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Od mája funguje v našej obci zberný 
dvor. Slávnostné otvorenie sa konalo 9. 
mája, pre občanov bol prístupný od 11. 
mája. Informácie o jeho fungovaní sme po-
zbierali z obecného úradu.

Najväčším prínosom je skutočnosť, že 
občania nemusia čakať na veľkoobjemo-
vé kontajnery, ako tomu bolo v minulosti  
a hocikedy, keď im vznikne odpad, priniesť 
ho sem. Samozrejme, v rámci prevádzko-
vých hodín. Nastavené sú tak, aby boli do-
stupné všetkým občanom, preto je medzi 
nimi aj sobota.

Veľkoobjemové kontajnery bývali pris-
tavené dvakrát do roka: na jar a jeseň. Do 
zberného dvora môžu občania priniesť ne-
bezpečné odpady, elektroodpad, drobný sta-
vebný odpad, žiarovky,  pneumatiky, batérie,  
či farby a laky. 

Dôležité je, že malo by ísť o odpad  

od fyzickej osoby a nie podnikateľa! Zber-
ný dvor je určený iba pre občanov Hornej 
Kráľovej, ktorí si platia poplatok za ko-
munálny odpad.

Zberný dvor tiež rieši napríklad aj si-
tuáciu, keď si občan zabudne vyložiť ná-
dobu na plast či papier a odpad patriaci  
do týchto nádob prinesie sem. Napríklad 
ak si kúpi veľký televízor a kartón sa mu 
nezmestí do modrého kontajneru, prinesie 
ho na zberný dvor.

Na zbernom dvore odovzdáte odpad za-
darmo, spoplatnený je iba drobný stavebný 
odpad (zo zákona).

Nachádza sa tu pracovník na to určený. 
Podľa našich informácií občania využíva-
jú zberný dvor počas prvých týždňov fun-
govania v hojnej miere, odvezené už boli  
 kontajnery.

Ladislav Odráška

Na kontajnery už nemusíte čakať.  
Otvorený je zberný dvor

 Foto: Mária Holečková
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ZBERNÝ DVOR OBCE HORNÁ KRÁĽOVÁ   

Otváracie hodiny:   STREDA 13.00 – 16.00
            PIATOK   13.00 – 16.00
           SOBOTA      8.00 – 15.00

Zoznam odpadov, ktoré možno odovzdať:

- papier a lepenka
- sklo
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky  (kompozity na báze 
  lepenky)
- šatstvo
- jedlé oleje a tuky
- plasty
- kovy
- objemný odpad
- drobný stavebný odpad
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpeč-
  nými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 
- pesticídy
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- batérie a akumulátory a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
  batérie 
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti
- opotrebované pneumatiky

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené sumou 0, 0159 € 
za kilogram pre fyzickú osobu.
Pneumatiky a ostatné nebezpečné odpady – obaly z chemikálií, pesticídov 
a farieb musia byť zabezpečené tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo 
k ublíženiu na zdraví pracovníka Zberného dvora. Pneumatiky musia 
byť zvonku aj zvnútra čisté, nie zatečené olejom.
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Vážení spoluobčania,

aj v tomto čísle by som sa Vám opäť rád 
prihovoril v našich novinách.

Teším sa z toho, že po dlhých rokoch pre-
šiel návrh už bývalého poslanca,  Gabriela 
Lencsésa a poslanci OZ schválili návrh na 
vybudovanie pamätníka padlým vojakom  
1. a 2. svetovej vojny. Členovia komisie už 
vybrali miesto pri obecnej tržnici, kde bude 
pamätník vybudovaný. Teší ma to o to viac, 
lebo v tomto roku si pripomenieme 100. vý-
ročie skončenia 1. svetovej vojny. 

Počas daždivých dní vznikol havarijný stav 
strešnej krytiny na telocvični. Poslanci OZ, 
po oboznámení predsedom stavebnej komi-
sie Ing. Petrom Šokom so stavom strechy, 
odsúhlasili na opravu finančné prostriedky 
z rezervného fondu. Túto opravu plánujeme 
uskutočniť v letných mesiacoch a realizovať 
ju budú pracovníci obecného úradu.

V týchto mesiacoch ukončujeme dostavbu strechy na novej časti kultúrneho domu – 
prepojenie k jestvujúcej streche. Toto prepojenie budú realizovať pracovníci obecného 
úradu za pomoci nášho občana Karola Lenčéša.

V týchto dňoch pokračujeme aj s výmenou pouličného osvetlenia na Hlavnej ulici,  
a budeme pokračovať do ostatných ulíc. Túto prácu vykonáva pán Róbert Lencsés  
a naši pracovníci.

Tešíme sa z vybudovania nových tried v MŠ, ktoré boli úspešne skolaudované.  
V týchto dňoch nám boli  doručené rozhodnutia na prevádzku MŠ z príslušných orgá-
nov. Prevádzka nových tried už môže začať. Ďakujeme p.Ing. Petrovi Šokovi za napro-
jektovanie nadstavby MŠ, p. Róbertovi Lencsésovi, elektrikárovi a realizátorom - pra-
covníkom obecného úradu.

Chcem ešte poďakovať všetkým, ktorí pre našu obec urobili veľa užitočného a prispe-
li ku kvalite života všetkých občanov v našej dedine.

V dedine popri chodníkoch sme začali odstraňovať kríky z dôvodu prerastených ná-
letových burín a kríkov bazy. Samozrejme, že pripravujeme novú výsadbu zelene, kto-
rá bude menej náročná na údržbu. Avšak viacero našich občanov sa už sťažovalo na 
Okresnom úrade životného prostredia na výrub kríkov. Mohli však prísť na obecný úrad 
za mnou a opýtať sa, prečo sa výrub robí, všetko by som im vysvetlil.

Veľkým problémom v obci sú kontajnery na šatstvo a sklo rozmiestnené po obci. 
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ  
ZASTUPITEĽSTVO

Ľudia hádžu do kontajnerov odpadky. Žiadam občanov, ktorí zbadajú, že niekto hádže 
odpadky do kontajnerov, aby mi to nahlásili. Firma, ktorá vyváža kontajnery nám ozná-
mila, že ak to bude pokračovať, zruší s nami zmluvu. To isté platí aj o skle, kde je nielen 
sklo, ale aj rôzny odpad. Rozmýšľame o tom, že kontajnery presťahujeme na Zberný 
dvor, aby sme zabránili vhadzovaniu odpadkov.

Žiadam občanov, aby riadne triedili odpad, pretože PZO fotí smetné nádoby s údajmi 
občanov, kontajnery nevysypú a tieto fotografie zasielajú na obce. Za nesprávne sepa-
rovanie obec uloží pokutu. A preto separujte!!!!                                                                     

Zoznam občanov, ktorí majú voči obci nedoplatky, aj tých, čo nám zašle PZO, bude 
obec zverejňovať.     

Na záver ďakujem a chválim všetkých, ktorí sú dôslední a zodpovední. 

Emil Rábek,
starosta obce

Uznesenia

z štvrtého zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva Obce Horná Kráľová konaného 

dňa 8. júna 2018
_________________________________

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKO-
VANIA:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Záverečný účet obce Horná Kráľová  
    za rok 2017
3. Návrh platu starostu na rok 2018 
    a návrh platu hlavného kontrolóra obce 
    na rok 2018
4. Návrh štatútu obce Horná Kráľová
5. Návrh VZN obce Horná Kráľová  
    o poskytovaní opatrovateľskej služby  a 
    o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu

6. Návrh zmluvy o poskytovaní finančné-
    ho príspevku na prevádzku poskyto-
    vanej sociálnej služby a o zabezpečení 
    poskytovania sociálnej služby na roz-
    počtový rok 2018
7. Návrh zmluvy o poskytovaní finančné
    ho príspevku na prevádzku poskyto-
    vanej sociálnej služby a o zabezpečení 
    poskytovania sociálnej služby na 
    rozpočtový rok 2018 – opatrovateľská 
    služba
8. Rokovací poriadok obce Horná Krá-
    ľová
9. Návrh Komunitného plánu sociálnych 
    služieb obce Horná Kráľová
10. Kontrola plnenia uznesenia z aprílo-
      vého zasadnutia OZ
11. Rôzne
12. Záver
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K bodu 2. Záverečný účet obce Horná 
Kráľová za rok 2017

Uznesenie č. 681-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje záverečný účet obce Hor-
ná Kráľová za rok 2017. 
Hlasovanie:
ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 682-IV.-OZ/2018
OZ berie na vedomie stanovisko hlavné-
ho kontrolóra obce Horná Kráľová  
k záverečnému účtu za rok 2017. 
_________________________________

K bodu 3. Návrh platu starostu na rok 
2018  a návrh na plat hlavného kontro-
lóra obce na rok 2018 

Uznesenie č. 683-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrh platu starostu obce 
na rok 2018 s pôvodnými 40%, a to  
v sume 2 645,-Eur mesačne s účinnos-
ťou od 01. 01. 2018.
Hlasovanie za 3. návrh:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáko-
vá, Ing. Žiak,)
PROTI: 2  (Ing. Straňák, Lencsés) 
ZDRŽAL SA: 1( Rábek)

Uznesenie č. 684-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrh platu hlavného 
kontrolóra obce na rok 2018  s pôvodný-
mi 15%, a to v sume 507,-Eur mesačne  
s účinnosťou od 01. 01. 2018.
Hlasovanie za 2. návrh:
ZA: 7  (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáko-
vá, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak)

PROTI: 1     (Ing. Straňák) 
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 4. Návrh štatútu obce Horná 
Kráľová 

Uznesenie č. 685-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrh štatútu obce Horná 
Kráľová. 
Hlasovanie:
ZA: 8  (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 5. Návrh VZN obce Horná Krá-
ľová o poskytovaní finančného príspev-
ku opatrovateľskej služby a o spôsobe  
a výške úhrad za sociálnu službu 

Uznesenie č. 686-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrh VZN obce Horná 
Kráľová o poskytovaní finančného prí-
spevku opatrovateľskej služby a o spôso-
be a výške úhrad za sociálnu službu. 
Hlasovanie:
ZA: 8  (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 6. Návrh zmluvy o poskytovaní 
finančného príspevku na prevádzku po-
skytovanej sociálnej služby a o zabez-
pečení poskytovania sociálnej služby na 
rozpočtový rok 2018
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Uznesenie č. 687-IV.-OZ/2018
OZ neschvaľuje návrh zmluvy o posky-
tovaní finančného príspevku na prevádz-
ku poskytovanej sociálnej služby a o za-
bezpečení poskytovania sociálnej služby  
na rozpočtový rok 2018
Hlasovanie:
ZA:  0  
PROTI: 5  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková)
ZDRŽAL SA: 3 (Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak) 
_________________________________

K bodu 7. Návrh zmluvy o poskytovaní 
finančného príspevku na prevádzku po-
skytovanej sociálnej služby a o zabez-
pečení poskytovania sociálnej služby na 
rozpočtový rok 2018 – opatrovateľská 
služba  

Uznesenie č. 688-IV.-OZ/2018
OZ neschvaľuje návrh zmluvy o posky-
tovaní finančného príspevku na prevádz-
ku poskytovanej sociálnej služby a o za-
bezpečení poskytovania sociálnej služby  
na rozpočtový rok 2018 – opatrovateľská 
služba
Hlasovanie:
ZA:  1 (Rábek)  
PROTI: 3 (Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 4( Ing. Šoka, Kopiary, 
Zabáková, Lencsés) 
_________________________________

K bodu 8. Rokovací poriadok obce 
Horná Kráľová 

Uznesenie č. 689-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje rokovací poriadok obce 
Horná Kráľová.
Hlasovanie:

ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
_________________________________

K bodu 9. Návrh Komunitného plánu 
sociálnych služieb obce Horná Kráľo-
vá /Príloha č. 12/

Uznesenie č. 690-IV.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrh Komunitného plánu 
sociálnych služieb obce Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 7  (Ing. Šoka, Lešš, Kopiary, Zabáko-
vá, Rábek, Lencsés, Ing. Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Straňák) 
_________________________________

K bodu 11. Rôzne

Uznesenie č. 692.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje návrh na využitie zostatku 
rezervného fondu k dátumu 08. 06. 2018 
na výmenu strechy telocvične, ktorá je  
v havarijnom stave.
Hlasovanie:
ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 693.IV-OZ/2018
OZ povoľuje stavebnú úpravu chodníka 
a mosta s podmienkou zachovania nive-
lety a funkčnosti odvodnenia pre žiada-
teľa Michala Uhra, Hlavná 515, Horná 
Kráľová.
Hlasovanie:
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ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 694.IV-OZ/2018
OZ povoľuje stavebnú úpravu chodníka 
a mosta s podmienkou zachovania nive-
lety a funkčnosti odvodnenia pre žiada-
teľov Michala Uhra a Tatianu Uhrovú, 
Hlavná 14, Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)

PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 697.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje komisiu na výber oceľové-
ho schodiska v zložení:
Ing. Peter Šoka – predseda komisie
Jozef Šoka – člen komisie
Gabriel Lencsés – člen komisie
Hlasovanie:
ZA: 8  (Ing. Šoka,Ing. Straňák, Lešš, 
Kopiary, Zabáková, Rábek, Lencsés, Ing. 
Žiak)
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0

Miriam Sklenárová

S príchodom mája, 
mesiaca lásky, k nám 
prichádza aj dávny 
zvyk stavania má-
jov, stromov, ktoré sú 
symbolom víťazstva 
jari nad zimou, života 
nad smrťou a znovu sa 
obnovujúcej prírody  
a lásky.

Stavanie mája  
v našej obci prebieha 
tradične podvečer 30. 
apríla pred budovou 
kultúrneho domu.

Podujatie prího-
vorom k prítomným 
otvoril starosta obce 
Emil Rábek spoločne 
s moderátorkou Vero-

nikou Holúbkovou. Nasledovalo slávnostné 
vztýčenie stromu ozdobeného pestrofareb-
nými stuhami. Pod vyzdobeným  májom si 

potom zatancovali a zaspievali najmladší vy-
stupujúci - deti z materskej školy, spevokoly 
MO Matice slovenskej a MO Csemadok-u.

Po kultúrnom programe za sprievodu ľu-
dovej hudby sa návštevníci presunuli do are-
álu kultúrneho domu, kde ich čakala voňavá 
cigánska pečienka, domáca pečená klobása, 
hurka a samozrejme dobré vínko a nealko 
nápoje.

Za pekného slnečného počasia si Kráľo-
vania posedeli spolu s priateľmi a susedmi  
do večerných hodín.

Na záver ďakujeme všetkým ktorí priložili 
ruku k dielu, čím spestrili náš každodenný 
uponáhľaný život.

Anna Vencelová

Stavanie mája v našej obci

 Foto: Mária Holečková
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Dňa 7. apríla 2018 sa v našej obci 
uskutočnil 4. ročník čistenia okolia 
našej obce, ktorý  zorganizovala 
Komisia verejného poriadku pri 
príležitosti  „Dňa Zeme“ 

Do upratovania sa zapojilo nie-
koľko dobrovoľníkov, ktorým 
by sme sa aj touto cestou chceli 
poďakovať za ich ochotu a čas, 
ktorý strávili skrášľovaním obce 
v častiach Malomút a cesta na Ja-
rocký rybník. Poďakovanie patrí 
aj poľovníkom z Poľovníckeho 
združenia „Dubina“, ktorí okrem 
čistenia, tento rok navarili guláš, 
poskytli ohnisko na chate pri Lú-
kach a pomohli aj so zapožičaním 
techniky. Pre všetkých zúčastne-
ných bolo pripravené občerstvenie 
a okrem gulášu, pečenej slaninky a 
špekáčikov, si mohli pomaškrtiť aj 
na koláčikoch a iných sladkostiach. 
Počasie bolo slnečné, všetci prišli 
s nadšením, radosťou a pozitívnou 
energiou. Po vyčistení a odprataní 
niekoľkých vlečiek odpadu sa všet-
ci s nadšením pustili do futbalové-
ho zápasu „žiaci vs. dospelí“, ktorý 
sa mimoriadne vydaril a napriek 
energii, ktorú všetci vynaložili pri 
čistení, nebolo vidieť známky úna-
vy ani na jednej strane družstva.

Po veľmi príjemne strávenom 
dni plného aktívneho odpočinku 
sa všetci spoločne pobrali domov  
s dobrým pocitom a peknými zážit-
kami.

Martina Leššová
Foto:  František Lešš

Jarné upratovanie

9

 Futbalový zápas žiačok proti dospelým

 Čistenie cesty na Jarocký rybník

 Občerstvenie na chate pri Lúkach
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Výročná členská schôdza OZ ZZP v Hornej 
Kráľovej, ktorá sa konala 13. februára 2018, 
vyhodnotila činnosť uplynulého roka a od-
štartovala činnosť združenia v ďalšom roku. 
Konala sa vo fašiangovom období, takže aj at-
mosféra podujatia s pričinením harmonikára 
p. Horváta bola príjemná, fašiangová.

Prvým podujatím organizácie bola návšte-
va divadelného predstavenia Štefánik – slnko 
v zatmení. Výborné herecké výkony a samot-
ný obsah predstavenia umocnili hlboký ume-
lecký zážitok divákov. 

K tradičným podujatiam organizovaným 
združením patria návštevy termálnych kúpa-
lísk. V tomto roku sa členovia zúčastnili kú-
pania na termálnom kúpalisku v Győri. 

Relaxačné pobyty v kúpeľoch sa v tomto 
roku uskutočnili v kúpeľoch Trenčianske Tep-
lice. O tento pobyt bol medzi členmi veľký 
záujem. Účastníci pobytu mali v programe 10 
liečebných procedúr. Samozrejme nechýbal 
ani fakultatívny výlet do Rajeckej Lesnej a do 
svetoznámych Čičmian. Cestou domov sme 
sa zastavili aj na pútnickom mieste Skalka 
nad Váhom. Životom a históriou tohto pútnic-
kého miesta nás podrobne oboznámila sprie-
vodkyňa. História veľkých miest odjakživa 

lákala turistov. V tomto roku sme sa rozhodli 
navštíviť metropolu Maďarska, Budapešť. 
Maďarská metropola v sebe ukrýva príbeh 

dvoch miest rozdelených riekou Dunaj. Buda 
a Pešť sú dve strany, ktoré dávajú mestu svoj 
názov. Históriou aj súčasnosťou mesta oboz-
námila účastníkov zájazdu sprievodkyňa p. 
Alföldyová. Deň plný nových dojmov a po-
znatkov bol ukončený návštevou Tropicária. 

V druhej polovici kalendárneho roka členov 
združenia čakajú ďalšie zaujímavé podujatia. 

Veronika Holubková,
predsedkyňa OZ ZZP

Zo života OZ ZZP v Hornej Kráľovej

9
 Foto: archív OZ ZZP
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 Foto: archív MŠ

Týždeň detskej radosti v MŠ
Hneď v úvode by sme sa chceli poďa-
kovať sponzorom, ktorí prispeli na rea-
lizáciu MDD, p. Lenickej, p. Packovej  
a CSEMADOK-u. Deťom sme zo spon-
zorských darov zabezpečili občerstvenie  
a maškrty ku Dňu detí. 
   Celý týždeň sa niesol v duchu osláv 
našich najmenších. V pondelok sme boli 
pozrieť zvieratká na D.F.Humanita v Krá-
ľovej nad Váhom. Ďalší deň sme zobrali 
športovo. Prešli sme sa na futbalové ihris-
ko, kde sa deti mohli do sýtosti vybehať  
a vyšantiť. V stredu sme boli pozrieť Šaľ-
ských hasičov a ich stanicu. Štvrtok sme 
mali súťaže na školskom dvore, ktoré pri-
chystali p. učiteľky. A na záver vždy naj-
lepšie. V piatok v poobedňajších hodinách 
bola tradičná opekačka na futbalovom ih-
risku aj s rodičmi a celou ZŠ. Všetci súťa-
žili spoločne a tak sme oslávili Medziná-
rodný deň detí.
   Touto cestou by som sa chcela po-

ďakovať v mene detí a kolektívu MŠ 
všetkým, ktorí na Vianočnej tržnici  
akoukoľvek formou prispeli Materskej 
Škole. Z týchto peňazí sme deťom uro-
bili veľkú radosť a zakúpili novú zostavu  
na školský dvor. 

Klára Vadkertiová,
zástupkyňa pre MŠ
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Divadelný súbor 
MO Csemadoku už 
tradične aj v tomto 
roku naštudoval di-
vadelnú hru.  Dňa 
18. marca  2018 sa 
predstavil obecenstvu 
hrou s názvom Grün 
Lili. Dej sa odohráva 
v jednej budapeštian-
skej židovskej rodi-
ne. Rodičia pomocou 
dohadzovačky hľa-
dajú pre svoju dcéru 
Lili ženícha. Lili je 

Lili Grün

 Foto: archív MO Csemadoku

Dňa 4.-5. apríla sa na našej škole 
uskutočnil zápis do 1. ročníka ZŠ. Pani 
učiteľky prichystali pre našich nádej-
ných žiakov rôzne cvičenia a stanovištia,  
na ktorých si mohli vyskúšať svoju pri-
pravenosť na učenie sa v škole. Deti boli 
naozaj veľmi pekne pripravené. Zvládli 
poznávanie farieb, čísel a písmen. Za túto 
ich šikovnosť určite môžeme pochváliť 
naše kolegyne z MŠ. Zápisu predchádza-
la depistáž. Sme len hrdí nato, že všetci 

rodičia budúcich prvákov s ňou súhlasi-
li a v závere si dali poradiť, či práve ich 
dieťa je na 1. triedu už pripravené, alebo 
si ešte rôčik počká. Pripravenosť dieťaťa 
na vstup do ZŠ je mimoriadne dôleži-
tá a zohráva základnú úlohu pri ďalšom 
vzdelávaní a školských výsledkoch aj  
vo vyšších ročníkoch. Do 1. ročníka sme 
zapísali 10 detí.  

 Lucia Čagalová, 
zástupkyňa ZŠ

Do školy nastúpi desať prváčikov

však zaľúbená do nájomníka v ich byte.  
Avšak poslúchne svojich rodičov a súhlasí  
so zásnubami. Jej brat, ktorý mal spravo-
vať rodinné financie určené na veno, tieto 
peniaze prehajdáka a tak ženíchovi rodi-
čia zrušia zásnuby. Ženíchovi sa však Lili 
veľmi zapáčila a chce si ju zobrať aj bez 
vena. Lili sa vytrvalosť mladíka zapáči 
a nakoniec sa do neho zaľúbi. Svadobné 

šaty jej kúpi brat, ktorý sa tiež polepšil  
a zarába si peniaze prácou. Dej sa končí 
ako v rozprávke, svadbou.

Obecenstvo svojim potleskom vyjadrilo 
spokojnosť a uznanie jednotlivým výko-
nom hercov, z ktorých treba vyzdvihnúť 
výkon Ladislava Kokeša st. v úlohe otca  
a Zuzany Feketeovej v úlohe Lili.

Mária Kokešová
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Zo života školy
TESTOVANIE 9

21. marca 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka s názvom 
TESTOVANIE 9. Testovanie bolo zamerané na overenie vedomostí zo slovenského jazyka  
a matematiky. Priemer našich žiakov zo slovenského jazyka bol 57, 67% a z matematiky 
40,85 %. Najlepší výsledok jednotlivcov zo Slovenského jazyka bol 84% a z matematiky 
90%.

PRIJÍMACIE KONANIE
V týždni od 14. mája 2018 do 18. mája 2018 žiaci 9. ročníka absolvovali prijímacie skúšky  

na svoje vysnívané stredné školy. Všetci žiaci boli úspešní, niektorí ešte čakajú na pozi-
tívne správy – rozhodnutie o prijatí.

ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ
Ako každý rok, aj tento nie je výnimkou, naši žiaci 9. ročníka mali dôstojnú rozlúčku  

so základnou školou.  Rozlúčková slávnosť sa uskutočnila 27. júna 2018 v Dome kultúry 
Horná Kráľová. Radi by sme sa poďakovali za pomoc a prenájom Domu kultúry p. sta-
rostovi Emilovi Rábekovi.

DEŇ DETÍ
Deň detí  sa tento rok v škole po prvýkrát konal trochu netradične. Dopoludnia sa 

žiaci spolu s pani učiteľkami zabávali v areáli školy, potom podnikli zmrzlinový výlet 
do susednej obce. Niektorí žiaci obsadili i miestne pizzerie. Popoludnie strávili spolu  
so svojimi rodičmi na obecnom ihrisku, kde bol pre všetkých uvarený guláš a čakal tábo-
rák na opekanie špekačiek. Rôzne hry  a odmeny spríjemnili deťom popoludnie. 

Srdečne ďakujeme sponzorom a obetavým pomocníkom.

PLÁVANIE
Tento rok sa plavecký výcvik pod vedením Mgr. Butkovej stretol s veľkým úspechom. 

Žiaci sa zároveň s ním zúčastnili i akcie  „ Zaplávajme spoločne čo najďalej“ 24. mája 
2018.

Naša škola sa umiestnila na krásnom štvrtom mieste z celkového počtu 16. Plávalo 
43 žiakov, odplávali 41 900 metrov. Našim najlepším plavcom bol žiak ôsmeho ročníka  
Francesco  Lenčéš.

DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE
Žiaci 4. ročníka sa 6. mája 2018 zúčastnili dobrovoľného testovania pod názvom 

KOMPARO z predmetov slovenský jazyk, všeobecné študijné predpoklady, matemati-
ka, prírodoveda a vlastiveda. Hlavným cieľom testovania je pripraviť žiakov na povinné 
Testovania 5 a ukázať im, kde majú ešte prípadne rezervy vo vedomostiach. Do tohto 
testovania sa naša škola zapája každoročne z dôvodu relatívneho objektívneho posúdenia 
kvality nášho vzdelávacieho procesu.
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V polovici júna sa na našom futbalovom ihrisku 
konalo vydarené športové podujatie. Nadšenci okolo 
mládežníckeho trénera Imricha Sklenára usporiadali 
pre deti druhý ročník futbalového turnaja s názvom 
IS cup. Zahrali si deti v dvoch vekových kategóriách 
– do jedenásť rokov a do deväť rokov.

V staršej kategórii sa našim mládežní-

DEŇ MATIEK
Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas 

povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu 
vďačnosť za všetko. Naše detičky z materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej 
školy povedali svoje ďakujem mamičkám v nedeľu 13. mája slávnostnou akadémiou. 
Pripravili si rôzne básničky, pesničky a nezabudli im aj zatancovať

VÝLET DO ZOO
Využili sme krásny slnečný deň (7. mája 2018) a naša škola sa spolu so žiakmi, učiteľ-

mi a rodičmi vybrala na dobrodružný výlet do ZOO v Zlíne. Všetci sme si spolu užili zá-
bavný deň, z ktorého sme si odniesli množstvo zážitkov a unavení s pocitom spokojnosti 
sme sa vrátili domov. Už sa tešíme na ďalší výlet.  

EXKURZIA DO MÚZEA VČELÁRSTVA
Žiaci 1-4. ročníka sa dňa 21. mája 2018 zúčastnili exkurzie v najväčšom včelárskom 

skanzene v strednej Európe v múzeu včelárstva v Kráľovej pri Senci. Odniesli si množ-
stvo informácii o včielkach, ochutnali čerstvý med. Potom sme sa presunuli do Jelky, kde 
sme si prezreli starý vodný kolový mlyn.    

Nora Pallerová, učiteľka a Blanka Horáková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Druhý ročník IS cup
kom príliš nedarilo,  
v konkurencii piatich tímov 
skončili na chvoste tabuľky. 
Naopak, výbornú formu potvr-
dili mládenci v kategórii U9.  
V troch zápasoch nenašli pre-
možiteľa a zaslúžene sa stali ví-
ťazmi turnaja. 

Výsledky v tejto súťaži neboli 
až také dôležité, hlavné bolo, že 
si približne stovka detí zašpor-
tovala a strávila príjemný deň. 
Každý jeden účastník dostal na 
záver medailu a balíček s pre-
kvapením. 

Potlesk patrí najmä organi-
zátorom Imrichovi Sklenárovi 
a Jurajovi Bartovi za skutočne 
vydarenú akciu.

Ladislav Odráška
 Foto: Ladislav Odráška
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Vitajte medzi nami:

Laura Packová  nar. 12.04.2018, Sereďská 659/37
Michaela Nagyová  nar. 23.05.2018, Školská 394/19
Emma Slováková  nar. 01.06.2018, Malá Kráľová 763/80
Michal Pápay  nar. 06.06.2018, Hlavná 113/102

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:
Anna Lencsésová 82 rokov, Jozef Bleho 77 rokov, Imrich Rábek 87 rokov, Apolónia Len-
csésová 87 rokov, Jozef Odráška 91 rokov, Jozef Pápay 85 rokov, Gabriel Dúc 64 rokov

Blahoželáme novomanželom:

Tomáš Lešš     Dominika Packová
Domoviny 531/31              Močenok

Lenka Kalinová    Zdenko Tulipán
Sliváš II. 349/36    Veľká Dolina

Adriana Vörösová   Ľubomír Korčák
Pri potoku 150/7    Pezinok

Vážení občania, obecný úrad v týchto dňoch  vydáva Rozhodnutia na 
miestne dane na rok 2018 a Rozhodnutie za miestny poplatok za komunál-
ny odpad na rok 2018  v zasadačke obecného úradu počas stránkových dní:

Pondelok   od 8.00  do 15.30
Streda        od 8.00 do 16.00
Piatok        od 8.00 do 15.00

Žiadame všetkých, aby si tieto rozhodnutia prevzali, aj tých čo majú 
už poplatky vyplatené.



Janka Rácová sa venuje netradičnému športu
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Určite každý z vás pozná futbal. Mnoho 
z vás tiež vie, čo je to golf. Ale počuli ste 
už o športe s názvom footgolf? Áno, háda-
te správne. Ide o spojenie futbalu a golfu.  
A čo ste určite nevedeli, že sa mu venuje sú-
ťažne aj Hornokráľovčanka Janka Rácová. 

„S footgolfom začala asi pred rokom. 
Dostala som sa k nemu cez kamaráta, 
ktorý ho tiež hráva za Trnavu. Začal ho 

hrať aj môj priateľ, spolu sme chodievali  
na turnaje. Tak som sa na to postupne na-
motala,“ začína rozprávanie o zaujímavom 
športe Janka. Footgolf si postupne začína 
získavať svojich priaznivcov, prepadáva-
jú mu aj známe tváre z prostredia futbalu. 
„Footgolf je presne taký, ako znie. Ako keď 
futbal a golf splynú do jedného. Pravidlá  
z veľkej časti zodpovedajú pravidlám gol-

 Foto: archív Janky Rácovej

fu. Skóre sa počíta ako pri golfe, kde sa 
počíta každá rana. Hráči však používajú 
nohy, aby kopali loptu do jamky. Najniž-
ší počet kopov určuje víťaza,“ vysvetľuje 
Janka Rácová, ktorá hráva za Spartak Tr-
nava. Skóre sa počíta nielen jednotlivcovi, 
ale aj tímovo. 

Na Slovensku je deväť tímov, ktoré hra-
jú ligu. „Niektorí od nás chodia hrávať aj 
do zahraničia,“ hovorí Janka. Chcete za-
ujímavosť? „Na jednom z turnajov, ktoré 
sa konajú pravidelne, som vyhrala súťaž 
o najdlhší kop.“ Išlo o turnaj s názvom 
Champions league, teda Liga majstrov.

Footgolf ju postupne pohltil. „Je to veľ-
mi dobrá hra, škoda, že nemám toľko času, 
aby som sa mu viac venovala,“ dodáva 
sympatická rodáčka z našej obce. 

Ladislav Odráška


