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POLOŽILI HO DO JASIEĽ
Vždy, keď sa narodí dieťa, ľudia, ktorí patria medzi príbuzných jeho
rodičov alebo sú ich blízkymi priateľmi, majú túžbu novonarodené dieťa
vidieť a v najlepšom prípade si ho aj – aspoň na chvíľu – popestovať na
rukách.
Keď si počas Vianoc pripomíname príchod Božieho Dieťaťa na tento
svet, aj v nás sa azda objavuje takáto túžba. Tak radi by sme aspoň raz chceli
zažiť to, čo sa prihodilo betlehemským pastierom. Tak radi by sme toto
Dieťa uvideli na vlastné oči, počuli ho na vlastné uši a vzali do náručia, ako
ho mohol o pár dní neskôr vziať v jeruzalemskom chráme do náručia aj starý
prorok Simeon.
No vieme, že sa to nedá. Čas sa nedá vrátiť späť. Ani počas
tohtoročných Vianoc nebudeme môcť toto Božie Dieťa vidieť a počuť tak
ako pastieri a ani si ho nebudeme môcť vziať do náručia ako prorok Simeon.
Avšak nemali by sme zúfať, pretože my môžeme urobiť ešte viac.
Pýtate sa ako je to možné?
Prekrásnu odpoveď na túto našu otázku dáva sv. Augustín. V jednom
zo svojich vynikajúcich diel pripomína ohromujúcu skutočnosť, ktorá snáď
ovplyvní aj tie naše tohtoročné vianočné sviatky, ale rovnako aj dni a roky,
ktoré prídu po nich. Sv. Augustín píše: „Ježiš Kristus sa pri svojom narodení
preto dal uložiť do jasieľ, z ktorých sa kŕmia zvieratá, aby sme pochopili, že
sa stal človekom, aby bol aj naším pokrmom“ (Sv. Augustín, Traktáty
k Jánovi.).
Naozaj, milí priatelia, my môžeme zažiť
oveľa viac ako zažili pastieri, či staručký
prorok Simeon. My môžeme toto Božské
Dieťa prijímať do našich sŕdc, a to pri každej
svätej omši. Teda nielen počas Vianoc.
Smieme ho prijímať ako pokrm v podobe
Slova (porov. Mt 4, 4) a v podobe Tela, ktoré
sa obetuje za nás (porov. Mt 26, 26).
Takto máme príležitosť byť aj dnes pri
ňom tak, ako pri ňom boli v tú zvláštnu noc
pastieri.
S prianím
požehnaných
sviatkov
Narodenia Pána i celého nového roka Vás
všetkých uisťujú vo svojich modlitbách Vaši
duchovní otcovia.
Mgr. Jozef Černák, farár; Mgr. Miroslav Cimerák, kaplán
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INVESTIČNÝCH AKCIÁCH V OBCI
Ani rok 2013, ktorý o niekoľko dní končí nenaplnil naše očakávania
pri budovaní a rozvoji obce najmä z pohľadu realizácie ekonomicky
náročných stavieb a investičných akcií. Pretrvávala svetová hospodárska a
ekonomická kríza, nedostatok fin. prostriedkov, limitovanie dotačných
prísľubov pre obce a mestá z vlády. Pre tento rok si obec uplatnila dotáciu na
tri kľúčové stavby a to na kompletnú rekonštrukciu MŠ, rekonštrukciu kult.
domu a stavbu cesty a dvojstranných chodníkov na Hlavnej ul. a ulici pod
Tópartom. Už zo spomínaných dôvodov nám nebolo vyhovené. Preto sme
v týchto dňoch žiadosti opäť aktualizovali a projekty zaslali na Envirofond
pri MŽP SR, s dôverou, že tentoraz budeme úspešnejší. Z menej náročných
akcií sme v rámci obce v tomto roku vybudovali dve autobusové čakárne
/Malá Kráľová a Domoviny/, tretia na Sereďskej ulici je v pláne vybudovať
v investorstve s vyšším územným celkom – združením VIA ROMÁNUM.
Hotový je tiež bezbariérový prístup do budovy OcÚ a Pošty a pred
ukončením je stavba dvoch tried pre Školský klub v podkroví budovy ZŠ.
Stavebne sme obnovili historický prameň na Geríci upravili jeho okolie pre
hromadné stretnutia a posedenia návštevníkov tohto areálu. Z ročného
investičného plánu obce nedošlo k vybudovaniu pomníka občanom padlým
v I. a II. svet.vojne z dôvodu, že OcZ s touto stavbou nesúhlasilo.
Z plánu na budúci rok mienime pristúpiť :
k realizácii projektov zaslaných na Envirofond MŽP /rekonštr. MŠ, KD,
stavba chodníkov na Hlavnej ulici a ul. pod Tópartom/
k ukončeniu a sprevádzkovaniu dvoch tried pre činnosť Školského klubu
pri ZŠ
k vybudovaniu autobusovej zastávky na Sereďskej ul. v spolupráci NSK.
Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu
a vyslovujem presvedčenie, že realizáciou plánov a predsavzatí v roku 2014
bude naša obec ešte krajšia a bohatšia.
Emil RÁBEK, starosta obce
ROZLÚČKA S PANI UČITEĽKOU
30. augusta sme sa na miestnom cintoríne rozlúčili s pani ANNOU LENICKOU,
býv. učiteľkou našej školy. V rodnej obci pôsobila celý jej profesionálny život. Zomrela vo
veku 70 rokov. Rozlúčila sa s ňou rodina, mnohí občania, pedagógovia školy a jej bývalí
žiaci.
Smútočný príhovor nad rakvou nebohej predniesol riaditeľ školy PaedDr. Roman
Urbánik. Vyzdvihol jej úspešnú prácu na škole pri výučbe a výchove mladej generácie, jej
angažovanie sa v oblasti miestnej kultúry, v histórii a živote ľudí.
Za všetkých smútiacich vyslovil rodine úprimnú sústrasť a rozlúčil sa slovami
Odpočívaj v pokoji
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ŽUPNÉ VOĽBY V OBCI
Hodnotenie je zamerané len na volebné výsledky dosiahnuté
v našej obci, nakoľko o priebehu volieb na úrovni okresu a krajov
informovali verejnosť ústredné masovokomunikačné prostriedky. Prvé
kolo volieb sa konalo v sobotu 9.11 2013 a naša obec bola zaradená
do volebného obvodu Šaľa. Boli zriadené dva volebné okrsky
/KD,ZŠ/, výsledky uvádzame spolu za oba okrsky. Predsedkyňou
volebnej komisie v okrsku č. 1-KD bola Oľga Laurenčíková
a v okrsku č. 2-ZŠ Olívia Lenčéšová. Do volebného obvodu bolo
zapísaných 1566 voličov. Z oprávnených voličov volebné právo
využilo 143 voličov, čo tvorí percentuálne veľmi nízku voličskú účasť
– 9,13%. Voliči do krajského zastupiteľstva zvolili za obvod Šaľa
štyroch poslancov: Martina Alföldiho 38 hlasov, Gyulu Borsányiho 9
hlasov, Zsolta Baranyaya 6 hlasov a Štefana Jancsa 5 hlasov. Kandidát
na predsedu NSK Milan Belica získal od našich voličov 75 hlasov
a druhý Tomáš Galbavý 40 hlasov. Keďže ani jeden z kandidátov na
župana nezískal potrebnú väčšinu hlasov, voľby županov sa opakovali
o dva týždne 23.11.2013. V týchto v našej obci víťazne vyšiel terajší
predseda NSK Milan Belica, keď získal od voličov 67 hlasov, Tomáš
Galbavý mal 43 hlasov.
Z podkladov zapisovateľky miestnych volieb Moniky Vörösovej pre
KZ spracoval Michal Lenčéš, šéfredaktor obecných novín.

JUBILUJÚCI OBČANIA
15.septembra 2013 oslávila 50-te narodeniny predsedkyňa miestneho spolku
SČK pani ALŽBETA LENCSÉSOVÁ.
V septembri sa 50-ich rokov dožila vedúca spevokolu MO Csemadok-u pani
MÁRIA ŠOKOVÁ.
Predseda MO Matice slovenskej Ing. VLADIMÍR LOVÁSZ oslávil v kruhu
svojich blízkych svoje 50-te narodeniny 26.septembra.
V novembri oslávil jubileum 50 rokov riaditeľ miestnej Základnej školy s MŠ
PaedDr. ROMAN URBÁNIK.
Jubilantom srdečne blahoželá
Emil Rábek, starosta obce a členovia redakčnej rady KZ
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OSLAVY 900. VÝROČIA OBCE
Priebeh a scenár obecných osláv 900-ho výročia prvej písomnej
zmienky o obci bol programovo rozvrhnutý do štyroch septembrových
dní.Úvodný deň patril slávnostnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva
v kultúrnom dome s aktuálnym príhovorom starostu obce Emila Rábeka.
Poďakoval sa občanom za ich angažovanosť a aktívny prístup pre veci
obecné a to v dávnej minulosti a tiež v aktuálnej prítomnosti. Poukázal na
realizované stavby obce, ich infraštruktúru a pozitívny dopad na život v
obci. Ocenil najagilneších jednotlivcov Pamätnou plaketou obce, vydanej
k tomuto výročiu. Tiež sa vykonal krst novej knižnej publikácie o obci
Dejiny Hornej Kráľovej až po súčasnosť. Obecné oslavy vyvrcholili v sobotu
7.septembra na futbalovom štadióne súbežne s oslavami obecných hodov. Za
krásneho letného počasia prítomných pozdravil a privítal starosta obce Emil
Rábek a zaželal všetkým sviatočnú pohodu a bohatý kultúrny zážitok. Úvod
kultúrneho programu patril scénke o kráľovi Kolomanovi, ktorú naštudovala
Mgr. Veronika Holubková so žiakmi ZŠ, a s ktorou sa prezentovali v lete pri
obecných oslavách pri studničke na Geríci. Potom sa publiku predstavili
prítomné súbory : folklórny súbor ZOBOR z Nitry, Terchovská muzika
z Terchovej, country skupina z Mojmíroviec, spevokol z partnerskej obce
Kestúc z Maďarska a samozrejme domáce spevokoly MO Matice slovenskej,
MO Csemadok-u a krojované dievčatá zo spevokolu Kráľovanky. Ich
vystúpenia nadchli prítomné publikum, viaceré pasáže programu museli
predviesť opakovane. Prekvapením pre návštevníkov bol krásny večerný
ohňostroj, ktorý umocnil atmosféru osláv. Nasledovala diskozábava, do
tanca hrali striedavo Terchovská muzika a DJ Borčin.
Ani na tomto jubilejnom podujatí nechýbala súťaž vo varení guláša,
pri ktorej sa prezentovali miestne občianske združenia a niektoré hosťujúce
kolektívy. Navarili spolu 12 kotlov chutného guláša, ktorý ponúkli
návštevníkom osláv. O občerstvenie hostí v predajných stánkoch v priebehu
podujatia sa postaral miestny futbalový klub.
Pre najmenších organizátori pripravili detský kútik - nafukovacie
skákacie atrakcie a viacero predajných stánkov.
V nedeľu a pondelok po predpoludňajších bohoslužbách oslavy
pokračovali hrami a atrakciami pri kolotočoch, majstrovskými
a priateľskými stretnutiami na štadióne /viď fotozábery z osláv na str.6-7/.
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
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OBECNÉ OSLAVY FOTOOBJEKTÍVOM

Folklórny súbor Zobor z Nitry

Spevokol z partnerskej obce Kestúc
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Terchovská muzika

Deti ZŠ a spevokol Kráľovanky
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KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
Okrem množstva kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa uskutočnili
v rámci osláv 900-tého výročia prvej zmienky o našej obci,
sme
zorganizovali aj mnohé iné.
-8.októbra sme pre deti MŠ a žiakov ZŠ v kultúrnom dome pripravili
divadelné vystúpenie Bábkového divadla Dúha z Nových Zámkov pod
názvom Katkine výmysly. Deťom a žiakom sa predstavenie veľmi
páčilo.
-22.októbra Klub dôchodcov pri OcÚ v rámci osláv Október – mesiac
úcty k starším pripravil pre našich starších spoluobčanov obecné oslavy.
Okrem kultúrneho programu a výbornej zábavy, bolo
pripravené
chutné občerstvenie. Prítomných pozdravil starosta obce Emil Rábek
a dp. farár Mgr. Jozef Černák.
V novembri sa v priestoroch klubu mladých konal kurz pletenia košíkov
z pedigu a zo šúpolia. Kurz sa uskutočnil v spolupráci MKS a Zväzu
zdravotne postihnutých občanov v obci.
Oslava príchodu sv. Mikuláša je v našej obci už tradíciou. Koná sa
nielen pre deti MŠ a žiakov ZŠ, ale pre členov Zväzu zdravotne
postihnutých občanov.
k výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci sme vydali publikáciu
Dejiny Hornej Kráľovej až po súčasnosť, ktorú obdržali všetky
domácnosti zdarma. Publikácia je ešte k dispozícii na obecnom úrade /1
kus za 4,- eurá./
PRIPRAVUJEME :
Vianočnú akadémiu
plesy a zábavy miestnych občianskych
združení, divadelné
predstavenia
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS

BLAHOŽELÁME
Tvorca kráľovských zvestí p. MICHAL LENČÉŠ v mesiaci október oslávil
životné jubileum 70-tich rokov. Radíme ho medzi nadšencov, ktorí v roku 1992
vydali prvé číslo obecného občasníka. V súčasnosti už 18 rokov je ich
šéfredaktorom. Poznáme ho ako dlhoročného poslenca OcZ, zástupcu starostu obce,
funkcionára obecného športového klubu..
Za aktivity pri rozvoji obce mu obecné zastupiteľstvo pri príležitosti 900-tého
výročia prvej zmienky o obci udelilo Pamätnú plaketu obce.
K životnému jubileu a oceneniu práce šéfredaktorovi blahoželáme a do
ďalších rokov života mu želáme pevné zdravie a životný optimizmus.
Starosta obce Emil Rábek a členovia redakčnej rady KZ
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ôsmeho zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo 23.8. sa
zúčastnilo sedem poslancov. Na programe bolo 11 bodov.
V úvode poslanci schválili poslanci nákup diktafónu pre
nahrávanie rokovaní OcZ. V ďalšom bode schválilo OcZ
mimoriadnu dotáciu 200,- eur pre skautov a pre PZ Dubinu v rovnakej
sume. V siedmom bode oboznámil prítomných poslancov Ing.Vladimír
Lovász, predseda komisie kultúry, s organizačnou prípravou a programom
miestnych hodov 2013. Informatívnu správu o činnosti komisie na ochranu
verejného poriadku predniesol poslancom T.Rábek, predseda komisie.
Najpestrejší bol tradične bod rôzne. V ňom OcZ neschválilo: žiadosť Soni
Straňákovej o odkúpenie pozemku , v kat. území Horná Kráľová, časť parc.
č. 270/17, vo výmere 80m2. Takisto neschválilo dve žiadosti D.Lalúcha o
odkúpenie pozemku v kat.území Horná Kráľová, parc.č. 270/17 vo výmere
993 m2 a v kat. území Horná Kráľová, parcela číslo 270/1 vo výmere 4109
m2. Rovnako neschválilo žiadosť Janky Lenoch o odkúpenie obecného
pozemku v kat. území Horná Kráľová, parc. č. 52/3, 52/4 a časť z parc. č.
300/18. OcZ schválilo žiadosť Márii Mitašovej o odkúpenie obecného
pozemku v približnej výmere 124 m2, s tým že žiadateľka si dá zamerať
skutkový stav. Žiadostí o finančnú výpomoc prišli štyri. OcZ schválilo dve z
nich, konkrétne pre Lýdiu Toráčovú a Andreu Kollárikovú, obe v sume 50
eur na školské potreby a ošatenie detí. Zastupiteľstvo neschválilo žiadosti
Evy Véghovej a Aleny Biháriovej o jednorázovú finančnú výpomoc. V bode
rôzne OcZ neschválilo žiadosť Romana Bila o zriadenie spomalovačov na
ulici Malá Kráľová. Poslanci zamietli zámer vybudovania pamätníka padlým
občanom v I. a II. svetovej vojne a taktiež zamietli vystavenie kolmej
leteckej snímky obce a zabudovanie programu do PC. Predposledné
zasadnutie OcZ v tomto roku sa konalo 11.októbra. na programe malo 14
bodov. Ako prvý vystúpil so správou o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
ZŠ s MŠ v školskom roku 2012/2013 riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Roman
Urbánik. Správa bola prijatá bez pripomienok. V ďalšom bode poslanci
schválili vyhodnotenie obecného rozpočtu za 8 mesiacov s drobnými
úpravami. Bod číslo päť sa týkal VZN obce a poplatkov. Rokovalo sa
o výške poplatkov za komunálny odpad od roku 2014 a pomerom hlasov 5:2
sa prijal návrh 10,- eur pre fyzické osoby. Jednomyseľne prešiel návrh na
zvýšenie tohto poplatku na 18,- eur pre PO a živnostníkov –
podnikateľov. V ďalších bodoch si poslanci vypočuli informatívne správy
o činnostiach komisií rozvoja vzdelávania, kultúry a športu a komisie
výstavby a územného plánovania. Olivia Lenčéšová predniesla správu o
cintorínskych službách za rok 2013. V bode rôzne OcZ schválilo prijatie
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Municipálneho úveru – Superlinka (SL) -pokračovanie kontokorentného
úveru vo výške 25.000,-eur poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko
(za: 5 poslancov, proti: 1,zdržal sa:1). Žiadosti o jednorazovú finančnú
výpomoc boli dve (Eva Véghová a Michaela Bilová). OcZ neschválilo ani
jednu z nich. OcZ schválilo prenájom obecného pozemku vo výmere 8,55 m2
ako prístavba k existujúcej prevádzke Cukráreň – Kaviareň pre Zitu
Mondočkovú. Poslanci súhlasili s prevádzkovaním stávkovej kancelárie
NIKE v prevádzke Cukráreň – Kaviareň s otváracími hodinami Pondelok –
Nedeľa: 08,30 – 21,00 hod. V závere rokovania zastupiteľstvo súhlasilo
s vyskúšaním LED svietidiel na verejnom osvetlení na ulici Sereďská
v počte 3 svietidiel na vlastné náklady žiadateľa Róberta Lencsésa ml.
Poslanci neschválili žiadosti o doplatenie doplatkov za poskytnutie sociálnej
služby v domove dôchodcov v Močenku pre žiadateľov Rudolfa Lenického,
Gabriela Magdálika a Máriu Kondrótovú.
Spracoval: Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR


Kestúčania na Geríci
Pri pobyte v našej obci hostia z partnerského Kestúcu z Maďarska navštívili
upravený areál prameňa Geríc, pri ktorom sa podľa legendy zastavil na svojej púti
kráľ Koloman. O vybudovanom areáli sa vyjadrili pochvalne a s uznaním.
Obecný vianočný stromček
Aj v tomto roku sa v parku pred MKS rozsvieti obecný vianočný stromček.
Nový kaplán
Od augusta má naša farnosť nového kaplána dp. Jána Viciana vystriedal dp.
Miroslav Cimerák, ktorý k nám prišiel z Trenčína-Opatovej.
Prvé sv. prijímanie
V budúcom roku sa prvé sv. prijímanie v našej obci bude konať v nedeľu 18. mája
2014.
Nový denný stacionár
Občianske združenie Monika v spolupráci s obcou Cabaj-Čápor otvára od januára
v časti Pereš zariadenie pre seniorov s dennou formou pobytu. Info na tel. č. 0910
351 021.
Prezidentské voľby
Po tohoročných župných voľbách sa v marci 2014 budú konať voľby prezidenta SR.
Darcovstvo krvi
14. novembra sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil predvianočný odber krvi.
Túto vzácnu tekutinu darovalo 33 našich občanov. Poďakoval sa im organizátormiestny spolok SČK.
Mária KOKEŠOVÁ, členka RR KZ
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Vítajte medzi nami:
Fabian Biháry,
Artur Holečka,
Marián Holečka,
Adrián Šoka,
Filip Siládi,
Jozef lenický,
Nikolas Kuna,
Denis Novkov,
Alex Pistovič,
Marek Stanko,
Samo Kollár,

nar. 19.7.2013, Malá Kráľová 229
nar. 21.7.2013, Sliváš I. 327
nar. 21.7.2013, Sliváš I. 327
nar. 28.7.2013, Topoľová 73
nar. 5.8.2013, Malá Kráľová 124
nar. 12.8.2013, Hlohovecká 271
nar. 10.9.2013, Vinohradnícka 626
nar. 23.9.2013, Sliváš II. 354
nar. 26.9.2013, Hlavná 24
nar. 6.11.2013, Sereďská 666
nar. 6.12.2013 Vinohradnícka 605/6

Blahoželáme novomanželom:
Marián Martiš
Malá Kráľová 126

Helena Martišová r.Rendeková
Malá Kráľová 126

Gabriel Lencsés
Sliváš I. 290

Ing. Beáta Lenčéšová
Močenok

Zuzana Lenická r.Hanáková
Sliváš I. 317

Richard Fekete
Šaľa

Ing.Slavomír Sýkora
Malá Kráľová 134

Mgr. Aneta Balošáková
Stará Bystrica

Mgr. Denisa Galbavá
Sliváš I. 324

Ing. Roman Lovás
Topoľová 69

Martina Šurabová
Hlavná 737

Lukáš Martinka
Močenok

Radka Straňáková
Nad Potokom 222

Daniel Ostríž
Močenok

Navždy nás opustili:
Katarína Borzová 90 r., Anna Benková 65 r., Mikuláš Rábek 52 r., Jozef
Mikle 63 r., Anna Pákozdyová 88 r., Anna Lenická 70 r., Ľudovít Szöke 71
r., Mikuláš Bleho 73 r., Rozália Lencsésová 83 r., Vilma Miháliková 94 r.,
Štefan Tóth 79 r., Alexander Bočák 76 r., Marek Bilo 39., Helena Švondrová
90r., Barbora Lencsésová 81r.
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Futbalisti KFC TIBI po jeseni
Veľmi úspešnú jeseň majú za sebou naši futbalisti-seniori. So
ziskom 32 bodov sa totiž stali jesenným majstrom V. ligy Juh so skóre
38:17. Popri 10-ich víťazstvách si zaknihovali iba tri prehry a dve remízy.
Prvé body stratili až v siedmom kole za remízu v Janíkoch. Prehra prišla
dokonca až v jedenástom kole v Trsticiach. Za lídrov mužstva možno
označiť dvojicu Kollár – Lalák. Prvý z pozície kapitána a strelca, druhý zase
z pozície dirigenta stredu poľa. Verme, že mužstvo vedené trénerským duom
Kokeš – Krajačič nezaspí na vavrínoch a rovnako aj v jarnej časti pripraví
svojím fanúšikom mnoho futbalovej radosti.
Menej sa darilo dorastencom. 18 získaných bodov stačilo iba na
deviate miesto v tabuľke. Šesť výhier, sedem prehier, skóre 39:34. To sú
fakty z dorasteneckej jesene. Bohužiaľ, ako každý rok, aj tento je
problémom najmä tréningová morálka chlapcov. Tréner G. Lencsés so
svojím asistentom musia zostavu niekedy doslova lepiť. Ostáva nám len
dúfať, že v zime nastane určitá konsolidácia, ktorá vyšvihne našich
dorastencov na vyššie pozície v súťaži.
O niečo lepšie sú na tom naši žiaci, ktorým patrí po jesennej časti
stred tabuľky. Zisk desiatich bodov stačil na šieste miesto. Nebyť viacero
nešťastných remíz, mohli byť na tom naši žiačikovia ešte o niečo lepšie.
Tréner P. Odráška spolu so svojím asistentom pracujú s úzkym kádrom,
ktorý sa však snažia aktívnou prácou, ktorá sa začína už v prípravke (ktoré
mimochodom znova rozbiehajú V. Siládi a I. Sklenár) rozšíriť. Aj tento fakt
sa dá brať ako pozitívny signál do budúcnosti.
Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ
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