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Ročník: XXIII.

Číslo: 1/14

VOLILI SME PREZIDENTA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
V hodnotení uvádzame volebné výsledky dosiahnuté v našej obci
nakoľko voľby z celoštátneho pohľadu operatívne priniesla denná tlač a
ostatné masovokomunikačné prostriedky.
Pre úspešný priebeh volieb boli v obci zriadené dva volebné okrsky :
1. volebný okrsok – zasadačka OcÚ, predsedkyňa Oľga Laurenčíková
2. volebný okrsok- budova ZŠ – predsedkyňa Beata Lenčéšová
1. kolo volieb 15.3.2014
Z počtu oprávnených voličov 1567 sa volieb zúčastnilo spolu v prvom a v
druhom okrsku 601 voličov. Počet platných hlasov : 598. Percento účasti vo
voľbách v našej obci bolo 38,35 %.
Výsledky :
1. Robert Fico
208
8. Ján Jurišta
1
2. Andrej Kiska
158
9. Milan Kňažko
63
3.Gyula Bárdos
23
10. Stanislav Martinčko
0
4.Jozef Behýl
7
11. Milan Melník
2
5. Ján Čarnogurský
2
12. Helena Mezenská
14
6. Viliam Fischer
3
13. Radoslav Procházka
96
7. Pavol Hrušovský
23
14. Jozef Šimko
0
Do druhého kola prezidentských volieb s najvyšším počtom hlasov
postúpili:Róbert Fico /208/ a Andrej Kiska /158/.
2. kolo volieb 29.3.2014 :
Z počtu oprávnených voličov 1561 sa
druhého kola volieb zúčastnilo 716
voličov /spolu 1. a 2. okrsok/. Počet
platných hlasov bol 706 a percento účasti
v druhom kole bolo 45,86 %.
Poradie kandidátov podľa počtu hlasov:
Andrej Kiska
382 hlasov
Robert Fico
324 hlasov
Podľa výsledku volieb aj v našej obci
víťazom sa stal ANDREJ KISKA.
Funkcie sa ujme 15. júna 2014 po zložení
sľubu v NR SR.
Monika VÖRÖSOVÁ, sam. odborná ref. OcÚ
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OBECNÉ INVESTIČNÉ AKCIE
Pri tvorbe investičného plánu sme aj v tomto roku vychádzali z
aktuálnych potrieb občanov a obce a tiež zo stavu rozpočtu, ktorý nám
zanechal minulý kalendárny rok. Tieto by však svojim objemom stačili kryť
len prevádzku a chod obce.
Budovanie náročnejších stavieb v roku 2013 obec riešila formou
žiadosti o poskytnutie štátnej fin. dotácie na Envirofonde pri Ministerstve ŽP
SR. Tieto však obci neboli poskytnuté a akcie sa nerealizovali. Hlavne sa
jednalo o rozsiahlu rekonštrukciu budovy MŠ, kultúrneho domu s
prístavbou, rekonštrukciu obecných ciest s vybudovaním chodníkov. Bol
daný však prísľub, že po aktualizovaní a doplnení projektov je predpoklad
pridelenia dotácie v roku 2014. Dotácia na rekonštrukciu MŠ – 300.000,eur, na prístavbu a rekonštrukciu kultúrneho domu – 300.000,- eur,
obecných ciest a chodníkov 950.000,- eur. Od obce sa žiada 5%-ná účasť z
celkovej výšky dotácie. S touto požiadavkou bola dokumentácia / uvedené
tri investičné akcie/ predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Poslanci 5%-nú účasť s nepochopiteľných dôvodov neodsúhlasili a
realizáciu projektov týmto zastavili. Obdobné nesúhlasné vyjadrenie dali
poslanci aj k návrhu starostu - vybudovanie prístupovej cesty s oplotením
vedľa kuchyne v areáli KD, ktorá je nevyhnutná k plánovanej prístavbe
kultúrneho domu. Obe negatívne stanoviská prerokuje opäť OcZ.
Vo vlastnej réžii z prostriedkov obecného rozpočtu sme v roku 2013
vybudovali, rekonštruovali, obnovili a sprevádzkovali tieto akcie :
- Zabudovanie verejného prameňa na Geríci, úprava a skultúrnenie jeho
okolia pre poriadanie obecných akcií, obecných slávností atď.
- Vybudovanie nových priestorov /dve triedy s príslušenstvom/ pre
Školský klub detí v podkroví budovy miestnej ZŠ s kapacitou 40 žiakov/
- Osadenie nového kovového oplotenia školského areálu so vstupnou
bránou
- Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy Obecného úradu a Pošty
- Vybudovanie nových účelových autobusových zastávok na ul. Hlavná a
Domoviny
- Stavebná rekonštrukcia priestorov Klubu mladých pri MKS v rozsahu:
výmeny podlahy, vybudovanie WC, osadenie umývadla, kuchynskej
linky, maľovka priestorov.
Za aktivitu a úsilie na realizovaných obecných akciách všetkým
úprimne ďakujem a rovnakú úspešnosť a elán želám občanom aj v roku
2014.
Emil RÁBEK, starosta obce
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE UČEBNÍ ZŠ
Nestáva sa každý deň, že by v základných školách otvárali
novovybudované priestory pre vyučovací proces. Žiaci, učitelia, ale aj
rodičia ZŠ s MŠ v našej obci takúto slávnostnú chvíľu zažili 18.2. 2014,
keď sa slávnostne odovzdali do prevádzky dve nové triedy, ktoré vznikli
nadstavbou v podkrovných priestoroch školy. Slávnostného strihania pásky
sa zúčastnili zástupcovia obce, poslanci OcZ, zamestnanci obecného úradu,
vedenie školy, ako aj ďalší pozvaní hostia.
Po kultúrnom programe, ktorým boli spestrené slávnostné okamihy
odovzdávania tried, sa prítomným prihovoril starosta obce Emil Rábek,
ktorý vo svojom príhovore predstavil odovzdávané dielo. Zdôraznil, že žiaci
a škola týmto dňom získavajú viac ako 150 m2 nových priestorov, dve
triedy, WC, priestory pre šatňu, priestory pre kabinet. Starosta obce
vyzdvihol a zdôraznil, že dielo vzniklo v úzkej spolupráci obce a vedenia
školy. Druhý v rade sa prítomným prihovoril riaditeľ školy, ktorý objasnil
históriu vzniku odovzdávaného diela. Povedal, že je dobré, keď ľudia
dokážu plniť svoje sny, ale oveľa krajšie je, keď ľudia, ktorí sny realizujú,
vidia, ako tým, ktorým sú zrealizované sny určené slúžia v každodennom
živote. Na záver príhovoru riaditeľ poďakoval všetkým, ktorí sa na
dosiahnutých výsledkoch svojou prácou podieľali. Po príhovoroch
nasledoval
slávnostný
okamih
strihania pásky, ktorý vykonali
starosta obce Emil Rábek a riaditeľ
školy PaedDr. Roman Urbánik.
Slávnostné
otvorenie
ďalej
pokračovalo prehliadkou priestorov.

Prestrihnutie pásky v škole

Priestory klubu
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Desiate zasadnutie OcZ v roku 2013 sa konalo 13. decembra.
Prítomných bolo všetkých deväť poslancov. Okrem nich sa
zasadnutia zúčastnil aj riaditeľ školy PaedDr. Roman Urbánik,
hlavný kontrolór obce Ing. Ján Prachár a hostia. Po otvorení
a procedurálnych veciach sa riešila žiadosť obyvateľov Cintorínskej ulice,
ktorú predložil p. Zoltán Sklenár. Žiadosť sa týkala zákazu vjazdu na
Cintorínsku ulicu, okrem obyvateľov, ktorí tu majú trvalý pobyt. OcZ
odhlasovalo jednoznačne riešenie dopravnej situácie na tejto ulici v roku
2014. Po nich prišli na rad dve žiadosti p. Daniela Lalúcha o odpredaj
obecných pozemkov. Keďže boli ale obe žiadosti už prerokované na
augustovom zasadnutí, tak sa museli tieto uznesenia zrušiť a až vtedy sa
mohlo začať o nich opätovne rokovať. Prvé uznesenie č. 19-VIII.-OcZ/2013
z ôsmeho zasadnutia OcZ, konaného dňa 23.08.2013 – /žiadosť o predaj
obecného pozemku, parcela číslo 270/17 vo výmere 993 m2, v kat. úz. Horná
Kráľová, pre Daniela Lalucha OcZ zrušilo (za bolo 7 poslancov, proti Tibor
Rábek a zdržal sa Ing. Gabriel Odráška.) Následne bolo hlasovaním prijaté
nové uznesenie a pomerom hlasov 6 -2- 1 bol pozemok žiadateľovi
Danielovi Lalúchovi predaný (proti bol Tibor Rábek a Gabriela Hippová,
zdržal sa Ing. Gabriel Odráška). Druhé uznesenie, konkrétne č. 20-VIII.OcZ/2013 z ôsmeho zasadnutia OcZ, konaného dňa 23.08.2013 - /žiadosť
o predaj obecného pozemku, parcela číslo 270/1 vo výmere 4109 m2, v kat.
úz. Horná Kráľová, zrušené nebolo a ostalo tak v platnosti (za zrušenie
uznesenia boli Mgr. Ladislav Odráška, Gabriel Lencsés, Jozef Šoka, proti
Ing. Vladimír Lovász, ostatní poslanci sa zdržali).V ďalšom bode OcZ
jednohlasne poverilo starostu obce na začatie konania vo veci predkupných
zmlúv potrebných pri vytvorení novej cesty za účelom vytvorenia novej
individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Vinohradnícka a Školská
ulica. Na tomto zasadnutí bol prijatý aj rozpočet obce na rok 2014
s pripomienkami. Interpelácie mali poslanci dve, tú prvú Mgr. Ladislav
Odráška ohľadom opravy brániek v telocvični. Tú druhú poslanec Jozef
Šoka a týkala sa odstránenia stavebného odpadu z cintorína. V bode rôzne
OcZ prerokovalo žiadosti o jednorázový finančný príspevok. OcZ
neschválilo jednorázový finančný príspevok pre Viktora Ráca č.d. 242 (proti
príspevku bolo 8 poslancov, zdržal sa Ing. Gabriel Odráška), takisto
neschválilo žiadosť Aleny Biháriovej č.d. 227 o fin. príspevok(proti bolo 7
poslancov, zdržal sa Ing. Gabriel Odráška a Július Morvay). Poslanci
schválili jednorázový finančný príspevok v sume 30,–Eur na ošatenie
a školské potreby pre Michaelu Bilovú,č.d.229 (za 7 poslancov, zdržali sa
Ing. Gabriel Odráška a Ing. Vladimír Lovász), takisto bola schválená
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žiadosť Anny Uhrovej,č.d.184 na 100 eur (za 7 poslancov, zdržal sa Ing. G.
Odráška a G. Hippová). Žiadosť Margity Stojkovej. č. d. 228 o jednorazový
finančný príspevok v sume 180,- eur na ošatenie a školské potreby bola
takisto schválená (za 6 poslancov, proti Ing.V. Lovász a Mgr. Ladislav
Odráška, zdržal sa Ing. Gabriel Odráška). OcZ schválilo aj jednorazový
finančný príspevok v sume 30,- Eur na ošatenie pre maloleté dieťa, pre starú
matku Evu Véghovú, č.d. 447 (za 8 poslancov, zdržal sa Ing. Gabriel
Odráška). V závere poslanci schválili organizačné a finančné zabezpečenie
ohňostroja na Nový rok obecným úradom (za 5 poslancov, proti Ing.
Vladimír Lovász a Ing.Gabriel Odráška, zdržali sa Tibor Rábek a Mgr.
Ladislav Odráška).
Prvé OcZ v roku 2014 sa konalo 21.2.2014. Prítomných bolo 7
poslancov, dvaja sa ospravedlnili (G. Hippová a J. Šoka). Po otvorení
pracovníčka OcÚ p. Marta Lovásová predniesla Správu o kultúrnych
podujatiach v obci v roku 2013,Plán kultúrnych podujatí na rok 2014
a takisto Plán redakčnej rady KZ na rok 2014. Správy aj jednotlivé plány
boli schválené bez pripomienok. Bod číslo 4 patril vyhodnoteniu rozpočtu
obce za rok 2014. Poslanec Ing. Gabriel Odráška vzniesol k nemu
pripomienky, ktoré mu bolo vysvetlené. V bode interpelácie mal
pripomienku Ing. Vladimír Lovász na výmole pri autobusovej zastávke.
Tiež interpeloval k VZN o rozpočtových pravidlách obce.. Poslanec Ing.
Gabriel Odráška interpeloval vo vec paušálneho výdavku pre firmu Rejk –
net. OcZ schválilo plány práce odvetvových komisií. V bode rôzne
predniesol starosta obce návrh na výstavbu nového plota posunutého do
kúpeného susedného pozemku v areáli KD a zbúranie starého plotu pri
kuchyni, čo bude potrebné pri prácach na rekonštrukcii KD. Za boli traja
poslanci (Gabriel,Lencsés,Jozef Lenický, Július Morvay), zdržali sa dvaja
(Ing. Gabriel Odráška a Mgr.Ladislav Odráška) a proti boli Tibor Rábek
a Ing. Vladimír Lovász. OcZ schválilo zverejňovanie dokumentov z úradnej
tabule aj na webovej stránke obce v plnom znení a taktiež uložilo vykonávať
kontrolu aktuálnosti všetkých VZN obce. OcZ na podnet poslanca
Ing.Gabriela Odrášku schválilo skontrolovať zmluvy medzi obcou a
firmami: Krovbav, Rejk-net a Ing. Darinou Palatickou-auditorkou ,či bol
dodržaný zákon o verejnom obstarávaní (za piati poslanci, zdržali sa Gabriel
Lencsés a Mgr. Ladislav Odráška). V bode rôzne poslanci schválili návrh
časového a obsahového plánu práce OcZ na rok 2014 s tým, že zasadnutia sa
budú konať každých 6 týždňov (2x za kvartál) a uložilo finančnej komisii a
pracovníčke OcÚ p. Eve Hippovej pripraviť doklady na kvartálne
vyhodnotenie rozpočtu obce. Prítomní poslanci schválili aj zmeny poplatkov
za prenájom klubu mladých (pre občanov našej obce zostáva 15,- eur, pre
občanov inej obce 30,- eur). Na rad prišli aj žiadosti o mimoriadne dotácie.
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Poslanci neschválili žiadosť o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce pre MO
Csemadok z dôvodu nezúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2013 (za 6
poslancov, zdržal sa Ing. Gabriel Odráška). Schválilo žiadosť SČK
o mimoriadnu dotáciu v sume 100,- eur na akciu darovanie krvi (za všetkých
sedem poslancov). Takisto schválilo žiadosť MO Matice slovenskej
o mimoriadnu dotáciu v sume 350,- eur na akciu Kráľovský pagáčik (za 4
poslanci, proti Gabriel Lencsés, zdržali sa Jozef Lenický a Július Morvay).
MO Matice slovenskej predložila ešte dve žiadosti, obe boli schválené. Prvá
s názvom Zabezpečenie spevníkov pre Spevokol pri miestnom odbore
Matice slovenskej v sume 100,- eur (za 5 poslancov, proti Gabriel Lencsés
a Mgr. Ladislav Odráška), druhá akcia - prednáška s názvom Veľkonočné
zvyky v sume 100,- eur prešla jednomyseľne. Rovnako jednomyseľne bola
schválená aj žiadosť FK KFC TIBI o mimoriadnu dotáciu v sume 4.000,- eur
na akciu pod názvom Zabezpečenie prevádzky športového areálu. Posledná
žiadosť o dotáciu bola od Zväzu zdravotne postihnutých, názov akcie
Výročná členská schôdza – jubilanti a v sume 100,- eur, tiež bola schválená
jednomyseľne.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR

MATERSKÉ CENTRUM PRE NAŠE DETI
Tunajší obecný úrad a detský obchod Pre naše deti, s.r.o.
Močenok pozýva mamičky na materskej dovolenke s detičkami od 0 3 rokov do miestneho Materského centra. Bolo zriadené v klube
mladých s prevádzkou každú stredu od 9,30 hod. do 11,30 hod. Vstup
je zdarma. Deti
čaká
dopravný
koberec, bazénik
s
loptičkami,
detský
stan,
hojdačky,
omaľovánky atď.
Tešíme sa na Vás.
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HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2013
Rozpočet obce na rok 2013 bol prijatý až v júni 2013, dovtedy sa
finančné zabezpečenie riadenie obce riadilo rozpočtovým provizóriom.
V oblasti príjmov plán na rok 2013 bol 854 792,- eur. Skutočnosť
bola o niečo lepšia, keď celkové príjmy obce za rok 2013 činili 868 545,eur. Zvýšené príjmy boli spôsobené najmä dotáciami na ZŠ a voľby, obe
položky sú však aj vo výdajovej časti. Pri príjmoch treba uviesť, že
podielové dane tentoraz prišli takmer presne v takom objeme, ako boli
naplánované.
Výdaje delíme do troch častí:
Neinvestičné výdaje: tam patrí správa obecného úradu, služby občanom,
odpadové hospodárstvo, komunikácie. V tejto položke sme veľké zmeny
v porovnaní s plánom nezaznamenali. Spomenúť treba nárast výdajov za
vývoz odpadu, V roku 2013 sme firme Envi-Geos s.r.o. Nitra zaplatili
28 964,- eur, pôvodný plán bol takmer o 8.000,-eur menší (v obci boli
rozmiestnené veľkoobjemné kontajnery vo väčšom počte ako v roku 2012,
dvakrát po 5 ks a jeden pre cintorín).
Investičné výdavky: táto položka zahŕňa výdavky obce pri investičných
akciách. V rámci týchto obec v roku 2013 realizovala napríklad
rekonštrukciu autobusových zastávok, rekonštrukciu ZŠ a MŠ, kúpil sa
pozemok od PD, boli vypracované projekty na rekonštrukciu KD.
Originálne kompetencie školy: výdavky potrebné na prevádzku MŠ, ŠKD,
kuchyňu, rekonštrukciu ŠKD. Takisto sú tu zahrnuté aj výdaje na centrum
voľného času (ktoré boli mimochodom veľmi málo čerpané).
Plánované výdaje obce na rok 2013 boli vo výške 826 544,-eur,
skutočnosť bola 845 985,- eur.

ROZPOČET NA ROK 2014
Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený na decembrovom zasadnutí
OcZ. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z predbežných výsledkov hospodárenia
obce v roku 2013 a z rozpočtových pravidiel štátneho rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce na rok 2014 je vyrovnaný, predpokladá príjmy vo výške
855 689,- eur a výdavky v rovnakej výške. Príjmy sú v porovnaní s minulým
rokom naplánované o niečo nižšie (skutočnosť v roku 2013 bola 868 545,eur). Pri výdajoch naopak predpokladáme menší nárast (v roku 2013 sme
mali výdaje vo výške 845 985,-eur).
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, predseda fin.komisie
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
V novoročnom období a vo fašiangovom čase sme mali možnosť navštíviť
viacero spoločenských a kultúrnych podujatí. Z tých významnejších vyberáme:
- 1. januára na celoobecnej slávnosti pred MKS sme si pripomenuli 21. výročie
vzniku samostatnej SR. Občanom sa pri tejto príležitosti prihovoril starosta obce,
pozdravil ich novoročným vinšom a zaželal im a ich rodinám pokojný a úspešný
Nový rok. V kultúrnom programe vystúpili miestne spevokoly Kráľovanky a MO
Csemadok-u. Záver slávnosti patril veľkolepému ohňostroju.
- Miestna organizácia Csemadok-ku zorganizovala jubilejnú 50-tu Koštovku vína
/Borkóstoló/. K oslave patril bohatý kultúrny program, chutné občerstvenie a
tombola. V súťaži za najlepšie víno bolo vyhlásené víno p. Štefana Saba č.d. 434.
Víťaza organizátori odmenili krásnou vecnou cenou.
- O týždeň sa v kultúrnom dome konal štvrtý reprezentačný ples športovcov KFC
TIBI, ktorý bol opäť na veľmi dobrej spoločenskej úrovni. Usporiadatelia sa
hosťom odmenili výbornou večerou a bohatou tombolou. Kultúrny program
spestrili spoločenské tance a skupina Gipsy Čáve z Topoľčian.
- 1. februára sa konal Matičný ples s výborným kultúrnym programom, slávnostnou
večerou a hodnotnými cenami v tombole. Prvé miesto v tradičnej súťaži o
Kráľovský pagáčik získala p. Martina Hippová č.d. 547.
- Plesovú sezónu uzatvoril ples miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.
Pripravené bolo bohaté občerstvenie, tombola a nechýbala skvelá zábava a tanec
pri živej hudbe.
- Miestna organizácia Csemadok-u pod vedením Márie Kokešovej naštudovala
divadelnú hru Aktovková motanica, ktorá mala ako zvyčajne veľký úspech u
publika. Dej sa odohráva v rodine riaditeľa podniku, ktorému lekár predpíše
oddych vo forme návštevy divadla, ale s kolegyňou. Aby predišli klebetám,
stretávajú sa u druhej kolegyni, kde dôjde k zámene aktoviek. Z toho vzniknú
rôzne nedorozumenia a komické situácie, ktoré sa nakoniec vyriešia a všetko sa
dobre skončí.
- Miestny Zväz zdravotne postihnutých občanov v spolupráci s MKS zorganizovali
kurz pletenia košíkov, ktorý sa spravidla koná v dvojtýždňových cykloch v
priestoroch klubu mladých. Členky zväzu sú veľmi aktívne. Ich šikovné ruky z
prútia vykúzlia krásne košíky rôznych tvarov, veľkostí a účelu ich využitia.
PRIPRAVUJEME:
- Divadelný súbor „DESAŤ“ pri MKS pripravuje premiéru veselohry Cylinder
- MKS a Zväz zdravotne postihnutých občanov nainštaluje výstavku ručných
prác v klube mladých
- v rámci osláv Dňa matiek dramatický krúžok pri ZŠ pripravuje premiéru
divadelnej hry pod názvom U Aničky.
- knižný fond v obecnej knižnici rozšírime nákupom novej literatúry
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
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Pletenie košíkov členkami Zväzu zdravotne postihnutých občanov

Divadelný súbor MO Csemadok-u
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Vítajte medzi nami:
Elizabet Šikulová,

nar. 19.11.2013, Malá Kráľová 179

Lilien Horváthová,

nar. 20.11.2013, Nad humnami 447

Vladimír Bilo,

nar. 9.1.2014, Malá Kráľová 228

Adam Benčík,

nar. 19.1.2014, Topoľová 70

Sebastián Terner,

nar. 27.1.2014, Domoviny 711

Paulína Korčáková,

nar. 19.2.2014, Pri potoku 150

Alex Ostríž,

nar. 10.3.2014, Nad potokom 222

Patrik Sýkora,

nar. 11.3.2014, Sliváš II., 344

Nina Lovásová,

nar. 18.3.2014, Topoľová 69

Blahoželáme novomanželom:
Monika Baková
Nad Humnami 676

Ing. Gabriel Bleho
Močenok

Dňa 20. marca 2014 sa v našej obci uskutočnil prvý tohtoročný
odber krvi. Zúčastnilo sa ho 37 darcov, začo im patrí úprimné
poďakovanie.

Navždy nás opustili:

Margita Morvayová 79 r., Alžbeta Slamková 89 r., Helena Lenická 49
r., Anna Šimková 86 r., Alžbeta Nováková 70 r., Katarína Malchová
86 r., Štefan Turjan 66 r.
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ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

Zima patrí už tradične halovým turnajom. Nezaháľali ani naši
futbalisti a postupne si všetky tri mužstvá zahrali na niektorom z tradičných
halových turnajov. Seniori si zahrali na 14.ročníku halových majstrovstiev
okresu Šala o Pohár firmy TIBI. Prehra v semifinále s Močenkom zastavila
ich ambície na celkové prvenstvo. Malou náplasťou im bolo aspoň víťazstvo
v zápase o tretie miesto proti Seliciam. Víťazom turnaja sa stali futbalisti
Kráľovej n/Váhom. Prvýkrát v histórii sa zúčastnili naši muži na Vianočnom
turnaji ObFZ v Nitre. Ako piatoligista boli nasadení priamo do finálovej
časti turnaja, kde už hrali len tí najlepší. Turnaj nemali rozohraný zle, po
dvoch zápasoch mali na konte štyri body a pred posledným zápasom v
skupine im stačila v zápase s Lapášom aj remíza. Prehra 4:7 však rozhodla
o tom, že sme sa porúčali domov. PP Invest cup je názov halového turnaja
dorastencov usporiadaného v Nitre. Zúčastnili sa ho aj naši chlapci.
Zverenci trénera G. Lencsésa obsadili v kvalifikačnej skupine až štvrté
miesto a do hlavného turnaja napokon nepostúpili. Obdobného turnaja sa
zúčastnili aj naši žiaci. Pozíciu mali o to ťažšiu, že obhajovali druhé miesto z
roku 2012. Tento rok im to až tak nešlo a v skupine obsadili štvrté miesto
vďaka zisku troch bodov.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ
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