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PLNÍME VOLEBNÝ PROGRAM
STAVBY VOLEBNÉHO PROGRAMU FINIŠUJÚ

Odpočet realizovaných stavieb volebného programu orgány
miestnej samosprávy vykonajú v závere štvorročného funkčného
obdobia, v závere budúceho roku. V súčasnosti sa preto zmienim len
o dvoch stavbách, ktoré dobre napredujú a o stavbe dvoch blokov
nájomných bytov /12+8 b.j./ na Vinohradníckej ulici, ktoré sú už tesne
pred dokončením. Chýba tu ešte osadiť podlahy v bytoch, urobiť
menšie dokončovacie práce a pripraviť bytovky ku kolaudácii.
Pracovníci Obecného úradu budujú prístupové chodníky, vnútorné
komunikácie, terénne úpravy a zeleň, nakoľko tieto neboli súčasťou
projektu bytových domov a sú hradené z rozpočtu obce. ZsE, a.s.
Nitra do areálu bytoviek dodala novú trafostanicu a po jej
operatívnom sprevádzkovaní už slúži i pre susednú MŠ. Po úspešnom
zvládnutí dokončovacích prác, vykonaní potrebných meraní, skúšok
a testov a po zdarnom priebehu kolaudačného konania obec požiada
stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia – súhlasu
k užívaniu stavby. Potom už nasleduje najočakávanejší okamih;
prevzatie bytových výmerov, kľúčov a sťahovanie 20-tich šťastných
rodín do nových bytov.
Stručná rekapitulácia stavby:
Začatie stavby – jún 2008
Ukončenie stavby – december 2009
Dodávateľ stavby – Euroframe a.s. Skalica
Finančné zabezpečenie :
- dotácia Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR
248.956,- eur
- 1%-ný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
732.025,- eur
- príspevok z rozpočtu obce na stavbu
39.080,- eur
-budovanie infraštruktúry z rozpočtu obce
132.775,- eur
/rozvody plynu, vodovodu, kanalizácie,
komunikácie, chodníky, terénne úpravy/
Dobre pokročili aj práce na druhej bytovej stavbe v obci, ktorá
sa zahájila v závere I. polroka 2009. Ide o výstavbu 6-tich nájomných
bytov v rámci nadstavby na budovu obecného úradu v investičnom
náklade 246.519,- eur. Doposiaľ sa na stavbe vybudovalo nové
2

zastrešenie objektu, zateplenie, výmena okien za plastové, obnovila sa
fasáda celej budovy, ktorá dostala novú podobu /viď foto/.

Nový pohľad na budovu obecného úradu s nadstavbou
Postupne sa stavbárske práce presunú do interiéru, kde bude
v zimnom období prebiehať výstavba nových bytov s kompletným
príslušenstvom v tomto skladbovom zložení: jeden trojizbový byt,
štyri dvojizbové a jeden jednoizbový byt. Dodávateľom stavby je SIStaving s.r.o. Rudina, ktorá s ukončením bytov počíta v termíne –
apríl 2010.
INVESTIČNÉ AKCIE OBCE NA ROK 2010
1. Ukončenie 6 b.j. v rámci nadstavby Obecného úradu
2. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ /zhotovenie strechy, zateplenie budovy,
oprava fasády, výmena okien za plastové, rekonštrukcia
zdravotechniky,
elektroinštalácie,
kotolne,
zhotovenie
bezbariérových vstupov do budovy a poschodia školy/
3. Multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ
4. Investičné akcie z roku 2009, ktoré z dôvodu hospodárskej a fin.
krízy neboli v tomto roku realizované/objekt WC s umyvárňami na
futbal. štadióne, zastrešenie a úprava interiéru v dome smútku/.
Emil RÁBEK, starosta obce
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ADVENT
Adventné obdobie, ktoré prežívame má dvojaký význam.
Je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa
pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a zároveň je to čas,
v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého
nábožného a radostného očakávania Spasiteľa.
Vianoce sú pripomienkou narodenia Ježiša Krista, ktorý je
osobitne blízky nám veriacim. V ňom mimoriadnym Božím zásahom
dejiny
dostali
svoj
vrcholný bod.
V čase
Adventu
i Vianoc
si
môžeme
vzbudzovať
dôveru
v Boha aj touto modlitbou:
„Môj Bože, došiel som
k poznaniu, že bez Teba
nemôžem žiť. Bez Teba sa
cítim opustený, malý,
stratený, slabý ... Bože, Ty
si pevný hrad, v ktorom sa
cítim bezpečný v búrkach
života.“
Požehnaný Advent a Vianoce prajú kňazi farnosti Močenok

Jubilantku
vo svojich kruhoch má tentoraz aj redakčná rada Kráľovských zvestí.
Jej členka Mária Kokešová nedávno oslávila svoje 50-te narodeniny.
V redakčnej rade pracuje od jej založenia, aktívne pristupuje k tvorbe
každého exemplára občasníka a osobitne treba vyzdvihnúť jej
prekladateľskú činnosť pri vydávaní maďarskej mutácie novín. Ku
gratulácii pripájame želanie zdravia, životnej úspešnosti a v redakčnej
práci veľa dobrých a užitočných nápadov.
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
OZ v hodnotenom období zasadalo dvakrát a to 7. augusta a
16. októbra a mimoriadne 9. októbra 2009. Na nich poslanci
prerokovali:
- správu o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu ZŠ s MŠ v šk.
roku 2008/2009 a o príprave nového šk. roku 2009/2010, ktorú predložil riaditeľ
ZŠ s MŠ PaedDr. Roman Urbánik.
- plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2009 bez pripomienok, o ktorom informoval
predseda finančnej komisie Ing. Peter Lenčéš .
- problematiku zabezpečenia výroby priemyselného kompostu pre potreby PD
Močenok firmou ELEE s.r.o. Bratislava.
- informáciu o výzve na úhradu dlžoby za nájomné p. Rudolfovi Lenickému, ktorá
presiahla sumu l.867,55 € /56.261,90 Sk/
- správu o zabezpečovaní cintorínskych služieb v obci za rok 2009.
- vyhodnotenie činnosti komisie kultúry a športu a komisie výstavby a ÚP
- žiadosť FK KFC TIBI o navýšenie dotácie na činnosť klubu v roku 2009, ktorá je
závislá od potreby fin. prostriedkov obce na rekonštrukciu ZŠ.
- žiadosť p. Renáty Kunovej zo Sereďskej ulice na výrub kríkov v rámci verejnej
zelene. Pred prijatím rozhodnutia OZ uložilo preveriť skutkový stav v danej veci.
OZ odsúhlasilo:
- zmenu poplatkov v MŠ na 3,50 € a v ŠK na 1,70 €
- zriadenie stávkovej kancelárie v hostinci Zobor pre Star dogs system s.r.o.
Bratislava
- jednorazovú fin. výpomoc v sume 150,-€ pre p. Marcelu Lovászovú z dôvodu
zvýšených výdavkov súvisiacich s onkologickou liečbou dcéry.
- finančnú dotáciu na činnosť skautského klubu vo výške 200,-€
- otvorenie prevádzky kvetinárstva v garáži rodinného domu č. 24 pre podnikateľku
Michaelu Sklenárovú
- vybúranie obecného chodníka pred pozemkom p. Radoslava Soroku a vybudovanie
nového prístupu zo štátnej cesty s povrchom zo zámkovej dlažby.
- Zmluvu so ZsVS Nitra o prevádzkovaní časti kanalizácie v obci a v tejto súvislosti
informovať občanov o zmene vo vývoze fekálií z individuálnych žúmp.
OZ neschválilo:
- požiadavku na odstránenie budovy zničenej požiarom za kostolom pre fin.
náročnosť asanácie
- jednorazovú finančnú výpomoc pre žiadateľov: p. Andrei Kollárikovej č.d.227,p.
Michaelu Billovú č.d. 229,p. Margitu Stojkovú č.d.228 v dôsledku deficitu fin.
prostriedkov v obecnom rozpočte.
- žiadosť o likvidáciu živého plotu a vybudovanie odstavnej parkovacej plochy pred
rodinným domom , Ul. Nad humnami č. 696
Mimoriadne zasadnutie OZ prerokovalo vypracovaný Koncept územného plánu
obce Horná Kráľová a pripomienky k návrhu požiadalo zapracovať do územného
plánu obce.
Mária KOKEŠOVÁ, členka RR
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SKLÁDKA ODPADU UZATVORENÁ
Skládky odpadov, ktorých zabezpečenie nebolo v súlade
s požiadavkami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a nespĺňali európske normy mohli byť
prevádzkované len do konca minulého roku. Niektorým bola udelená
výnimka - fungovať mohli do 15. júla 2009. K tomuto termínu bola
uzatvorená prevádzka aj na skládke v našej obci v časti Orecháreň.
Dôvodom uzáveru bolo, že nie je vybavená špeciálnou nepriepustnou
fóliou na ochranu podzemných vôd. Firma ENVI-GEOS s.r.o. Nitra
ako nájomca musí skládku zrekultivovať a zároveň vybavuje
dokumentáciu na druhú časť skládky. Pri zbere smetných nádob v obci
nedochádza v tejto súvislosti k žiadnym zmenám. V individuálnych
prípadoch môžu občania odpad vyviezť na skládku komunálneho
odpadu v Pustých Sadoch, okres Galanta, číslo tel. 031/7812230.
Marta LOVÁSOVÁ, sam. odborná ref. OcÚ

VÝZVA STAROSTU
Starosta obce oznamuje občanom, že sa pripravuje zmena výšky
obecného poplatku za vývoz a likvidáciu odpadových vôd
z individuálnych žúmp a to nasledovne: od 1.1. 2010 do 31. 3. 2010
na 18,- eur od 1. 4. 2010 na 25,- eur
Preto žiada občanov, ktorí nemajú svoje nehnuteľnosti (rod.
domy) ešte napojené na verejnú kanalizáciu, aby tak učinili čo najskôr
(poplatok za odvedenie splaškov cez kanalizáciu je 0,79 eur a za
vývoz fekálom majiteľ platí 1,32 eur za m3). Jednoznačne je preto
výhodnejšie napojenie na verejnú kanalizáciu. Najviac táto povinnosť
pre producenta odpadových vôd vyplýva aj z par. 23 zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach, kde každý vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú
odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu, ak nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy
na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Tel. kontakt OcÚ : 037/6580265 1
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Z ČINNOSTI FINANČNEJ KOMISIE A PRE SPRÁVU
MAJETKU
Obsah činnosti komisie vyplýva priamo z jej názvu. V tomto volebnom
období pracuje pod vedením Ing. Petra Lenčéša a jej členkami sú Svetlana
Kokešová, Ing. Judita Újová a zapisovateľka Eva Hippová. Funkciu garanta
zastáva Emil Rábek, starosta obce. Podkladom činnosti komisie je plán práce,
prijatý osobitne na každý kalendárny rok. Zasadnutia komisie plán stanovuje
v štvrťročných intervaloch. Obsahovým zameraním práce a prioritou komisie
je:
- príprava obecného rozpočtu, jeho štvrťročný rozbor a predkladanie
aktuálneho stavu čerpania s návrhom opatrení na rokovanie obecného
zastupiteľstva
- hodnotenie stavu majetku obce, výkon inventarizácie so spracovaním
výsledku pre OZ
Pri skladbe tohoročného rozpočtu komisia kládla dôraz na jeho
vyváženosť, aby popri zabezpečení bežného chodu obecného úradu, kultúrnych
a sociálnych aktivít obce, bolo dostatok finančných prostriedkov aj na základné ciele volebného programu ako sú: projekčná príprava stavby nájomných
bytov, rekonštrukcia budovy ZŠ, kultúrneho domu, výstavba novej ulice pre
individuálnu bytovú výstavbu, spracovanie územného plánu obce, budovanie
detského ihriska a rekonštrukcia domu smútku. Sem patrí tiež navýšenie fin.
prostriedkov na budovanie infraštruktúry pri nájomných bytoch, ktorých stavby
sú v súčasnosti už v záverečnej fáze realizácie. Aj keď do konca volebného
obdobia máme ešte necelý rok, môžeme už teraz konštatovať, že veľkú väčšinu
uvedených akcií sa nám podarilo zabezpečiť dotáciami, zaistiť ich finančné
krytie a následnú stavebnú realizáciu. Popri tom nedošlo k narušeniu disciplíny
v čerpaní rozpočtu pre správu obce, hospodárenie obecného úradu je plynulé,
finančne plusové a nebolo nútené pristúpiť k čerpaniu bankového úveru. Náš
odborný odhad nám dáva optimizmus, že aj záverečný účet obecného rozpočtu
prinesie kladný hospodársky výsledok. Je potešiteľné, že na týchto finančných
pozitívach majú nemalý podiel aj naši občania, ktorí ochotne a včas daňami
a poplatkami posilňujú príjmovú časť obecného rozpočtu. Žiaľ, nájdu sa
jednotlivci, ktorí úhradu obecných poplatkov odmietajú napr. z dôvodu
nevysporiadania nehnuteľností z titulu dedičského konania a Cukráreň Božena
vypovedala obci všetky povinné platby. Nemalou výzvou k aktivizácii činnosti
komisie bol prelom rokov 2008-2009 pri prechode našej meny na euro, kedy
bolo nutné okrem iných úloh zmeniť a prepracovať celú finančnú agendu úradu
a pre obec vypracovať prvý rozpočet v eurách /tzv. programový rozpočet/
podľa smerníc EÚ.
Ing. Peter LENČÉŠ, predseda komisie
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OBRÁZKY Z OBECNÝCH DNÍ

Ujo Maťo ľudový rozprávač

2009

FS Kepežďanka z Hájskeho

Hodárov pobavil aj Spevácky zbor slov. učiteliek OZVENA z Trenčianskych Teplíc

Dychovka zo
sólistkami
z Močenku
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VOĽBY DO NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA /NSK/
14. november 2009
V spracovanom
hodnotení
prinášame
volebné výsledky dosiahnuté len v našej obci
z dôvodu, že o priebehu volieb v okresoch
/obvodoch/ a samotnom NSK sme boli informovaní
z dennej tlače a ostatných masovokomunikačných
prostriedkov. Obec patrila do volebného obvodu č. 5
a tak ako v predchádzajúcich dvoch tohoročných
volebných aktoch boli pre 1509 zapísaných voličov
zriadené
dva
volebné
okrsky
/KD,ZŠ/.
Z oprávnených voličov volebné právo využilo 158 osôb, čo je percentuálne
veľmi nízka voličská účasť /10,73%/. Pre porovnanie celoštátna volebná
účasť v prvom kole volieb bola 22,9% -ná.
Dosiahnuté volebné výsledky /sumár z oboch okrskov/:
- voľba predsedu NSK
z 5-tich kandidátov bol u v prvom kole nadpolovičnou väčšinou zvolený
staronový župan Doc. Ing. Milan Belica PhD, kandidujúci za štvorkoalíciu
SMER, SDKÚ, KDH, HZDS keď získal 84 voličských hlasov. Druhá Ágnes
Bíró z SMK dostala 42 hlasov.
-voľba poslancov NSK
Z 24 kandidujúcich sme v našom obvode volili štyroch poslancov.
Najviac hlasov obdržali poslanci:
Martin Alföldi, MUDr.
69
Jozef Grell, MUDr.
53
Jozef Mečiar, Ing.
52
František Botka, Ing.
43
Volebné údaje pre občasník KZ poskytla p. Monika Vörösová,
zapisovateľka miestnych volieb.
Spracoval: Michal LENČÉŠ, šéfredaktor KZ

BLAHOŽELANIE
V závere septembra sa zamestnanec obecného úradu pán
Ladislav LENČÉŠ dožil životného jubilea 60-tich rokov.
Pri tejto príležitosti mu spolupracovníci aj prostredníctvom obecných novín
želajú predovšetkým zdravie, veľa pracovného elánu, životného optimizmu
a v kruhu rodiny porozumenie a pohodu. Ku gratulácii sa osobne pripája aj
pán starosta.
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Nový spevácky súbor KRÁĽOVANKA
Kultúra v našej obci sa obohatila o ďalší ľudový súbor, uzrel svetlo
sveta dievčenský spevácky súbor KRÁĽOVANKA. Vznikol z iniciatívy
pani Márii Laluchovej, z nadšenia a lásky mladých ľudí k ľudovému spevu,
k ľudovým tradíciám a kráse dedinských krojov. V činnosti sa držia známej
pravdy „Pieseň je dar a sila života“. Aktivitu a dôraz kladú na odborný rast
jednotlivcov a kolektívu cez náročnosť pri nácviku, skúškach
a vystúpeniach. To historicky prvé mali doma, pred domácim obecenstvom
na tohoročných dedinských hodových slávnostiach a obecných dňoch
začiatkom septembra.

Nácvik programu nás stál veľa úsilia a síl, vôľa a túžba dokázať to,
nás hnala dopredu. A dievčatá to dokázali. Kytička krásnych slovenských
ľudových piesní v umeleckom naštudovaní roztlieskala hodové publikum.
Som na nich veľmi hrdá a nesmierne si vážim, že v dnešnej počítačovej
dobe, v ére hip-hopu majú taký krásny vzťah k ľudovej hudbe a spevu,
k tradíciám našich predkov. Sú uveličené a zbožňujú domáce
hornokráľovské kroje, v ktorých vystupujú. Ani by sa nezdalo, koľko
energie a nadšenia nás stála kompletizácia a najmä zhotovovanie našich
krojov. Vďaka za tieto aktivity patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomohli k realizácii
tohto projektu. Osobitne ďakujeme
Nitrianskej komunitnej nadácii za finančnú podporu, ďalej firme BRAMAC
p. A. Schillerovej a firme TÓTH Železoobchod Močenok. Spevácky súbor
KRÁĽOVANKA sa teší s Vami na najbližšie programové vystúpenie.
Mária LALUCHOVÁ, vedúca súboru
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ŠTÁTNA POLÍCIA ZNOVU V MOČENKU
Z rozhodnutia Policajného zboru
SR bolo v Močenku zriadené Obvodné
oddelenie policajného zboru. Jeho
otvorenie bolo 7. augusta za prítomnosti
vzácnych hostí - JUDr. Jána Packu,
policajného prezidenta SR, Róberta
Kaliňáka, ministra vnútra SR, riaditeľov
krajských a obvodných riaditeľstiev PZ
a starostov zainteresenovaných troch
obcí. Oddelenie požehnal
ordinár
ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek. 14
príslušníkov polície pod vedením riaditeľa OO PZ Mjr. Ing. Igora
Kodadu vykonáva pravidelné služby. V súčasnosti si občania zvykajú
na stálu prítomnosť polície aj v našej obci. Rozhodnutie, aby bolo
policajné oddelenie zriadené pre obce Močenok, Horná Kráľová
a Hájske bolo určite opodstatnené, pretože príslušníci PZ sú bližšie
k občanom, zabezpečujú poriadok vo svojom obvode a vykonávajú
dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
Policajné oddelenie sídli v budove bývalého obecného úradu
na Triede A.Hlinku. Tel. kontakt : 0961 34 39 10
Tiesňové volanie: 148
Marta LOVÁSOVÁ, sam. odb. ref. OcÚ

POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO DETVY
V letnom dovolenkovom období zorganizoval obecný úrad zájazd na
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Počasie nám prialo a tak sme si
mohli vychutnať scénické programy na amfiteátri, sprievodné programy
a výstavy. Snáď najviac nás nadchol kultúrny program v piatok večer Žatva
pod Poľanou, v sobotu Zahrajže nám Ďatelinka a scénický program
dedinských folklórnych skupín stredného Slovenska Neradi to čujú, keď ich
posmeškujú. V okolí amfiteátra sme si mohli pozrieť ľudových remeselníkov
na výrobky z dreva, keramiky, plátna a pod. Na tomto jedinečnom jarmoku si
mnohí tieto predmety a suveníry zakúpili. Bolo tu množstvo spevákov
a tanečníkov a výborné občerstvenie. Sme radi, že sa nám výlet vydaril, že
účastníci boli spokojní a domov sme sa vracali obohatení o krásne zážitky.
MARTA Lovásová, VEDÚCA MKS
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PARTNERSTVO OBCÍ
HORNÁ KRÁĽOVÁ, BÚČ, KESTÚC
Tieto tri obce majú jedného spoločného menovateľa. Je ním už
dlhoročná partnerská spolupráca. Čo to v praxi znamená? Kooperácia,
priateľstvo, partnerstvo. Vzájomná kooperácia v širokých spoločenských
spektrách. Pôvodne boli tieto družobné vzťahy udržiavané na báze
samospráv a výmeny skúseností starostov. Postupom času prerástli aj do
iných odvetví. Za všetkých treba spomenúť vzájomné návštevy občianskych
združení, spevokolov, ale aj športové zápolenia medzi obcami. Pôvodne si
medzi sebou merali sily A mužstvá, ale s odstupom času sa turnaj
pretransformoval do zápolenia starých pánov z partnerských obcí.
Tohoročné spoločné stretnutie sa uskutočnilo začiatkom októbra v Búči, kde
sa mužstvo z našej obce snažilo zachovať tradíciu a opäť zvíťaziť. Prvé
stretnutie obstaral domáci výber proti hosťom z Kestúcu a zdolal ich
presvedčivo 4:1. V druhom zápase sa rovnaký kúsok podaril aj nášmu
mužstvu. Po výsledku 2:0 a dvoch góloch L. Odrášku porazili partnerskú
obec z Maďarska. Finálové stretnutie obstarali pomaly už tradične naše
mužstvo a domáci Búč. Náš výber nenechal nič na náhodu a porazil
hostiteľov v pomere 4:1, keď sa strelecky presadili P. Lenický, M. Letko, S.
Lenčéš a L. Odráška. Zaslúžene tak dvihli nad hlavu trofej víťaza, Pohár
starostu obce Búč. Po turnaji pripravili hostitelia pre účastníkov spoločenské
posedenie, ktoré bolo spojené s odovzdávaním turnajových cien. Prítomní
boli okrem nášho starostu pána Emila Rábeka aj starostovia partnerských
obcí. Kapitánov futbalovými trofejami dekoroval zástupca miestnej
samosprávy, starosta
obce a poslanec NR
SR János Szigeti.
Budúci rok sa turnaj
presťahuje viac na
juh,
hostiteľský
štafetový
kolík
prevzali
priatelia
z Kestúcu.
Chvályhodné je, že
prítomní starostovia
sa zhodli, že budúci
rok sa družobná
paleta rozšíri aj o turnaj najmenších futbalových nádejí – žiakov.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA,člen RR
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KRV NA ZÁCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
Miestny spolok SČK zorganizoval v piatok 6.11.2009 hromadný odber krvi, ktorého
sa zúčastnilo 31 darcov. Boli medzi nimi aj najčastejší darcovia tejto vzácnej
tekutiny a držitelia vyznamenaní:
Zlatej Janského plakety: Michal Šoka, Jozef Šoka, Oľga Laurenčíková, Ivan Terner
Striebornej Janského plakety: Jana Tóthová, Martin Terner,Gabriela Kompasová,
Bronzovej Janského plakety: Daniela Tóthová, Sylvia Kollárová, Ivan Lenický,
Jozef Rábek
HUDOBNÝ FESTIVAL OPEN AIR U NÁS
Podujatie sa konalo 25.júla 2009 v areáli športového štadióna. Boli pripravené dva
stage. Jeden s elektronickou hudbou, druhý bol v štýle hip-hopu. Účastníkom sa
predstavili Drahosh, Isobutane, chalani z Petržalky s názvom H16, Nitran Kaidžas
spolu so svojím DJ-om Luccom, ale aj domáci DJi v podaní Flipperina /Maťo
Boháč/ a Creama /Miro Števko/. Na spestrenie programu bolo vystúpenie tanečnej
skupiny Strangers Dance Crew na čele s Fraňom Kalabom. Organizátori mysleli aj
na náročnejších účastníkov a pripravili si pre nich exkluzívny VIP Lounge, kde si
mohli vychutnať pohodlie s garantovaným miestom na sedenie a vlastným barom.
O bezpečnosť sa starala súkromná bezp. služba, zdravotnú starostlivosť po celý čas
zabezpečovala lekárska služba. V areáli boli pre účastníkov mobilné toalety,
parkovacie miesta boli takisto vyznačené. Organizátorský tím v zložení Fraňo
Kalaba, Miloš Bleho, Marek Lenický a Martin Boháč odviedol dobrú prácu. Aj
vďaka podujatiu sa obec zviditeľnila.
OBNOVA SAKRÁLNEHO OBJEKTU PANNY MÁRIE
Pán Gabriel Lenický/č.d. 326/ sa pred tohoročnými hodami podujal obnoviť
sakrálny objekt Panny Márie z roku 1938, nachádzajúci sa na Hlavnej ulici, pri
otočke autobusov. Novú úpravu poškodených vonkajších a vnútorných náterov na
objekte ako i zhotovenie kovových zasklených dvierok vykonal sám a sochu
zreštauroval poslucháč SPU Martin Morvay /č.d.540/. Na jar, v prípade súhlasu OcÚ
p. Lenický má v pláne obnoviť schátralý parčík okolo pamiatky, tento chce nanovo
zatrávniť a celý areál udržiavať v priebehu celého roka. Obnovený mariánsky objekt
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, za prítomnosti veriacich požehnal vdp. farár
Jozef Černák.
JESEŇ FUTBALOVÉHO ROČNÍKA UKONČENÁ
Mužstvá dospelých a dorastu, účinkujúce v IV. lige juhovýchod Zsl. futbal. zväzu
ukončili jesennú polovicu súťaže 8. novembra.
Ako reprezentovali obec:
- dospelí so ziskom 20-tich súťažných bodov prezimujú na 10.mieste
- dorast s 12-mi bodmi sa umiestnil na 13-om mieste súťažnej tabuľky
- žiaci v I.A triede Obl. FZ Nitra po jeseni majú 5 bodov a v tabuľke skončili na 9tom mieste. Jarná odvetná časť súťažného ročníka sa začína v nedeľu 14. marca
2010.
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Z uskutočnených podujatí vyberáme:
- V septembri sa konali v poradí IV. Obecné dni - Hody 2009 v prírodnom
amfiteátri na futbalovom štadióne. Okrem prezentácie občianskych
združení vo varení gulášu mohli návštevníci vidieť naozaj pestrý kultúrny
program v podaní domácich a hosťujúcich súborov a jednotlivcov.
Prezentovali vážnu hudbu, moderný tanec, ľudovú hudbu, dychovku a tiež
hovorené slovo. Vo večerných hodinách nechýbala diskozábava. Aj tento
ročník obecných dní môžeme hodnotiť ako vydarený a úspešný. Všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na ich zdarnom priebehu patrí
veľká vďaka.
- V októbri sme nezabudli ani na našich starších spoluobčanov, ktorým
Klub dôchodcov v spolupráci s MKS pripravili v kultúrnom dome
posedenie z príležitosti mesiaca – Október mesiac úcty k starším.
Prítomným sa peknými slovami prihovoril starosta obce p. Emil Rábek
a správca farnosti d.p. Mgr. Jozef Černák. Medzi ďalšími hosťami sme
privítali d.p. kaplána Mgr. Petra Štefaníka a p. Františka Reháka, ktorý
svojou neodmysliteľnou harmonikou rozospieval všetkých prítomných.
K výbornej zábave určite prispel aj zabávač p. Roman Komada. Pri jeho
piesňach si mnohí zatancovali. Sme radi, že všetci odchádzali spokojní
a my sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie s nimi.
- MO Matice slovenskej v spolupráci s MKS pripravili pre občanov výstavu
Z HISTÓRIE TLAČE – prehliadka kníh, tlačív, novín a časopisov z
obdobia rokov 1837-1942. Inštalovaná bola v priestoroch klubu mladých
do 8. novembra.
- V nedeľu 8. novembra MO Csemadok-u usporiadala POPOLUDNIE
SPEVU, na ktorom vystúpilo 5 spevákov ľudových piesní z okolia Šale, za
doprovodu cigánskej kapely Ernesta Mezeia z Dunajskej Stredy.
Obecenstvo sa veľmi dobre bavilo a často spievalo spolu s účinkujúcimi.
Čas pri dobrej zábave išiel rýchlo a rozlúčili sme sa s tým, že o rok sa
znovu stretneme.
Pripravujeme:
- Vianočnú akadémiu
- Silvestrovskú tanečnú zábavu
- Vítanie Nového roku pred MKS s ohňostrojom
- Koštovku vína
- Ples MO Matice slovenskej
- Reklamnú akciu so zdravotnou tematikou
Marta L o v á s o v á, vedúca MKS
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Vítajte medzi nami:
Lea Lenčéšová,
Marcus Szabo,
Sebastián Zdenko Paulo,

nar. 24.6.2009, Hlavná ul. 484
nar. 26.8.2009, Malá Kráľová 142
nar. 26.9.2009, Sereďská ul. 662

Blahoželáme novomanželom:
Dilshad Gharib
Viedeň, Rakúsko

Dagmara Kiššová
Sereďská ul. 563

Ján Kĺbik
Sereďská ul. 655

Helena Krásna r. Šándorová
Sereďská ul. 655

Ján Odráška
Domoviny 712

Vlasta Žilavá
Domoviny 712

Jakub Sojka
Radomyšl, Česko

Mgr. Katarína Kollárová
Školská ul.367

Juraj Barta
Sereďská ul. 670

Petronela Mondočková
Sereďská ul. 670

Mgr. Martin Hipp
Močenok

Ing. Andrea Lencsésová
Vinohradnícka ul.590

Gabriel Ištokovič
Sliváš I. 316

Erika Lenčéšová
Močenok

Alexander Kotlár
Malá Kráľová 127

Pavlína Vágaiová
Malá Kráľová 127

Navždy nás opustili:
Vojtech Strapko 71 r., Marián Pápay 30 r., Eva Škrabalová 54 r., Alois
Šikula 54 r., Slavomír Straňák 60 r., Mária Lenčéšová 73 r., Mária Potočová
81 r., Rozália Odrášková 84 r., Margita Lovásová 50 r.,

15

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

MEDZIULICOVÝ TURNAJ
Jedným z tradičných športových podujatí konajúcich sa v našej obci je
medziulicový turnaj. Jeho štvrtý ročník organizátori pripravili na sobotu 29. augusta
na miestnom futbalovom štadióne. Pôvodný plán desať mužstiev narušilo odhlásenie
mužstva miestnych Rómov a tak si sily tentoraz zmeralo deväť mužstiev. Zapojená
bola každá ulica v obci a svoj tím mali aj rodáci, momentálne bývajúci mimo obce.
O vyrovnanosti turnaja svedčí fakt, že víťaz minulého ročníka Sliváš 2 tentoraz ani
nepostúpil medzi najlepších osem mužstiev. Tam sa prebojovali ostatné zúčastnené
ulice, konkrétne: Sereďská, Školská, Vinohradnícka, Nad humnami, Malá Kráľová,
Legionári, Sliváš 1 bol spojený s Hlohoveckou a Hlavná s Topoľovou ulicou. Sitom
zápasov sa až do finále prebojovali ulice Sereďská a Nad humnami. V napínavom
finále mali nakoniec viac šťastia chalani zo Sereďskej, ktorým prvenstvo zabezpečil
gól G.Nagya. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený V.Kotlár zo Sereďskej,
titul najlepší brankár získal Z. Ištokovič z Hlohoveckej + Sliváš 1.
Okrem dobrého futbalu pre divákov organizátori nachystali aj chutné
občerstvenie, konkrétne čapovanú kofolu a grilovanú klobásu. Bohužiaľ turnaj bol
poznačený upršaným počasím. Preto dúfame, že o rok, keď sa stretneme na
jubilejnom piatom ročníku k nám bude priaznivejšie. Organizátori ďakujú vedeniu
FK KFC TIBI a obecnému úradu za poskytnutú pomoc.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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