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Hospodárenie obce v roku 2016
Celkové príjmy obce boli 1 203 224,04 €. Z toho najväčšiu položku tvorili – výnos 

daní zo závislej činnosti – 478 825 €, daň z nehnuteľnosti za rodinné domy, záhrady  
a ornú pôdu vo výške – 57 449,60 €,  dotácie na Základnú školu – 364 495 €. Obec 
obdržala dotáciu na rekonštrukciu Materskej školy vo výške 183 148 €. 

Celkové výdaje v roku 2016 boli 1 201 775,38 €. Z týchto sme preinvestovali  
220 340 €, a to 198 756 € na rekonštrukciu Materskej školy, z toho vlastné prostried-
ky vo výške 10 780 eur,  na plánovanú cestu vo výške  5 896 €, ostatné prostriedky  
na  projekty na zberný dvor, kamerový systém, projekty na novú cestu – novú ulicu.

Bežné  výdavky boli v sume 981 435,38  €,  v tom je dotácia pre ZŠ vo výške 364 495 €.
Na bežnom účte obce bol zostatok v celkovej výške 117 319,11 €.

Plán rozpočtu na rok 2017
Obec očakáva v roku 2017 príjmy v celkovej výške 980 638 €. Výnos daní zo závis-

lej činnosti z daňového úradu sa počíta vo výške 470 000 €. Veľkú položku tvorí daň  
z nehnuteľnosti – 60 143 €. Dotáciu na prevádzku základnej školy s MŠ predpokladáme 
vo výške 350 000 € .

Výdavky v roku 2017 plánujeme vo výške 980 638 €. Okrem bežných výdavkov  
na chod obce obec plánujeme preinvestovať čiastku 48 096 €, a to na rekonštrukciu 
kultúrneho domu, stavbu novej cesty a chodníkov a dokončenie tried v MŠ. Obec ďalej 
spláca úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej sume 34 914 €.

Obec plánuje vyplatiť miestnym organizáciám na činnosť v roku 2017 19 900 €.

Eva Hippová, ekonómka obce

Slovami starostu

Rok 2016
Aktuálne nemá obec žiadne úverové zaťaženie a ani dlžoby. Všetky akcie v uplynu-

lom roku sme zabezpečovali z vlastných finančných prostriedkov. Jedinou výnimkou 
bola rekonštrukcia materskej školy, ktorá bola najväčšou investíciou. Obec sa na finan-
covaní podieľala päťpercentnou spoluúčasťou.

Začalo sa s dostavbou časti kultúrneho domu. Spravené boli základy, základová dos-
ka, vytiahli sa múry a urobený je veniec. 

Z menších akcií spomeniem výstavbu plotu v cintoríne. Začala výstavba ciest sme-
rom zo Školskej ulice. Problémom boli dve žumpy (od školy a od telocvične).

Rok 2017
Čo sa týka roku 2017, prvoradou akciou je jednoznačne škôlka, od septembra by sme 

chceli otvoriť dve miestnosti na poschodí, vďaka čomu by sme mohli otvoriť novú triedu.

Hospodárenie a zhodnotenie roka 2016
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Naša obec zareagovala na výzvu minis-
terstva vnútra SR o poskytnutie dotácie  
v oblasti prevencie kriminality. Cieľom je 
znižovanie miery a závažnosti kriminali-
ty, zvyšovanie bezpečnosti. V našej obci 
by malo pribudnúť vďaka spomínanému 
projektu sedem kamier. Rozmiestnené 
budú po strategických miestach. „Pod-
mienkou je, aby boli na výstupoch z obce. 
Vyplýva to z projektu, požadujú to poli-
cajti,“ informoval starosta Emil Rábek. 

Ako sme sa dozvedeli, zmluvy sú už 
na svete, podpisovať by sa mali v blízkej 
budúcnosti. „Samotná realizácia by mala 
byť v mesiaci apríl,“ povedal starosta. 

Obec zinkasuje približne 10 tisíc eur, 
spoluúčasť je 5%. Kamery by mali byť 
teda pri východe v smere od Hájskeho  
a Močenku, pri obecnom úrade, kultúr-
nom dome, artézskej studne, v Malej 
Kráľovej a v smere do Malomúta. Ka-
merový systém dohliada už nad budovou 
základnej a materskej školy. Projekt by 
mal pokračovať ešte štyri roky, v rámci 
výzvy môže obec požiadať o zvýšenie 
počtu kamier. V budúcnosti bude vedenie 
úradu uvažovať o zamestnaní človeka, 
ktorý bude dohliadať nad kamerovým 
systémom.

Ladislav Odráška

Pokračovať bude projekt kultúr-
neho domu. Podávame projekt, ak 
neprejde, pôjdeme z vlastných fi-
nančných prostriedkov. Stavbu by 
sme chceli zakryť a dokončiť.

V jarných mesiacoch by sa 
mohlo pokračovať s výstavbou 

V obci bude sedem nových kamier

spomínanej cesty smerom  
zo Školskej ulice. Pás vyka-
meňujeme, behom apríla by sa 
mala robiť ohrada oddeľujúca 
komunikáciu od školy. Násled-
ne sa urobia inžinierske siete  
a cesty na stavebné pozemky.

Spomenúť treba aj naše člen-
stvo v spoločenstve VITIS, kde sú nielen pre obec, ale tiež pre organizácie a súkromný 
sektor prisľúbené finančné prostriedky. Aktuálne sa hovorí o jeseni.

Ladislav Odráška

 Foto: Michal Morvay

 V uplynulom roku sa začalo s dostavbou kultúrneho domu



4

V telocvični pribudla tribúna

Telocvičňa nachádzajúca sa v areáli 
Základnej školy prešla menšou obnovou. 
Interiér je od februára vybavený malou 
tribúnou. Dva rady sedadiel sa nachádza-
jú za bránou od vstupu do haly po oboch 
stranách, na krajoch sú dvierka. O jej 
výstavbu sa postarali pracovníci obec-
ného úradu, hradená bola výlučne z pro-
striedkov obce, ktorá nakúpila materiál 

a tribúnu svojpomocne postavila.  
O bližšie informácie sme požiadali sta-
rostu obce Emila Rábeka. „Do telocvične 
chodievajú často rodičia s malými, ale aj 
väčšími deťmi na tréning. Videl som, ako 
tam sedia a krčia sa pred prichádzajúcou 
loptou. Futbal je nevyspytateľný. Dali 
sme pred tribúnu sieť. Hlavným dôvodom 
je bezpečnosť. Zmestí sa tam približne 
50 divákov, ktorí môžu nerušene sedieť 
a pozorovať,“ objasnil pozadie výstav-
by starosta. Tribúna je dobrou správou  
pre turnajachtivých, po novom by sa  
v našej telocvični mohli konať turnaje. 
Doteraz bola táto možnosť limitovaná 
najmä neprítomnosťou miesta pre divá-
kov.

Ladislav Odráška Foto: Ľubomír Kollár

 Foto: Michal Morvay

Ospravedlnenie

V minulom čísle sme uviedli, že pani Mgr. Helena Šuvadová prevádzkuje  
súkromný denný stacionár. Správna informácia je, že pani Mgr. Helena Šuvadová 
je štatutárom Monika, o. z.; riaditeľkou Zariadenia pre Seniorov.

Redakčná rada
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Chystá sa nová lokalita pre hroby
Príprava novej lokality na ďalšie pochovávanie v cintoríne
Obec Horná Kráľová upozorňuje občanov, že hrobové miesta v cintoríne, v sekcii 

„A“ /najstaršia časť/, ktoré nemajú uhradený poplatok za hrobové miesto sa rušia 
podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V sektore  „A“ pripravuje obec novú 
lokalitu na ďalšie pochovávanie.

Náhrobné kamene z tejto lokality sa však nebudú likvidovať, budú umiestnené  
v sektore „A“ do jedného vopred určeného radu.

Upozornenie o možnosti výberu prehĺbených jednohrobov
Obec Horná Kráľová, zastúpená starostom obce Emilom Rábekom oznamuje ve-

rejnosti, že pri pochovávaní zosnulých v časti „C“ /pred chodníkom/ dôjde k zme-
ne. Bude sa pochovávať do prehĺbených jednohrobov, namiesto tradičných dvojhro-
bov alebo trojhrobov. Tieto opatrenia boli prijaté kvôli šetreniu plochy v cintoríne,  
pre občanov by toto prinieslo menšie finančné náklady pri úprave hrobov a náhrob-
ných kameňov. 

Tento návrh bol schválený OZ dňa 04.12.2015 na základe uznesenia č. 234-XI.-
OZ/2015.

Anna Vencelová
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné OZ v roku 2016 sa konalo 16. decembra. Z deviatich poslan-

cov bolo na rokovaní prítomných šesť. Program rokovania mal 10 bodov.  
Starosta a OZ vyjadrilo poďakovanie Michalovi Lenčéšovi za 20 ročnú 
prácu šéfredaktora občasníka Kráľovské zvesti a pri tejto príležitosti mu 
odovzdali „Ďakovný list“ a vecné dary. 

OZ zobralo na vedomie:
• Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová k návrhu rozpočtu obce  

na rok 2017 a schválilo rozpočet obce Horná Kráľová na rok 2017 bez pripomienok. 
• Informatívnu správu o cintorínskych službách v roku 2016 predniesla poslancom  

Olívia Lenčéšová. 
• Informatívnu správu o činnosti komisie výstavby a územného plánovanie pred-

niesol poslancom Ing. Peter Šoka, predseda komisie. 
• Informatívnu správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku prednie-

sol poslancom František Lešš, predseda komisie. 
• Poslanec Ing. Straňák Štefan predniesol informáciu o možnosti vybudovania 

LED osvetlenia v obci od spoločnosti OMS, spol. s r.o.
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku predniesla poslancom Eva Hippová. 

Poslanec Michal Lencsés mal pripomienky k správe ohľadom VZN č. 3/95 – Štatút  
o zdravom životnom prostredí obce. Preto sa poslanci OZ uzniesli na oprave tohto 
VZN, a to opraviť SK na Eur.

 OZ schválilo: 
• príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce. 
• osadenie cestných obrubníkov na odvedenie vody pri miestnej komunikácii pred 

rodinným domom p. Pistovičovej, Vinohradnícka č. 578, aby sa zabránilo zapla-
vovaniu suterénu. ZA: 6 poslancov. 

• preveriť u právnika obce Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou 
Horná Kráľová a Základnou umeleckou školou Močenok 

• Zmluvu o nájme medzi obcou Horná Kráľová a COOP Jednotou Nitra, spotrebné 
družstvo, na prenájom časti pozemku 300/18 o výmere 8m2 pre obchod na ulici 
Hlavná

• Zmluvu o dielo na spracovanie dokumentu „Program hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja obce Horná Kráľová na obdobie rokov 2016 – 2023“. 

• vyradenie kníh v obecnej knižnice v roku 2016 v počte 55 kusov a vo výške 
236,25 Eur

• jednorázový finančný príspevok vo výške 40,-Eur/1 dieťa, t.j. 160,- Eur pre Iva-
na Bila, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 229. ZA: 5 poslancov,  
ZDRŽAL SA: 1 poslanec

• jednorázový finančný príspevok vo výške 40,-Eur/1 dieťa, t.j. 40,- Eur pre Mi-
chaelu Bilovú, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 229. ZA: 5 poslan-
cov, ZDRŽAL SA: 1 poslanec

• jednorázový finančný príspevok vo výške 40,-Eur/1 dieťa, t.j. 160,- Eur pre Zla-
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ticu Bilovú, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 229. ZA: 5 poslancov, 
ZDRŽAL SA: 1 poslanec

• jednorázový finančný príspevok vo výške 40,-Eur/1 dieťa, t.j. 160,- Eur pre Margitu 
Stojkovú, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 228. ZA: 5 poslancov, 
ZDRŽAL SA: 1 poslanec

• jednorázový finančný príspevok vo výške 40,-Eur/1 dieťa, t.j. 80,- Eur pre Andreu 
Kollárikovú, trvale bytom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 227. ZA: 5 poslancov, 
ZDRŽAL SA: 1 poslanec

• jednorázový finančný príspevok vo výške 20,-Eur pre Alenu Biháriovú, trvale by-
tom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 227. ZA: 4 poslanci, ZDRŽAL SA: 2 poslanci

• jednorázový finančný príspevok vo výške 20,-Eur pre Romana Bila, trvale bytom 
Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 227. ZA: 5 poslancov, ZDRŽAL SA: 1 poslanec

• jednorázový finančný príspevok vo výške 40,-Eur pre Gabriela Horvátha, trvale 
bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka č. 623. ZA: 5 poslancov, ZDRŽAL SA: 
1 poslanec

• starostovi obce Emilovi Rábekovi v súlade s ods. 2 §4 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest   
v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 70 %, a to v sume 2 973,- Eur 
(pohyblivá zložka) na mesiac december 2016. ZA: 5 poslancov, ZDRŽAL 
SA: 1 poslanec .

OZ uložilo vyžiadať od ZŠ s MŠ Horná Kráľová podklady o nákladoch na účtovníc-
tvo. OZ súhlasilo s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke: Hostinec Kráľovan, 
Hlavná 482, Horná Kráľová, na dobu určitú do 31.12.2017, pre žiadateľa Synot tip, a.s., 
Továrenská štvrť 24, Poprad. ZA: 6 poslancov. OZ zamietlo žiadosť o zmenu časových 
hodín jazdenia na trati MX Topart pre žiadateľa Patrika Švondru a tým ponecháva pô-
vodný časový harmonogram jazdenia pre motokros. PROTI zmene hodín: 6 poslancov. 
OZ zamietlo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre o.z. Monika, Družstevná 1518, Mo-
čenok. PROTI poskytnutiu dotácie: 5 poslancov ZDRŽAL SA: 1poslanec.  Starosta 
poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2017 bolo 
prítomných 8 poslancov. Na programe bolo 9 bodov. OZ zobralo na vedomie kontrolu 
plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia.

Okrem toho vzalo na vedomie správu o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2016, 
plán kultúrnych podujatí na rok 2017, plán práce redakčnej rady v roku 2017. Správu  
o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 predniesla poslancom Olívia 
Lenčéšová. OZ schválilo vydanie občasníka Kráľovských zvestí 4x ročne a vydanie 650 
slovenských výtlačkov a 50 maďarských výtlačkov zadarmo do domácností v obci, návrh 
časového a obsahového plánu práce OZ na I. polrok 2017. 

Okrem toho schválili poslanci Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
na I. polrok v roku 2017 v obci Horná Kráľová, Zmluvu o nájme nebytových priesto-
rov medzi obcou Horná Kráľová a Základnou umeleckou školou Močenok, delimitáciu 
pozemku parcela číslo 798/200 v katastrálnom území obce Horná Kráľová, na ktorej 
leží miestna komunikácia zo Slovenského pozemkového fondu Nové Zámky, vyvolanie 
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rokovania obce a PD Močenok ohľadom zámeny pozemkov a ciest Nad Humnami, ktoré 
sú vo vlastníctve PD.

Poslanecký zbor schválil preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce Emilovi 
Rábekovi za roky 2015 a 2016 v počte 35 dní. OZ zobralo na vedomie návrhy plánov 
práce odvetvových komisií: komisie školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry  
a športu;  komisie výstavby a územného plánovania; komisie na ochranu verejného po-
riadku; komisie finančnej a pre správu obecného majetku. 

Komisia výstavby a ÚP prerokovala žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parce-
la č. 300/200, v katastrálnom území Horná Kráľová, žiadateľov Új Viktor a Ing. Újová 
Judita a uložilo žiadateľom dať si vypracovať geometrický plán s konkrétnou výmerou 
pozemku a následne nato OZ vydá stanovisko.

OZ na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2016 uznesením č. 438-VII.-OZ/2016 vyžiadalo  
od ZŠ s MŠ Horná Kráľová podklady o nákladoch na účtovníctvo. ZŠ s MŠ Horná 
Kráľová podalo odpoveď na februárové zasadnutie OZ, ale nie je postačujúce. Starosta 
obce informoval poslancov o stave v základnej škole.

OZ zobralo na vedomie informatívnu správu o stave budovania optickej siete v obci 
Horná Kráľová. OZ presunulo Zmluvu o dielo na tvorbu webovej stránky obce a jej údržbu 
na ďalšie zasadnutie OZ s doplnením pripomienok. OZ poverilo starostu obce na vyvola-
nie rokovania vlastníkov pozemkov na ulice Domoviny. OZ zamieta žiadosť o finančnú 
výpomoc Mgr. Kalinovskej Magdaléne, v zastúpení starej mamy Vilmy Slamkovej. 

Miriam Sklenárová

Od 27. 2. 2017 sa začalo s vyvážaním Biologicky rozložiteľného kuchynského  
a reštauračného odpadu. Chceme upozorniť všetkých občanov, aby do hnedých nádob 
nevhadzovali plasty a iné komunálne odpady, čo nám spôsobuje nemalé komplikácie.

Ďalej chceme požiadať aby ste zelený odpad, ktorý je umiestnený na skládkach Bio 
odpadov v našej obci – časť Malomút za betónovým hnojiskom - delili na mäkký (bu-
riny, trávy, kôrovie z kukurice...) a tvrdý odpad (haluzina) – čím sa výrazne urýchli 
drvenie, zníži sa opotrebenie stroja čím sa ušetria náklady PZO (teda aj obce).  Aj pri 
tomto odpade žiadame občanov o čistou odpadu – teda bez plastov, kovov, skla a pod.

  Ponitrianske združenie informuje

V poslednom období sa rozšírili správy o voľne pobehujúcich psoch v na-
šej obci. Ohrozená je bezpečnosť občanov, v bezpečí nie sú ani spomínané psi.  
Za štvornohých miláčikov by mali niesť zodpovednosť v prvom rade najmä ich ma-
jitelia, ktorí by mali zabezpečiť, aby sa nepohybovali na uliciach.

Ladislav Odráška

    Psi patria za plot
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Webová stránka obce je v rekonštrukcii
Možno niektorí z vás 

zaregistrovali, že webová 
stránka obce už niekoľko 
mesiacov nefunguje. Pô-
vodná stránka, ktorá sídlila  
na doméne www.horna-
kralova.sk bola totiž po-
škodená. Konkrétne bola 

zavírená a z toho dôvodu 
je momentálne v rekon-
štrukcii. Podľa odborníkov 
sa nedala opraviť, jedi-
nou možnosťou bola nová 
stránka. 

Tvorbu novej stránky 
obce realizuje firma Di-

Design s. r. o, zo Zelenča. 
Podľa zmluvy je predme-
tom prác inštalácia systému 
správy obsahu web stránky, 
otestovanie bezproblémo-
vej funkcionality na web 
serveroch a zavedenie no-
voupravenej web stránky 
na doméne hornakralova.sk  
do prevádzky. Doména je 
vo výlučnom vlastníctve 
obce Horná Kráľová.

Nová stránka, ktorá 
bude výrazne modernejšia  
a chránená proti vonkajším 
útokom hackerov, bude  
v prevádzke od apríla.

Ladislav Odráška

Podpisovali memorandum k obchvatu

 Foto: MY noviny

V Šali sa na začiatku roka 
stretli predstavitelia obcí  
v okrese Šaľa. Podpisovali 
memorandum, v ktorom vy-
jadrili súhlas pri presadzova-
ní výstavby obchvatu Šale. 
Pod dokument pridalo svoj 
podpis zástupcov všetkých 
12 samospráv, za „domácu“ 
Šaľu primátor mesta, predseda 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milan Belica a generálny 
riaditeľ Dusla a. s. Petr Bláha.

Memorandum je ďalším 
krokom k výstavbe obchvatu mesta Šaľa. Fakt, že sa pod neho podpísali predstavi-
telia všetkých samospráv v okrese, deklaruje úsilie celého regiónu presadiť výstavbu  
obchvatu. Za našu obec pridal svoju signatúru starosta Emil Rábek.

Ladislav Odráška



10

Dňa 6. decembra 2016 sa konala Slávnosť sv. Mikuláša, ktorú si pre svojich členov 
pripravila MO Zväzu zdravotne postihnutých.

III. Obecné vianočné trhy sa konali 10. 12. 2016. Návštevníkov vianočných trhov ča-

 Kultúra v našej obci

 Foto: Anna Vencelová

kala bohatá nádielka vianočných 
dekorácií, cukroviniek, ktoré 
sa dali zakúpiť. Návštevníci si 
mohli zakúpiť pečienku, via-
nočnú kapustnicu, punč, varené 
víno a detský punč. Vianočné 
piesne a tanec nám predviedla 
FS Kráľovanky  a FS Sečkár  
z Močenku. Deti sa potešili pek-
nému Betlehemu a Mikulášovi, 
ktorý rozdával so svojimi po-
mocníkmi lízanky.

V prvý deň roka 2017 na celoobecnej slávnosti pred MKS sme si pripomenuli 24. vý-
ročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Občanom sa pri tejto príležitosti priho-
voril starosta obce, pozdravil ich vianočným vinšom a zaželal im a ich rodinám pokojný 
a úspešný Nový rok. V kultúrnom programe vystúpili MO Csemadok-u a MO Matice 
slovenskej. Záver ako zvyčajne patril veľkolepému ohňostroju. 

Miestna organizácia Csemadok-u zorganizovala 27. 1. 2017 Koštovku vína – Bor-
kóstoló. V súťaži o najlepšie víno bolo víťazné víno pána Róberta Radhovského z Nit-
ry. Víťaza organizátori odmenili vecnou cenou. Počas celého večera nechýbala dobrá 
zábava, chutné občerstvenie a bohatá tombola.

Vo februári sa v kultúrnom 
dome konal 7. reprezentačný 
ples KFC. O kultúrny program 
sa postarala tanečná škola VIVA 
z Nových Zámkov. Nechýbala 
bohatá tombola, kvalitná hudba 
a dobrá večera.

Miestne kultúrne stredisko pri-
pravilo 14. marca 2017 pre naše 
deti cirkusové vystúpenie. Cir-
kus Czechoslovakia v programe 
ukázali akrobaciu na jednokole-
sovom bicykli, akrobaciu na val-

coch mágiu a šaša Evžena. Všetky deti odchádzali z vystúpenia usmiate a spokojné.

Súčasťou plesu bola aj bohatá tombola so 46 cenami         
                         Foto: Vladimír Siládi 
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Dňa 16. marca 2017 Miestny spo-
lok červeného kríža v kultúrnom 
dome organizoval prvý tohtoročný 
odber krvi. V našej obci sa ho zúčast-
nilo 31 darcov. Veľké ĎAKUJEM 
patrí každému, kto túto vzácnu teku-
tinu daroval a samozrejme aj organi-
zátorovi, ktorú túto akciu prospešnú 
pre všetkých  pripravil.

Anna Vencelová
Pani Zdenka Dičérová a jej jubilejné 50-te 
darovanie krvi           Foto: Michal Morvay

Kulinárske umenie predviedol Janko Kotlár 

V sobotu 18. 3. 2017 sa v kultúrnom dome uskutočnila akcia s názvom Čaj o tretej.
Moderátorkou akcie bola Mgr. Veronika Holubková. Obec podávala tri druhy sypa-

ných čajov. Jeden bol korenistý, druhý ovocný a tretí čaj bol pikantný. Tieto čaje pripra-
vila Oľga Laurenčíková, zamestnankyňa obce. Čaje všetkým účastníkom chutili.

Prezentáciu jedla predviedol kuchár Janko Kotlár. Návštevníkom pripravil toasty s úde-

Čaj o tretej

ným lososom, grilovaného čerstvého 
lososa s kaviárovým dipom a dusenou 
čerstvou zeleninou s bylinkami.  

Naše ženy – dôchodkyne: Magda-
léna Pápayová, Alžbeta Pápayová, 
Helena Lenčéšová si pripravili veľko-
nočné dekorácie. Taktiež ukážky zdo-
benia veľkonočných vajec predviedla 
Mariana Zabáková. A najmladším čle-

nom – flóristom bol 15 ročný chlapec, Pápay 
Tomáš.

Všetky veľkonočné dekorácie si mohli 
návštevníci obzrieť a zakúpiť. Celkovo sa 
na akcii zúčastnilo 110 hostí, ktorí pozitívne 
hodnotili priebeh celej akcie.

Ďakujeme všetkým, ktorí akciu pripravili, 
pracovníčkam obecného úradu, občianske-
mu združeniu zväzu zdravotne postihnutých a hlavnému kuchárovi Jankovi Kotlárovi.

Tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu. Anna Vencelová

Foto: Michal Morvay



12

Dňa 14. 1. 2017 oslávil náš starosta obce, p. Emil Rábek, krásne životné 
jubileum. Oslávil svoje 70. narodeniny.  Pri tejto významnej životnej udalosti 
sa chceme aj my pridať k plejáde gratulantov, vysloviť mu slová vďaky a po-
priať mu zo srdca veľa zdravia, šťastia, pohody a životného elánu do ďalších 
plodných rokov.

   Vrásky, ktoré prežité roky zanechali na jeho tvári svedčia o tom, že jeho osob-
ný i kariérny život nebol vždy ľahký. Dokázal bojovať so životnými nástrahami  

so vztýčenou hlavou a nikdy sa ne-
vzdal. Vždy bol mužom činu, v in-
tenciách toho, čo raz povedal Albert 
Einstein: „Nesnažte sa byť mužom 
úspechu, ale radšej mužom hodnoty“. 
Človek pracovitý, usilovný, človek, 
ktorý koná a tvorí hodnoty. To, čo zo-
stáva po ňom, je toho dôkazom. 

  Starostom našej obce sa stal v roku 
2006. Svojou prácou a zodpovedným 
prístupom k potrebám obyvateľov 
obce presvedčil voličov aj v nasledu-
júcich voľbách a túto funkciu zastáva 
až dodnes. 

Počas jeho pôsobenia v obci sa vy-
budovali nájomné bytové jednotky, 
byty, obnovil sa dom smútku, škola 
prešla veľkou rekonštrukciou, prebie-
ha tiež rozsiahla rekonštrukcia MŠ, 
rekonštrukciou prešla aj budova Klubu 
mladých, na hlavnej ulici sa obnovili 

chodníky, vybudovalo sa detské ihrisko a mnoho iných prác, ktoré ani nie je mož-
né vymenovať. Jedným slovom povedané, dbal o prosperitu obce a citlivo vnímal 
potreby občanov. 

  Za jeho úsilie a zodpovedný prístup mu v mene všetkých obyvateľov obce,  
redakcie našich novín, ešte raz vyslovujeme veľkú vďaku. Každý z nás je spiso-
vateľom vlastnej knihy, ktorá sa volá život. Zo všetkého najviac preto prajeme 
pánovi starostovi, aby túto knihu písal s fantáziou a životnou energiou  ešte dlhé 
roky, v zdraví a v kruhu svojich najbližších.

Anna Vencelová

PÁN STAROSTA, ŽIVIÓ!
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Spoločenská organizácia Zväzu zdravotne postihnutých v Hornej Kráľovej bude me-
niť svoj názov. Na základe uznesenia členskej schôdze sa stane občianskym združením 
a nebude patriť pod patronát nitrianskej organizácie.

Ďalšou novou skutočnosťou organizácie je, že predsedníčka pani Jolana Ristová  
sa vzdala funkcie predsedníčky, a dôjde k zmene na poste vedenia.

Predsedníčkou organizácie bola od jej vzniku, a to od roku 2008. Počas svojej funk-

Zmeny v Spoločenskej organizácii  
Zväzu zdravotne postihnutých

cie organizovala  veľa 
podujatí, ktoré mali  
v členskej základni 
kladný ohlas. Obľúbené 
boli jednodňové výle-
ty do plavární, návšte-
va vianočných trhov, 
ozdravovacie liečebné 
pobyty, oslava príchodu 
Mikuláša a pod. O tom, 
že tieto podujatia boli 
medzi členmi obľúbe-
né, svedčí aj každo-
ročný nárast členstva.  
V poslednom roku 
mala členská základňa 105 členov. Popri aktívnej činnosti zväzu sa aktívne zapájala  
aj do obcou organizovaných podujatí. 

V mene všetkých členov organizácie jej touto cestou vyslovujem úprimné poďakova-
nie za odvedenú poctivú a neúnavnú prácu. Úprimné poďakovanie jej patrí aj od celého 
kolektívu obecného úradu a od pána starostu Emila Rábeka.

Do ďalších rokov života prajeme všetko najlepšie, pevné zdravie a veľa životného elánu. 
Anna Vencelová/Veronika Holúbková

Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých 

Spoločenská organizácia Zväzu zdra-
votne postihnutých má od 8. 2. 2017 
nový názov. 

Rozhodnutím členskej základne sa 
organizácia osamostatnila od Združenia 
zväzu zdravotne postihnutých v Nitre. 

Na základe tohto rozhodnutia prípravný 
výbor podal žiadosť na MV SR o za-
registrovaní pod názvom: Občianske 
združenie zväzu zdravotne postihnu-
tých v Hornej Kráľovej.

 Z ministerstva prišla kladná odpoveď. 

 Foto: Michal Morvay
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V dňoch 10. až 17. februára 2017 sa 102 
farníkov z Močenka a Hornej Kráľovej vy-
dalo po stopách Pána Ježiša do Svätej Zeme. 

Naše putovanie sme začínali po príle-
te v Betleheme, kde sme slávili Vianoce.  
V Bazilike Narodenia Pána Ježiša sa  
v podzemí nachádza jaskyňa so štrnásťcípou 
hviezdou. Je to miesto narodenia Krista. 

Druhý deň sme vchádzali cez vyso-

ký múr do Jeruzalema, aby sme sa dostali 
do Betánie. Ďalšia zastávka bola pri rie-
ke Jordán. Miesto, kde bol Ježiš pokrste-
ný Jánom Krstiteľom. My sme si obno-
vili krstné sľuby. Prechádzali sme teplou 
púštnou krajinou, popri Mŕtvom mori až  
k pevnosti Massad, nasledoval Kumrán, kde 
archeológovia odhalili 11 jaskýň, v ktorých 
sa našli zvitky obsahujúce Starý zákon.  

Po stopách Ježiša vo Svätej Zemi

 Ustanovujúca schôdza združe-
nia sa konala  21. marca 2017.  
Na schôdzi sa schvaľovali stano-
vy zväzu a volil sa výbor. Pred-
sedníčkou sa stala Mgr. Veronika 
Holubková, podpredsedníčkou 
Júlia Sirková a pokladníčkou  
Gabriela Hippová.

Činnosť občianskeho združe-
nia sa nemení. Pracovať budú  
s tou istou členskou základňou  
a v činnosti sa budú zameriavať na potreby členov. Viac ako 100 členná základňa 
svedčí o popularite tohto združenia. 

Novozvolenému výboru prajeme veľa pracovného elánu a prajeme aby sa im ich nové 
predsavzatia v rámci združenia podarilo naplniť.                                                                         Anna Vencelová

Z púšte sme sa presunuli  
k Mŕtvemu moru. Voda bola 
príjemná a bahno vyživujúce. 
Na záver dňa sme smerovali  
do Jericha, najstaršieho mes-
ta na svete, kde sa nachádza 
Hora pokušenia. 

Ďalší deň sme začínali  
v Betfage, v Jeruzaleme. 
Jaskyňa, kde Ježiš učil mod-
litbu Pána je súčasťou kar-
melitánskeho kláštora Pater 
Noster. Pokračovali sme  
na Olivovú horu, vstúpili 
sme do Baziliky všetkých 

 Foto: Michal Morvay

 Foto: Rodinný archív rodiny Lencsésovej
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národov, kde sa nachádza skala, na ktorej sa 
Ježiš v smrteľnej agónii modlil. Getseman-
ská záhrada sa nachádza vedľa v jej blízkos-
ti. Ďalším miestom, ktoré sme navštívili bola 
Jaskyňa zrady a hrob Panny Márie, kostol 
Dominus Flevit – Pán zaplakal, Kostol sv. 
Petra v Gallicantu stojí na mieste Kajfájšov-
ho domu, a tu Peter zaprel Ježiša. Navštívili 
sme Večeradlo, hrob kráľa Dávida, i Kostol 
Usnutia Panny Márie.

Štvrtý deň sme cestovali do Galiley. 
Navštívili sme na Karmeli Kostol Stella 
Maris. V Kostole prvého Pánovho zázraku 
Premenenia vína v Káne Galilejskej si naši 
manželia obnovili manželské sľuby. Hora 
Tábor nám odhalila minulosť, keď sa Ježiš 
premenil pred očami apoštolov. V nočných 
hodinách sme prišli do Nazareta, kde sme sa 
večer v Bazilike Zvestovania Pána zúčastnili 
modlitby sv. ruženca v 5 jazykoch. Zástup-
covia z našej farnosti sa modlili v sloven-
skom i v maďarskom jazyku.

Piaty deň sme v Nazarete navštívili Ba-
ziliku Zvestovania Pána, Kostol sv. Jozefa, 
Horu Blahoslavenstiev, Tabghu - miesto roz-
množenia chlebov a rýb. Našou ďalšou zá-
stavkou bolo miesto Petrovho primátu, ktoré 

sa nachádza na brehu Genezaretského jazera. 
V synagóge v meste  Kafarnaum Ježiš začí-
nal svoje verejné vystupovanie. Pri jazere 
sme obedovali tradičnú rybu sv. Petra. 

Šiesty deň sme navštívili v Betleheme Pole 
pastierov. Putovali sme opäť do Jeruzalema 
na miesto narodenia Panny Márie, ktoré sa 
nachádza v chráme sv. Anny.

Krížovú cestu sme napriek nepriazni poča-
sia absolvovali v kaplnkách dvoch zastavení 
a po prejdení úzkymi uličkami sme sa dostali 
do Baziliky Božieho hrobu, na vrchu Kalvá-
rie – Golgoty. 

Jeruzalem sme zavŕšili návštevou Múru 
nárekov.

Posledný deň cestou na letisko sme slávili 
svätú omšu v Ain Karime v kostole sv. Jána 
Krstiteľa,  a oproti na kopci sme navštívili 
kostol Navštívenia Panny Márie u jej prí-
buznej Alžbety. 

Myslím si, že púť, ktorú sme z našej far-
nosti absolvovali, bola obohacujúca pre 
všetkých zúčastnených pútnikov. Mali sme 
možnosť načerpať mnoho duchovných síl 
a vyprosiť si mnoho milostí na svätých 
miestach zo života nášho Pána.

Ľuboš Mihálka, kaplán farnosti

Pozvánky
Divadelný súbor MO Csemadok-u odohrá 2. 4. 2017 premiéru divadelnej 

hry IGAZ JUHÁSZ / Pravý pastier / v réžii Márii Kokešovej.

Komisia na ochranu verejného poriadku v spolupráci s Obecným úradom organizuje 
3. jarné upratovanie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční 8. apríla 2017.

Dňa 30. 4. 2017 obec Horná Kráľová srdečne pozýva všetkých občanov  
na slávnosť Stavania Mája.

V našom kostole sa bude 14. mája 2017 konať prvé sväté prijímanie.  
Sviatosti svätého prijímania sa zúčastní 18 detí.

Dňa 21. 5. 2017 sa uskutočnia celoobecné oslavy Dňa matiek v kultúrnom 
dome. Program si pripravia žiaci základnej školy.
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Vitajte medzi nami:

Karin Kompasová nar. 12.11.2016, Pri Potoku 209/14
Kristína Lovászová nar. 30.11.2016, Vinohradnícka 574/61
Alexandra Fábiková nar. 28.12.2016, Topoľová 66/17
Zara Benčíková nar. 13.1.2017, Malá Kráľová 226/35
Stela Amia Štibrányi nar. 16.1.2017, Vinohradnícka 589/31
Viktória Bužíková nar. 14.2.2017, Sereďská 630/70
Michal Vivodík nar. 26.2.2017, Vinohradnícka 611/32
Tea Mészarošová nar. 26.2.2017, Domoviny 699/27

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:

Gabriel Magdálik 77 r., Alžbeta Sklenárová 69 r., Helena Sklenárová  84 r., 
Ladislav Lenčéš 59 r., Alžbeta Nogačeková 87 r., Aurélia Vencelová 88 r.,  
Mgr. Michal Holec 94 r., Tibor Lenický 65 r.

Blahoželáme novomanželom:
Miroslav Slamka  Ing. Patrícia Szabová
Nad Humnami 433/38  Močenok

Vážení čitatelia, ako sme vás informovali v poslednom čísle, občasník Kráľov-
ské zvesti je v novom formáte. Novinky nekončia, od Nového roku 2017 budú vy-
chádzať štyrikrát ročne, teda o jedno číslo viac ako doteraz. Schválili to poslanci 
obecného zastupiteľstva na svojom prvom zasadnutí v roku 2017, ktorí sa uzniesli 
na vydávaní nášho periodika do každej domácnosti. Kráľovské zvesti si už nemusíte 
kupovať, mali by vám byť distribuované priamo domov.

Ladislav Odráška

Vychádzať budeme štyrikrát ročne
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Opäť po roku sa na sviatok Troch 
kráľov stretli v mestskej športovej hale 
priaznivci futbalu. Konal sa turnaj o po-
hár firmy TIBI. Desaťhodinový maratón 
súbojov napokon vyznel najlepšie pre 
našich chlapcov, zverenci Ladislava Ko-
keša triumfovali na halových majstrov-
stvách okresu Šaľa po desiatich rokoch. 
Na turnaji si pripísali iba jednu prehru, 
keď hneď vo svojom úvodnom vystúpení 

Muži vyhrali halový turnaj po 10 rokoch

Veľmi dobre si viedli aj naši dorasten-
ci na turnaji PP Invest Cup v Nitre. Naši 
tínedžeri sa museli prehrýzť cez náročnú 
kvalifikáciu. Červenobielym sa podarilo 
vyhrať svoju skupinu a postúpili do pre-
stížneho hlavného turnaja. Aj tu si viedol 
mančaft vedený dvojicou Zoltán Odráš-
ka – Július Pápay nad očakávanie dobre. 
V skupine obsadil druhé miesto a postúpil 

Dorast so zemiakovými medailami

podľahli Betonaris 1:2. Od toho momentu 
však predviedli spanilú jazdu, v ďalších 
súbojoch už nenašli premožiteľa a zaslú-
žene sa radovali z najcennejšej trofeje. 

„Súperov sme predčili kolektívnym vý-
konom, chlapci bojovali jeden za druhého. 
To bol základ úspechu. Každé mužstvo ide  

do turnaja s tým, že chce vyhrať. V minulých 
rokoch sme na to športovo nemali, vyhrali 
lepší, tentoraz sme boli nimi my. Uznali to 
aj ostatní, to ma najviac teší,“ povedal bez-
prostredne po piatom turnajovom víťazstve 
tréner KFC Ladislav Kokeš ml.

Ladislav Odráška

 Foto: MY noviny

 Foto: MY noviny

do štvrťfinále, kde jed-
noznačne vyradil Veľ-
ké Zálužie. V súbojoch  
o medaily chýbali našim 
dorastencom potrebné 
sily, štvrté miesto v kon-
kurencii 27 celkov je vý-
borným výsledkom. 

Ladislav Odráška

Kapitán M. Halomi preberá trofej za 4. miesto 
od trénera FC Nitra I. Galáda
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Dňa 27. 12. 2016 so začiatkom o 15:00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Horná Kráľová 
zorganizoval Ondrej Števko 4. ročník turnaja vo futbale s názvom „Vianočný turnaj“. 
Zúčastnilo sa ho 5 mužstiev: Morvayovci, Vričanovci, Radovci, Ondrejovci a Naj-

Vianočný turnaj v telocvični

 Víťazi turnaja ,,Radovci“

mladší. Turnaj sa hral systémom kaž-
dý s každým. Následne štyri najlepšie 
mužstvá postúpili do vyraďovacej časti. 
Pre účastníkov ako aj pre divákov bolo 
pripravené malé občerstvenie a na svoje 
si prišli aj vinári. Počas prestávok me-
dzi zápasmi sa hracia plocha zaplnila 
najmenšími deťmi, ktoré sa dostatoč-
ne vybláznili. Najúspešnejšie mužstvo

4. ročníka bolo „Radovci“, ktoré  
vo finále porazilo  „Morvayovcov“.  
Na ďalších miestach sa umiestnili „Vri-
čanovci“, „Ondrejovci“ a „Najmladší“

Celý turnaj sa niesol v priateľskej  
atmosfére a futbalovom duchu.

Martina Leššová
Foto: František Lešš  Porazený finalista ,,Morvayovci“

V nitrianskej hale na Klokočine si 
zahrali aj naši najmenší. Prípravky  
v minilige Miroslava Stocha nepo-
stúpili zo skupiny, rovnako pochodi-
li aj ich starší kolegovia z benjamín-
ky. Obe mužstvá však preukázali 
obrovskú snahu a postup do ďalšej 
fázy turnaja im unikol len o vlas. 
Za prístup si však zaslúžia uznanie 
a potlesk, rovnako ako tréneri, ktorí 
sa im venujú. Ladislav Odráška

Naše nádeje bez postupu, zato so snahou

 Foto: M. Slávik
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Dlhodobé mrazivé počasie spôsobilo, že viaceré vodné plochy zamrzli a premenili sa  
na prírodné klziská. Viacerí nadšenci ich využívajú na korčuľovanie alebo hokej. Rovnako 
to bolo aj v Hornej Kráľovej, kde sa dvojica nadšencov Martin Boháč - Fraňo Kalaba roz-
hodla usporiadať v lokalite Lúky na malom jazierku hokejový turnaj. 

„Podujatie sme chceli zorganizovať pre mladých ľudí z okolia, aby strávili deň  
v prírode. Spojili sme to so športovým vyžitím,“ povedal Boháč. Trojica prihláse-
ných mančaftov si to rozdala dvojkolovým systémom každý s každým. Víťazom sa 
stala napokon partia s názvom HK Malá Kráľová, ktorá na turnaji ani raz neprehrala.

 
Takzvaný nultý ročník bude mať pokračovanie o rok. „Chcel by som sa spoločne  

so spoluorganizátormi poďakovať všetkým zúčastnením. Veríme, že ak počasie dovolí, o rok  
sa stretneme znova,“ dodal na záver spokojný organizátor Martin Boháč.

Výsledky: HK Malá Kráľová - HK Ronove kone 8:6 a 5:3, 
       HK All stars - HK Malá Kráľová 4:7 a 3:4, 
       HK All stars - HK Ronove kone 5:6 a 4:4.
Poradie: 1. HK Malá Kráľová, 2. HK Ronove kone, 3. HK All stars.

Ladislav Odráška

Na Lúkach si zahrali hokejový turnaj
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SAKURION s. r. o. 
Továrnícka 9, Topoľčany 

Pon.-Pia. 8.30-12.00 h
e-shop: non-stop

tel.: 0907 181 800
www.123nakup.eu


