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SLÁVNOSŤ STAVANIA OBECNÉHO MÁJA
Stalo sa už dobrou tradíciou, že sa v našej obci organizuje slávnosť
stavania Májov. Aj keď táto tradícia niekde upadá do zabudnutia v našej
obci si tento zvyk stále udržujeme.
V parku pred kultúrnym domom sa v príjemnom slnečnom počasí
stretli občania , ktorí si prišli spríjemniť deň a byť účastní na tejto obecnej
slávnosti.
Po príhovore starostu pracovníci obecného úradu spolu s našimi
hasičmi za aplauzu prítomných postavili symbolický obecný Máj.
O pestrý kultúrny program v ktorom vystúpili miestne spevokoly
Matice slovenskej, CSEMADOKU a Kráľovaniek, ktoré predstavili nové
členky- deti./Emmu Kollárovú, sestry Veroniku a Kristínku Lencsésové/
O bohaté občerstvenie chutné zabíjačkové špeciality sa postarali
pracovníci obecného úradu. Pri pečení zabíjačkových špecialít a pri predaji
pomáhali naše ženy za čo všetkým patrí vďaka.
Anna Vencelová, členka RR a KZ

Deň narcisov - 27.marec 2015
Pred 19. rokmi odštartovala na Slovensku akcia Liga proti rakovine
unikátny projekt- zbierku Deň narcisov.
V našej obci každoročne túto akciu medzi občanmi propagujú žiaci 9.
ročníka Základnej školy s Materskou školou. Vchádzajú do ulíc s
pokladničkou kde vhodením dobrovoľného príspevku občania prispievajú na
liečbu chorých onkologických pacientov a na rôzne
sprievodné akcie. V tomto roku v našej obci žiaci
vyzbierali 454,60 eur.
Pripnutím
žltého
narcisu
vyjadrujeme
onkologickým pacientom podporu a spolupatričnosť s
tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Všetkým ktorí sa zapojili do tohto šľachetného
projektu a prispeli na dobrú vec vyslovujeme úprimné a veľké poďakovanie.
Anna Vencelová, členka RR a KZ
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V poradí už piate zasadnutie OZ sa konalo 17. apríla. Osem
prítomných poslancov (ospravedlnená bola p. Zabáková) malo pred
sebou osem bodov.
Po schválení procedurálnych vecí starosta obce poďakoval a
ocenil darcov krvi Martinu Hippovú, Gabrielu Kompasovú, Štefana Lovása
a Bohuša Bočáka pri príležitosti získania zlatej Jánskeho plakety. Odovzdal im
vecné dary a ďakovné listy.
V bode tri poslanci prerokovali žiadosť ZŠ a MŠ o poskytnutie finančných
prostriedkov na nákup elektrického kompostéra pre zariadenie školského
stravovania. Žiadosť v danej veci prednesenú Máriou Kokešovou poslanci presunuli
na ďalšie OZ.
Po nej vystúpila kronikárka obce Mgr. Veronika Holúbková s obsahom textu
kroniky za rok 2014.
V bode sedem sa prítomní poslanci zaoberali miestnymi akčnými skupinami
(MAS). Obec mala schválené členstvo v MAS Renovacio. Tá ale nepreukazovala
žiadnu aktivitu, tak poslanci na podnet starostu odhlasovali vystúpenie z tejto MAS
a následne svojím hlasovaním schválili vstup do MAS VITIS so sídlom vo Veľkom
Záluží. V oboch prípadoch boli hlasovania jednomyseľné.
Posledný bod programu rôzne bol najpestrejší. Poslanci neschválili žiadosť
podnikateľa D. Lalúcha o vybudovanie spomaľovača na miestnej komunikácií Pod
Tópartom. (Za vybudovanie Ing. Straňák a Lenický, zdržal sa Ing. Šoka a Lešš, proti
Mgr. Odráška, Kopiary, Rábek a Lencsés).
OZ schválilo výstavbu oplotenia v areáli ZŠ v celkovej dĺžke 236,5 m a
výške 1,8 m z pozinkovaných stĺpov, ktoré budú osadené a zabetónované spolu s
betónovaním debniacich betónových tvárnic (za bolo všetkých osem poslancov). O
19:30hod. Z rokovania OZ odišiel poslanec J. Lenický. Poslanec Michal Lencsés sa
informoval u hlavného kontrolóra obce Ing. Jána Prachára, že na základe ktorého
zákona bol vyplácaný plat zástupcovi starostu obce v minulom volebnom období.
OZ hlasovaním neschválilo tento dotaz. (za podanie stanoviska od kontrolóra Rábek
a Lencsés, proti ostatní piati prítomní poslanci).
Jednomyseľné to bolo pri schvaľovaní poplatkov za prenájom telocvične,
sauny a multifunkčného ihriska pre občanov z iných obcí. Za telocvičňu a ihrisko to
bude 7 eur na hodinu, za saunu päť eur na dve hodiny.
OZ akceptovalo žiadosť Daniela Lalucha o zapísanie pozemkov do
územného plánu obce a túto žiadosť zapracuje pri najbližšom otvorení ÚPN obce.
V závere zástupca starostu Ing. Štefan Straňák navrhol, aby sa nahrávanie
rokovaní OZ na diktafón zrušilo. Starosta obce preto dal hlasovať o zrušení
pôvodného uznesenia, v ktorom bolo nahrávanie na diktafón schválené. Za
zrušenie nahrávania hlasovali piati poslanci (Ing. Šoka, Mgr. Odráška, Ing. Straňák,
Lešš, Kopiary), zdržal sa Lencsés a proti bol Rábek.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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Vstup obce do občianskeho združenia VITIS
Naša obec v roku 2004
vstúpila do združenia mikroregiónu
VIA ROMANUM spolu z obcami
Močenok, Hájske, Dlhá nad Váhom,
Selice a Trnovec nad Váhom. V
tomto združení obce pracovali a
podávali projekty do výšky 3 500
eur. Konkrétne obec Horná Kráľová
podala projekty ktoré boli schválené
a týkali sa opravy miestneho
rozhlasu, výmeny verejného osvetlenia, vybudovania nových autobusových
zastávok, nákupu veľkých stanov, likvidácie čiernych skládok, vybudovania
novej obecnej tržnice a iné.
Vo februári 2015 sa združenie VIA ROMANUM zrušilo z dôvodu
nariadenia ministerstva pôdohospodárstva kde je určený počet obcí v
združení minimálne 7 obci a minimálny počet obyvateľov 20 000.
Dňa 13.3.2015 sme vstúpili do existujúcej miestnej akčnej skupiny
/MAS/ občianskeho združenia VITIS v ktorej boli obce: Rišńovce,
Rumanová, Báb, Lehota, Veľké Zálužie, Lužianky a Jarok. K týmto obciam
vstúpila naša obec, Hájske a Močenok. Dôvodom rozšírenia občianskeho
združenia VITIS bolo naplnenie požadovaného počtu obcí a počtu
obyvateľov. Celkový počet obyvateľov občianskeho združenia VITIS je 25
350 a výmera územia 24 052ha.
Združenie VITIS v tomto novom zložení bude pracovať na
projektoch:
- rekonštrukcia chodníkov, ciest, parkov, budov, osvetlenia, na
kultúrno-spoločenské akcie a pre spoločenské organizácie.
Po spracovaní stratégie všetkých obcí sa budú podávať projekty
konkrétne na projekty navrhnuté obcami v roku 2016 kde výška čerpania
finančných prostriedkov je 70 000eur.
Zástupcami obcí sú starostovia obcí a predsedom občianskeho
združenia VITIS je Bc. Jozef Jankovič, starosta obce Rumanová.
Veríme že občianske združenie VITIS v tomto zložení má lepšie
predpoklady na získanie väčšieho objemu finančných prostriedkov pre akcie
našej obce.
Emil Rábek, starosta obce
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INVESTIČNÉ AKCIE OBCE V ROKU 2015
Po viacnásobných odkladoch obec v mesiaci apríl
zrekonštruovala parkovisko pred Obecným úradom a Poštou, ktoré
bolo už v zlom technickom stave. Rekonštrukciu parkoviska obec
hradila z vlastných finančných prostriedkov a v plnom rozsahu ju
vykonali pracovníci obecného úradu. Zámkovu dlažbu obec získala za
tretinovú cenu .
Zároveň sa nám podarilo viac ako po roku ukončiť i rozšírenie
obecnej komunikácie v úseku od artézskej studni po most stavebniny
Kubica. Na rozšírenie cesty bol použitý cestný betón.
Aj tu všetky práce vykonali naši pracovníci a na rozšírenie boli
použité vlastné finančné prostriedky. Cesta bola rozšírená cca o 1,20m
a je bezpečnejšia a menej riziková pre občanov ako i automobilovú
dopravu.
V blízkej budúcnosti pripravujeme výstavbu novej obecnej
komunikácie zo Školskej ulice smerom k obecným bytovkám cez
areál školy a dve vedľajšie jednosmerné ulice, pri ktorých sa podľa
ÚP plánuje výstavba nových rodinných domov.
Pozemky pod novými cestami sú už vo vlastníctve obce. V
týchto dňoch sa na investičnú akciu pripravuje územné konanie a
následne prebehne stavebné konanie. Po týchto úkonoch sa pristúpi k
výstavbe nových ciest. Nové cesty budú slúžiť širokej verejnosti a
stavebníkom v rámci individuálnej bytovej výstavby.
Pri všetkých schvaľovacích konaniach je obci odbornosťou
nápomocný poslanec Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a
územného plánovania a celá komisia za čo im patrí verejné
poďakovanie starostu.
Emil Rábek, starosta obce

Pozor zmena
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber oznamuje že v
triedení odpadu do farebných nádob nastala zmena. Plechovky
je potrebné triediť do žltého kontajnera nie do modrého.
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Rozlúčili sme sa
s dôstojným pánom farárom Mgr. Jozefom Černákom a
kaplánom Miroslavom Cimerákom
V nedeľu dňa 21. júna sme sa v kostole rozlúčili s dôstojným
pánom farárom Mgr. Jozefom Černákom, ktorý v našej farnostipôsobil
14 rokov. Z farnosti tiež odišiel dp. kaplán Miroslav Cimerák. Obom
sa im chceme i touto cestou srdečne poďakovať za ich duchovnú
starostlivosť a modlíme sa, aby mali veľa nadšenia a síl aj na nových
miestach, kam ich Pán posiela, plniť Božiu vôľu s takou láskou a
odhodlaním, ako tu u nás.

Novovymenovaným správcom farnosti sa od 1. júla 2015 stal
dp. ThDr. Peter Michalov, PhD nar. 08.05.1977 v Topoľčanoch.
Novým kaplánom je novokňaz Ľuboš Mihálka zo Zlatých Moraviec.
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
V uplynulom období sa v našej obci uskutočnili viaceré
kultúrno-spoločenské podujatia.
V rámci osláv Dňa matiek, detský divadelný súbor pri ZŠ s MŠ
vystúpil 17. mája v kultúrnom dome s rozprávkovou
hrou
POPOLVÁR, ktorú naštudovali členovia Detského divadelného
súboru pod vedením pani učiteliek V. Bálešovej, K. Porhajašovej, H.
Lenčéšovej. Išlo o hru pre veľkých i malých- príbeh statočného
mládenca POPOLVÁRA mal ukázať, že nie je skutočne dôležité ako
človek vyzerá, ale podstatne je aké skutky koná.
1.júna v Základnej škole s materskou školou naše deti oslávili
Deň detí v areáli základnej školy. Hry a rôzne súťaže pre deti
pripravili žiaci 9. ročníka spoločne s učiteľkami. O výborný guláš sa
postarali poľovníci PZ Dubina.
5. júna deti Materskej školy sa na oslavu MDD stretli na
futbalovom štadióne kde prebiehali rôzne športové hry, maľovanie na
tvár, súťaž v jedení koláčov, preťahovanie lanom, na občerstvenie bol
pripravený guláš na ktorom si všetci pochutili.
Obec v mesiaci jún rozšírila v MK knižný fond o nové knihy v
celkovej hodnote 282 eur. Z toho bolo pre detských čitateľov
zakúpených 26 kníh a pre dospelých 38 kníh. Knižnica je v prevádzke
každú stredu od 10.00 do 15.30hod. a knihovníčkou sa od 1.6.2015
stala pani Oľga Laurenčíková.
Anna Vencelová, členka RR a KZ

Pozvánka na Obecné dni a hody-2015
Obec Horná Kráľová, starosta obce a Miestne kultúrne stredisko
Vás srdečne pozývajú na slávnosť Obecných dní a hodov ktoré sa
budú konať v dňoch od 5.9.-7.9.2015 v areáli futbalového štadióna.
Sobota: 5.9.2015
- o 15,00 hod. zahájenie Obecných dní, príhovor starostu obce p.
Emila Rábeka
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- vyhodnotenie prezentácie vo varení guláša
- kultúrny program, v ktorom vystúpia spevokoly:MO Matice
Slovenskej, MO Csemadoku, Kráľovanky, FS Močenčanka, FS
Kepežďanka, Ujlačanka, spevokol z partnerskej obce Kestúc a
tanečná skupina STRANGERS JUNIOR
- o 19,30hod. Discozábava
Moderátorkou programu bude Mgr. Veronika Holúbková. Pre
návštevníkov hodové občerstvenie pripraví miestny FK KFC TIBI
Nedeľa:6.9.2015
- 8,30 hod. slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku o 9,45
hod. slávnostná omša v maďarskom jazyku
Popoludní zábava pri kolotočoch a športové zápasy–
majstrovské stretnutie futbalistov KFC TIBI v V. lige na miestnom
štadióne
Pondelok:7.9.2015
- sväté omše v obvyklom čase
- popoludní športové popoludnie mužstiev KFC TIBI- dorast,
starí páni, dospelí.
- zábava pri kolotočoch
Anna Vencelová, členka RR a KZ


Obnova zelene a stromov v parku a v cintoríne
V mesiaci marec pracovníci obecného úradu v parku pri novej tržnici
vykonali obnovu zelene a stromov z dôvodu, že na drevinách v našom
prípade na lipách sa vyskytli rôzne poškodenia a to zlomy , praskliny a
taktiež rozvetvenie koruny. Z bezpečnostného hľadiska bol na spomínaných
lipách vykonaný bezpečnostný rez - odstránenie nebezpečných, suchých a
nalomených konárov, ktoré, pri páde ohrozovali občanov a návštevníkov
parku. Vykonali omladzovací rez, ktorý zabezpečí stabilitu a odolnosť
stromov voči poveternostným vplyvom. Po tomto odbornom zásahu koruny
stromov znova obrastú mladými výhonkami a ich koruny budú hustejšie a
zdravšie.
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Čistenie extravilánu obce
V rámci aktivít v oblasti skrášľovania a čistenia obce Obecný úrad v
spolupráci s komisiou na ochranu verejného poriadku zorganizovala „jarné
upratovanie“ extravilánu obce so zameraním na lokality Malomút a Geríc.

Stretnutie dobrovoľných účastníkov bolo v sobotu 11. apríla 2015 od 8,30
hod. pri areáli Poľnohospodárskeho družstva. Brigády sa zúčastnilo do 70
občanov a detí, ktorí nazbierali cca 60 kubíkov rôzneho druhu odpadu.
Presun pracovných náplní na OcÚ
V súvislosti s úmrtím pracovníčky OcÚ Marty Lovásovej starosta obce
prikročil k rozdeleniu jej pracovnej náplne a úloh medzi ostatné pracovníčky
úradu s tým, že problematiku odpadového hospodárstva a obecnej kultúry
pridelil p. Anne Vencelovej, ktorá sa aj premiestnila do uvoľnenej pracovne.
Tiež p. Vencelovú poveril prácou v redakčnej rade Kráľovských zvestí.
Nový školský rok 2015/2016
V novom školskom roku 2015/2016 bude našu školu navštevovať 160
žiakov z toho 7 žiakov z Hájského. Tento, ukončený šk. rok to bolo 157
žiakov. MŠ bude mať 46 detí.
Prvé sv. prijímanie v obci
V nedeľu 7. júna sa v našom kostole konalo prvé sväté prijímanie. Pri
slávnostnej sv. omši z rúk dp. Jozefa Černáka túto sviatosť prijalo 9 detí /8
dievčat a 1 chlapec-Simon Paulen/.
Obecná knižnica
Novou knihovníčkou v miestnej knižnici je od 1.6.2015 pani Oľga
Laurenčíková. Prevádzka knižnice sa nemení. Je otvorená každú stredu od
10:00 do 15:00
PaedDr. Miriam SKLENÁROVÁ, členka RR
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ZLATÍ DARCOVIA KRVI
Ľudská krv je nenahraditeľná. Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť. Darovaná krv
môže rozhodnúť o osude iného človeka. V našej obci červený kríž
uskutočňuje odbery tejto
vzácnej
tekutiny.
Títo
dobrovoľní
darcovia
nezostanú bez povšimnutia.
Mnohí z nich dostali za
opakované odbery ocenenia.
Za 10 bezplatných odberov
získala
Erika
Dičérová
bronzovú Janského plaketu,za
20 bezplatných odberov krvi
získal Ján Kováč striebornú
Janského plaketu, za 30
bezplatných odberov krvi
obdržali Martina Hippová /
č.d.547/a Gabriela Kompasová /č.d. 191/ zlatú Janského plaketu, za 40
bezplatných odberov krvi obdržal Štefan Lovás /č.d. 69/ tiež zlatú
Janského plaketu.
Čerství držitelia Zlatej Janského plakety boli ocenení na
aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva s poďakovaním od
starostu a všetkých občanov.
PaedDr. Miriam SKLENÁROVÁ, členka RR

NÁVŠTEVA V PARTNERSKEJ OBCI KESTÚC
Utužovanie dobrých vzťahov medzi partnerskými obcami
pokračovalo aj v tomto roku. Trojuholník obcí Horná Kráľová, Kestúc
a Búč sú v symbióze už dlhšiu dobu. Vzájomná spolupráca medzi
nimi je nielen zo športovej stránky, ale aj na poli kultúry a školstva. V
rámci hodov si môžu naši občania vypočuť vystúpenie spevokolu z
Kestúca,a naopak ten náš reprezentuje obec v Maďarsku.
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Na poli športu sa konajú už dlhšiu dobu turnaje medzi týmito
tromi obcami. Prvotne zápolili medzi sebou seniorské výbery, neskôr
si to na zelenom ihrisku rozdávajú výbery starých pánov. Inak tomu
nebolo ani na konci apríla. Hostiteľom bol maďarský Kestúc.
Našu výpravu na čele so starostom a viacerými poslancami
privítalo chladné počasie. To bola však jediná chybička celého dňa.
Prvý zápas sme odohrali s výberom Búču, s ktorým sme sa rozišli
zmierlivo 2:2. Naše góly strieľali M. Letko a V. Siládi. Zápas
pripomínal festival zahodených šancí z našej strany. V druhom zápase

boli naším súperom starí páni z Kestúcu. Domácich sme porazili 2:1
po góloch L. Odrášku a Ľ. Sýkoru. Aj v tomto dueli sme nepremenili
obrovské množstvo príležitostí. V poslednom zápase vyhral Búč s
Kestúcom tenisovým výsledkom 6:4 a stal sa tak víťazom turnaja.
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo vo vynovených priestoroch
kultúrneho domu. Turnaj a spoluprácu troch obcí si vo svojich
príhovoroch pochvaľovali aj všetci traja starostovia obcí. Veríme, že
partnerstvo medzi nimi bude pokračovať aj v ďalších rokoch.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR
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OKRESNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ V DLHEJ NAD VÁHOM
Dňa 16.05.2015 sa konala Okresná súťaž hasičských družstiev
šalianskeho okresu, usporiadateľom ktorej bola Dlhá nad Váhom.

Zúčastnilo sa jej 6 družstiev. Súťažilo sa v štafetovom behu 8x50m a
vo vodnom toku. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo z Vlčian,
druhá bola Šaľa, tretí Žihárec, štvrtá Horná Kráľová, piata Dlhá nad
Váhom a šieste boli Diakovce. I napriek tomu, že naše mužstvo malo
najstarší vekový priemer, umiestnenie považujem za dobré. Touto
cestou by som chcel pozvať medzi nás hasičov mladých
spoluobčanov, ktorí by mali záujem o prácu a šport v hasičskom
zbore. Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Sýkoru alebo u p. Žiaka.
Spracoval: Štefan Sýkora, okresný veliteľ DHZ
Bazový sirup
Potrebujeme: petol alebo iná pomôcka pri konzervovaní,80 ks hlavičiek bazy /jahody, hrušky
alebo iné voňavé ovocie/,160g kyseliny citrónovej,4kg cukor,4ks citróny.
4l prevarenej vody zmiešame s petolom alebo inou pomôckou pri konzervovaní necháme
vychladnúť, namočíme 80 hlavičiek bazy pridáme 4ks citróny a 160g kyseliny citrónovej
zamiešame a necháme vyluhovať 48 hod.
Po 48 hodinách scedíme cez gazu, bazu vyžmýkame, opakujeme 2x. Nakoniec pridáme 4 kg
cukru a miešame kým sa cukor nerozpusti.

 12

Za Martou Lovásovou
Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť, ak zablúdil, ak nedošiel kam
mal. Na tejto poslednej sa stopa zrazu stratí a nieto návratov tam, odkiaľ
prichádzal. Viem, ťažká chvíľa je, v posledných minútach navždy sa rozlúčiť
s tým, kto nám blízky bol. Deň po dni život svoj k nášmu pripútal. Kus
nášho života s ním kamsi unikol.
Sú medzi nami ľudia,
ktorých prítomnosť je taká
samozrejmá že si ju ani
neuvedomujeme. Tak ako si
neuvedomujeme vzduch alebo
tlkot srdca. Až strata nám to
pripomenie.
Navždy sa zastavilo srdce
aj našej drahej Marte Lovásovej,
ktorú sme všetci poznali, vážili si
ju, mali ju radi. Bola vynikajúcou
osobnosťou.
Dokazovala
to
svojou dobrotou, láskou a
ochotou pomáhať.
Na
obecnom
úrade
pracovala
20
rokov,
na
pracovnom mieste kultúrnej
referentky. V oblasti kultúry
organizovala a zabezpečovala
kultúrne a spoločenské podujatia
v obci. Podieľala sa na tvorbe
nášho občasníka „Kráľovské
zvesti“,
bola
spoluautorkou
knižnej
publikácie
„Dejiny
Hornej Kráľovej až po súčasnosť“ vydanej z príležitosti osláv 900 výročia
prvej písomnej zmienky o obci v Zoborskej listine. Aktívne sa podieľala na
zabezpečovaní celoštátnej úlohy o zbere separovaného odpadu v obci.
Skôr či neskôr musí človek odísť aj keď dielo, ktoré vo svojom živote
vytvoril nestihol ukončiť. To ostáva v spomienkach, činoch, vo výsledkoch
práce kde je človek nesmrteľný.
Martuš Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme navždy.
Odpočívaj v pokoji.
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Vitajte medzi nami :
Kristian Vörös,
Nina Trakovická,
Šimon Rábek ,
Timotej Horváth,
Branislav Chovanec,

nar. 28.10.2013, Männedorf, Pri potoku 150
nar.14.3.2015, Nad humnami 436
nar.26.3.2015, Pri potoku 152
nar. 18.5.2015, Sereďská 663
nar. 6.6.2015, Nad potokom 219

Blahoželáme novomanželom:
Ivan Odráška
Domoviny 712

Jana Miháliková
Nad humnami 417

Marek Bočák
Sereďská 507

Renáta Kuželová
Močenok

Mária Cichá r. Šikulová
Malá Kráľová 170

František Pénzeš
Malá Kráľová 170

Monika Ciesariková r. Šurabová Peter Višváder
Hlavná 518
Plavecký Štvrtok

Navždy nás opustili:

Aurélia Lencsésová 73r., Marta Lovásová 53r., Mária Straňáková 75r.,
Miroslav Lenčéš 52r.,Alžbeta Lencsésová 90r., Andrea Lovásová 31r.,
Margita Vörösová 85 r., Mária Hanáková 59 r., Michal Odráška 87r.,
Veronika Benková 74r.
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ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

AKO REPREZENTOVALI OBEC
Prvú sezónu v novovytvorenej piatej lige STRED majú za sebou naši
seniori. Spomínaná liga vznikla pri reorganizácii súťaží minulý rok. Naše
mužstvo tak necestovalo za futbalom do južných dedín, ale stretávali sme
súperov najmä z okolia Topoľčian. Fanúšikovia nášho mužstva tak mali
možnosť u nás vidieť mužstvá ako napríklad Solčany, Tovarníky alebo
Hrušovany. V premiérovom ročníku ligy obsadili jedenástu pozíciu. Získali
37 bodov pri pasívnom skóre 53:55. Mužstvo pod vedením trénera Ladislava
Kokeša ml. sa muselo počas celého ročníka vysporiadať s viacerými
absenciami, či už kvôli kartám alebo zraneniam. Citeľná bola najmä strata
kapitána Ľuba Kollára, ktorý kvôli zraneniu vynechal značnú časť jarnej
sezóny.
Ako úspešnú nebudú hodnotiť sezónu ani naši dorastenci. V okresnej
I. B. triede obsadili podobne ako naši seniori konečné jedenáste miesto s 26
bodmi. Nielen tréningová, ale aj zápasová dochádzka, úzky káder
a tréningová morálka sú už tradične achillovou pätou dorasteneckého
družstva. V tomto ročníku sa k tomu pridali aj problémy na trénerskom
poste, kde sa počas sezóny vystriedali viacerí tréneri.
Optimistickejší pohľad je na tabuľku žiakov. Náš výber pod vedením
Ľubomíra Straňáka obsadil v I. A triede v polovici tabuľky štvrté miesto.
Získal 31 bodov. U viacerých hráčov zo žiakov sme zaznamenali progres,
navyše sa zvýšil aj počet futbaluchtivých žiakov. To všetko sú optimistické
veci do budúcnosti nášho futbalu.
Pri hodnotení našich futbalových družstiev nemôžeme zabudnúť ani
na najmenšiu prípravku. Tréner Imrich Sklenár sa chopil ich prípravy,
chlapci začali intenzívnejšie trénovať a zapojení boli dokonca do dlhodobej
súťaže s názvom Miniliga Miloslava Stocha. Výsledky síce nedosahovali
ideálne, ale pri pohľade na ich chcenie, bojovnosť a vášeň na ihrisku im ich
snáď každý odpustí. Navyše treba priznať, že súperili s mužstvami často aj
o dva roky staršími. Napriek tomu sa ich pravidelne schádzalo na zápasy
takmer desať, niektorí dokonca vekom ešte len škôlkari.
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