
z prostriedkov rozpočtu obce. Stavba sleduje priestorové rozšírenie MŠ, vylepšenie
pracovných podmienok personálu, zvýšenie hygienického štandardu prevádzky
kuchyne, jej skladových priestorov a vylepšenie tepelných pomerov vnútornej
mikroklímy zariadenia.

REKONŠTRUKCIA ELEKTR ICKEJ SIETE V OBCI
V súčasnosti podnik Zsl. energetika Nitra ako investor akcie, vykonáva
vo vybraných častiach obce rekonštrukciu rozvodnej el. siete s predpokladaným
ukončením prác
v termíne december 2011. Podľa dokumentácie investora
rekonštrukcia si vyžiada fin. náklad 835.000,- eur.
Následne po ukončení akcie obec vo vlastnej réžii pristúpi k demontáži
svietidiel verejného osvetlenia a rozhlasového zariadenia z vyradených el. stĺpov
a vlastnými pracovníkmi ich osadí na novoinštalované stĺpy.
EMIL RÁBEK, starosta obce

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V poslednej tretine roka 2011 rokovali poslanci
dvakrát.
Prvýkrát 14. septembra v rámci mimoriadneho obecného
zastupiteľstva a druhé zasadnutie sa konalo o mesiac. Na
mimoriadnom zasadnutí bol na programe jeden bod a to „Zlepšenie energetickej
hospodárnosti miestnej Materskej školy.“ Osem prítomných poslancov sa
oboznámilo so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku od EkoFondu n.f. Pán
Sobčák. Majiteľ firmy SI-STAVING Rudina, oboznámil prítomných s návrhom
financovania projektu v znení: firma vykoná tieto práce z vlastných zdrojov, ale
žiada uhradenie realizačnej sumy od obce do konca tohto roku, v mesiaci december.
Poslanecký zbor obsah zmluvy neschválil a uložil starostovi obce prerokovať
projekt s Envirofondom.
Na druhom zasadnutí bol obsah rokovania bohatší. Osem prítomných
poslancov sa oboznámilo so správou riaditeľa ZŠ s MŠ PaedDr. Romana Urbánika
o vyhodnotení výsledkov výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom roku
2010/2011. Ďalej v programe odzneli informatívne správy predsedov jednotlivých
komisií OcZ.
Obecné zastupiteľstvo v prijatom uznesení schválilo:
- vyradenie poškodených a zastaralých kníh z evidencie obecnej knižnice k 31.12.2011.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu o rekultivácii skládky TKO v lokalite Orecháreň
- žiadosť obyvateľov o opravu cesty na ulici Pod Tópartom a ukladá komisii
výstavby a územného plánovania preveriť skutkový stav a na základe výsledku
prijme OcZ príslušné uznesenie.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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V OBCI MÁME MAJSTRA SLOVENSKA
Áno, presne týmto titulom sa môže popýšiť obyvateľ našej obce Ivan
KUSZI, č.d. 380. Presnejšie titul majster Slovenska a šampión patrí jeho králikovi.
Ivan sa každoročne zúčastňuje celoštátnej výstavy mladých zvierat, ktorá sa koná
v Nitre na výstavisku Agrokomplex. V rámci výstavy súťažia okrem králikov aj
holuby ale aj domáca hydina. Ide o medzinárodné podujatie, ktorého sa zúčastňujú
aj vystavovatelia zo zahraničia napríklad z Poľska. A práve z krajiny nášho
severného suseda pochádza aj minuloročný víťaz a viacnásobný majster, ktorého náš
vystavovateľ tento rok porazil. Konkurencia bola veľká, výstavy sa zúčastnilo 44
vystavovateľov. Náš chovateľ súťažil s druhom belgický obor farebný. Titul majstra
SR získal s kvartetom králikov so ziskom 382, 5 boda. Medzi touto štvorkou mal aj
najkrajšiu samičku belgického obra, ktorá získala titul šampióna SR so súčtom 96
bodov. Ivan Kuszi sa chovu králikov venuje od malička, na belgických obrov sa
špecializuje od roku 2000. Chová len tento jeden druh králikov. Súťaží sa zúčastňuje
od roku 2005, rok potom, čo sa prisťahoval do našej obce. Spomínaná výstava sa
týkala mláďat. Tým sa venuje len úzka špička chovateľov, o to sú cennejšie získané
tituly. Druh belgického obra je najpočetnejším druhom chovateľov králika na
Slovensku.
Ako
sám
vraví,
chovu sa venuje z lásky, je
to jeho hobby. „Starať sa
o králiky, k tomu treba mať
vzťah a lásku, bez toho to
nejde“, priznal sa chovateľ.
Pri výstavách je dôležitá
čistota králika a celkový
vzhľad. Hodnotiaca porota
sleduje každý detail. Ivan je
na rozdiel od ostatných jeho
súperov
len
malochovateľom. Ako sa
nám pochválil, momentálne
má dobrý chovný materiál,
aby mohol súperiť s celou
Európou. V neposlednom rade nezabudol spomenúť to, čo je rovnako dôležité pri
chove: „Bez podpory rodiny by toto hobby určite nešlo, aj jej patrí vďaka za
nezištnú pomoc.“ Ivanovi k získaným triumfom blahoželáme a pri ďalšom
chove želáme veľa síl, úspechov a ďalšie získané tituly.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
CENNÍK INZERCIE V NAŠOM OBČASNÍKU
celá strana A5
- 10,- eur
1/8 strany A5
- 1,50 eur
1/2strany A5
- 5,- eur1 inzertný riadok
- 0,10 eur
1/4 strany A5
- 2,50 eur
fotka /skenovanie/ - 2,00 eur
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NEGATÍVA A POZITÍVA V DIANÍ OBCE

Z POHĽADU PÁNA STAROSTU
Pod týmto titulom chcem aj v budúcnosti na stránkach občasníka
aktuálne reagovať a zaujať stanovisko k niektorým udalostiam a
pretrvávajúcim problémom v obci.
Z hľadiska bezproblémového chodu obecného úradu a činnosti
samosprávy za prvoradé a hlavné negatívum považujem, tak ako aj iné obce,
že obec zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov . Nie však našou
vlastnou vinou sme sa dostali do takejto zložitej situácie. Hlavný dôvod
vidím v tom, že štát posiela do obcí menej peňazí z podielových daní, ktoré
tvoria hlavný zdroj finančných príjmov, a tiež doteraz finančne nevyrovnal s
obcou už ukončené projekty a stavby. Tieto sme boli nútení uhradiť
peniazmi z vlastného rozpočtu. I napriek takémuto stavu sme v tomto roku
obnovili a zmodernizovali dom smútku, v areáli školy vybudovali chodníky
a v súčasnosti je v realizácii prístavba a obnova materskej školy.
O to viac ma mrzí, keď napríklad na sociálnej sieti – na facebooku
prebiehala diskusia Martina Boháča a jeho priateľov o ich negatívnom
pohľade na obec. Zavádzajú, že obec nerobí nič, že autobusové zastávky sú
znečistené odpadom
atď. K tomuto by
som
rád
poznamenal, že v
prvom rade by si mal
poriadok
urobiť
každý okolo seba,
poupratovať doma a
nevyhadzovať svoj
odpad na verejný
priestor za svoju
záhradu
(aktuálne
foto – za záhradou
Boháčových)
Vybaviť autobusové zastávky v obci klasickými smetnými nádobami
je nezmysel, pretože máme skúsenosti, že tam vydržia možno hodinu. V
tomto roku obec pri každej čakárni osadila tzv. pevné smetné nádoby, a aj
tak sa stáva, že ich okolie je znečistené odpadom a vrecia z nich miznú..
Skôr zastávam názor, že jeho kritika by mala smerovať na tých, ktorí takýto
stav priamo spôsobujú. Poznamenávam, že v súčasnosti obec na vlastné
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náklady likviduje divoké skládky v celom katastri, čo nám z rozpočtu
vytiahne cca 5.000 eur.
Spomínanému pisateľovi možno vyčítať aj to, že si doposiaľ
nevyrovnal svoje finančné podĺžnosti voči obci a futbalovému klubu, ako
organizátor hudobného festivalu (za spotrebu eletrickej energie, prenájom
záhradného nábytku, prenájom priestorov ihriska). Určite by bolo lepšie,
keby “diskutujúci” z facebooku našli cestu na obecný úrad a o problémoch
diskutovali tam.
Často počúvame od niektorých občanov, prečo obec nerobí to či ono,
pripomínajú nám povinnosti, ale prečo si práve títo kritici tiež neplnia svoje
povinnosti voči obci. Je už december a doteraz nemajú uhradené obecné
poplatky za vývoz komunálneho odpadu, dane z nehnuteľností a cintorínske
poplatky.
Ďalším negatívom obce je zanedbaný priestor bývalého Testu na
Sereďskej ulici. Občania sa informujú, prečo sa tento objekt nachádza
v takomto stave. Chcem im aj touto formou odpovedať. Priestory má
v súčasnosti v prenájme poslanec obecného zastupiteľstva p. Tibor Rábek,
majiteľ firmy TIBI. Nevýhodná zmluva pre obec bola uzavretá v roku 1998
na dobu 20 rokov. Pán Rábek však tento objekt už viac rokov nevyužíva,
zíva prázdnotou. Medzitým sme mali na objekt záujemcov – podnikateľov,
ktorí si tu chceli zriadiť menšie prevádzky a poskytnúť zamestnanie našim
občanom. S problémom sa na viacerých zasadnutiach zaoberalo aj obecné
zastupiteľstvo, zatiaľ však bez výsledku. Dúfali sme, že keďže pán Rábek
objekt nevyužíva, prejaví vôľu vrátiť ho späť do správy obce. Je na škodu, že
pán poslanec neprejavil ochotu obci a občanom pomôcť ani v tejto ťažkej
finančnej situácii, ktorú v súčasnosti prežívame.
Je potešiteľné, že v obci evidujeme aj pozitíva – väčšina občanov
a poslancov je ochotná iniciatívnou pomocou zveľaďovať a podieľať sa na
rozvoji obce. Sú to napríklad: Jozef Šoka (stavebný materiál v MŠ), Ing.
Vladimír Lovász (propagácia obce), Mgr. Ladislav Odráška (projekty
zamestnanosti) či Gabriel Lencsés (inštalácia prívodu vody do prístavby MŠ
a odkanalizovanie). Veľmi nám pomohol aj Karol Lenčéš aktivitou pri
zabezpečovaní drevenej konštrukcie na prístavbu MŠ. Všetkým za to patrí
moje poďakovanie.
Vážení občania,
pevne verím, že tých pozitív budeme v obci evidovať stále viac.
V prípade, že aj Vy disponujete dobrými radami, postrehmi, podnetmi,
prípadne chcete obci nejakou formou pomôcť, veľmi rád to privítam
a spoločnými silami sa ich budeme snažiť riešiť, prípadne realizovať.
EMIL RÁBEK, starosta obce
 7

KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Po letných mládežníckych diskozábavách v amfiteátri na štadióne sa
aktivity Miestneho kultúrneho strediska a občianskych združení zamerali na
programovú a organizačnú prípravu obecných dní a hodov, konaných
v dňoch 10.-12. septembra 2011.Tomuto najvýznamnejšiemu kultúrnospoločenskému podujatiu v obci sa zo strany organizátorov, ale
i návštevníkov kladú stále vyššie nároky a náročnejšie ciele. Bolo to
i v tomto roku a preto nás teší spokojnosť hľadiska, uznanie hostí, ale i pocit
radosti a uspokojenia zo strany účinkujúcich. Oproti minulým rokom sa
program osláv začal už v piatok podvečer mládežníckou diskozábavou
v kultúrnom dome so skupinou NORMAN zo Šale. Táto premiérová akcia
mala pozitívny ohlas najmä medzi mladými. Oficiálna časť obecných
slávností mala vyvrcholenie v sobotu popoludní na štadióne. Moderátorka
programu Mgr. Veronika Holubková za krásneho slnečného počasia privítala
plné hľadisko, prítomných rodákov, hostí a samozrejme účinkujúcich.
Starosta obce Emil Rábek v slávnostnom príhovore vyslovil uznanie a radosť
nad záujmom občanov o toto podujatie, poprial všetkým strávenie krásneho
popoludnia a príjemnú zábavu. V programovom slede potom slávnosť
svojimi vystúpeniami pozdravili miestne spevokoly Matice slovenskej,
Csemadoku, dievčenský súbor Kráľovanky, FS Močenčanka a Kepežďanka.
Krásnymi modernými piesňami sa prítomným predstavili sestry Stachové zo
Šoporne. Zlatým klincom programu bolo jedinečné vystúpenie súboru
Horenských chlapcov a heligonkárov
z Dolnej
Lehoty,
ktorí žali v hľadisku
najväčší úspech za
originálny prednes
piesní
z regiónu
stredného Slovenska.
Vystúpenie ukončili
známou piesňou Na
Kráľovej holi. Ich
spev a hlasový prejav tak zaujal prítomných, že účinkujúci nemohli dlho
opustiť hodové pódium. Už tradične pre návštevníkov organizátori pripravili
bohaté občerstvenie: ľubovoľný výber chutných gulášov , plnené lokše,
pečenú klobásu, čapované pivo, kofolu, sudové víno, cukroviny atď. Na
krásne popoludnie naviazala večerná diskozábava, o náladu a pobavenie sa
postaral DJ Borčin z Hornej Kráľovej. Sprievodnými akciami podujatia
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obecných dní boli: súťaž občianskych združení vo varení guláša, hodové
bohoslužby, výstava v klube mladých Z histórie obce, športové akcie FK
KFC TIBI, kolotoče a pod.

Ďalšie vybrané akcie z obecnej kultúry:
- v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil Klub dôchodcov
a MKS pri OcÚ slávnostné posedenie pre našich dôchodcov. Po oficialitách
sme ich pohostili výbornou kapustnicou, domácimi pagáčikmi, zákuskami,
vínom, čapovaným pivom, kávou, čajom a nealko nápojmi. Krásnym kult.
programom svoje babičky a dedkov pozdravili žiaci ZŠ. Spev a dobrú náladu
v sále KD vyčaril svojou harmonikou p.František Rehák.
Pripravujeme:
- Vianočnú akadémiu, slávnosť k vzniku SR a privítanie Nového roka
2012 s kult. programom a ohňostrojom pred areálom MKS, plesy
a zábavy, fašiangy 2012.
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
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PRIESTOR PRE NAJMENŠÍCH
V AREÁLI FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
Pre najmenších návštevníkov športových podujatí pribudol v areáli štadióna
nový detský kútik a tak v obci evidujeme ďalšie zariadenie pre zábavu a detské hry.
Je včlenený do priestoru trávnatej plochy bývalej topoľovej aleje a funkčne
pozostáva z dvoch veží navzájom prepojených pohyblivým mostíkom, zo šmýkačky,
lezeckej steny a štyroch detských hojdačiek. V ich areáli boli osadené parkové
lavičky pre rodičov a doprovod detí. Spracovaný projekt niesol názov „Priestor pre
najmenších“ a realizoval sa cez občianske združenie VIA ROMANUM, do ktorého
sa zapojilo aj obč. združenie miestneho futbalového klubu KFC TIBI. Fáza
vybavovania projektu bola komplikovaná a náročná, ale vo svojom závere úspešná.
Prešiel vo výške celkovej sumy 3.700,- eur, súťaž o dodávateľa zákazky vyhrala
firma PILINKA z Močenku. Samotná výstavba bola tvrdá práca.

Pomocou a aktivitami prispeli aj členovia klubu a športovci najmä pri terénnych
prácach a úprave stavebnej plochy, pri výkope základov a betonáži. R. Kokeš
predsadil plochu ihriska trávou, vyklčovali sa topoľové pne. Bez ochoty
a pracovného nasadenia týchto dobrovoľníkov by to nešlo. Dodávateľovi sa
nakoniec podarilo detské ihrisko ukončiť k termínu septembrových osláv Obecných
dní a hodov.
Areál štadióna sa opäť o niečo skultúrnil a obec sa obohatila o nové zábavné
zariadenie pre najmenších. Hovorí o tom aj fakt, že prvý víkend, keď sa detský kútik
sprevádzkoval, jeho vyťaženosť bola takmer stopercentná. Šantenie a neskrývaná
radosť detí boli pre realizátorov diela najväčšou satisfakciou a odmenou. Preto
poďakovanie a uznanie patrí členom a hráčom futbal. klubu za hlavný podiel prác
pri výstavbe a tiež dodávateľovi stavby firme PILINKA a spoločnosti PRE NAŠE
DETI, s.r.o. z Močenku.

Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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VÝBER PRÍSPEVKOV Z 20 ROČNEJ HISTÓRIE
KRÁĽOVSKÝCH ZVESTÍ
Pokračovanie /druhé desaťročie/

- Rok 2000 bol rokom jubilejným, a preto aj prvé číslo obecných novín
bolo orientované k tomuto výročiu
- v roku 2001 sa konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Vtedy mala
obec 1910 obyvateľov
- 1.6.2001 do farnosti nastúpil nový duchovný dp.Mgr.Jozef Černák
- bola ukončená stavba obecnej ČOV
- škola oslavovala 40.výročie novej školskej budovy z roku 1962
- v roku 2000 skauti založili v obci skautskú organizáciu mladých
- referendum o vstupe SR do EÚ bolo v našej obci neplatné pre nízku
účasť voličov
- konali sa veľkolepé oslavy 10. výročia posviacky kostola a 890.výročia
prvej zmienky o obci Horná Kráľová v Zoborskej listine
- aktuálna informácia o projekte ROEP-register obnovy evidencie
pozemkov do novej katastr. mapy obce
- V roku 2006 vo funkcii starostu skončil PaedDr.Ján Veres
- uviedli sme exkluzívny nález huby – sírovec obyčajný o váhe 38,5 kg p.
Štefanom Rábekom
- čitateľom sme predstavili nového člena RR Mgr. Ladislava Odrášku
- na májovom koncerte v miestnom kostole účinkovala Darina Laščiaková
- firma Skanska a.s. ukončila v obci stavbu verejnej kanalizácie
- došlo k zmene prevádzkovateľa skládky KO, od obce zmluvne túto
prevzala nitrianska firma ENVI-GEOS s.r.o.
- v roku 2008 bola v obci zahájená výstavba obecných nájomných bytov na
Vinohradníckej ulici.
- občasník podal informácie o novej mene EURO
- 19.6.2008 zomrel p. Ľudovít Valenta významná osobnosť našej obce,
dlhoročný predseda a podpredseda MNV
- v obci vznikla organizácia Zväzu zdravotne postihnutých
- konal sa Festival rómskej hudby
- bol založený FS Kráľovanky
- noviny uverejnili nový územný plán obce
- v lokalite Vinohradnicka ul. bolo ukončených 20 obec.nájomných bytov
- občasník predstavil nášho rodáka Michala Hippa vo funkcii asistenta
reprezentačného trénera futbalistov SR
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- v komunálnych voľbách v roku 2010 z dvoch kandidátov občania zvolili
opäť terajšieho starostu p. Emila Rábeka
- čitateľov sme oboznámili s projektom “Podpora tvorby nových
pracovných miest“
- uverejnili sme podporu Obce a občanov povodňou postihnutej obci Nižná
Myšľa v sume 2.050,-eur.
- v šk. roku 2010/2011 žiaci zahájili vyučovanie vo vynovenej budove ZŠ,
po jej rozsiahlej rekonštrukcii
- v roku 2010 v obci pribudlo nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou
- vykonala sa prestavba a modernizácia domu smútku
- obec bola vybavená novými orientačnými tabuľami s názvami ulíc
a inštitúcií.
Do ďalšieho dvadsaťročia želám obecným novinám tvorivý rozvoj,
úspešné napredovanie a veľa spokojných čitateľov.
Michal LENČÉŠ, šéfredaktor KZ



Predaj Elektrospotrebičov

Nakupujte z pohodlia Vášho domova cez www.elektro-kompas.sk
Tovar si možete objednať na našej stránke, my Vám ho privezieme domov a
navyše Vás zbavíme Vášho starého spotrebiča.
Kontakt:
Predajňa: Ul. sv. Gorazda 621
Močenok
radokompas@orangemail.sk
Tel.: 0905/ 761 380
0905/ 463 330

e-mail : info@elektro-kompas.sk

www.elektro-kompas.sk
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Vítajte medzi nami:
Laura Straňáková,
Sofia Kovácsová,
Marek Tóth,
Rebeka Rábeková,
Maxim Vančo,
Marcel Hipp,
Martin Siládi,
Matúš Vidan,
Eliška Lenčéšová,

nar. 29.6.2011,
nar. 3.7.2011,
nar. 17.7.2011,
nar. 24.8.2011,
nar. 13.10.2011,
nar. 14.10.2011,
nar. 21.10.2011,
nar. 21.10.2011,
nar. 24.10.2011,

Hlohovecká 281
Hlavná 518
Vinohradnícka 588
Vinohradnícka 611
Malá Kráľová 156
Vinohradnícka 590
Vinohradnícka 570
Pod Tópartom 38
Pri potoku 147

Blahoželáme novomanželom:
Ing. Marek Lencsés
Školská 397

Jana Gabajová
Veľké Zálužie

Mgr. Róbert Švondra
Vinohradnícka 625

Mgr. Zuzana Kolenčíková
Kajal

Renáta Kunová
Sereďská 630

Miroslav Jamrich
Sereďská 630

Gabriela Hippová
Vinohradnícka 626

Roman Kuna
Šaľa

Ing. Pavol Sýkora
Hlavná 87

Bc. Jana Poláková
Hájske

Ing. Miroslava Strapková
Nad potokom 217

Martin Černý
Nitra

Navždy nás opustili:
Anna Rábeková 89 r., Ivan Magdálik 51 r., Ján Ferenczey 82 r., Alžbeta
Horváthová 84r., Štefan Švondra 71 r.
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GRATULUJEME
V júli oslávila zamestnankyňa Obecného úradu, vedúca Miestneho
kultúrneho strediska a členka redakčnej rady Kráľovských zvestí, pani
Marta LOVÁSOVÁ
krásne životné jubileum 50 rokov.
K veľkému počtu gratulantov sa pripája aj redakčný kolektív obecných
novín. K želaniu dobrého zdravia a životného optimizmu oslávenkyni
pridávame aj želanie, aby naďalej obohacovala občasník tvorivým
elánom a dobrými redakčnými nápadmi.
ŽIVIÓ, ŽIVIÓ, ŽIVIÓ...

BLAHOŽELÁME
poslancovi obecného zastupiteľstva
pánovi Jozefovi LENICKÉMU
K životnému jubileu 50-tich rokov, ktorého sa v kruhu rodiny,
spolupracovníkov a poslaneckého zboru dožil v júli t.r. Z príležitosti
tohto významného výročia mu do ďalších rokov života želáme pevné
zdravie, pracovné a osobné úspechy a veľa zdaru v poslaneckej
činnosti.

AKTÍVNY SPOLOK SČK
I keď je činnosť a práca miestneho spolku rôznorodá, problematike
darcovstva krvi dávame primeranú dôležitosť a vážnosť. V roku 2011 sme
zorganizovali tri hromadné odbery, v rámci ktorých darovalo krv do sto darcov.
Ochotne a z lásky ponúkli túto najvzácnejšiu tekutinu neznámym ľuďom na
záchranu ich životov a zdravia. Aj pri poslednom odbere 4.novembra mobilnú
transfúznu službu z Nových Zámkov v kult. dome navštívilo 35 ochotných darcov.
Boli medzi nimi aj dvaja prvodarcovia: Ing. Peter Gyárfás č.513, a Alžbeta
Lenčéšová č. 137, nositelia Zlatej Janského plakety: Jozef Hipp č.547, Vladimír
Lenčéš č. 277,Vladimír Siládi č. 124 a Michal Švondra č. 243, strieborní darcovia:
Martina Hippová č. 547,Zoltán Ištokovič č. 323, Gabriela Krivošíková č. 538
a Marek Lenčéš č. 272.Nechýbali ani viacnásobní bronzoví darcovia: Ján Kováč č.
583,Janka Ondrušeková č. 412 a Ľubomír Straňák č. 702.
Všetkým darcom aj prostredníctvom obecného občasníka vyslovujem verejné
poďakovanie a uznanie.

Alžbeta Lencsésová,predsedkyňa miestneho spolku SČK
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POĽOVNÍCI A POĽOVNÁ ZVER V ZIME
V našej obci pôsobí poľovnícka organizácia DUBINA, založená na princípe
združenia občanov. Toto združenie spája priateľov a milovníkov prírody a života v
nej. Združenie hospodári na výmere 1 579 ha, z toho je 1 386 ha ornej pôdy, 107 ha
trvalých trávnych porastov, 75 ha lesnej pôdy a 19 ha vodnej plochy. PZ Horná
Kráľová susedí s poľovnými združeniami Hájske, Močenok, FARM s.r.o., Šoporňa
a Jarok. Predsedom PZ je Mgr.Ing. Miloš Švondra, tajomník Marián Straňák,
poľovný hospodár Mgr. Jozef Sliška, finančný hospodár Ing. Marek Móry,
kynologický referent Juraj Rábek a kontrolór Július Less.
Čo sa týka našej činnosti, v tomto chladnom období si príroda a zver
vyžaduje od poľovníkov najväčšiu pomoc. Celá činnosť sa orientuje na hájenie
úžitkovej zveri v čase kladenia a vyvádzania mláďat a na zvýšenú starostlivosť
o zver v zimnom období. Povinnosť starať sa o zver vyplýva poľovníkom priamo zo
zákona o poľovníctve. V zime to znamená pravidelné prikrmovanie. Veľmi dôležitá
je pravidelnosť prikrmovania počas celého roka a nestriedať jednotlivé druhy
krmiva. Krmivo predkladáme v množstvách, ktoré je úmerné počtu zvery. Jeho
nedostatok spôsobuje hladovanie zveri a pri nadmernom kŕmení dochádza
k znehodnocovaniu krmiva. Predkladané krmivá dávame do zastrešených kŕmidiel.
Veľkú dôležitosť kladieme na hygienu kŕmenia a krmív, ako aj ich kvalitu.
Každoročne pripravujeme krmivo na celoročné prikrmovanie. Poľovné združenie
má v prenájme poľnohospodársku
pôdu, kde si svojpomocne dorába
vlastné kvalitné jadrové a objemové
krmivá. Časť krmiva si však musí
zakúpiť. Každý člen má na starosti
bažantí zásypec a krmelec – pre
srnčiu zver, ktoré pred zimou opraví,
doplní a následne počas celej zimy
dopĺňa. Žiaľ pytliactvo je ešte aj
v našej obci stále prítomné. A asi len
tak ľahko nevymizne. Nastražené oká
sú nočnou morou poľovníkov. O to
väčšia úloha poľovníctva je dnes
chrániť,
kŕmiť,
zazverovať
a
vylepšovať genofond v revíri.
Mgr. Ing. Miloš ŠVONDRA, predseda PZ Dubina

PREDČASNÉ VOĽBY
Budúcoročný 10. marec je na Slovensku dňom predčasných
volieb do Národnej rady SR. O organizačných pokynoch pre voľby
budú voliči prostredníctvom obecného úradu včas informovaní.
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ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

V športovej časti Vám prinášame údaje o umiestnení našich
futbalových družstiev po jeseni súťažného ročníka 2011/2012.
Futbalistom seniorskeho mužstva sa v uplynulej sezóne nedarilo podľa
ich, ale ani našich predstáv. V pätnástich jesenných stretnutiach získali len
chudobných 5 bodov za jednu výhru a dve remízy. Nič iné ako posledné 16.
miesto z toho byť nemohlo. V súťaži sme strelili najmenej gólov (14)
a inkasovali najviac (41). Zverenci trénera Ladislava Kokeša ml. budú
musieť na jar zdvihnúť hlavu a zabojovať o záchranu alebo aspoň o česť.
Dôležitá bude zimná príprava, počas ktorej sa musí mužstvo skonsolidovať.
Postavením v tabuľke je naším najúspešnejším družstvom dorast v
I.B tr.ObFZ Nitra. Šieste miesto a 15 získaných bodov zaručilo dorastencom
pokojný stred tabuľky. Nebyť niektorých drobných zaváhaní, mohlo skončiť
družstvo vedené trénerom Petrom Gyárfásom ešte o nejaký kúsok vyššie.
V porovnaní s minulou sezónou si pohoršili žiaci v I. A tr. ObFZ. Pod
vedením Ľubomíra Straňáka získali 9 bodov za tri víťazstvá, čo im stačilo
len na celkové siedme miesto. Žiaci odohrali viacero smolných zápasov,
v ktorých prišli o body, ktoré im v tabuľke logicky chýbajú. Nič však nie je
stratené a na jar sa dá dobehnúť to, čo sa stratilo v jeseni.
Stanovisko
k príčinám
krízy
v hornokráľovskom
futbale
a východiskách zo zložitej situácie by mali divákom a športovým
priaznivcom dať zodpovední kluboví funkcionári KFC TIBI.
Mgr. Ladislav Odráška, člen RR
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