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OBECNÉ NOVINY JUBILUJÚ
V marci roku 1992 uzrelo svetlo sveta nové obecné periodikum s názvom
Kráľovské zvesti. Iniciátormi ich zrodu boli starosta novokonštituovanej obce Horná
Kráľová, po odčlenení od býv. Sládečkoviec PaedDr. Ján Veres a poslanec Ing. Jozef
Kotlár.
V eufórii „samostatnosti“ si tvorcovia dali za cieľ pravidelne a pravdivo
informovať občanov o živote a rozvoji novovzniknutej politickej obce na mape
okresu, o aktivitách občianskych združení najmä v spoločenskej, kultúrnej a športovej
oblasti, v oboznamovaní sa s jedinečnou históriou obce a osobnosťami tvoriacimi jej
novodobé dejiny. Šéfredaktorka obecných novín pani učiteľka Anna Lenická
a členovia redakčnej rady Soňa Dianová, Ing. Jozef Kotlár, Emília Lencsésová
a Gabriela Lovásová prijali zásady a formy ako prijaté dlhodobé ciele v edičnom pláne
realizovať ako ich pretaviť do obsahovej skladby občasníka. V počiatkoch vychádzali
Zvesti vo veľmi jednoduchej forme, v bieločiernom prevedení, boli bezplatné,
vychádzali trikrát do roka s nákladom 200 ks v slovenskej verzii a 100 ks
v maďarskom jazyku. Medzi čitateľmi sa stal občasník obľúbený, obsahom a žánrovo
blízky a aktuálny.
V čase plnej pracovnej aktivity v roku 1995 Anna Lenická odchádza z funkcie
šéfredaktorky novín zo zdravotných dôvodov. Na uvoľnené miesto obecné
zastupiteľstvo vymenovalo poslanca Michala Lenčéša a súčasne pristúpilo
k rekonštrukcii redakčnej rady. Táto s určitými zmenami pracuje už dlhodobo
v zložení: Marta Lovásová, Mária Kokešová, PhDr. Miriam Sklenárová a Mgr.
Ladislav Odráška. Grafické spracovanie novín zabezpečuje Ing. Ladislav Lencsés st.,
tlač a obrazovú úpravu Ing. Vladimír Lovász. Vo svoje práci redakčná rada čerpá
z poznatkov a pozitívnych trendov svojich predchodcov, z edičného plánu a tiež dôraz
kladie na obsahovú aktuálnosť a kvalitatívny rast obecných novín. Do akej miery sa
jej to darilo, akú úspešnosť mali noviny vo svojej 20 ročnej histórii, ponechávame na
úvahu a posúdenie čitateľom. V nasledujúcich tohoročných vydaniach totiž v každom
čísle zverejníme výber z obsahu občasníkov uplynulého dvadsaťročia.
Vážení spoluobčania, naše zvesti sú otvorené pre všetkých obyvateľov. Preto
každý, kto pociťuje potrebu zverejniť svoj postreh, námet alebo návrh na riešenie
nejakého problému, môže do novín prispieť vlastným článkom, alebo osloviť
niektorého člena red. rady a oboznámiť ho so svojim problémom. Veď tieto noviny
majú slúžiť nielen na prezentovanie práce redakčnej rady, ale i na názory a podnety
širokej občianskej verejnosti.
V tomto roku teda naše Kráľovské zvesti vstupujú do ďalšej dvadsaťročnice,
do ďalšieho obdobia mapovania obecnej histórie. Verím, že naďalej ostanú objektívnym informátorom, dobrým spoločníkom, ale aj spoločným dielom nás všetkých.
Michal LENČÉŠ, šéfredaktor KZ
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Z USTANOVUJÚCEJ SCHÔDZE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
KONANEJ DŇA 17. DECEMBRA 2010
Vyberáme z programu rokovania:
- predsedkyňa miestnej volebnej komisie Ing. Anna Sklenárová
oboznámila prítomných s výsledkami volieb do samosprávy obce, ktoré
boli 27.11.2010 /Výsledky volieb boli zverejnené v KZ č.3/10/.
- Pán Emil Rábek zložil predpísaný sľub starostu obce a následne mu boli
odovzdané insígnie obce a osvedčenie o zvolení s blahoželaním.
- Starosta Emil Rábek oboznámil poslanecký aktív o zámeroch svojej
činnosti vo funkcii, ako i o činnosti nových orgánov obce v tomto
volebnom období.
- Nasledoval slávnostný akt zloženia sľubu 9-tich novozvolených
poslancov do rúk starostu obce.
- Do funkcie zástupcu starostu obce OcZ zvolilo poslanca Jozefa Šoku.
- Poslanci schválili návrh starostu, že v tomto volebnom období inštitút
obecnej rady nebude zriadený.
- Do funkcie hlavného kontrolóra obce starosta navrhol Ing. Gabriela
Lenčéša. Predložený návrh poslanci schválili jednomyseľne.
- Ďalej starosta podal návrh na zriadenie štyroch odvetvových komisií
OcZ a to:
Komisia finančná a pre správu majetku obce
Komisia výstavby a územného plánovania
Komisia kultúry, školstva, rozvoja vzdelávania, mládeţe a športu
Komisia na ochranu verejného poriadku
- Na návrh starostu OcZ zvolilo z radov poslancov predsedov
odvetvových komisií. Ich mená uverejňujeme pri zložení komisií:
Komisia finančná a pre správu majetku obce
Predseda: Mgr. Ladislav Odráška
Členovia: Ing. Judita Újová
Svetlana Kokešová
Zapisovateľka: Eva Hippová
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Komisia výstavby a územného plánovania
Predseda: Jozef Šoka
Členovia: Tibor Lencsés
Michal Uher
Gabriel Lencsés
Zapisovateľka: Olívia Lenčéšová
Komisia kultúry, školstva, rozvoja vzdelávania, mládeţe a športu
Predseda: Ing. Vladimír Lovász
Členovia: Mária Kokešová
Mgr. Veronika Holubková
Anna Vencelová
Zapisovateľka: Marta Lovásová
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda: Tibor Rábek
Členovia: Gustáv Bobula
Bc. Tibor Lencsés
Gabriel Lencsés ml.
Gabriel Sklenár
Zapisovateľka: Monika Vörösová

VOLEBNÝ PROGRAM OBCE HORNÁ KRÁĽOVÁ
NA VOLEBNÉ OBDOBIE r. 2010-2014
INVESTIČNÁ ČASŤ
-

-

Zrealizovať projekt rozsiahlej rekonštrukcie materskej školy, zateplenie
obvodových múrov budovy, výmena okien a dverí, výmena podlahy
a jej vybavenie tepelnou izoláciou, zastrešenie objektu sedlovou
strechou. Formou prístavby primerane rozšíriť priestory kuchyne
s príslušenstvom.
Prebudovať obojstranné chodníky pre peších na Hlavnej ulici
s povrchom zo zámkovej dlažby a ulicu vybaviť novým parkovým
osvetlením.

4

Stavebne a dispozične doriešiť interiér domu smútku pre umožnenie
vykonávania pohrebných obradov vo vnútri budovy s kapacitou 50
miest na sedenie.
Spracovať projekt na výstavbu nového kultúrneho domu s kapacitou pre
250 návštevníkov s dispozičným členením na veľkú tanečnú sálu,
kuchynskú časť s príslušenstvom, knižnicu, malú sálu, klub dôchodcov
a komplex soc.-hyg. zariadení.
Na futbalovom štadióne vybudovať nový objekt soc.-hyg. Zariadení pre
divákov a návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí v rozsahu:
ženy – 3 kabíny, umývadlo, muži – 2 kabíny, 2 pisoáre, umývadlo.
Objekt napojiť na verejný vodovod a kanalizáciu obce.
V lokalite plánovanej IBV so 40-imi stavebnými pozemkami v časti
Vinohradnícka ul. –Školská ulica v rámci vytvorených nových ulíc
vybudovať požadovanú infraštruktúru a to: vodovod, kanalizáciu,
elektrinu a plyn.
V obci vybudovať pomník padlým občanom v I. a II. svetovej vojne.
Pre cestujúcich verejnej autobusovej dopravy vybudovať na území obce
tri moderné čakárne s požadovaným technickým vybavením.
Vybudovať spojovací chodník zo zámkovej dlažby od vchodu do ZŠ po
vstup do areálu MŠ v celkovej dĺžke 130 m.
V obci vybudovať pomník padlým občanom v prvej a druhej svetovej
vojne

-

-

-

-

-

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLUŢBÁCH
č. 551/2010 Z.z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA
ZÁKON č. 448/2008 Z.z.
Hlavné zmeny, ktoré nadobudli platnosť 1.marca 2011:
-

1/ Novela zákona upravuje právo klienta na výber
poskytovateľa sociálnej sluţby. (V súvislosti s nálezom
Ústavného súdu) Klient bude mať konečne právo vybrať si
podľa svojej vôle verejného alebo neverejného poskytovateľa
sociálnej sluţby a to bez negatívnych dôsledkov. Doposiaľ
napr. keď sa klient rozhodol pre neverejného poskytovateľa, za
pobyt platil vysokú úhradu, nakoľko u tohto zariadenia sa na
úhrade samospráva nepodieľala.
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-

2/ Novela upravuje tieţ rozsah opatrovateľskej sluţby - jej
rozsah a cena sa bude dať určiť nielen podľa hodín, ale aj
podľa jednotlivých úkonov. Pre klienta to bude znamenať
finančnú úsporu, keďţe nebude musieť platiť vţdy za celú
hodinu sluţby, ale niekedy postačí zaplatiť len za jednotlivý
úkon napríklad donáška uhlia, pranie, nákup a pod.

-

3/ Spresňuje sa tieţ minimálny rozsah odkázanosti na sociálnu
sluţbu. Zákon zaručuje klientovi istý minimálny rozsah
(zahrňujúci rôzne úkony a sluţby). Pokiaľ však klient nechce,
aby mu bol poskytovaný celý tento minimálny rozsah, bude sa
môcť zmluvne rozhodnúť aj pre niţší napríklad, keď sa
rozhodne, aby mu niektoré úkony robili rodinní príslušníci.)

-

4/ Skrátenie posudkového procesu - posúdiť odkázanosť klienta
na sociálne sluţby bude po novom moţné aj podľa zdravotnej
dokumentácie, ktorú má klient doma a nie je staršia ako pol
roka. Proces posudzovania sa tým zrýchli a samospráva
zároveň ušetrí, lebo nebude musieť platiť za lekársky nález,
ktorý vypíše zmluvný lekár klienta (t.j. lekár, ktorého väčšina
ľudí nazýva starou terminológiou ošetrujúci lekár alebo
obvodný lekár).

-

5/ Ústretovosť pri umiestňovaní klientov do zariadení
sociálnych sluţieb. Doposiaľ, pokiaľ chce byť človek
umiestnený do zariadenia pre seniorov, musí spĺňať dve hlavné
podmienky: mať dôchodkový vek a nepriaznivý zdravotný stav
vyţadujúci opateru. Podľa novely budú môcť byť v
zariadeniach pre seniorov umiestnení aj takí občania, ktorí
nemajú problémy so zdravotným stavom, ale majú iné váţne
problémy, napríklad ţena týraná synom alkoholikom), a
nebude potrebné posudzovať nepriaznivý zdravotný stav
takéhoto klienta (lekárska posudková činnosť).

-

Pozn.: práve v tom spočíva novela -posudzovanie bolo
nadbytočné, lebo od začiatku je zrejmé, ţe takýto človek
zdravotné problémy nemá. Podrobnejšie informácie o výklade
novely záujemcom ochotne poskytne Monika Vörösová,
sociálna prac. OcÚ
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POLSTOROČIE V SLUŢBÁCH FARNOSTI
Človekom s nezvyčajným polstoročným pracovným jubileom je
medzi nami všeobecne známa osobnosť, náš dlhoročný organista,
hudobník, srdečný a priateľský človek pán František REHÁK. Pred
50-timi rokmi prišiel do farnosti Močenok z Trnovca nad Váhom ako
ambiciózny mladý muž, aby po konkurze nastúpil na uvoľnené miesto
organistu vo farskom kostole. Je ženatý, s manželkou Teréziou
vychoval dvoch synov Eduarda a Františka a v súčasnosti mu veľkú
radosť robia vnúčatá.
Jeho povolanie ho spája s farníkmi od ich narodenia až po smrť.
Modlitbami a organovým spevom v chráme sprevádza náš krst, prvé
sv. prijímanie, sviatosť birmovania, manželstva a pri pohrebných
obradoch nás sprevádza do večnosti.
My Kráľovania, sme ho hlbšie spoznali a ľudsky sa s ním viac
zblížili v roku 1994, od posviacky nášho nového kostola. Aj
v priestoroch tohto chrámu liturgia a organový spev v jeho prevedení
sú ozdobou a obohatením bohoslužieb, náboženských obradov
a slávností či už v slovenskom alebo maďarskom jazyku.
Vážime si, že okrem duchovna sa p. Rehák v obci angažuje
a zapája aj do svetského života ľudí, do činnosti ich záujmových
združení. Je to najmä pri nácviku programu miestnych spevokolov,
harmonikovým doprovodom jednotlivcov a zborov pri rôznych
spoločenských akciách, pri obecných slávnostiach a ďalších
podujatiach.
Pri
vyslovení
veľkej vďaky p. Rehák
za Vašu angaţovanosť
a majstrovstvo
pri
šírení obecnej kultúry,
Vám
do
ďalších
plodných rokov práce
ţeláme pevné zdravie,
veľa vytrvalosti a veľa
boţích milostí.
Redakčná rada KZ
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Ples FK KFC TIBI

Prvýkrát plesali aj futbalisti. Vo futbalovom duchu sa niesol celý ples, tombola bola
jeho súčasťou.

Ples MO Matice slovenskej

Na plese matičiarov dobrá nálada gradovala aj zásluhou výborného harmonikára
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Ples KDH

Výborná nálada panovala aj na plese KDH

Koštovka vína MO Csemadok-u

Na „koštovke“ je vždy dobrá zábava a dobré víno
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OCENENÍ DARCOVIA KRVI
Miestny spolok SČK v rámci činnosti a aktivít na úseku dobrovoľného
darcovstva krvi zorganizoval v roku 2010 v obci tri hromadné odbery krvi.
Zapojilo sa do nich spolu 102 našich spoluobčanov. Darcovské akcie
v priestoroch kultúrneho domu zabezpečila Transfúzna služba z Nových
Zámkov. Popri vďake za ich humánny čin, z pomedzi nich vyberáme
jednotlivcov, ktorí v roku 2010 obdržali vysoké ocenenia:
bronzovú Janského plaketu za 10 odberov krvi získali:
Anna Sklenárová, č.d. 28
Tibor Lencsés, č.d. 744
Alţbeta Lencsésová, č.d. 71
striebornú Janského plaketu za 20 násobné darcovstvo krvi prevzali:
Marek Sabo, č.d. 613
Zoltán Szabo, č.d. 348
zlatá Janského plaketa za 40 násobné darcovstvo bola udelená:
Imrichovi Pápayovi, č.d. 466
diamantovú Janského plaketu za 80 násobné darcovstvo krvi udelili:
Viktorovi Vöröšovi, č.d. 259
Kňazovického plaketou bolo ocenené vzácne 100 násobné darcovstvo
Michala Karlubíka č.d. 411

ĎAKUJEME ¤ OCEŇUJEME ¤ BLAHOŢELÁME
Alţbeta LENCSÉSOVÁ, predsedkyňa SČK
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Počet obyvateľov obce
K 31.12. 2010 mala naša obec 1889 obyvateľov. Oproti vlaňajšiemu stavu je
to nárast o 10 obyvateľov. Pohyb
nastal prihlásením 34 občanov,
odhlásením 15 občanov, narodených bolo 11 detí, zomrelo 20 spoluobčanov.
Prvý občan v roku 2011
Prvým narodeným občanom v novom roku 2011 je Nina Verešová,
Vinohradnícka ul. č. 608.
Projekt z ESP v obci pokračuje
V obci pokračuje projekt z ESP pod názvom Podpora tvorby nových
pracovných miest v obci Horná Kráľová, kde je zamestnaných 13 ľudí
z obce. Títo sú nápomocní pri skrášľovaní obce a iných pomocných prácach
v obci.
Prvý tohtoročný odber krvi
Dňa 3. marca 2011 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil prvý
tohtoročný odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 35 darcov.
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov
21. mája sa na Slovensku uskutoční sčítanie obyvateľstva, domov a bytov.
Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich
rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov, ale aj o ich demografickej,
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický
úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o
úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Organizačné
pokyny poskytne občanom obecný úrad.
Nové informačné tabule
V obci boli osadené informačné tabule s názvami ulíc a inštitúcií. Finančné
prostriedky získala obec prostredníctvom združenia obcí v našom regióne s
názvom Via Romanum, ktorého je členom. V rámci programu Leader, do
ktorého sa zapojil spomínaný mikroregión, naša obec požiadala VÚC v Nitre
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v rámci projektu Verejné systémy a značenia o dotáciu na projekt s názvom
Nový informačný systém v obci Horná Kráľová. Rozpočet projektu bol
8.312,- eur, obec sa spolupodieľala 10%. Cieľom projektu bolo zabezpečiť
vyššiu informovanosť občanov a návštevníkov o názve ulíc, zariadení
a inštitúcií na území obce.
Z rokovania OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyradenie obecného autobusu
z evidencie k 31.12.2010. Tiež schválilo edičný plán Kráľovských zvestí na
rok 2011, predložený redakčnou radou. V tejto súvislosti starosta obce
poďakoval členom redakčnej rady a osobitne šéfredaktorovi Michalovi
Lenčéšovi za odvedenú prácu v roku 2010.
Zápis detí do ZŠ
Podľa výsledku zápisu do školy, budúci rok bude základnú školu
navštevovať 21 nových prváčikov.
Dar do obecnej kniţnice
Ďakujeme pani Márii Kondrótovej č.d. 179 za darovanie kníh do
knižničného fondu obecnej knižnice (marec 2011).



KULTÚRA V NAŠEJ OBCI
V uplynulom období sa v našej obci konali tieto zaujímavé kultúrne
podujatia:
-Prvý január patril slávnosti vítania Nového roka a novoročnému
ohňostroju pred MKS, ktorý pripravila obec s MO Matice slovenskej. Po
príhovore starostu obce nasledoval krátky kultúrny program a slávnostný
ohňostroj.
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- 21.1.2011 sa uskutočnila Koštovka vína. Túto už tradične organizuje
MO Csemadok-u. Veselá zábava, bohatá tombola a cena za najlepšie víno,
ktorú získal p. Tibor Lencsés, č.d. 582, nemohla ani tentoraz chýbať.
-Zábavou a plesmi sme v celom fašiangovom období pokračovali:
29. januára sa znovu mohli prítomní veľmi dobre zabaviť na plese
KDH a to skvelou hudbou, výborným občerstvením a bohatou tombolou.
Reprezentačný ples FK KFC TIBI bol v histórii klubu organizovaný
prvýkrát, prezentoval sa na dobrej úrovni, s originálnym programom
a skvelou zábavou športovcov a hostí.
Plesovú sezónu uzatvoril matičný ples, ktorý poskytol účastníkom
veľmi dobrú zábavu. V súťaži o najlepší Kráľovský pagáčik prvé miesto
získala p. Alžbeta Lencsésová, č.d.71. Organizátori sa postarali o výbornú
večeru a zaujímavé ceny v tombole.
-vo februári sme pre našich starších a invalidných spoluobčanov
pripravili fašiangové posedenie pri harmonike. Pekný kultúrny program
pripravili deti základnej školy. Po výbornom guláši, fašiangových šiškách
a pagáčikoch nasledovala zábava. V kultúrnom dome zaplnenom do
posledného miesta pán Rehák svojou neodmysliteľnou harmonikou

rozospieval všetkých. Preto sa už teraz
stretnutie.

tešíme na najbližšie spoločné
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-naše divadelné súbory ani v tomto roku nezaháľajú a pripravujú pre
občanov krásne divadelné predstavenia. V marci MO Csemadok-u v réžii
Márii Kokešovej uviedla premiéru veselohry Tamása Báránya SYN NIE JE
DCÉRA. Hra poukazuje na rozdielny prístup matky k dcére a neveste. Kým
v prípade dcéry veno nechce dať, všetko potrebné má zaobstarať muž-zať.
U nevesty je to iné, veno musí do manželstva priniesť nevesta. Snáď ani
netreba pripomínať skvelé herecké výkony účinkujúcich, spokojné a vďačné
hľadisko kultúrneho domu.
Kráľovský detský divadelný súbor pri ZŠ pripravil pre svojich
divákov rozprávkovú hru s prvkami bábkového divadla ČAROVNÝ
KUFRÍK. Dej sa odohráva na sídlisku v starom dome, kde sa stretáva
skupinka detí. Sú k sebe vulgárni, z hier prevládajú bitky až dovtedy, kým sa
neobjaví tulák, bývalý bábkoherec so svojim čarovným kufríkom. Pričaruje
im srdečnosť, priateľstvo a ohľaduplnosť. Mladí herci svoje divadelné úlohy
zvládli veľmi dobre, začo boli odmeňovaní potleskom.
Pripravujeme:
-

detské rybárske preteky na Lúkach
slávnosť stavania OBECNÉHO MÁJA
celoobecné oslavy DŇA MATIEK
premiéru divadelnej hry CHROBÁK V HLAVE, v podaní
študentského divadelného súboru DESAŤ pri MKS
1. jún – MDD
ukončenie tanečného kurzu VENČEKOM
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS
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Vítajte medzi nami:
Vivien Paulová,
Nina Verešová,
Nina Gáliková,
Dávid Doboš,

nar. 21.12.2010, Sereďská ul. 662
nar. 2.2.2011, Vinohradnícka ul. 608
nar. 16.2.2011, Sereďská ul. 633
nar. 24.2.2011, Hlavná ul. 80

Blahoţeláme novomanţelom:
Bc. Stanislava Nožičková
Cintorínska ul. 27

Peter Bleho
Močenok

Mário Solčanský
Hlavná ul.501

Jana Bodišová
Pata

Eva Pápaiová
Pri potoku 210

Ján Líška
Cabaj-Čápor

Navţdy nás opustili:
Veronika Dičérová 85 r., Peter Lovász 40 r., Veronika Straňáková 78 r.,
Mária Leššová 87 r., Štefan Lešš 77 r.,
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ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

V zimnom období sa šport vo väčšine obcí uložil na zimný spánok.
Výnimku tvorili naši futbalisti, ktorí nerušene trénovali a zimnú prípravu
absolvovali v hale. V januári sa zúčastnili na 11.ročníku už tradičného
turnaja o pohár firmy TIBI. Náš klub bol opäť spoluorganizátorom tohoto
podujatia. Turnaj je tak reklamou pre celú obec. Tento rok sa ho zúčastnilo
12 mužstiev, jedenásť z okresu Šaľa a posledným účastníkom bola
premiérovo Šoporňa. Náš tím skončil svoju púť vo štvrťfinále, keď
stroskotal na neskoršom víťazovi z Tešedíkova. Druhé miesto obsadila
Kráľová nad Váhom, tretie susedný Močenok. Zaujímavosťou je, že za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Michal Lenický, bývalý brankár KFC,
v súčasnosti na hosťovaní v Kráľovej nad Váhom a najlepším strelcom sa
stal po žrebe Tibor Sedlák, takisto bývalý hráč nášho mužstva, momentálne
na hosťovaní v Diakovciach. Na turnaj bolo zvedavých viac ako 600
divákov, aj to svedčí o záujme širokej verejnosti o toto športové podujatie.
Mgr. Ladislav Odráška
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