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Dni obce 2017
Tak ako po iné roky, aj tento rok 

sme mohli byť svedkami najväčšej 
kultúrnej udalosti, ktorou sú obecné 
slávnosti. Podujatia Dni obce a hody 
sa uskutočnili v dňoch 9. až 11. sep-
tembra. Aj tentokrát boli obrovským 
lákadlom nielen pre domácich, ale aj 
pre ľudí z blízkeho okolia.

V sobotu 9. septembra sa už  
od rána začalo futbalové ihrisko za-
pĺňať družstvami, ktoré si pripravo-
vali pre našich občanov guláš. Ten-
to ročník naše občianske združenia 
uvarili 10 kotlov gulášu. Najmladším 
kuchárom bol Lukáško Vencel, ktorý 
si v tomto roku pripravil pre divákov 
guláš z diviny.

Bohatým programom návštevníkov 
sprevádzala Mgr. Veronika Holub-
ková. Podujatie otvoril svojim prí-
hovorom starosta obce Emil Rábek.  
Po otvorení nasledovalo vyhod-

notenie družstiev vo varení gulášu  
a následne vystúpenie účinkujúcich.  
V úvode sa predstavili naše deti z MŠ 
a ZŠ Horná Kráľová, potom nasledo-
vali domáce spevokoly MO Matice 
slovenskej, MO Csemadoku, spe-
vokol Kráľovanky. Ďalej účinkovali 
spevokol z partnerskej obce Kestúc, 
FS Kepežďanka, Viktória Stachová 
zo Šoporne a Močenskí speváci.

Po skončení programu sa mohli 
návštevníci zabaviť na diskozábave. 
Chutné občerstvenie pre návštevní-
kov pripravil miestny futbalový klub.

Pre najmenších organizátori pripra-
vili nafukovaciu šmykľavku.

Nedeľa a pondelok po hodových 
svätých omšiach patrili futbalovým 
stretnutiam, rôznym atrakciám a ko-
lotočom.

Anna Vencelová



 Foto:Vladimír Siládi, Anna Vencelová, archív ZŠ
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Na budúcich nových uliciach, ktoré sa 
nachádzajú pri základnej škole sa vyba-
vujú inžinierske siete, to znamená elek-
triku, vodu, plyn, kanalizáciu a optické 
káble.

Obec mala za povinnosť pripraviť te-
rén pod cestami, aby sa mohli do tohto 
terénu uložiť inžinierske siete, ktoré už 
boli spomenuté  na začiatku. 

Nastali tu problémy s energetikmi 
ohľadne prípojkových skriniek, ale  
v tomto čase je problém vyriešený a pred-
pokladáme že v jarných mesiacoch sa 
budú ukladať inžinierske siete do zeme  
a zároveň budú zhotovené prípojky.

Novinky ohľadom výstavby cesty

 Foto: Ladislav Odráška

Celkové úpravy komunikácie budú  
až po zrealizovaní inžinierskych sieti.

Emil Rábek, starosta obce

V súvislosti s témou novej cesty mohli 
občania postrehnúť jej rozšírenie hore na 
strane, kde sa nachádzajú nové bytovky. 
Na tejto časti plochy už parkujú prá-
ve obyvatelia zadného bytového domu, 

Parkovisko bude upravené
ktorí svoje autá doteraz odstavili ved-
ľa plota oddeľujúceho príjazdovú cestu  
a škôlku. 

Spomínané novovybudované parko-
visko je podľa starostu obce „z núdze 
cnosť.“ Ako doplnil, v budúcom roku 
by ho chceli dobudovať. „Chceme ho 
spolu s cestou (po prvú cestu smerujúcu 
do záhrad) vyložiť zámkovou dlažbou, 
ktorá je na tento účel už nachystaná. 
Zrealizovať by sme to mali v roku 2018, 
v tomto to už nestihneme,“ povedal sta-
rosta obce.

Po kraji cesty bude viesť chodník, 
pôjde od Školskej ulice až na koniec 
plánovanej cesty. Nachádzať sa bude 
na strane, na ktorej sú záhrady. Čo sa 
týka plotu oddeľujúceho základnú   Foto: Ladislav Odráška
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Dobrá správa! Projekt na vybudovanie 
zberného dvora je schválený, obec má pod-
písanú zmluvu. Keďže však ide o zákazku 
s nízkou hodnotou, obec musí nájsť do-
dávateľa, ktorý stavbu zrealizuje. Najprv 
musí prebehnúť verejné obstarávanie, obec 
zadala zákazku externému obstarávateľo-
vi, ktorý na konci augusta vyhlásil výzvu  
na predloženie ponúk. Čaká sa na vyhod-

Zberný dvor: čaká sa na zhotoviteľa stavby

notenie ponúk. Ide o zákazku v hodnote  
98 tisíc eur, celkom dostala obec na výstav-
bu zberného dvora prostredníctvom výzvy  
z ministerstva vnútra približne 200 tisíc eur. 
Výška spolufinancovania z vlastných zdro-
jov je 10 121,41 eur.

Zberný dvor bude stáť na mieste bývalé-
ho Testu. V súčasnosti je objekt na základe 

 Foto: Michal Morvay

znaleckého posudku zatvorený z dôvodu 
hlavnej budovy, ktorá je v havarijnom sta-
ve. 

Ako sme sa dozvedeli, na výstavbu 
budovy  bude dohliadať stavebný dozor. 
Vďaka úspešnému projektu získa obec aj 
techniku, ktorá bude na tomto zbernom 
dvore potrebná, zakúpené budú štyri kon-
tajnery v objeme 1100 litrov a vybudujú 

sa tiež kontajnerové sto-
jiská.

V objekte budú kontaj-
nery na každý sortiment 
odpadu. Znamenať to 
bude koniec veľkoroz-
merných kontajnerov. 
Do zberného dvora budú 
môcť voziť občania od-
pad v určených dňoch, 
dohliadať a vážiť ho 
bude osoba na to určená. 
A o aký odpad konkrétne 

ide? Stavebný odpad, sklo, starý nábytok, 
koberce, handry a veľkorozmerný odpad.

Odpady zbierané na zbernom dvore 
nebudú negatívne ovplyvňovať kvalitu 
života občanov v susedstve, nakoľko sa 
nejedná o odpad kuchynského alebo bio-
logického charakteru.

Ladislav Odráška

a materskú školu od plánovanej stavby, 
dokončený bude v najkratšom mož-
nom termíne. „Chceli sme ho dokončiť  
v tomto roku, ale momentálne je pre nás 

prioritou škôlka, ktorá zamestnáva pra-
covníkov obecného úradu,“ dodal sta-
rosta Emil Rábek.

Ladislav Odráška
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Piate zasadnutie OZ sa 

uskutočnilo 25. augusta 
2017 a zúčastnilo sa ho  
7 poslancov. Na úvod bolo 
otvorenie a procedurálne 
veci. Na programe bolo 

päť bodov. 1. Informácia o organizačnom 
zabezpečení školského roka 2017/2018,  
2. Interpelácia poslancov, 3. Kontrola 
plnenia uznesenia z júnového zasadnu-
tia OZ, 4. Oboznámenie s programom  
na hody 2017, 5. Rôzne.

Informatívnu správu o organizačnom za-
bezpečení školského roka 2017/2018 pred-
niesla poslancom PaedDr. Blanka Horáková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ Horná Kráľová.

OZ zobralo na vedomie:
- interpeláciu poslanca Michala Lencsé-

sa ohľadom dopravných značiek osadených 
mimo obce, kde by bol vyznačený smer  
na obec Horná Kráľová,

- interpeláciu poslanca Františka Lešša 
ohľadom diery v ceste na ulici Nad Humna-
mi, ktorú treba opraviť.

Informatívnu správu o zabezpečení 
programu na hody 2017 predniesla poslan-
com Olívia Lenčéšová.

Poslanec Ing. Straňák Štefan informoval 
poslancov o podaní žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na Mi-
nisterstvo vnútra SR na projekt: Dobudo-
vanie systému zberu komunálneho odpadu  
v obci Horná Kráľová. Obci Horná Kráľo-
vá bola Rozhodnutím schválená žiadosť  
s výškou nenávratného finančného príspevku 
192 306,79 Eur, pričom celkové oprávnené 
výdavky projektu sú schválené vo výške 202 

428,20 Eur. Ďalším krokom obce je zabezpe-
čenie verejného obstarávania - konkrétne za-
bezpečiť realizáciu verejného obstarávania:

1. Vybudovanie kontajnerových stojísk,
2. Vybudovanie zberného dvora, 
3. Zakúpenie 4 ks kontajnerov 1100 l, 
4. Zakúpenie čelného nakladača.

OZ schválilo: 
- Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti 

verejného obstarávania medzi obcou Horná 
Kráľová a firmou KM Prestige consulting, 
s.r.o, Trenčín. 

Za: 6 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ko-
piary, Lencsés, Ing. Žiak)

Proti: 1 (Rábek)
- jednorázový finančný príspevok  

vo výške 50,- Eur pre Alexandru Kotlárovú, 
trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová 
č. 127.

Za: 4 (Ing. Žiak, Ing. Šoka, Kopiary, Rá-
bek)

Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Lencsés)
Neprítomní: 2 (Ing. Straňák, Lešš)
- jednorázový finančný príspevok  

vo výške 50,-Eur/ 1 školopovinné dieťa, t.j. 
150,- Eur pre Margitu Stojkovú, trvale by-
tom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 228.

Za: 3 (Ing. Šoka, Kopiary, Ing. Žiak)
Proti: 1 (Rábek)
Zdržal sa: 1 (Lencsés)
Neprítomní: 2 (Ing. Straňák, Lešš)
- mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce 

vo výške 100,- Eur pre Rómske druž-
stvo v Hornej Kráľovej na varenie guláša  
na obecné dni v roku 2017: Jednohlasne
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Predseda Národnej rady Slovenskej re-
publiky rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. vy-
hlásil voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a určil deň ich konania na sobotu  
4. novembra 2017 v čase od 7.00 do 22.00 
hod.

V obci Horná Kráľová je určený jeden 
volebný okrsok, miestom konania pre celú 
obec bude Obecný úrad.

Voľba predsedov samosprávnych krajov 
bude po novom jednokolová, predsedom 
samosprávneho kraja sa stane kandidát  
s najvyšším počtom získaných hlasov voli-
čov.

Právo voliť do orgánov samosprávnych 
krajov má občan Slovenskej republiky  
a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku a má trvalý 

pobyt v obci. Prekážkou práva voliť je zá-
konom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného zdra-
via a výkon trestu odňatia slobody uložený  
za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. 
Za poslanca zastupiteľstva samosprávne-
ho kraja môže byť zvolený obyvateľ sa-
mosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt  
v obci a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 ro-
kov veku, za predsedu samosprávneho kraja 
môže byť zvolený obyvateľ samospráv-
neho kraja, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou 
práva byť volený je výkon trestu odňatia 
slobody, právoplatné odsúdenie za úmy-
selný trestný čin a pozbavenie spôsobilosti  
na právne úkony.

 Monika Vörösová

OZ súhlasilo:
- s predložením Žiadosti o poskytnutie do-

tácie na SO: Jednohlasne
- so zabezpečením povinného spolufinan-

covania projektu, t.j. min. 5 % z celkových 
výdavkov Názov projektu: Prístavba garáže 
a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice: 
Jednohlasne

- so zabezpečením financovania neopráv-
nených výdavkov, o ktoré bola znížená výška 
celkových oprávnených výdavkov v dôsled-

ku plánovanej úspory energie na vykurova-
nie a/alebo vytvorenia čistého príjmu pro-
jektu na základe výpočtu finančnej medzery 
prostredníctvom finančnej analýzy projektu 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
Názov projektu: Zvýšenie efektívnosti a te-
pelnej ochrany Kultúrneho domu Horná Krá-
ľová: Jednohlasne

Na záver starosta poďakoval všetkým  
za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Miriam Sklenárová
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Štvrtý september sa niesol v zname-
ní  usmiatych detí, nesúcich v náručí kvety, 
aby v prvý deň nového školského roku ob-
darovali svojich učiteľov. V našej základ-
nej škole s materskou školou začal nový 
školský rok 2017/2018 už o ôsmej hodine 
rannej slávnostným otvorením v materskej 
škole.  Školský rok otvorila pani zástup-
kyňa Mgr. Vadkertiová. Milými slovami 
privítala našich najmenších, ktorí dostali  
i prvý darček v materskej škole – sladkosť. 
K privítaniu škôlkarov sa pridal i pán sta-
rosta Emil Rábek a pani riaditeľka zák-
ladnej školy s materskou školou PaedDr. 
Blanka Horáková. Slávnostný deň pokra-
čoval otvorením nového školského roku  
na pôde školy, kde sa všetci najviac teši-
li na prváčikov. Prvého ročníka sa po sláv-
nostnom otvorení pani riaditeľkou a pá-
nom starostom ujala ich triedna učiteľka  
a zároveň zástupkyňa základnej školy Mgr. 
Lucia Čagalová. Ostatní žiaci po základných 

informáciách mohli spolu s rodičmi ísť si 
užiť posledný deň voľna. Prváčikovia a ich 
rodičia si prezreli triedu, v ktorej sa budú na-
sledujúci rok učiť ako i školský klub a celú 
budovu školy. V školskom roku 2017/18 sa 
udiali aj reorganizačné zmeny, ohľadom vy-
učovacích tried. Do nového školského roku 
nastúpilo 52 detí v materskej škole, 151 detí 
v základnej škole, 37 členný kolektív zamest-
nancov školy. 

Blanka Horáková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Začal sa nový školský rok

 Foto: Archív ZŠ s MŠ

Novokňaz  Ľuboš Utekal
Od 1. júla 2017 bol do našej farnosti ustanovený 

nový kaplán novokňaz Ľuboš Utekal. Narodil sa  
10. júna 1981 v Bánovciach nad Bebravou. Tu 
navštevoval aj základnú školu. Ďalšie jeho kroky 
viedli na SOU - strojárske ako elektrotechnik. V ro-
koch 2000/2001 úspešne absolvoval vojenský vý-
cvik v Martine. Potom šesť rokov pracoval vo Švaj-
čiarsku v syrárňach. Odtiaľ nastúpil do seminára  
na Bohosloveckú fakultu  v Nitre. Ako diakon 
získaval pastoračnú prax v Nitrianskej farnosti 
Klokočina. Po skončení štúdia nastúpil do našej 
farnosti sv. Klimenta v Močenku. Medzi jeho ko-
níčky patrí futbal, lebo ako dieťa sa mu aktívne 
venoval.  Srdečne ho medzi nami vítame a vypro-
sujeme mu veľa Božích milostí a síl pri plnení Bo-
žieho poslania.     Miriam Sklenárová Foto: www.mocenok.fara.sk
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Chválime
Veľká po-
chvala patrí 
všetkým ob-
čanom, ktorí 
si upravujú 
zeleň – ko-
sia a zbierajú 

odpad po druhých - pred svojím 
domom, na ulici a udržujú čistotu  
na verejných priestranstvách.

                   Naša obec za-
bezpečila ten-
to rok výmenu 
informačných 
tabuliek s ná-
zvami ulíc  
a objektov, 

ktoré nám vandali odtrhli jeden 
deň po tom čo sme ich namon-
tovali. Je potrebné všetkými 
prostriedkami zabrániť, aby ne-
dochádzalo k takýmto odsúdenia 
hodným činom.

Občania, buďte všímaví a aké-
koľvek informácie týkajúce sa ta-
kýchto činov nahlasujte na obec-
nom úrade. Zabráňme ničeniu  
a poškodzovaniu toho, čo sa v na-
šej obci vybudovalo, slúži to nám 
všetkým.

Vandalizmus  
bez hraníc

Naša obec oslovila firmu TOPSET na digitálne 
zameranie cintorína v naše obci. Túto našu požia-
davku spracováva a v čo najbližšej dobe by virtu-
álna stránka cintorína mala fungovať. Program GIS 
WinCITY Cintorín obsahuje databázu všetkých 
dôležitých údajov o zomrelých a nájomcoch, edi-
tovateľnú digitálnu mapu cintorína a editovateľnú 
databázu fotografií náhrobkov. 

Orientačná mapa cintorína bude umiestnená  
v areáli cintorína.

Anna Vencelová

Rozostavaný kultúrny dom si na dokončenie 
musí počkať. Projekt, vďaka ktorému chcela obec 
získať financie na jeho dostavanie nebol schvále-
ný. „Aj keď sme dúfali, že budeme úspešní, projekt 
neprešiel. Vylúčili ho,“ povedal starosta obce Emil 
Rábek.

Napriek tomu vedenie obce opätovne podalo pro-
jekt. Rozšírený je objem finančných prostriedkov  
zo 198 tisíc na 300 tisíc eur. Týka sa zateplenia ob-
jektu, okien, dverí, podláh, stropu, elektriny a kú-
renia.

,,Obec pristúpila k čiastočnej rekonštrukcii kul-
túrneho domu z vlastných finančných prostriedkov. 
Zrealizovala zastrešenie novej časti. Do konca 
roka by sme chceli stihnúť prepojenie novej strechy 
so starou časťou“ ozrejmil starosta obce. 

,,Prestavba novej časti by sa nemala vážnejšie 
dotknúť a ohroziť prevádzku doterajšej časti kul-
túrneho domu,“ dodal Emil Rábek. 

Ladislav Odráška

Projekt na kultúrny dom ne-
prešiel, obec podala nový

Digitálne zameranie cintorína
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V minulom čísle sme vám priniesli 
článok o spomienke na pohromu v našej 
obci v roku 1947. V tomto čísle prináša-
me spomienky priamych účastníkov tej-
to nepríjemnej udalosti.

Pani Mária Bartíková, rod. Ristová mala 
niečo cez 6 rokov. Aj ona išla na strnisku 
pásť husi. Cestou obdivovala oblaky a ču-
dovala sa, prečo oblaky idú tak nízko me-
dzi stromami. Na tú hrôzu spomína:

„Práve som prešla časť pri Malomúte, 
keď začala búrka. Silný vietor ma hodil 
do neďalekých kríkov, krúpy vo  veľkosti 
vajec mi dobili celé telo, silný prúd vody 
ma odnášal, kde sa mu chcelo. Uvidela 
som starčeka, ktorý takisto zápasil s príro-
dou o svoj život, prosila som ho o pomoc, 
dedko mi však nedokázal pomôcť, iba ma 
pritiahol k pletivu, aby som sa udržala. 
Keď tento starší pán vošiel do najbližšie-
ho domu, kde boli takisto schovaní ľudia 
pred búrkou, poslal mi pomoc. Odniesli ma  
do domu, zápasila som o svoj život. Po 
búrke ma rodičia išli hľadať, avšak bezvý-
sledne. Našli môj košíček v kríkoch, našli 
aj naše husi, no mňa nie. Až neskoro večer 
ešte ľudia rozprávali o dievčatku, ktoré leží 
u Stolárov a nevedia čie je. Otec sa tam 
išiel pozrieť. Spoznal ma podľa šiat. Moje 
telo bolo dobité, opuchnuté, šaty potrhané. 
Zabalil ma do deky a odniesol domov. Pri-
volali lekára, ktorý mi však vôbec nedával 
veľkú nádej na prežitie. Zúfalstvo rodičov 
bolo veľké. Vo veľkom žiali a v zúfalstve 
otec zobral alpu a celú ma ňou ponatieral. 
Ani nevedel, že mi tým zachránil život. Aj 
lekár, ktorý ma prišiel na druhý deň pozrieť 

sa divil. Život mi v ten deň zachránila oby-
čajná alpa.“ 

 Pán Imrich Lenčéš, č. 676, ktorý ako 
malý chlapec prečkal víchricu doma, spo-
mína:

„S mamou sme vyšli na gánok, kde sme 
uvideli úplne vysileného a k nepoznaniu 
dobitého pána. Od vysilenia nevládal ani 
rozprávať, iba stonal a spomínal svoj voz 
a kravy. Keď sme otvorili dvere, vedúce na 
ulicu, kravy a jeho voz sme uvideli v „Hlin-
níku“ plávať. Neskôr sa mu ich pomocou 
ľudí podarilo vytiahnuť. Ďalší pohľad na 
dedinu ma šokoval. Na parcele Lovászo-
vých, kde už mali pred búrkou do krížov 
zviazanú slamu, bola jedna veľká biela 
plocha. Nebol to sneh, boli to husi, ktoré 
sa do slamy zachytili. Ich množstvo bolo 
ťažko odhadnúť, no bolo ich nespočetné 
množstvo.“

Pani Júlia Révayová, rod. Sklenárová, 
bytom Sliváš I. spomína:

„Búrka bola strašná. Boli sme vo svo-
jom dome, víchrica nám však poškodila 
strechu, takže pršalo na nás zhora, zvonka 
sa do domu valila voda, vonku bolo ako 
na súdny deň. Brat nebol doma, nestihol 
sa vrátiť domov pred búrkou. Ľudia, kto-
rí zostali na poliach, si pomáhali ako sa 
dalo. Aj môjho brata priniesli dobitého  
a strhaného domov. Mysleli sme si, že ne-
žije. Našťastie bolo jeho telo silné a prežil. 
Strach medzi ľuďmi však bol veľký. Ľudia 
zo strachu pred ďalšou katastrofou si vo-
lali do príbytkov vtedajšieho vdp. kaplána  
a spolu sa modlili a prosili Boha o pomoc.“ 

Veronika Holubková
Dokončenie v ďalšom čísle. 

Občania spomínajú na pohromu spred 70-tich rokov 
I. časť
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Unikát! Náš občan, Michal Karlubík 
bol darovať krv už 120 krát a v darcovstve 
stále pokračuje. Za odbery dostal všetky 
plakety, ktoré Červený kríž dáva. Najcen-
nejšou je Kňazovického plaketa, ktorá je 
za sto odberov.

Daroval viac ako 50 litrov krvi

10. novembra 2017
v čase od 8.00 do 10.00 h

Kedy?

v kultúrnom dome
Kde?

 Foto: Ladislav Odráška

„Prvýkrát som išiel darovať krv, keď 
som mal 19 rokov. Bolo to na vojne v Kar-
lových Varoch. Odvtedy chodievam pra-
videlne,“ spomína si Karlubík, ktorý má 
ako jediný v H. Kráľovej Kňazovického 
plaketu za sto odberov. 

„V okrese Šaľa a Galanta je spolu 25 

držiteľov Kňazovického plakety. V minu-
lom roku sme mali dvoch takýchto darcov,“ 
dozvedeli sme sa od predstaviteľov Čer-
veného kríža v Galante. „Ak niekto daruje 
stokrát krv, je tu úctyhodné číslo. Podarí sa 
to len málo ľuďom, nie každý totiž môže ísť 
darovať krv štyrikrát ročne.“

Michal Karlubík dostal spomínanú pla-
ketu v roku 2010. Odvtedy má ďalších 
20 odberov. „Človek môže darovať krv  
do 60 rokov. Ak je pravidelný darca, môže aj  
do 65,“ informovali nás z Červeného kríža.

Častejšie ako krv môže človek darovať 
plazmu. Jedno takéto darovanie sa počíta  
za dva. Karlubík však chodieval darovať 
iba krv, doteraz pustil žilou viac ako 50 lit-
rov najcennejšej tekutiny, keďže pri daro-
vaní vám zoberú 0,45 litra krvi.

„Naposledy som bol darovať v júli. Po-
tiahnem, dokedy môžem,“ hovorí darca. 
Darcovstvo je podľa jeho slov pozitívom 
vo viacerých ohľadoch. „Obnoví sa krv, 
navyše mi spravia kompletné vyšetrenia,“ 
pokračuje Michal Karlubík. 

V susedných štátoch sa krv daruje za pe-
niaze. „Nad tým som nerozmýšľal, robím to 
pre dobrý pocit.“

Ladislav Odráška

11
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Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som vás v krát-

kosti oboznámil s aktivitami nášho hasič-
ského zboru.

Vo februári sa konalo v našej obci v kul-
túrnom dome okresné valné zhromaždenie, 
ktorého sa zúčastnil aj generálny sekretár 
DPO SR p. Vendelín Horváth. Na zhro-
maždení sa okrem iného volili zástupcovia  
do okresného výboru v Šali, na obdobie 
5-tich rokov. Z našich členov boli zvolení: 
Štefan Sýkora, okresný riaditeľ; Anežka 
Žiaková, kontrolná revízna komisia; Ing. 
Vladimír Žiak, člen výcvikového štábu.

20. mája sa družstvo dospelých zúčastnilo 
okresnej súťaže v Dlhej nad Váhom. V kon-
kurencii 6 družstiev sme obsadili 4. miesto.

Dobrovoľný hasičský 
zbor informuje

 Foto: Vladimír Žiak

24. júna sa družstvo žiakov zúčastni-
lo branno-hasičskej súťaže v Lužiankach.  
V kategórii mladších žiakov získalo  
2. miesto, naše družstvo súťažilo v zložení: 
Kamilka Mutišová, Sofia Verešová, Alicka 
Beranová a Lukáško Šarkózy. Za vzornú re-
prezentáciu im pekne ďakujeme.

Dňa 24. 6. 2017 reprezentoval Vladimír Žiak nie 
len okr. Šaľa ale hlavne našu obec a DHZ na kraj-
skej súťaži v Solčanoch ako rozhodca. 

Z činnosti 

miestnych organizácií

Koncom augusta sme pripravili pre deti 
posedenie pri táboráku. Momentálne máme 
svoje stanovisko v areáli bývalej ČOV-ky, 
priestory sú malé, stiesnené. Začiatkom roka 
sa vyskytla možnosť zapojiť sa do projektu 
Ministerstva vnútra, ktorý podporuje prístav-
bu a opravu hasičských zbrojníc. Do projektu 
sme sa zapojili aj my, chceme pristaviť garáž 
pre zásahové vozidlo a školiacu miestnosť.

Pán starosta s našim návrhom súhlasil, kde 
na obecnom úrade vypracovali žiadosť o pri-
znanie dotácie vo výške 30 000 Eur.

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí po-
mohli pri spracovaní žiadosti. Teraz už iba 
záleží  na kompetentných zamestnancoch 
Ministerstva vnútra, aby našu žiadosť kladne 
vybavili.

Štefan Sýkora
predseda DHZ
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 Foto: Vladimír Lovász

Miestny odbor matice slovenskej v Hor-
nej Kráľovej v uplynulom roku oslávil  
20. výročie znovuobnovenia svojej činnos-
ti. Počas celého obdobia sa aktívne zapája  
do kultúrneho života v obci a tiež reprezen-
tuje obec na rôznych podujatiach. V rámci 
obce „Spevokol pri MOMS“ vystupoval pri 
novoročnom ohňostroji, pri stavaní Mája  
a na oslavách Dni obce. Tu sa zúčastnil aj 
prezentácie vo varení gulášu. V rámci Ná-
rodných matičných slávností v Trnave sme 
sa ako spoluautori podieľali na výstave 
Krása ukrytá v kroji, ktorá sa uskutočnila 
v Dome kultúry v Trnave. V Močenku sa 
počas Dní obce uskutočnila výstava Dary 
zeme a jej súčasťou bola aj výstava krojov, 
oblečenia a pracovného náradia, na ktorú 
sme tiež prispeli z našich zbierok. V uply-
nulých mesiacoch sme oslávili aj význam-

Z činnosti MO matice slovenskej
né jubileum nášho harmonikára p. Reháka,  
z ktorého je aj fotografia. V nasledujúcom 

období plánujeme zorganizovať výstavu  
Z histórie našej obce, na ktorú vás srdečne 
pozývame.

Vladimír Lovász, predseda MO  MS

Predsedníčkou Občianskeho združenia Zväzu 
zdravotne postihnutých v Hornej Kráľovej bola 
v roku 2017 p. Veronika Holubková. Združenie 
evidovalo 105 členov. 

Činnosť združenia bola zameraná na uspoko-
jenie záujmov viacerých vekových kategórii. 

Po ustanovujúcej členskej schôdze prvým 
podujatím bola účasť na vystúpení súboru Ale-
xandrovcov v Nitre. Vystúpenie zanechalo  
v účastníkoch nezabudnuteľný zážitok.

Tradíciou zväzu sa stali rehabilitačné a rela-
xačné kúpeľné pobyty. Aj v tomto roku sa nám 
podarilo pre 32 účastníkov zabezpečiť pobyt  
v kúpeľoch Dudince. Súčasťou rehabilitačného 
pobytu sú liečebné procedúry, o ktoré účastníci 
majú veľký záujem.

K rehabilitačným pobytom patria aj návštevy 
kúpalísk s termálnou vodou. V tomto roku sme 

Rok 2017 v OZ ZZP v Hornej Kráľovej
navštívili termálne kúpalisko vo Veľkom 
Mederi. V letnom období sme pre veľký 
záujem navštívili 2 krát termálne kúpalisko  
v Ostrihome. Navštívili  sme aj Baziliku, 
ktorá je dominantnou historickou a kultúr-
nou pamiatkou mesta Ostrihom. 

Veronika Holubková, predsedkyňa OZ ZZP

 Foto: archív V. Holubkovej
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Na základe prosby pána Gabriela Lenic-
kého sa skauti z našej obce podujali obno-
viť  sakrálnu pamiatku v centre našej obce, 
ktorá na budúci rok oslávi okrúhle 80. výro-
čie svojho datovaného vzniku. Ako sa píše  
na podstavci sochy Panny Márie, socha bola 
postavená v roku 1938. Dlhé desaťročia pán 
Lenický vždy pred hodami podstavec očistil 
a natrel farbami bielou a žltou do tzv. Ma-
riánskych farieb alebo aj farieb Vatikánskej 
vlajky.  

Pri čistení podstavca skauti Siládi Ma-
túš, Siládi Adam a Lovás Šimon zistili,  

Skauti obnovili náter na podstavci sochy 
Panny Márie v centre obce

že podstavec bol pôvodne namaľovaný  
na svetlo modrú farbu a priestor pre sochu 
zvonku farbou hnedou a zvnútra bielou. Pod-
stavec je vytesaný z jedného kusa  pieskovca 
a priestor pre sochu Panny Márie je vytvo-
rený so zmesi  jemného riečneho kameňa  
a cementu. Priestor okolo podstavca je ohra-
ničený štyrmi tyčami – nápravami z konské-
ho povozu. Ako nám prezradil pán Lenický, 
podstavec  je v súčasnosti oproti pôvodnému 
stavu utopený v teréne, čo bolo spôsobe-
né navyšovaním cesty a zároveň zriadením 
parku okolo podstavca o čom svedčí aj fakt,  
že nápis *AVE MARIA 1938 je tesne nad 
úrovňou súčasného terénu.

Na vrchole podstavca sochy Panny Má-
rie bol pôvodne osadený aj kríž – tak ako to 
býva na podobných sakrálnych pamiatkach. 
Skautom sa zatiaľ nepodarilo zistiť, kedy bol 
kríž odcudzený a hlavne ako vyzeral. Preto 
sa obraciame na spoluobčanov s výzvou – ak 
máte dobové fotografie, alebo informáciu ako 
kríž na podstavci vyzeral, informujte skautov. 
Naším zámerom je dať vyrobiť a osadiť na-
podobeninu pôvodného kríža. S najväčšou 
pravdepodobnosťou kríž vyzeral rovnako 
ako je na zvonici v našej obci. Rovnaké kríže 
ako na našej zvonici sú použité aj na kalvárii  
v Močenku. Nikde inde v okolitých obciach 
sa už rovnaké vyobrazenie krížov nevysky-
tuje. Pevne veríme, že spoločnými silami sa 
nám podarí sakrálnu pamiatku k jej 80. vý-
ročiu obnoviť do pôvodnému stavu, tak aby 
nám pripomínala odkaz našich predkov.

   Ján Vencel  
vodca skautov v Hornej Kráľovej Foto: Ján Vencel
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Vitajte medzi nami:

Filip Lenčéš nar. 17.6.2017, Hlohovecká 270/33
Jasmin Bilová nar. 22.7.2017, Školská 382/38
Jennifer Kolláriková nar. 1.8.2017, Malá Kráľová 227/29

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:

Mária Dičérová 81 rokov, Michal Révay 64 rokov, Alžbeta Boháčová 72 rokov, 
Helena Nováková 79 rokov, Juraj Holec 55 rokov, Imrich Pápay 70 rokov,  
Jozef Vereš 78 rokov, František Packa 74 rokov, Irena Lencsésová 70 rokov

Blahoželáme novomanželom:

Marián Molnár    Karina Lorencová
Sliváš I. 319/25    Bratislava-Devínska Nová Ves

Marcela Gyarfásová rod. Slamková Gabriel Gyarfás
Malá Kráľová 139/44   Malá Kráľová 139/44

Michaela Odrášková   Bc. František Nagy
Školská 394/19    Školská 376/26

Mgr. Enikő Lenčéšová   Marek Lenický
Sliváš II. 342/22    Sereďská 641/73

Ing. Michal Pápay   Diana Karlubíková
Hlavná 113/102    Močenok

Ing. Vladimír Lovász   Ing. Zuzana Szabová
Domoviny 700/25   Močenok



Kika Dubnická BLA BLA BLA Foto: Miroslav Slávik

V obci máme futbalistku

KRÁĽOVSKÉ ZVESTI č. 3/2017
Periodicita: Občasník Vydavateľ: Obec Horná Kráľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová 
IČO: 800368 Tel. č.: 037/6580265 kl. 2 e-mail: sluzby@hornakralova.sk EV: 3006/09     
ISSN: 1339-0570 Zodpovedný: Emil Rábek, starosta 
Redakčná rada: Šéfredaktor Mgr. Ladislav Odráška Členovia: Mária Kokešová, Anna 
Vencelová, PaedDr. Miriam Sklenárová, Mgr. Michal Morvay Autor fotky na titulnej 
strane: Vladimír Siládi Grafická úprava: Mgr. Michal Morvay Tlač: REA tlačiareň, Nitra  
Náklad: 630 + 50 ks Dátum vydania: 29. 9. 2017 Redakčná rada si vyhradzuje právo 
krátiť a upravovať príspevky

Možno viete, možno nie, ale v obci nám 
vyrastá šikovná futbalistka. Áno, čítate 
správne – baba, čo sa venuje futbalu. Kris-
tína Dubnická hrá za juniorky FC Nitra  
v najvyššej súťaži. „Futbal je tímový 
šport, ktorý ma veľmi baví. Skúšala som 
aj iné športy, ale tie ma tak nenapĺňali,“ 
začína rozprávanie Kika, ktorá začala  

delníčka alebo ofenzívna stredopoliarka. 
Kika začínala medzi žiakmi KFC. 

„Bolo to super obdobie plné zážitkov, 
chalani ma brali ako seberovnú spolu-
hráčku a nie ako dievča, za to im patrí 
veľké ďakujem,“ spomína si 17-ročná 
Kika na svoje prvé vážnejšie pôsobenie  
v registrovanom futbale. Roky však ply-
nuli, z dievčaťa sa stala slečna a ak chce-
la pokračovať s futbalom, musela si hľa-
dať angažmán už len medzi nežnejším 
pohlavím. „Kamarátka ma spomenula 
trénerovi FC Nitra a ten si ma zavolal na 
skúšobný tréning,“ opisuje Kristína svoj 
začiatok v klube pod Zoborom. Dodáva, 
že hrať s babami je niečo iné. „Hra sa líši 
hlavne tvrdosťou.“ 

V bielomodrom drese sa jej zatiaľ páči. 
„V Nitre je to super, sme skvelý kolektív.“ 
Pri otázke o futbalovom vzore prekvapí. 
„Je ním legendárny brazílsky futbalistka 
Garincha. Jedného dňa by som chcela 
mať techniku na takej úrovni ako mal 
on.“ A ciele nádejnej futbalistky? „Hrať 
za slovenskú reprezentáciu,“ dodala 
Kika. Držíme palce!

Ladislav Odráška
s futbalom už ako trojročná. „Vtedy mi oci-
no kúpil prvú futbalovú loptu,“ hovorí krí-

Foto: Miroslav Slávik


