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VÝSTAVBA OBECNÝCH BYTOV REALITOU
Po náročných úkonoch pre získanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia sa v máji t.r. započalo na Vinohradníckej ulici s výstavbou dvoch
obecných bytových domov s 12 a 8 b.j. Významným dňom v etape výstavby
bol 6. máj 2008 kedy sa na stavenisku uskutočnila slávnosť poloţenia
základného kameňa bytoviek za prítomnosti viacerých občanov, poslancov
a starostu obce p. Emila Rábeka. Akt poloţenia pamätnej tabule vykonal
zástupca Ministerstva výstavby SR a historickým murárskym kladivom
kamennú tabuľu poklopali aj pracovníci Štátneho fondu rozvoja bývania
v Bratislave, Krajského stavebného úradu v Nitre, Oblastného úradu ŢP
v Nitre, zástupca dodávateľskej firmy EUROFRAM a.s. Skalica a starosta
obce.
V krátkych príhovoroch poukázali na význam tohto dňa z pohľadu
ďalšieho napredovania a rozvoja obce z titulu realizovania bytovej výstavby,
v ktorej oblasti v nedávnom období obec stagnovala. Vďaka iniciatívnym
krokom nových orgánov a vedenia obce pri zabezpečovaní dotácie z
európskych fondov, zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vlastných
finančných zdrojov obce sa plán výstavby obecných bytov pre mladé rodiny
stal realitou. V súhrnnom rozpočtovom vyjadrení stavba dvoch blokov b.j.
predstavuje sumu 30.973.336,- Sk, v ktorej je zahrnutá aj stavba
prístupových komunikácií, chodníkov a inţinierskych sietí. Časovú
realizáciu bytoviek projekt rieši v termínoch : začiatok – máj 2008,
ukončenie – december 2009.
Záujem jednotlivcov a rodín
o riešenie bytovej otázky formou
obecných bytov v obci je
pomerne vysoký. K dnešnému
dňu na úrade evidujeme 66
záujemcov, písomnú prihlášku na
pridelenie bytu si uplatnilo 54
ţiadateľov. Orgánmi obce bolo
rozhodnuté,
ţe
o budúcich
uţívateľoch bytov rozhodne
v rámci výberového konania 7 členná komisia poslancov.
Postup a jednotlivé etapy výstavby bytových domov budú orgánmi
obce sledované, priebeţne hodnotené a to i prostredníctvom člena komisie
výstavby a ÚP pri OZ Tibora Lencsésa, ktorý na stavbe vykonáva odborný
stavebný dozor.
EMIL RÁBEK, starosta obce
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O ČOM ROKOVALI ORGÁNY OBCE
Podľa plánu sa konali dve zasadnutia OZ a to 11. apríla a 13. júna a
1. júla 2008 bolo mimoriadne zasadnutie.
Poslanci prerokovali:
- obsah textu kroniky obce za rok 2007, ktorý predloţila kronikárka obce Mgr.
Veronika Holubková,
- správu o investičnej výstavbe v obci – výstavba nájomných bytov, rekonštrukcia
ZŠ s MŠ, kanalizácia, predloţil Jozef Šoka, zástupca starostu.
- inventarizáciu poţiarnej zbrojnice za rok 2007
- rozbor čerpania rozpočtu obce za I. štvrťrok 2008 a úpravu rozpočtu
- správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku
- návrh VZN o podmienkach nájmu budovaných bytových domov
- menovanie PaedDr. Romana Urbánika do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ ku dňu
1.7.2008 na obdobie 5 rokov
- správu o zápise detí do MŠ
- spustenie webovej stránky obce pod názvom www.hornakralova.sk
- ţiadosť občanov o vybudovanie chodníka medzi ulicami Vinohradnícka
a Školská popri areáli ZŠ s MŠ. Tento má obec v pláne vybudovať aţ po
kolaudácii nájomných bytových domov,
- zámer Štátnych lesov Palárikovo na vyčistenie a zalesnenie priestoru na
Topoľovej ulici
OZ schválilo:
- navýšenie poloţiek rozpočtu pre Školský klub detí, MŠ a ŠJ, FK KFC TIBI,
- zvýšenie stravného v školskej jedálni v šk.r.2008/2009
- výmenu zastaralej techniky ústredne obecného rozhlasu za novú
- návrh časového a obsahového plánu práce OZ na II. polrok 2008
- jednorazovú finančnú výpomoc v sume 3000,- Sk p. Alene Vašekovej, Hlavná ul.
č. 517
- vypovedanie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou a p. Tiborm Rábekom,
majiteľom fi TIBI /skladové priestory/
- VZN o nájme obecných nájomných bytov na území obce
OZ zamietlo:
- 10 individuálnych ţiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej finančnej
výpomoci z rozpočtu obce
OZ uloţilo:
- zlikvidovať skládku pri kontajneri na Hlavnej ulici pri Cukrárni u Boţeny,
- preveriť stav stavebného povolenia pri vykonávaných rekonštrukčných prácach
s vlastníckymi právami na objekte Cukrárne u Boţeny na Hlavnej ulici.
- vykonať prehliadku cesty na Hlohoveckej ulici pred domom p. Slamku a na
základe výsledku rozhodnúť o jej oprave
- spracovať prevádzkový poriadok pre obecné bytové jednotky.
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POHĽAD NA UKONČENÝ ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
V uplynulých dňoch zaznelo posledné tohtoročné školské zvonenie a ţiaci
našej školy sa rozišli s vysvedčeniami v ruke uţívať si dvojmesačné letné prázdniny.
Tomuto okamihu predchádzala desaťmesačná práca na vyučovaní ale aj
v mimoškolskej činnosti.
Školstvo v našej obci vstúpilo do úplne novej etapy fungovania – na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva vznikol 1. januára 2008 nový právny subjekt –
ZŠ s MŠ, pričom obidve súčasti tohto novovzniknutého nástupcu si ponechali úlohy
a poslania v oblasti výchovy a vzdelávania z predchádzajúceho obdobia.
Školu v končiacom sa školskom roku navštevovalo 168 ţiakov riadneho
vzdelávania a 33 ţiakov, ktorí si doplňovali vzdelanie poskytované základnou
školou. V tejto oblasti vedenie školy, ale aj učitelia získali nové skúsenosti
a poznatky, keďţe škola takýto kurz organizovala prvý raz.
V hodnotenom období školu ukončilo 27 ţiakov 9. ročníka, z ktorých 74%
pokračuje v ďalšom štúdiu na stredných školách s maturitou a zvyšní ţiaci
pokračujú vo vzdelávaní v študijných odboroch. Školu ukončili aj 2 ţiaci v niţších
ročníkoch, ktorí pokračujú v štúdiu v učebných odboroch.
Škola v uplynulom období získala vďaka vedeniu obce, obecnému
zastupiteľstvu nádej na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
prostredníctvom podaného projektu v rámci Regionálneho operačného programu na
revitalizáciu školských objektov v našej obci. Za obrovský kus vykonanej práce
patrí vďaka vedeniu obce – pánovi starostovi Emilovi Rábekovi, zamestnancom
obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva. Zostáva nám len veriť, ţe
budeme s projektom úspešní a potom môţeme povedať, ţe sa našim školským
budovám bude blýskať na lepšie časy.
Škola v hodnotenom období organizovala mnoţstvo akcií a podujatí. Mnohé
z podujatí boli realizované v úzkej spolupráci s obcou - tanečná škola, plavecký
výcvik, environmentálny pobyt v Dropie, výmenný pobyt v Kestúci, divadlo,
akadémie, ďalšie organizovala škola v spolupráci s rodičmi - školské výlety, zbery
papiera, exkurzie, školské výlety a školu v prírode, ostané v spolupráci s miestnymi
občianskymi zdruţeniami a podnikateľmi - príchod sv. Mikuláša, Deň detí, alebo vo
vlastnej réţii - športové, umelecké, vedomostné súťaţe, projekty, karneval a mnohé
ďalšie podujatia.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým ľuďom, ktorí nás počas
končiaceho sa školského roka podporili akýmkoľvek spôsobom – materiálne,
finančne, osobným prístupom a angaţovanosťou či vzájomnou spoluprácou. Verím,
ţe sme sa všetkým odvďačili našou prácou a činnosťou, ktorú konáme v prospech
našich ţiakov a detí.
PaedDr. Roman URBÁNIK, riaditeľ ZŠ s MŠ
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PaedDr. Roman URBÁNIK
RIADITEĽ
novej obecnej organizácie
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU V HORNEJ KRÁĽOVEJ
Po skúsenostiach mnohých iných miest
a obcí prikročila aj naša obec k významnému
racionalizačnému
opatreniu
na
úseku
regionálneho školstva. Ako zriaďovateľ
poţiadala obec MŠ SR o vyradenie zo siete
dvoch samostatných zariadení - základnej školy a materskej školy a následné
zaradenie nového subjektu – Základnej školy s materskom školou Horná
Kráľová. Obom ţiadostiam ministerstvo vyhovelo k 1.1.2008. S tým
súviseli aj ďalšie organizačné a personálne opatrenia, okrem iného aj
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa novej organizácie. Zo
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyplýva, ţe
výberové konanie uskutočňuje rada školy. Vyhlásenie výberového konania
bolo zverejnené v Galantskom mesačníku s termínom uzávierky podávania
prihlášok do 11. 4. 2008. Prihlášku podal iba jeden uchádzač, doterajší
riaditeľ PaedDr. Roman Urbánik. Rada školy ZŠ a MŠ Horná Kráľová na
svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 5. mája 2008 schválila pravidlá
výberového konania, oboznámila sa s dokladmi, ktoré predloţil uchádzač o
funkciu riaditeľa. V nasledovnom osobnom pohovore predstavil pán Urbánik
členom rady svoju koncepciu a odpovedal na ich otázky. V diskusii ocenili
zástupcovia obce, rodičov a zamestnancov školy doterajšie pôsobenie pána
Urbánika v tejto funkcii, vyzdvihli jeho odbornú manaţérsku zdatnosť,
potrebu stáleho sebavzdelávania celého kolektívu, jeho podiel na
modernizácii podmienok vyučovania, schopnosť správne motivovať
a komunikovať so ţiakmi, rodičmi, zamestnancami i obcou, riešiť problémy
bez vyhrocovania vzťahov a vytvárania napätia.
V tajnom hlasovaní potom obdrţal hlasy všetkých prítomných členov
RŠ. Na základe toho rada školy prijala uznesenie, v ktorom navrhla
zriaďovateľovi – obci Horná Kráľová vymenovať PaedDr. Romana
Urbánika do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou ku dňu
1. 7. 2008.
Z príležitosti nástupu do novej funkcie želáme pánovi riaditeľovi
veľa síl, pracovného elánu a úspechov pri ďalšom rozvoji obecného
školstva.
PaedDr. Eva FERANCOVÁ, predsedníčka rady školy
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l. MODERNIZÁCIA ROZHLASU
Obecný úrad pristúpil k výmene zastaralej a poruchovej rozhlasovej ústredne za
novú, modernú, ktorá má vyššiu výkonnosť a občanov poteší kvalitnejším príjmom.
V aktuálnom pláne obce je aj celková rekonštrukcia vonkajšej rozhlasovej siete.
2. NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE
Naša obec má zriadenú vlastnú webovú stránku, z ktorej sa môţete dozvedieť veľa
zaujímavých informácií. Od inštitúcií v obci, cez históriu, šport aţ po kultúru. Teda,
všetko čo Vás zaujíma a čo potrebujete aktuálne vedieť. Viac môţete zhliadnuť na:
www.hornakralova.sk
3. DORAST POSTÚPIL
Najúspešnejším druţstvom FK KFC TIBI v uplynulom súťaţnom ročníku
2007/2008 boli zverenci Ladislava Kokeša ml., dorastenci, ktorí z druhého miesta V.
ligy-juh postúpili do IV. ligy – juhovýchod. Muţstvo dospelých skončilo v IV.lige
JV na 12. mieste súťaţnej tabuľky a ţiaci v KS SŢ JUH obsadili 11. miesto.
4. Z CIRKEVNÉHO ŢIVOTA
-Po trojročnom pôsobení v našej farnosti pán kaplán Mgr. Štefan Rácz bol k 1. júlu
2008 menovaný za správcu farnosti v Podhoranoch. Z príleţitosti jeho odchodu mu
ďakujeme za prácu a duchovnú sluţbu medzi nami a v pastoračnej činnosti na
novom pôsobisku mu ţeláme veľa úspechov a boţích milostí.
-Na miesto kaplána od 4. júla 2008 nastúpil Mgr.Peter Štefaník
a diakon Gabriel Horváth.
-10. mája sa konala misijná púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorej sa zúčastnili aj deti
z našej obce pod vedením katechétky Ivany Vörösovej. Púť bola určená deťom –
koledníkom, ktoré vo vianočnom období ohlasovali v našich rodinách Dobrú
novinu.
-15. júna sme mali v obci prvé sv. prijímanie. Sviatosť prijalo 18 detí.
5. ZO ŢIVOTA ŠKOLY
- V šk. roku 2007/2008 povinnú školskú dochádzku na našej škole skončilo 29
ţiakov, z toho 27 deviatakov. Za posledné roky je to najväčšia skupina, čo zatvára
brány školy. Úspechom je, ţe všetci sa dostali na školu, ktorú si vybrali. 74 % na
študijné odbory, zvyšok na učebné odbory.
-Naopak, čo sa týka tohtoročných prváčikov, tu je ten trend stále klesajúci. Tento
rok zasadne prvýkrát do školských lavíc len 14 chlapcov a dievčat.
6. DAROVALI KRV
1. júla 2008 miestny spolok SČK zorganizoval uţ druhý tohoročný odber krvi. Túto
vzácnu tekutinu darovalo 37 spoluobčanov. Za tento šľachetný čin im právom patrí
uznanie a poďakovanie nás všetkých.
Mgr.Ladislav Odráška, člen RR
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€

OD JANUÁRA PLATÍME EUROM

€

Uţ je isté, ţe slovenská mena /Sk/ 31. decembra zanikne a nahradí ju
euro. Staneme sa 16. krajinou eurozóny. Priblíţme si časový postup
prechodu na novú menu z hľadiska občana a pohľadu čo sme uţ absolvovali
a aké dôleţité rozhodnutia sú ešte pred nami.
Máj 2008 - Európska komisia odporučila prijatie Slovenska do eurozóny
Júl 2008 - Stanoví sa konverzný – výmenný kurz, ktorý začne platiť od
1.januára 2009
August 2008 - Zavedenie dvojitého zobrazovania cien v slovenských
korunách aj v eurách
November 2008 - Distribúcia euro kalkulačiek a informačných broţúr do
kaţdej domácnosti
1. január 2009 - Začína platiť euro, vstup Slovenska do eurozóny
1. aţ 16. január 2009 - Platiť sa bude dať ešte aj v slovenskými korunami,
výdavok však bude v eurách
Od 17. januára 2009 - Sa dá platiť len eurami
Do konca roka 2009 - Povinné zobrazovanie duálnych cien
Do konca roka 2013 - Národná banka Slovenska bude vymieňať slovenské
mince. Bankovky a pamätné mince bude vymieňať bez obmedzenia.
ZA ĽUDOVÍTOM VALENTOM
Vo štvrtok 19. júna nečakane zomrel v obci a medzi občanmi známy a uznávaný
človek ĽUDOVÍT VALENTA.
V júli by sa bol dožil osemdesiat rokov. Celý svoj plodný
život zasvätil veciam verejným, práci s ľuďmi a pre ľudí,
pre blaho spoluobčanov. Dlhé roky pracoval v rôznych
funkciách miestnej samosprávy. Z vôle občanov zastával
najvyššiu funkciu v obci – predsedu MNV v Hornej
Kráľovej a v zlúčenej obci Sládečkovce dlhé roky pôsobil
ako podpredseda MNV až do odchodu do dôchodku.
Z jeho iniciatívy a osobnej angažovanosti sa upravila Hlavná ulica a nadobudla tým
dnešnú podobu /výsadba javorov, kvetinových záhonov, výstavba obojstranných
chodníkov, parková úprava pred domami/, vybudovala sa v obci nová MŠ, dnešný
dom smútku, oplotenie športového areálu, pracoval na vnútornom interiéri nového
kostola a pod.
Ocenenie jeho zásluh a činorodej práce pre obec, vyzdvihol v rozlúčkovej reči nad
rakvou zosnulého za všetkých občanov starosta obce p. Emil Rábek.
Odišiel, ale jeho duch a vytvorené dielo bude medzi nami naďalej.
ČESŤ JEHO PAMIATKE
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ANKETA
V rámci projektu občianskeho združenia „Občania za zlepšenie života“ od
januára t.r. pracuje v našej obci lokálna sociálna pracovníčka p. Mariana
Zabáková. Projekt je zameraný na pomoc sociálne slabšiemu a rómskemu
obyvateľstvu
a jeho
realizačná fáza potrvá
do
konca
októbra.
Finančne je dotovaný
z európskych
fondov,
bez nároku na čerpanie
prostriedkov z rozpočtu
obce. Po polročnej
činnosti
občianskeho
združenia
sme
sa
vybranej
skupiny
obyvateľov opýtali na
ich poznatky a skúsenosti z aplikácie projektu v praxi, ako vnímajú prácu združenia,
či sú spokojní s pomocou, ktorú im poskytuje sociálna pracovníčka, ich pripomienky
a návrhy.
V ankete zaujalo stanovisko päť oslovených respondentov:
M.S.: Áno som veľmi spokojná, keď prídeme za pracovníčkou, vie poradiť
a pomôže nám vyriešiť problém. Keby sa ma desaťkrát opýtali, či má takýto
projekt pokračovať, desaťkrát by som odpovedala, že áno.
D.T. Som spokojná hlavne s počítačovým kurzom, ktorý bol pre nás v obci zdarma.
Vybavenie, ktoré sme mali k dispozícii a výklad školiteľa bol na úrovni.
Nevýhodou bol krátky čas trvania kurzu.
I.B. Je to dobrá vec. Takúto pomoc sme potrebovali. Pracovníčka rada a ochotne
všetko vybaví. Čomu nerozumieme, podrobné vysvetlí kedykoľvek sa na ňu
obrátime. Ak si náhodou nevie poradiť zistí potrebné informácie, aby pomohla.
Keď si nevieme rady s vyplnením nejakého tlačiva, vieme, že je ochotná nám
v tom pomôcť.
A.M. Ja som bola veľmi spokojná s kurzom PC zručností, ktorý sa organizoval
v obci.
I.B. Rada som využila možnosť bezplatného počítačového kurzu, ktorý prebehol
v rámci projektu. Privítala by som, aby takéto kurzy pokračovali v budúcnosti aj pre
pokročilých.
Mariana Zabáková
BLAHOŢELANIE
V najkrajšom mesiaci roka v máji sa čerstvým päťdesiatnikom stal dlhoročný
zamestnanec Obecného úradu
ĽUBOMÍR MACHÁLIK.
K okrúhlemu ţivotnému jubileu mu všetko najlepšie, skoré uzdravenie, optimizmus
a úspechy v pracovnom a osobnom ţivote ţelá
vedenie Obecného úradu a spolupracovníci
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POZÝVAME VÁS NA OBECNÉ HODY 2008
Uskutočnia sa v dňoch 6.- 8. septembra 2008 v prírodnom amfiteátri na
futbalovom štadióne s pestrým a bohatých programom.
Sobota 6.9.2008
Program začína o 16,00 hod. príhovorom p. starostu k občanom, rodákom
a hosťom z príleţitosti tohoročných hodov.
V kultúrnom programe vystúpia: ľudová rozprávačka Aťa Klimová, tanečná
skupina JUMPING zo Šale, FS Močenčanka, FS Kepţďanka, FS Jarok, spevokol
MO Matice slovenskej a spevokol MO Csemadok-u, spevácky súbor z partnerskej
obce Kestúc a rómska skupina EPAŠ. Hodový program vyplní aj súťaţ vo varení
guláša a večerná diskozábava. Nebude chýbať ani bohaté občerstvenie.
Nedeľa 7. 9. 2008
Predpoludnie tradične bude patriť slávnostným bohosluţobám v miestnom
kostole, popoludnie vyplnia športovci majstrovskými futbalovými stretnutiami IV.
ligy.
Pondelok 8. 8. 2008
Tradičné hodové športové popoludnie, ktorého garantom je FK KFC TIBI.
Po celý čas sa môţu deti, ale aj dospelí zabávať na kolotočoch, atrakciách
a hrách hodového lunaparku.
MARTA LOVÁSOVÁ, vedúca MKS

ZAOSTRENÉ NA DIVOKÉ SKLÁDKY
Hoci orgány samosprávy obce venujú problematike ţivotného prostredia
mimoriadnu pozornosť, o čom sa denne presviedčame v našom okolí, nájdu sa
jednotlivci, ktorým je táto problematika ľahostajná a cudzia. Nie sú zapojení do
organizovaného zberu odpadu formou vývozu smetných nádob, ignorujú separovaný
zber druhotných surovín v obci ako sú plasty, textil, papier, elektronický odpad,
pneumatiky, akumulátory a pod. Odpadom z ich domácností vytvárajú v obci
i mimo nej divoké skládky, čím ohrozujú a znečisťujú ţivotné prostredie.
Takýchto porušovateľov zákona je pomerne ťaţké prichytiť priamo pri čine.
V prípade odhalenia pôvodcu nelegálnej skládky orgány obce nekompromisne
pristupujú k udeleniu osobnej pokuty podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch aţ
do výšky 5.000,-Sk. Sankčné postihy sa vzťahujú aj na občanov za spaľovanie
rastlinného odpadu v záhradách a vypúšťanie obsahu ţúmp na pozemky do záhrad
alebo vodných tokov.
Ţiadame občanov o spoluprácu pri odhaľovaní porušiteľov zákona
o zdravom ţivotnom prostredí v obci, v našom okolí.
MARTA LOVÁSOVÁ, sam. odb. referentka OcÚ
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Kultúrne podujatia, ktoré sa v našej obci uskutočnili hodnotíme ako úspešné
a zaujímavé. Z viacerých vyberáme:
- mládeţnícky dramatický súbor „DESAŤ“ pri MKS sa divákom predstavil
známou hrou Jozefa Gregora-Tajovského STATKY-ZMÄTKY v réţii
p. Jozefa Lenického. Dej sa odohráva v slovenskej dedine na prelome
19. a 20.stor., v ktorej autor ukazuje nezmyselnosť spájania ľudských
osudov kvôli majetku. Hlavnými hrdinami sú manţelia Palčíkovci,
ktorým majetok celkom opantal celé myslenie a konanie. Naši mladí
herci-študenti svoje role zvládli veľmi dobre, začo im patril častý potlesk
obecenstva.
- Aj v rámci osláv Dňa matiek dramatický krúţok pri ZŠ pripravil premiéru
hudobnej rozprávky O PSÍČKOVI A MAČIČKE v réţii p. uč. Bálešovej
a Porhajášovej. Je to rozprávka plná piesní a zábavy, ale aj ponaučení
o tom, ako psíček a mačička spolu so svojimi kamarátmi všeličo zaţili,
ako niekedy aj neposlúchali a vymýšľali lotroviny, ale hlavne, ako vţdy
drţali spolu a všetko na dobré obrátili. Okrem domáceho publika
predstavenie videli aj deti v bratislavskej nemocnici na Kramároch, začo
ich chválime a ďakujeme.
- V sobotu 31. mája miestny spolok SČK bol hlavným organizátorom
Majálesu na futbalovom štadióne. Prítomní sa zabávali pri dobrej hudbe a
občerstvení. Nechýbala bohatá tombola.
- Vedenie základnej školy v spolupráci s MKS a ostatnými sponzormi z
príleţitosti Dňa detí pripravili pre našich ţiakov na Geríci deň plný hier
a zábavy. Členovia Poľovníckeho zdruţenia DUBINA pripravili pre
všetkých výborný guláš, začo im patrí poďakovanie.
- 28. júna členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru usporiadali
na miestnom štadióne Juniáles, na ktorom sa návštevníci príjemne
zabavili, pripravené bolo bohaté občerstvenie a tombola.
- V priestoroch kultúrneho domu sa 24. júna konala rozlúčka deviatakov so
školou, svojimi učiteľmi a spoluţiakmi. Záver patril tancu tohoročných
absolventov tanečného kurzu
MARTA LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
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Vítajte medzi nami:
Bronislav Helegda,
Radoslav Šarközy,
Dominika Barinyová,
Kamila Mutišová
Ivan Gábor,
Patrik Szabo,
Lillian Lenčéšová,
Tamara Paškevičová,
Sebastián Patkoló,
Sofia Bilová,
Filip Lešš,
Ema Matušicová,
Sofia Lenická,
Jakub Rábek,
Benjamín Lenčéš,
Andrej Vörös,

nar. 7.4.2008,
nar. 12.4.2008,
nar. 20.4. 2008,
nar. 22. 4. 2008,
nar. 15.3.2008,
nar. 15.5.2008,
nar. 18.5.2008,
nar. 23.5.2008,
nar. 30.5.2008,.
nar. 3.6.2008,
nar. 3.6.2008,
nar. 15.6. 2008,
nar. 24.6.2008,
nar. 20.6.2008
nar. 25.6.2008,
nar. 2.6.2008,

Školská ul. 385
Pod Tópartom 184
Nad humnami 537
Pod Tópartom 191
Hlavná ul. 729
Malá Kráľová 142
Sliváš II. 339
Vinohradnícka ul. 586
Hlavná ul. 502
Malá Kráľová 228
Sereďská ul. 552
Vinohradnícka ul.613
Sereďská ul. 631
Nad humnami 533
Školská ul. 381
Vinohradnícka ul. 609

Blahoţeláme novomanţelom:
Juraj Chudáčik
Šaľa-Veča
Michal Bernáth
Nitra
Pavel Hruška
Nitra
Matej Vidan
Nitra
Tomáš Hraška
Šaľa-Veča

Ing. Silvia Hanáková
Sliváš I., 317
Lucia Rábeková
Vinohradnícka ul. 593
Andrea Stanková
Malá Kráľová 132
Zuzana Kurbelová
Pod Tópartom 38
Ivana Benčíková
Hlavná ul. 110

Navţdy nás opustili:
Koloman Lenčéš 81 r., Anna Mikušová 76 r., Magdaléna Poláčková 57r.,Veronika
Lenická 94 r., Valéria Klinková 77 r., Michal Lenický 52 r., Jozef Svitek 69 r.,
Gabriel Borza 59 r., Róbert Vančo 42 r., Ľudovít Valenta 79 r., Mária Odrášková 85
r., Etela Morvayová 63 r.,

 11

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

TURNAJ PARTNERSKÝCH OBCÍ U NÁS
Horná Kráľová, Búč, Kestúc. Určite každému pri vyslovení
týchto troch obcí napadne jedno slovo: partnerstvo. Ako sa vlastne
spolupráca medzi spomínanými obcami prejavuje? Ide o spoločné
aktivity, nielen na poli kultúrnom, školskom, ale aj športovom. Jednou
z už tradičných spoločenských aktivít v rámci partnerských stykov
býva futbalový turnaj. Kedysi boli aktérmi seniorské mužstva, teraz
súperia medzi sebou mužstvá internacionálov.
Dejisko sa každý rok obmieňa. Tento rok prišiel rad na našu
obec a treba dodať, že spolu s miestnym futbalovým klubom úlohu
hostiteľa zvládla na výbornú.
Sobotné popoludnie 21. júna bolo
na štadióne nabité futbalom, ale aj
priateľstvom a uvoľnenosťou, hoci sa
bojovalo o vzácnu a prestížnu trofej.
Nakoniec si palmu víťazstva odnieslo
naše družstvo keď zdolalo Búč 2:0
a Kestúc 7:1. Druhé miesto obsadili
internacionáli z Búču a tretí boli hostia
z maďarského Kestúcu.
Víťaza turnaja pohárovou trofejou
dekoroval domáci hostiteľ starosta obce
p. Emil Rábek. Srdečne zablahoželal aj
ďalším dvom mužstvám a odovzdal im
vybojované
turnajové
poháre.
Partnerský športový deň vyvrcholil priateľským posedením
v kultúrnom dome pri občerstvení.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA ,člen RR
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