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Šport a iné

Naši aktívni dôchodcovia
V Králikoch, dňa 4. 1. 2002, vznikol klub
dôchodcov pod názvom „Občianske združenie dôchodcov“. Za účasti 70 obyvateľov
Králik bol hneď na prvej schôdzke ustanovený 9-členný výbor, ktorý sa pravidelne
odvtedy stretáva raz v mesiaci.
Činnosť klubu je bohatá: na našu fašiangovú zábavu, ktorú spestrili masky sa dosiaľ
spomína. Za vydarené podujatie treba pokladať aj prednášku poradcu pre osobné
financie p. Petra Lenharta. Výbornou akciou bolo tiež posedenie pri guľáši v príjemnom prostredí chaty Borinka , ktorého sa
zúčastnilo 56 členov. 12. 8. 2002 sme uskutočnili prechod Kremnickým pohorím. Pochod sme začali na Hostinci , pokračovali
na Tri kríže, Verešďúr, až sme prešli celým
hrebeňom, aby sme ho napokon ukončili na Skalke pri ohníku. Na všeobecnú žiadosť sme uskutočnili ďaľší turistický vý-

„Ak pri dialógu chýba zázemie informácií,
nevzniká diskusia, ale škriepka.“
			

stup 8. 9. 2002, na Gergeyho tunel a potom cez Tichú do Králik.
Poslednou minuloročnou akciou, 18. 10.
2002, bolo posedenie v hoteli Lesák nad
Tajovom, kde sme si pochutnali na husa-

cine. Každé naše podujatie je zdo-kumentované fotografiami, ktoré sú ozdobou našej kroniky.
Ľudmila Vajsová

Ako sa darí našim futbalistom?

Koniec futbalovej sezóny bol
pre náš futbalový oddiel veľmi dramatický. Po posledných
dvoch prehrách sa nádeje našich futbalistov na postup do 4.
ligy pomaly strácali. Ale šťastie bolo na našej strane, pretože za zeleným stolom sa rozhodlo o tom, že naše mužstvo predsa len postúpi. A tak sa aj stalo. Králiky hrajú 4. ligu.
Je to veľký úspech nielen našich hráčov, ale
aj obce, ktorá môže byť právom hrdá na taký
skvelý tím, akým sú naši futbalisti. Pri po-

stupe do tejto vyššej súťaže bolo nutné urobiť niekoľko zmien v našom mužstve. Predovšetkým bolo potrebné zabezpečiť určitý počet nových hráčov na posilnenie nášho
klubu. Taktiež získať ďalších sponzorov, pretože účasť v takejto súťaži si vyžaduje veľký
obnos peňazí. Napokon bola prevedená rekon-štrukcia ihriska, bola zasiata nová tráva
a vykonané chemické postreky.
Ako nováčikovia štvrtej ligy sme túto sezónu
začali veľmi dobre. Prvé dva zápasy, ktoré
sme odohrali na domácom ihrisku, sa skon-

čili našim víťazstvom:
Králiky - Fiľakovo 			
2:0
Králiky - Hrochoť 			
3:2
Výsledky ďalších zápasov:
Králiky - Veľký Krtíš 		
1:3
Králiky - Tisovec 			
3:2
Králiky - Žiar n/Hronom „B“
1:0
Marián Cimerman
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(Juraj Alner)

Milí spoluobčania,
som hrdý na to, že
žijem v našej krásnej obci Králiky. Je
ra-jom pre všetkých, ktorých láka
pokoj, pohoda a
možnosť úteku pred preplneným
mestom. Je obklo-pená lesmi, lúkami,
bystrinami…
V takomto prostredí možno plnými dúškami vdychovať zdravý horský vzduch. Je
rajom pre turistov už i len z toho dôvodu,
že je iba pár kilometrov od Banskej Bystrice. Vzácnosť našej obce znásobuje flóra
a fauna, preto naša okolitá príroda patrí
medzi chránené oblasti. Aj my, obyvatelia obce Králiky, by sme mali byť hrdí na
túto krásu a vážiť si ju, pretože sme s ňou
v bezprostrednom dennom kon-takte. Sú
ale medzi nami mnohí, ktorí si neuvedomujú, čo vôkol seba máme, nezaujímajú
sa čo sa deje v našej obci.
Myslím, že treba uskutočňovať aj sny,
túžby. To je najúžasnejšia vec na svete.
Asi preto, že sny majú silu formovať aj
skutočnosť. Mnohokrát formujú aj nás.
Sen – mať svoj obecný časopis – noviny, sa pomaly stáva skutočnosťou. Noviny, ktoré by boli zdrojom informácií,
ale aj zdrojom nových impulzov na riešenie obecných problémov. Výborné by
bolo, keby sa stali aj zdrojom zábavy, pohody a relaxácie pre čitateľov. Vieme aj

to, že viera môže človeku pomôcť v ťažkých situáciách, preto by sme boli radi,
keby si v novinách našli niečo aj tí, ktorých viera uzdravuje a pomáha im v žití.
Chceme, aby nám nechýbali pravidelné zvesti o tom, čo sa deje v obci, tiež o
tom, v ktorej oblasti života nastáva posun k lepšiemu a ako treba riešiť vzniknuté problémy.
Nebude nám chýbať ani rubrika pre mládež a tých, ktorí si budú mať možnosť
overiť svoju šikovnosť pri riešení rôznych hlavola-mov, krížoviek a hádaniek.
Kiežby zavial svieži vietor, kiežby noviny
splnili svoje poslanie a čítanie bolo zaujíma-vým a pozitívne vplývalo na nás
všetkých.
Budeme radi, ak naše staré mamy osviežia noviny dobrými receptami z ich ku-

Obecný úrad informuje
Boli zriadené tieto komisie obecného zastupiteľstva :

 komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodár-stva – predseda komisie je p.
Cimer-man Viliam
 komisia finančná a sociálna – predseda p. Donovalová Eva

 komisia kultúrno – školská – predseda Krumpárová Zdenka
 komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Plavec Zdenko
 komisia športovo-zdravotná predseda MUDr. Caban Ernest.

chyne, starí otcovia ozvláštnia noviny
priehrštím užitočných a dobrých nápadov. Možno nás prekvapia rozhovory
s obyvateľmi obce, ktorí sa niečím podieľajú na jej rozvoji.
Píšte nám, milí spoluobčania. Prispievajte do našich novín zaujímavými príbehmi z Vášho života, ktoré ste prežili Vy, alebo Vaši priatelia. Vaše príspevky, úsmevné príhody a vtipy budú dávať silu a životaschopnosť naším novovznikajúcim
prvým číslam novín.
Nezaškodí nám, keď budeme náročnejší na seba, aby sme sa zviditeľnili, stáli pevne za tým, čo si myslíme, uznávali
aj iných a ich zásluhy, ocenili tých, ktorí
majú lepšie nápady ako my.
Adresa našej novovzniknutej redakcie je:

V decembrovývh voľbách minulého
roku dostali dôveru občanov
nasledovní poslanci:
Mudr. Caban Ernest, Plavec Zdenko,
Donovalová Eva, Dobrotová Mária,
Cimerman Viliam, Krumpárová Zdenka, Plavec Milan
Za starostu bol zvolený Novák Ján.

