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Vážení spoluobčania,
je mesiac marec, v ktorom vychádza
prvé tohoročné vydanie občasníka Kráľovské zvesti, v ktorom vás informujeme
o aktuálnom dianí v obci, o rokovaniach
OZ, o práci a činnosti materskej a základnej školy.
V plánovaní činností na tento rok sa
zamýšľam, aký vlastne bol rok minulý.
Z môjho pohľadu bol veľmi náročný,
rýchly, plný práce, dôležitých rozhodnutí
a zmien.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na tom, aby naša obec napredovala
a
akýmkoľvek spôsobom sa pričinili
na rozvoji našej obce.
Aj v tomto roku sa samozrejme budeme snažiť riešiť všetky problémy, ktoré
sa počas roka vyskytnú. V prvom rade
sa zameriame na rekonštrukčné práce
v kultúrnom dome, ktorý je teraz prvo-

radý. Musíme dodržať harmonogram
prác, ktoré sa budú vykonávať. Obec
od 1.4.2019 odovzdáva kultúrny dom
na rekonštrukčné práce do správy firme
Novosedlík CROUP z Nitry. V minulom čísle občasníka Kráľovských zvestí
som vás informoval, čoho a akých prác
sa bude rekonštrukcia týkať. Ukončenie
stavby podľa harmonogramu je naplánované na mesiac august 2019.
Obec bude z vlastných finančných prostriedkov realizovať: elektriku /rozvody
a hlavný prívod/, vybuduje nové sociálne zariadenia, vestibul, rozšíri kuchyňu
a sklady inventáru. Vo vonkajšej časti
dobuduje chodníky, prístupovú cestu,
parkovisko, vonkajšie osvetlenie, odvod
dažďovej vody. Všetky práce budú vykonávať naši zamestnanci. Slávnostné
otvorenie kultúrneho domu pre verejnosť
plánujem v septembri 2019.
Vážení spoluobčania, blížia sa veľ-

konočné sviatky, zo srdca vám želám,
aby ste ich strávili príjemne v kruhu rodiny a ničím nerušene.
Emil Rábek, starosta obce

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného dňa
28.02.2019
__________________________________
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Otvorenie a procedurálne veci
Ocenenie darcu krvi – Zoltán Ištokovič
Žiadosť o možnosť vytvorenia cesty
(novej ulice) v lokalite Nad Humnami
(vystúpenie verejnosti)
Správa o činnosti ZŠ s MŠ za školský
rok 2017/2018
Plán práce ZŠ s MŠ na školský rok
2018/2019
Interpelácie poslancov
Kontrola plnenia uznesenia z decembrového zasadnutia OZ
Rozpočtové opatrenie č.1/2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová na I. polrok 2019
Program odpadového hospodárstva
Správa o kultúrnych podujatiach v obci
za rok 2018 a Plán kultúrnych podujatí
na rok 2019
Plán práce redakčnej rady na rok 2019
Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ

14. Informatívna správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2018
15. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Natália Bilová
16. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu MS
SČK v Hornej Kráľovej
17. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej
dotácie pre Miestny odbor Matice slovenskej
18. Žiadosť o dotáciu na organizovanie
rybárskych pretekov – Samuel Adrien
Móry
19. Žiadosť o odstránenie neustáleho problému vytekania kanalizácie
na ul. Športová
20. VZN č.1/2019 Poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
21. Informácia o investičných akciách
obce
22. Určenie komisie pre ochranu verejného záujmu.
23. Rôzne
• žiadosť o vytvorenie a schválenie nového VZN ohľadom používania pyrotechniky v obci Hornej Kráľovej.
• Rekonštrukcia chodníka na Sereďskej
ulici
• Odvod dažďovej vody na ulici Školská
• Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pod domom (Kristína Zabáková)

•
•
•
•

Mária Mondočková – žiadosť
o umiestnenie obecného rozhlasu
Peter Hanák a Adriana Móryová – žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia
Roman Lovás – žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia
Informácia predsedov komisií o ich
zložení ( členoch)

K bodu 2 – Ocenenie darcu krvi

Starosta obce ďakuje darcovi krvi Zoltánovi
Ištokovičovi.
		
Foto: Mária Holečková
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Uznesenie č. 41-II.-OZ/2019
OZ vyjadruje poďakovanie občanovi obce
p. Zoltánovi Ištokovičovi za bezpríspevkové darovanie krvi pri príležitosti odovzdania zlatej Janského plakety. Ďakovný list
a vecný dar menovanému odovzdal starosta obce.
__________________________________
K bodu 3 – Žiadosť o možnosť vytvorenia cesty (novej ulice) v lokalite Nad Humnami – vystúpenie verejnosti
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Šokovi,
predsedovi komisie výstavby a územného
plánovania, aby podal k tomuto bodu vysvetlenie. Ing. Šoka uviedol, že na komisii sa táto žiadosť prerokovala a komisia
dospela k pozitívnemu záveru. Obec by
sa pustila do vybavovania všetkého, čo je
k tomu potrebné.
Podľa Ing. Šoku by sa pripravili tie tabuľky
s menami, číslami parciel a keď bude 100%
súhlas všetkých, vtedy by sa znovu stretli
a prejednali zámer. Zatiaľ nechce dávať nijaké závery.
p. Imrich Lencsés sa spýtal, či na pomníku
padlých vojakov sa nezmestila jedna veta
po maďarsky „spomíname na Vás“. Ďalej
uviedol, že pri zvonici stále parkuje na tráve auto, či to nikomu nevadí.
Ing. Šoka mu odpovedal, že má dať podnet
na obecný úrad a na KVaÚP sa to prerokuje.
p. Melová, občianka obce informovala,
že sa nevie dostať k hrobu lebo je tam vysoká tráva, ktorú je treba pokosiť.
Starosta obce odpovedal p. Melovej,
že stačí prísť na OcÚ a zahlásiť to. Obec má
správcu cintorína a kde je potrebné, tak tam
pokosí. Ďalej informoval prítomných, že sa
bude robiť rekonštrukcia domu smútku.
p. Imrich Lencsés uviedol, že počas pohrebu p. Straňákovej sa vyhlasovali v rozhlase
oznamy.
p. Dúcová, občianka obce sa spýtala starostu obce, prečo sú pomníky zo starej časti
cintorína vyhodené na kope. Ďalej podotkla, že počas pohrebu by malo byť otvorené WC lebo väčšinou býva zamknuté.
__________________________________
K bodu 4 – Správa o činnosti ZŠ s MŠ
za školský rok 2017/2018
Uznesenie č. 42-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o činnosti ZŠ s MŠ na školský rok
2017/2018.
__________________________________
K bodu 5 – Plán práce ZŠ s MŠ na škol-

ský rok 2018/2019
Uznesenie č. 43-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán práce ZŠ s MŠ na školský rok
2018/2019
__________________________________
K bodu 6 – Interpelácie poslancov
Mgr. Odráška sa opýtal, či sa na centrálnej
zóne plánuje niečo robiť, napr. wifi, osvetlenie alebo nejaká zeleň. Ďalej uviedol, že
v telocvični sú sprchy v zlom stave, na WC
chýba toaletný papier.
František Lešš – ak sú zlé sprchy, tak ich
zakúpia a on ich vymení. Keď sa otvárala
sauna, tak sa všetky sprchy vymenili.
Ing. Klinka – má informáciu, že počas pohrebov býva WC na cintoríne zatvorené,
je potrebné na túto záležitosť upozorniť
správcu cintorína. Ďalej sa opýtal, dokedy
má hlavný kontrolór funkčné obdobie. Ďalšia jeho otázka bola, kto spravuje stránku
obce a kto zodpovedá za povinné zverejňovanie. Či je to miestna firma. Na stránke
sú aj také veci, ktoré by tam už nemuseli
byť, za aktuálnosť web stránky zodpovedá
úrad, ktorý má posielať firme podklady na
zverejnenie.
Starosta obce odpovedal, že stránku obce
nerobí miestna firma.
Ing. Klinka – Občania, čo bývajú v Malej
Kráľovej ho informovali, že od poslednej
povodne je problém s Dlhým kanálom.
Či by sa nemohol osloviť správca tohto kanálu, či je možnosť urobiť nejaké čistenie
a akým spôsobom.
Starosta obce informoval, že Dlhý kanál patrí Povodiu dolnej Nitry. Keby obec
chcela, Povodie dolnej Nitry kanál vyčistí,
ale obec by to musela zaplatiť.
Ing. Klinka sa spýtal, či má obec písomné
vyjadrenie od správcu Dlhého kanálu a či
má vyčíslené, koľko by stálo vyčistenie.
Starosta obce odpovedal, že nič nemáme
vyčíslené. Občania sa môžu na Dlhý kanál
pýtať, kanál nepatrí obci.
Ing. Klinka uviedol, že by obec mala
poslať požiadavku na Povodie dolnej Nitry z dôvodu vyčistenia kanála, nech nám
k tomu dajú nejaké stanovisko, že za akých
podmienok by to zrealizovali a vyčíslili
sumu za realizáciu a aj vyjadrenie, či bude
obec čistenie len spolufinancovať, alebo
bude čistenie hradené len obcou.
Ing.Sláviková sa prikláňa k návrhu Ing.
Klinku. Ďalej uviedla, že ak by prišla ďalšia
veľká voda, opäť by jej zaplavila pozemky
a ona bude mať s tým problém.

Uznesenie č. 44-II.-OZ/2019
OZ schválilo návrh robenia hlasového
záznamu z každého zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing.
Sláviková, Lešš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 45-II.-OZ/2019
OZ schválilo harmonogram zasadnutí
OZ na rok 2019 nasledovne:
25. apríla 2019
27. júna 2019
26. septembra 2019
28. novembra 2019
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing.
Sláviková, Lešš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Mgr. Slováková podala návrh, aby sa
v miestnom rozhlase obce vyhlasovalo dvakrát denne, a to, v čase o 9.00 hod.
a o 15.00 h.- tlmočí požiadavku od občanov
obce. Funguje to takto v Močenku, prečo
by to nemohlo fungovať aj v našej obci Veď
predajcovia sa môžu prihlásiť deň vopred.
Ing. Šoka sa spýtal, kvôli čomu to máme
takto stanoviť, len preto, že to majú okolité
obce? Jemu sa nikto nesťažoval, na to, že sa
niekedy viackrát za deň vyhlasuje v rozhlase.
Mgr. Slováková informovala, že si robila
prieskum, že v Močenku sa predajcovia vopred nahlasujú. U nás to tak nemôže byť?
Ona háji len občanov.
Starosta obce uviedol, že zamestnancom
obce nebude určovať, že keď niekto príde
niečo predávať , že to nevyhlásia.
Mgr. Slováková uviedla, že je to spätná
väzba od občanov, viackrát vyhlasovanie
za deň ich obťažuje.
Mgr. Odráška sa spýtal, či také niečo sa
môže uznesením prijať.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór – je
to chod úradu, ktorý má určitú funkčnosť,
do toho by sa nemalo zasahovať.
František Lešš to nie je dobrý nápad len 2x
za deň vyhlasovať oznamy.
Starosta obce uviedol, že každý deň je iná
situácia.
Mgr. Slováková – je to spätná väzba od občanov, chcú aby sa vyhlasovalo len dvakrát
denne, lebo ich to obťažuje.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór sa spýtal, či Mgr. Slováková robila nejaký sociologický prieskum.
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Mgr. Slováková sa spýtala, či občania majú
spísať petíciu ohľadom vyhlasovania v rozhlase.
František Lešš uviedol, že niekomu vadí
vyhlasovanie v rozhlase iní zasa žiadajú
pridať na ulici rozhlas, niektorí ľudia chcú
aby sa hlasnejšie vyhlasovalo, iní zasa chcú
potichšie.
Marek Lenický dáva ako príklad obec Močenok, uviedol, že tam sa vyhlasuje aj štyrikrát denne.
Ing. Lovász, občan obce uviedol, že zvuk
z vyhlasovania niekedy obťažuje. Vyhlasovanie by malo byť nejako rozlíšené, napr.
na obchodné oznamy by sa mala vybrať nejaká zvučka a na obecné oznamy zasa iná.
Ing. Klinka navrhol, aby sa dalo predajcom
vedieť, v ktorých hodinách sa v obci vyhlasuje a predajcovia by si nato zvykli.
Starosta obce – je to zasahovanie do chodu
úradu.
Ing. Prachár, hlavný kontrolór obce navrhol, aby starosta obce dal sformulovať
právnikovi uznesenie ohľadom vyhlasovania v obecnom rozhlase, aby sa náhodou
neobmedzil nejaký nutný vyhlasovací proces.
Mgr. Odráška sa informoval, či by sa právnik obce JUDr. Jozef Czibula nemohol zúčastňovať na každom zasadnutí OZ.
Starosta obce – pozvánku na zasadnutie
OZ dostal, len je chorý.
Mgr. Slováková sa opýtala, akým spôsobom bol dosadený štvrtý člen do Rady
školy.
Starosta obce odpovedal, vzhľadom
k tomu, že chýbal jeden člen do RŠ, ako
štvrtého člena vymenoval Ing. Štefana
Straňáka, ktorému do ZŠ chodia deti.
Keď bolo vyhodnotenie výberového konania na riaditeľku ZŠ, starosta obce predniesol Rade školy, že Mgr. Slováková má
záujem o členstvo v Rade školy. Odpoveď
členov Rady školy znela, že oni s Mgr. Slovákovou spolupracovať nebudú. Aby bola
komisia a Rada školy kompletná, preto
do RŠ vymenoval Ing. Štefana Straňáka.
Starosta obce toto menovanie do RŠ konzultoval s obecným právnikom – vymenovanie člena RŠ je v právomoci starostu.
Mgr. Slováková – do 30 dní nech právnik
obce vydá písomné stanovisko, na základe
čoho bol doplnený alebo vymenený člen
Rady školy. Či nedošlo k porušeniu právomoci verejného činiteľa.
Ing. Klinka – uviedol, že členov RŠ
za zriaďovateľa navrhuje starosta, ale ich
schválenie podlieha hlasovaniu obecného
zastupiteľstva. Upozorňuje, že každý rok
sa volia nanovo všetci členovia RŠ, nie len
chýbajúci člen.
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Starosta obce uviedol, že do komisie RŠ
nebude menovať takých členov, ktorí nemajú deti v ZŠ.
Mgr. Slováková podotkla, že sa malo zvolať mimoriadne zasadnutie OZ, na ktorom
by poslanci zvolili chýbajúceho člena RŠ.
Potom sa spýtala, kto je v RŠ za zriaďovateľa.
Starosta obce jej odpovedal, že za zriaďovateľa školy je Ing. Peter Šoka, František
Lešš, Ing. Štefan Straňák a ThDr. Peter Michalov, PhD, dekan – farár.
Uznesenie č. 47-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby súčasťou materiálu na zasadnutie OZ bolo
aj Plnenie uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing.
Sláviková, Lešš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 8 – Rozpočtové opatrenie
č.1/2019
Rozpočtové opatrenie č.1/2019 predniesla
Mgr. Mária Holečková, ekonómka obce.
Po krátkej kontrole príjmov a výdavkov
ekonómkami obce p. Hippovou a Mgr. Holečkovou starosta obce stiahol bod 8 Rozpočtové opatrenie z rokovania a uviedol,
že tento bod bude zaradený do programu
v najbližšom zasadnutí OZ.
__________________________________
K bodu 9 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová
na I. polrok 2019
Uznesenie č. 48-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Horná Kráľová na I. polrok 2019 s doplňovacím bodom č.7 Kontrola verejných
obstarávaní.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing.
Sláviková, Lešš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 10 – Program odpadového hospodárstva
Uznesenie č. 49-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program

odpadového hospodárstva obce Horná
Kráľová na roky 2016 - 2020.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing.
Sláviková, Lešš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 11 Správa o kultúrnych podujatiach v obci za rok 2018 a Plán kultúrnych podujatí na rok 2019
Uznesenie č. 50-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o kultúrnych podujatiach v obci
za rok 2018 a Plán kultúrnych podujatí
na rok 2019.
__________________________________
K bodu 12- Plán práce redakčnej rady
na rok 2019
Uznesenie č. 51-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Plán práce redakčnej rady na rok 2019.
__________________________________
K bodu 13 – Návrh plánov práce odvetvových komisií pri OZ
Uznesenie č. 52-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Návrh plánov práce odvetvových komisií.
__________________________________
K bodu 14 – Informatívna správa
o výsledku inventarizácie majetku
k 31.12.2018
Uznesenie č. 53-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o výsledku inventarizácie majetku
obce Horná Kráľová k 31.12.2018.
__________________________________
K bodu 15 – Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc – Natália Bilová
Uznesenie č. 54-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo presúva žiadosť
Natálie Bilovej, bytom Malá Kráľová 228,
951 32 Horná Kráľová do budúceho zasadnutia OZ, keď už bude schválené VZN
o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
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Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing.
Sláviková, Lešš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 16 – Žiadosť o mimoriadnu dotáciu dotáciu MS SČK v Hornej Kráľovej
Uznesenie č. 55-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu vo výške 100 € pre MS
SČK v Hornej Kráľovej na občerstvenie
pre darcov krvi.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Lešš, Ing. Sláviková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 17 – Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Miestny odbor
Matice Slovenskej
Uznesenie č. 56-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo mimoriadnu dotáciu vo výške 200 € pre MO MS
v Hornej Kráľovej na fašiangové posedenie a Veľkonočné zvyky.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Lešš, Ing. Sláviková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 18 – Žiadosť o dotáciu na organizovanie rybárskych pretekov – Samuel
Adrien Móry
Uznesenie č. 57-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu
vo výške 648,50 € na organizovanie rybárskych pretekov pre Samuela Adriena Móryho, bytom Nad Humanmi 677, 951 32
Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Števko, Lenický, Mgr. Odráška, Ing.
Klinka, Mgr. Slováková)
PROTI: 2 (Lešš, Ing. Šoka)
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Sláviková)
__________________________________
K bodu 19 Žiadosť o odstránenie neustáleho problému vytekania kanalizácie
na ul. Športová

Uznesenie č. 58-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
žiadosť občanov, ktorí žiadajú o odstránenie neustáleho problému vytekania
kanalizácie na ul. Športová. Obec požiada
Vodárne o odstránenie tohto problému.
Občania ulice Športovej budú oboznámení
ako sa tento problém rieši.
__________________________________
K bodu 21 – Informácia o investičných
akciách obce
Uznesenie č. 59-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu o investičných akciách obce
bez pripomienok.
__________________________________
K bodu 22 - Určenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Uznesenie č. 60-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Komisiu
pre ochranu verejného záujmu v zložení:
Ing. Peter Šoka - predseda
Ondrej Števko - člen
Marek Lenický - člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Lešš, Ing. Sláviková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________
K bodu 23 – Rôzne
Ing. Sláviková žiada informáciu o kamerovom systéme a opatrovateľskej službe.
Starosta obce informoval prítomných o tom,
že sa poslali podklady na kamerový systém.
Tibor Rábek, občan obce sa opýtal, kto podáva projekt.
Starosta mu odpovedal, že projekt podáva
firma Rejk – net a nie je treba spoluúčasť
obce na financovaní tohto projektu. Kamery budú osadené: OcÚ, KD, pri artézskej
studni, na tržnici, pri ZŠ, pri detskom ihrisku, od p. Lalúcha pod Tópart, ako sa ide
ku ihrisku a na výjazdy do obce Močenok
a Hájske.
Ing. Sláviková ako sa zatiaľ bude riešiť
komunálny odpad pri vymurovaných stojiskách.
Starosta obce – on čaká návrhy od poslancov.
Ing. Sláviková uviedla, že odpad sa pri kontajneroch zhromažďuje vždy keď majú vyvážať komunálny odpad.
Mgr. Odráška by kontajnery zrušil, je to
na otvorenom priestore.

Starosta odpovedal, že tie kontajnery sú cez
projekt a ten sa nemôže zrušiť.
Ing. Sláviková sa spýtala, ako dlho je viazaná táto akcia.
Starosta obce jej odpovedal, že je to na 5 rokov.
Mgr. Slováková sa spýtala, či by sa tie kontajnery nemohli presunúť niekde inde.
Starosta obce odpovedal, že to nie je možné.
Marek Lenický sa spýtal, či sa odpad nemôže radšej vyvážať na Zberný dvor.
Starosta obce odpovedal, že radšej nech sa
to vyváža na zberný dvor a pri kontajneroch
nebude taký neporiadok.
Mgr. Odráška sa spýtal, či tie dve miesta
na kontajnery boli pridelené a či sme
s nimi ako obec súhlasili.
Starosta obce odpovedal, že áno – boli naprojektované, ďalej podotkol, že aj včera
(t.j. 27.2.2019) sa vyvážal komunál, ale
všetky vrecia čo boli okolo kontajnera tam
smetiari nechali.
Marek Lenický uviedol, že už raz sa tie
kontajnery odtiaľ stiahli a neporiadok tam
bol aj tak.
Mgr. Sláviková by tiež tie kontajnery odtiaľ
stiahla.
Ing. Klinka – ak sa tie kontajnery stiahnu aj
tak tam budú občania voziť odpad.
Starosta obce – skúsi odtiaľ tie kontajnery
stiahnuť a dá tam umiestniť tabuľku „ Zákaz vyvážania smetí“.
František Lešš sa priklonil k návrhu starostu obce.
p. Dúcová, občianka obce, dala návrh, či by
sa ku kontajnerom nemohla dať kamera tzv.
atrapa.
Ondrej Števko – na verejné priestranstvo sa
nemôže kamerovať.
Ing. Klinka – ako sa ide na Lúky navrhol
dať tabuľku „Zákaz vyvážania odpadu –
odpad môžu odniesť bezplatne na zberný
dvor“.
Ing. Lovász, občan obce navrhol osvetliť
kontajnery reflektorom pokiaľ sa nenájde
vhodné riešenie.
Ing. Sláviková sa opýtala, ako je obec
na tom s opatrovateľskou službou.
Starosta obce uviedol, že opatrovateľská
služba bola zaregistrovaná.
Mgr. Odráška požiadal Ing. Šoku, predsedu
KVaÚP, či by nemohli nájsť v obci vhodný
pozemok na výstavbu bytov lebo záujem
o byty určite bude.
Ing. Šoka odpovedal, že taký pozemok
na výstavbu bytov, čo je vo vlastníctve obce
obec nemá.
Mgr. Slováková sa spýtala ako bude vybavená žiadosť- petícia Ing. Siládiovej a prečo táto
žiadosť nebola zaradená do programu OZ.
Starosta obce odpovedal, že Ing. Siládiová
dostane odpoveď zákonom stanovenej lehote.
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Informácia predsedov komisií o ich zložení (členoch)
Ing. Peter Šoka, predseda komisie výstavby a územného plánovania oboznámil
prítomných poslancov o zložení členov
KVaÚP:
• Jozef Šoka
• Gabriel Lencsés
• Ing. Michal Klinka
Mgr. Ladislav Odráška, predseda komisie
školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže,
kultúry a športu oboznámil prítomných
poslancov o zložení komisie kultúry:
• Mgr. Veronika Holubková
• Mária Kokešová
• Mgr. Miloš Kopiary
• Mgr. Michal Morvay
Mgr. Diana Slováková, predsedníčka finančnej komisie oboznámila prítomných
poslancov o zložení finančnej komisie:
• Martina Mečochová
• Ing. Silvia Siládiová
• Ing. Zuzana Sláviková
František Lešš, predseda komisie na
ochranu verejného poriadku oboznámil
prítomných poslancov o zložení komisie :
• Gustáv Bobula
• Ondrej Števko
• Tibor Pápay
• Ing. Roman Lovás
• Mikuláš Ištokovič
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Ing. Peter Šoka, predseda komisie pre
ochranu verejného záujmu oboznámil
prítomných poslancov o zložení komisie:
• Ondrej Števko
• Marek Lenický
Uznesenie č. 61-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo členov
komisie výstavby a územného plánovania,
členov komisie školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu, členov finančnej komisii, členov komisie na ochranu verejného poriadku a členov komisie
na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Lešš, Ing. Sláviková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Šoka oboznámil prítomných, že
na KVaÚP sa prerokovali a žiada zaradiť
do programu Rôzne:
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Rekonštrukcia chodníka na Sereďskej
ulici
Odvod dažďovej vody na ulici Školská
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pod domom (Kristína Zabáková)
Mária Mondočková – žiadosť
o umiestnenie obecného rozhlasu
Peter Hanák a Adriana Móryová – žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia
Roman Lovás – žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia

Čo sa týka rekonštrukcie chodníka Ing.
Šoka uviedol, že má nafotený momentálny
stav uvedeného chodníka a má spracované tri alternatívy na opravu chodníka, a to,
2x zámková dlažba a 1x asfaltový povrch
chodníka. Komisia rozhodla o spracovaní podkladov na realizáciu asfaltového
povrchu, tzv. výkazu výmer s následným
rozoslaním realizačným firmám o spracovanie nezávislých cenových ponúk.
Čo sa týka odvodu dažďovej vody na ulici Školská – Komisia sa priamo na mieste
obhliadky, dohodla že je potrebné v prvom
rade vyčistenie uvedeného rigolu, následne zarezanie telesa cesty pri nespevnenej
krajnici a úpravu sklonu krajnej časti rigolu
podbetónovaním betónových kociek. Krajnicu je potrebné realizovať zabetónovaním
s uložením kari siete do betónu. Celú konštrukciu spevnenej krajnice je potrebné vyspádovať do upraveného rigolu.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
pod domom (Kristína Zabáková)
KVaÚP súhlasí s odpredajom obecného pozemku pod domom parc.č.107/19 o výmere
22 m2 ako prípad hodný osobitého zreteľa, a odporúča OZ schválenie žiadosti pre
Kristínu Zabákovú. Je to vyčlenené, je tam
samostatné parcelné číslo a žiada 22 m2. Je
niekde napísané, aby obce nepoužívali osobitý zreteľ?
Starosta obce odpovedal, že toto sa na osobitý zreteľ nevzťahuje.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór uviedol,
že minimálne by sa malo vychádzať z ceny
znaleckého posudku. Nato je zákon 138
podľa ktorého sa musí obec riadiť
Ing. Šoka - dáme to preskúmať právnikovi,
nech nám podá vysvetlenie?
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór uviedol,
že obec nemôže predávať pozemky týmto
spôsobom. Podľa znaleckého posudku sa
musí predávať.
Ing. Šoka sa opýtal, či obec by mala dať vypracovať znalecký posudok.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór uviedol,

že obec by sa mala správať trhovo k svojmu
majetku.
Ing. Klinka sa ponúkol, že vypracuje VZN
ohľadom nakladania s majetkom obce.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór, uviedol
že podľa zákona 138/1991písm. 9 a) musí
samospráva predávať majetok obce.
Mgr. Odráška podotkol, že v Šali majú vypracovanú hodnotovú mapu.
Ing. Šoka – žiadosť od odpredaj pozemku
pre Kristínu Zabákovú sa dá preveriť právnikovi.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór uviedol,
že obec má právnika, tak nech nám dá vysvetlenie k tejto žiadosti.
Uznesenie č. 62-II.-OZ/2019
OZ berie na vedomie žiadosť p. Márie
Mondočkovej, bytom Vinohradnícka 594,
951 32 Horná Kráľová. Pri rekonštrukcii
obecného rozhlasu bude osadený rozhlas
na požadovanom mieste – na konci Vinohradníckej ulici.
Uznesenie č. 63-II.-OZ/2019
OZ berie na vedomie žiadosť o zriadenie
verejného osvetlenia pred domom Petra
Hanáka, bytom Malá Kráľová č.233, 951
32 Horná Kráľová. Pri montáži nových
verejných osvetlení bude nové osvetlenie
osadené pred jeho domom.
Uznesenie č. 64-II.-OZ/2019
OZ berie na vedomie žiadosť o zriadenie
verejného osvetlenia pred domom Adriany
Móryovej, bytom ulica Športová č.761,
951 32 Horná Kráľová. Pri montáži nových verejných osvetlení bude nové osvetlenie osadené pred jej domom.
Uznesenie č. 65-II.-OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť
o zriadenie verejného osvetlenia pre Romana Lovása, bytom Topoľová 69, 951 32
Horná Kráľová počte 1 ks s tým, že žiadateľ bude znášať náklady na zriadenie,
nakoľko daný úsek nie je v správe obce.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Lešš, Ing. Sláviková
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Miriam Sklenárová
a Mária Holečková

1/19

Budeme mať novú ulicu?
Nápad je zatiaľ len v plienkach. Ako prvé treba súhlas vlastníkov.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva, konané v posledný februárový deň,
bolo výnimočné vo viacerých smeroch.
Zúčastnilo sa ho približne 30 zástupcov
verejnosti. Keďže sa táto masa nezmestila do zasadačky na obecnom úrade, kde
sa konajú zasadnutia OZ, presunuli sa
poslanci s vedením obce a občanmi do
klubu v areáli kultúrneho domu. „Mali
sme indície, že príde viac ľudí ako zvyčajne, tak sme pripravili priestory aj v klube,“ vysvetlil starosta obce Emil Rábek.
Drvivú väčšinu prítomných občanov
zaujímal bod venovaný možnosti vytvorenia novej cesty. Rovnomennú žiadosť
adresovali starostovi a poslancom obyvatelia Seredskej ulice a ulice Nad Humnami. Žiadosť sa týka možnosti vytvorenia cesty od „Malomúta“ v záhradách,
až po parcelu 1776/6, ktorá sa nachádza
približne v polovici ulice Nad Humnami.
Po týchto parcelách vedie vzdušný rozvod elektrického napätia, po tejto línii je
aj v územnom pláne obce možnosť vytvo-

Nová ulica by začínala v záhradách od Malomúta.

renia budúcej cesty.
Pod žiadosť, ktorú iniciovala dvojica Mária Dúcová – Eva Móriová, sa
podpísalo 39 obyvateľov. „Žiadosť sme
preberali aj na komisii výstavby. Bude
potrebný stopercentný súhlas všetkých
vlastníkov. Začali by sme s tým, že pripravíme zoznam vlastníkov a získa sa
ich súhlas,“ priblížil predseda spomínanej komisie Peter Šoka.

Foto: Ladislav Odráška

Možností, kde by novovytvorená cesta
končila, je viacero. Do úvahy prichádza
aj alternatíva až po časť „Szegléty“, s ktorou sa uvažuje aj v spomínanom územnom
pláne obce. Isté však je, že prvé bude potrebné vybaviť súhlas všetkých dotknutých vlastníkov. Všetky ostatné náležitosti,
či už administratívne alebo iné, by prišli
na rad až po ňom.
Ladislav Odráška

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Vitajte medzi nami:
Leo Lenický, Benjamín Mursa,
Sebastián Gašparík, Simon
Odráška, Dominik Lenčéš

Navždy nás opustili:
Alžbeta Blehová (82 r.), Katarína
Straňáková (87 r.), Štefan Rábek
(80 r.), Marián Lenčéš (58 r.)

Bilancia k 31.12.2018
Počet obyvateľov - 1903
prihlásených občanov - 21
narodených detí - 18
odhlásených občanov 23
zomrelých občanov - 17

7

Predstavujeme poslancov obecného zastupiteľstva
V novembrových komunálnych voľbách sme si zvolili deväť poslancov do obecného parlamentu.
Rozhodli sme sa vám ich priblížiť a predstaviť.
Ing. Peter Šoka, 39 r.,
projektant, 543 hlasov
Za poslanca obecného
zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať na základe toho, že chcem svoje doterajšie skúsenosti,
hlavne z profesného života, využiť v prospech
rozvoja našej obce Horná
Kráľová a nesklamať občanov, ktorí mi dali dôveru v minulom volebnom
období.
Mojimi cieľmi sú hlavne:
- podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- pomoc občanom pri riešení ich problémov
- vytváranie podmienok pre mladé, začínajúce rodiny
- dobudovanie lokality pre individuálnu bytovú výstavbu
rodinných domov a v spolupráci s občanmi vytvoriť podmienky pre novú lokalitu
- podporovať kultúru a šport hlavne u mládeže
- vybudovanie kamerového systému
- zlepšovanie infraštruktúry obce (cesty, chodníky a pod.)
Nerád niečo sľubujem, ale chcel by som, aby občania našej
obce dávali návrhy konkrétne, aby sa mohli realizovať pričinením všetkých, ktorým záleží na našej obci. Kritika je dobrá vec,
ale treba priložiť aj ruky k dielu.

Ing. Michal Klinka,
34 r., referent na oddelení rozvoja mesta,
494 hlasov
Kandidoval
som
na post starostu obce,
ale aj za poslanca
obecného zastupiteľstva s jasným cieľom.
Táto obec je moja
srdcová
záležitosť,
žijem tu od narodenia
a žije tu moja rodina,
priatelia... Vždy je
a bude čo zlepšovať,
nikdy by sme nemali
zostať úplne spokojní
s tým, čo sme dosiahli. Mojím cieľom bolo
a stále bude transparentnosť a zákonnosť samosprávy. Občania majú právo vedieť na čo sa vynakladajú financie obce,
pretože každý z nás prispieva svojou mierou do rozpočtu. Želal by som si, aby sa ľudia viac zaujímali o veci verejné, aby
chodili na rokovania zastupiteľstva. Verím, že naša obec nie
je „stratená“ a že prídu nové výzvy, nové príležitosti, ktoré
budeme môcť využiť v prospech obce a občanov. Budem sa
snažiť, aby sme ako zastupiteľstvo spojili svoje sily za každú
dobrú vec. A v neposlednom rade ďakujem všetkým, ktorí mi
dali svoj hlas vo voľbách. Môžete sa na mňa s dôverou obrátiť
či s problémom, ale hoci aj s dobrým nápadom. Vždy treba
hľadať riešenia akejkoľvek situácie.

Mgr. Ladislav Odráška,
36 r., projektový manažér,
492 hlasov
V prvom rade by som
rád poďakoval všetkým,
ktorí mi prostredníctvom
svojho hlasu vyjadrili
dôveru. Veľmi si to vážim. Ako poslanec by
som chcel podporovať
každý dobrý nápad, či už
od vedenia obce, poslancov, ale tiež občanov,
ktorí nás zvolili a sme
de facto ich predĺženou
rukou. Ak mám byť konkrétnejší, za jednu z najdôležitejších vecí z môjho pohľadu považujem
podporu bývania, či už formou IBV alebo nových bytov. Rád
by som tiež zúročil moje skúsenosti v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov, či už štrukturálnych alebo iných.

František Lešš, 39 r.,
súkromný podnikateľ,
417 hlasov
Pred štyrmi rokmi
mi ľudia dali dôveru
a zvolili ma za poslanca obecného zastupiteľstva. Odvtedy sa
snažím byť nápomocný obecnému úradu
a občanom našej obce.
Mojim hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života v obci, a to
hlavne opravu chodníkov a ciest, vyčistenie
a pravidelné udržiavanie jarkov, podporovať kultúrne, športové
a spoločenské podujatia v obci, ako aj vybudovanie nových
ulíc pre mladé rodiny. Mojím želaním je, aby sa obec rozrastala, aby prichádzali mladé rodiny a aby každý občan bol hrdý
na to, že je občanom Hornej Kráľovej.
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Ondrej Števko, 33 r.,
súkromný podnikateľ,
408 hlasov
Ako nový poslanec
chcem presadzovať
a podporovať návrhy
a projekty, ktoré zlepšia a hlavne uľahčia
a tiež spríjemnia každodenný život občanov Hornej Kráľovej.

Ing. Zuzana Sláviková, 53 r., vedúca skúšobného laboratória,
367 hlasov
Kandidovala
som
preto, aby som svojou
prácou a skúsenosťami
prispela k rastu životnej
úrovne obyvateľov našej obce.
Konkrétne :
- podporujem obnovu
a úpravu chodníkov
a ciest
- chcem pomôcť
mladým ľuďom pri
usídľovaní sa v našej
obci (stavba bytovky,
vytvorenie stavebných
pozemkov atď.)
- chcem zlepšiť kultúrne vyžitie obyvateľov našej obce
- zabezpečiť sociálnu pomoc a opatrovateľskú službu v obci
Mojím cieľom je obnova a úprava vonkajšieho vzhľadu obce,
budovanie oddychovej zóny, zlepšenie infraštruktúry obce.

Ing. Diana Slováková, 43 r., manažérka VÚB
a.s., 283 hlasov
Rada by som sa aktívne podieľala na rozvoji
našej obce, nakoľko mi nie je ľahostajné v akom
prostredí budú vyrastať naše deti, v akej škole
sa budú vzdelávať, kde a ako budú tráviť voľný čas, v akom stave ju odovzdáme pre budúce generácie. Taktiež mi záleží na problematike
poskytovania starostlivosti pre našich starších
spoluobčanov, ktorým by mala byť venovaná
rovnaká pozornosť. Vynaložím všetko úsilie
v prospech rozvoja našej obce a obhajovania záujmov našich spoluobčanov. Budem pracovať na
tom, aby naša obec bola atraktívna pre mladých
ľudí a rodiny, aby tu mali záujem a motiváciu
žiť. Ďakujem všetkým občanom za dôveru, ktorú
sa budem snažiť nesklamať.

Marek Lenický,
33 r., manažér, 374
hlasov
Som rodený Kráľovan a už dlho sledujem čo sa v našej
obci deje. Vidím,
čo všetko sa podarilo urobiť a zlepšiť
tým život v našej
obci, ale vidím aj
to čo ešte len čaká
na
vyriešenie.
Chcem k tým riešeniam aj osobne
prispieť. Rád by
som podporil hlavne
vzdelávanie, kultúru a rozvoj športu
u občanov všetkých vekových kategórií s dôrazom na mládež. Rád by som prispel k tomu aby občania neodchádzali
z obce. Skôr naopak, vytvoriť pre nich také podmienky, aby
obyvateľstvo rástlo. Preto som kandidoval. Priznám sa však,
že som nečakal, že mi toľko ľudí prejaví dôveru. Za to by
som sa chcel aj touto cestou poďakovať.
Ing.
Štefan
Straňák, 39 r., výkonný riaditeľ, 358
hlasov
Prečo som sa
rozhodol ísť kandidovať za poslanca
obecného zastupiteľstva? Mám záujem pomôcť našej
obci v jej rozvoji
a aby sa kvalita
života v nej stále
zvyšovala.
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Fašiangy sa končili pochovávaním basy
V tomto roku sme si užili tzv. dlhý fašiang. Trval až do začiatku marca. Žartovne sa hovorí, že keď je fašiang krátky,
vydajú sa aj škaredé dievčatá. Ak dlhý, vydajú sa iba tie krajšie.
Kronikárka našej obce Veronika Holubková zozbierala históriu fašiangov, zvyklosti a tradície, ktoré toto obdobie sprevádzajú. Dozviete sa napríklad, ako ho trávili
naši predkovia a čo bolo ich typickým jedlom Hornokráľovanov počas fašiangov.
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až
do polnoci pred škaredou, krivou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový
pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné
obdobie medzi zimou a jarou. Je to čas pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného
roka - Veľkú noc.
Dodnes si staršia generácia uchováva
v pamäti, že vo Veľkom pôste sa nekonali tanečné zábavy, ani svadobné hostiny
či iné podujatia, ako znamenie vážnosti
týchto sviatkov, pripomínajúcich utrpenie
a smrť Ježiša Krista. A keďže Veľká noc je
pohyblivým sviatkom, každý rok ju máme
v inom termíne. Podľa toho, na aký dátum
pripadne, sa hovorí o dlhých a krátkych fašiangoch.
Pre pomenovanie fašiangov podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás
v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku
sa toto slovo zachovalo vo forme masopust,
na Slovensku ho ešte v stredoveku vystriedal názov nemeckého pôvodu fašiangy, fašangy, fašengy.
Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve relatívne menej práce. Počas fašiangov sa organizovali zabíjačky, zábavy
a tiež sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa
obliekali do masiek, ktoré okrem zábavnej
funkcie mali aj ochranný význam a mali
chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl,
mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť
hospodárskych zvierat. Posledné tri dni
boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred Popolcovou
stredou.
V našej obci sa tancovalo tri dni, každý
deň od obeda do polnoci. Na koniec tancovačky sa zaspievala pieseň „Dobrú noc, má
milá dobrú noc,...“ Zábavy boli organizované rôznymi spolkami, alebo skupinami
ľudí. V utorok boli organizátormi zábavy
ženáči.
Fašiang končil pochovávaním basy.
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Pochovávanie basy je ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným
motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické
stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz paroduje obrad
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade,
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou,
ktorú za náreku prítomných vynášajú von.
Priebeh pochovávania basy je nasledovný: oznámenie o ochorení, vyšetrovanie
lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie
o smrti, pohrebný sprievod, plač nad hrobom a čítanie testamentu. Texty však nie sú
dané, vytvárajú si ich herci sami, väčšinou
ide o improvizáciu. Sú často popretkávané
humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.

Pochovávanie basy FS Močenčanka.

kultúrou. Hoci sa gazdovia už pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty,
takže okrem priadok a páračiek bol čas aj
na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a išlo
o slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny.
Po rušných fašiangoch nasledovala popolcová streda, ktorou sa začínal štyridsať
dní trvajúci veľký pôst. Nebola zasväteným dňom, kto však nebol hatený nejakou
súrnou prácou, pokladal si za svoju povinnosť zájsť v ten deň do kostola na popolec.
Názov dňa „Popolcová streda“ pochádza
zo zvyku páliť palmy, u nás bahniatka
z Kvetnej nedele minulého roka. Takto
získaný popol sa potom používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci
poznačení popolom na čelo. Tento symbol
sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu našich predkov, čiže sypania si popola na hla-

		

Tradičným jedlom tohto obdobia bolo
obradové pečivo - fánky, smažené šišky,
slaninka s klobáskou, huspenina. Bolo zvykom sa riadne najesť pred obdobím pôstu
a tradovalo sa, že človek bude potom hladný po zvyšok roka. V našej obci typickým
jedlom bolo „deväť koncov.“ Bola to nakrájaná klobása a údené rebierka. To sa spolu
uvarilo. Najchutnejšia vraj z toho bola „máčalka,“ do ktorej sa namáčal chlieb. V niektorých oblastiach Slovenska boli typické
aj obchôdzky v maskách, kde mládež získavala jedlo, z čoho sa potom niečo spoločne
urobilo. Táto tradícia pre našu obec nebola
typická, iba sa hodovalo a spievalo.
Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa
rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorievalo, že keď je krátky fašiang,
vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou

Foto: Veronika Holubková

vu na znamenie pokánia pred Bohom. Stále
je zvyk hovoriť, keď človek urobí chybu,
že si teraz „sype popol na hlavu“, aby napravil čo spôsobil, pokazil a vyprosil si tak
od Pána Boha odpustenie.
Podľa starého zvyku pozostávala popolcová streda z nejakej pôstnej polievky
a z cestovín s makom („válkov“, čiže šúľancov, u nás sa jedli rezance makom).
Rezance mali byť podľa tradície dlhé,
aby sa z budúcej úrody ľanu a konopy dali
upriasť dlhé nite.
V období po popolcovej strede sa už neorganizujú žiadne zábavy a podľa kresťanských tradícií sa má vtedy človek pripraviť
fyzicky aj duševne na jeden z najdôležitejších sviatkov - Veľkú noc, ktorú toto vierovyznanie spája so vzkriesením Ježiša.
Veronika Holubková

1/19
Ples futbalistov s rekordnou účasťou
V sobotu, 23. februára, zorganizoval náš futbalový klub už deviaty
ročník plesu športovcov, ktorý si už po toľkých rokoch získal tradíciu a súdiac podľa veľkého záujmu aj veľmi dobrú povesť. V našom kultúrnom dome sa v ten deň zabávalo bezmála 160 ľudí a treba
spomenúť že lístky sa beznádejne vypredali už zhruba mesiac pred
plesom. Žiaľ nepodarilo sa uspokojiť všetkých záujemcov, keďže kapacita kulturáku je obmedzená a toto bol maximálny počet, ktorý sa
doň zmestil. Bola to však posledná akcia tohto druhu v staručkom
kultúrnom dome, na ktorý čaká od marca rozsiahla rekonštrukcia
a tým aj zvýšenie kapacity.
Ples sa niesol v priateľskom duchu, popri našich futbalistoch a krásnych hádzanárkach z Močenku sa tu stretli ľudia z obce, prišli hostia
zo širokého okolia, z Bábu, Paty, V. Zálužia, ale aj zo Šale či z Nitry.
Samozrejme, naši priatelia z Hájskeho a Močenku nemohli chýbať.
Začínalo sa príhovorom nového prezidenta Ľuba Kollára, po ktorom otvorili ples profesionálni tanečníci z TK Viva Nové Zámky,
nasledovala bohatá večera. O zábavu sa starala kapela Gipsy boys
Úlak z Veľkého Zálužia. Po polnočnej kapustnici nasledovala tradične bohatá tombola, v ktorej sme mali tento rok až 47 cien, preto patrí
veľká vďaka všetkým sponzorom, ktorí tombolu venovali. Po tombole už kapele vypomáhal aj DJ Erik Cors, takže neviazanej zábave až
do bieleho rána už nestálo nič v ceste. Hosťom sa domov nechcelo, čo
nás organizátorov veľmi teší a zároveň zaväzuje do budúcna.
(KFC)

OZ zväzu zdravotne postihnutých bilancovalo

55. Borkóstoló
Už tradične sa začiatkom roka sa v miestnom
kultúrnom dome stretávajú amatérski vinári
a milovníci vína, aby zistili, koho víno bolo
z minuloročného zberu najlepšie. Dňa 25. januára Miestna organizácia Csemadok už 55.
krát usporiadala tradičné Borkóstoló. Predseda organizácie Jozef Šoka privítal hostí
a Ladislav Kokeš predniesol ódu na víno.
Prítomní vinári dali na ochutnávku 16 vín,
s výsledkom: 1. Štefan Sabo, 2. Štefan Sabo,
3. Viktor Lencsés. Na koštovke sa opäť zúčastnili aj naši priatelia z Kestúcu. Po vyhodnotení vín nasledovalo ťahanie tomboly. Vďaka
našim sponzorom sme mohli rozdať asi 30
cien. Na počesť okrúhleho výročia nám každoročný hosť, Alexander Lenčéš daroval pečené
prasiatko, na ktorom sme si všetci pochutnali.
A potom sa približne sedemdesiat hostí bavilo
do skorých ranných hodín za doprovodu hudobnej skupiny Sz-H-mulatós. Aj touto cestou
ďakujeme našim sponzorom.
Mária Kokešová

Detský karneval MŠ
V materskej škole sme fašiangové obdobie oslávili smiechom a radosťou. Doobeda nás navštívil klaun, ktorý nám predvie-

Foto: Veronika Holubková

Členovia OZ zdravotne postihnutých v Hornej Kráľovej sa 5.3.2019 stretli
na výročnej členskej schôdzi, kde hodnotili činnosť uplynulého roka. Pozvanie na ich členskú schôdzu prijal starosta obce p. Emil Rábek a vdp. dekan
ThDr. Peter Michalov. Činnosť i hospodárenie zväzu bolo hodnotené kladne,
svedčí o tom i nárast členstva.
Keďže sa schôdza konala posledný fašiangový deň, aj nálada medzi členmi bola naladená na toto obdobie. Vo zväze si každoročne spomenú aj na členov, ktorí slávia v tomto roku významné životné jubileum. Pre členov bolo
pripravené bohaté občerstvenie a kultúrny program. V kultúrnom programe
vystúpil FS Močenčanka a prítomným sa prezentovali ľudovou tradíciou,
pochovávaním basy. Keďže táto ľudová tradícia u nás pomaly zapadla do zabudnutia, prítomní si ju radi pripomenuli. Veselé texty účinkujúcich, skvelé
herecké výkony a piesne typické pre toto obdobie mali u obecenstva veľký
ohlas. Dobrá nálada a veselá zábava pokračovala do večerných hodín.
Veronika Holúbková

dol svoje kúzla. Poobede sme sa spoločne
presunuli do miestneho kultúrneho domu
a premenili sa na princezné, policajtov, spidermanov a ďalšie veselé bytosti. Rodičom
a príbuzným sme predviedli veselé tančeky
v našich kostýmoch. Potom sme sa pohostili šiškami zo školskej jedálne.
Klára Vadkertiová
Foto: Archív MŠ
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Základná škola má (staro)novú riaditeľku
Vo februári prebehli v Základnej škole s materskou školou voľby riaditeľa.
Obec ako zriaďovateľ vypísal v januári výberové konanie na spomínanú
funkciu, keďže Romanovi Urbánikovi,
v súčasnosti starostovi obce Močenok, sa
skončilo päťročné volebné obdobie riaditeľa. Po zvolení za starostu bol zo zákona
uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Do
výberového konania sa prihlásila jediná
kandidátka – PaedDr. Blanka Horáková,
ktorá bola zastupujúcou riaditeľka ZŠ
s MŠ Horná Kráľová. Rada školy jej napokon dala mandát na ďalších päť rokov.
Po zvolení sme (staro)novú riaditeľku
vyspovedali.

Vôbec som si neuvedomila, čo bolo
mojím prvým rozhodnutím alebo prvým
krokom vo funkcii. Dni nasledovali jeden
za druhým. Plniť si každodenné povinnosti je normálne, nezamýšľate sa nad
tým, jednoducho fungujete a idete ďalej.
A školu trápi veľa vecí! V prvom rade
sú to peniaze. Škola má svoj vek a je
potrebné opravovať už doslova všetko.
Vezmite si počítačové vybavenie, nové
lavice, stoličky... I interaktívne tabule
dosluhujú.

Funkciu riaditeľky základnej školy s materskou školou ste doteraz zastávali dočasne. Prečo ste sa rozhodli
kandidovať vo výberovom konaní
na miesto riaditeľky Základnej školy
s MŠ Horná Kráľová?

Priority? Všetko! Je toho tak veľa, čo
bude potrebné ešte zariadiť, dobudovať...
Teraz v spolupráci so zriaďovateľom
doťahujeme práce na elektroinštalácii
v škole, bude sa dokončovať zateplenie
a úprava okolia materskej školy. Doskočisko pri multifunkčnom ihrisku, oprava
oplotenia a vstupu na multifunkčné ihrisko, vybudovanie triedy biológie, chémie, fyziky, geografie, špeciálnej herne,
výsadba ovocných a okrasných stromov,
ihrisko s preliezkami pre žiakov ŠKD. To
sú len budovateľské aktivity. A čo sa týka
výchovno-vzdelávacieho procesu, tam
je toho ešte viac. S novým kolektívom
chceme pracovať na lepších výsledkoch
našich žiakov. V budúcom školskom roku
pribudne vo vzdelávacom procese ďalší
cudzí jazyk – nemecký.
Už v tomto roku sme zaznamenali výraznejší pokrok vo vedomostiach žiakov
a v reprezentácii školy. Mnohí z našich
žiakov sa umiestnili na pekných miestach
v okresných kolách rôznych súťaží, ale
i v celoslovenských súťažiach. Verím,
že v tomto trende budeme i naďalej pokračovať.

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pokiaľ
venujete skoro dva roky tvrdej práci,
odstraňovaniu nedostatkov, tvorbe dokumentov a prežijete s kolektívom učiteľov
a žiakmi to, čo sme prežili, neodídete
od nedokončenej práce. Preto som kandidovala vo výberovom konaní a som
veľmi rada , že mi bolo umožnené spolu so súčasným kolektívom pokračovať
v tom , čo sme si predsavzali. V neposlednom rade zavážili deti, ktoré mám veľmi
rada a rodičia, ktorých si vážim, či už
riešime pozitívne alebo menej pozitívne
životné situácie.
Pozíciu riaditeľky ste si mohli vyskúšať počas zastupovania. Čo Vám
to dalo?
Myslím si, že akékoľvek povolanie
či pracovné zaradenie vás vnútorne obohatí. Samozrejme, platí to i opačne. Niečo vám zoberie. Mne vykonávanie tejto
funkcie vzalo mnohé ilúzie a vytvorila
som si nový pohľad na prácu učiteľa,
riaditeľa, ale i na celé školstvo. Hlavne
ma trápi a bolí to, ako sa k nám stavajú
aj naši predstavení. Váži si vôbec ešte
niekto učiteľov a ich prácu?
Čo podľa Vášho názoru trápi školu najviac? Čo budú (resp. boli) Vaše
prvé kroky ako novej riaditeľky?
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Mandát ste dostali na päť rokov.
Skúste pomenovať Vaše priority počas
nich.

Renomé Základnej školy s materskou školou v Hornej Kráľovej v posledných pár rokoch utrpelo. Čo chcete vylepšiť v tomto smere?
Nuž za toto „renomé“ sa treba poďakovať bývalej - poverenej pani riaditeľke a jej úžasnému charakteru. Dokázala
zničiť dobré meno školy dokonale. Nebolo možné nájsť učiteľov – kvalitných učiteľov, ktorí by išli učiť do Hornej Kráľovej. Museli sme presviedčať a dokazovať,

že už tu nepracuje to vedenie školy, ktoré
vyhadzovalo, kričalo a porušovalo ľudské práva. Dobré meno sa ľahko ničí...
A žiaľ, ničia ho i občania tejto obce, ktorí
majú potrebu riešiť niečo, čo problémom
nie je. Potom sa netreba čudovať, ak si
nezainteresovaný človek prečíta takéto
„pravdivé“ komentáre a vidí našu školu
v zlom svetle.
Problémom bola aj fluktuácia učiteľov. Je v tomto smere škola momentálne stabilizovaná?
Situácia je stabilizovaná. Po dvoch rokoch sa podarilo zostaviť úžasný kolektív
šikovných učiteľov. Zostáva mi len veriť,
že u nás i naďalej zostanú a neodradia
ich niektoré nemilé situácie.
Pod základnú školu patrí i materská
škola. Podľa názoru niektorých je kladená na vedľajšiu koľaj. Ako to vnímate Vy?
V prvom momente som si myslela,
že som zle prečítala alebo pochopila
túto otázku. Kladená na vedľajšiu koľaj? Videli ste, aké priestory majú deti
v materskej škole k dispozícii? Zariadenie, hračky, interaktívne tabule, notebooky? Ukážte mi materskú školu v okolí,
ktorá má nové koberce, nábytok, postieľky, preliezky, farbičky... Vybudované
poschodie len pre predškolákov, sprchy,
moderné nové toalety? Ešte stále si myslíte, že je materská škola kladená na vedľajšiu koľaj?
Plánujete ako (staro) nová riaditeľka podniknúť nejaké kroky aj v materskej škole?
Áno. V prvom rade začíname v mesiaci marec s hospitáciami zameranými
na výchovno-vzdelávaciu činnosť. V spolupráci s pedagogicko-psychologickým
centrom nás čaká depistáž budúcich
prvákov, zápis do prvého ročníka a ukážka otvorenej hodiny pre budúcich prvákov.
Určite sa v budúcnosti budeme viac
venovať komunikácii s rodičmi žiakov
materskej školy.
Ladislav Odráška
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Kvalita prírodných prameňov vody
Územie našej obce je bohaté na podzemnú vodu. Podzemná voda vzniká vsakovaním zrážkovej vody cez jednotlivé pôdne
stupne – vo vrchnom stupni sa najskôr
vyčistí od nečistôt, v strednom stupni sa
obohatí o minerálne látky a soli obsiahnuté
v pôde a v spodnom stupni, tzv. zvodnom
pásme sa podzemná voda hromadí. Artézska voda je podzemná voda, ktorej voľná
hladina leží vyššie než zemský povrch.
Vzniká v priepustnej vrstve hornín, najčastejšie medzi dvomi rôznymi vrstvami a pri
ich prerazení dochádza k samovoľnému
úniku vody, vyviera na povrch bez nutnosti
jej čerpania vplyvom litostatického tlaku.
V Hornej Kráľovej, resp. v jej katastrálnom území sa nachádza hneď niekoľko takýchto prírodných prameňov vody,
jedna v centre našej obce, jedna pri tzv.
Kráľovskom jazere, ako ho zvyknú nazývať občania okolitých dedín a ktoré Hornokráľovčania poznajú pod názvom Lúky
a v lokalite Geríc, kde sa nachádzajú hneď
tri prírodné pramene vody. Všetky tieto
pramene už od nepamäti slúžili miestnym
na občerstvenie sa dúškom chladnej vody
nielen počas horúcich letných dní, pričom
nikoho ani len nenapadlo lámať si hlavu
nad skutočnosťou, či voda z týchto prírodných prameňov je nezávadná.
Voda z prameňa na Lúkach je pitná
Komisia na ochranu verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Hornej
Kráľovej v spolupráci s obecným úradom v Hornej Kráľovej dali urobiť rozbor
vody s akreditáciou z prírodného prameňa
na Lúkach. Odbery vody boli vykonané
dňa 19.02.2019 pracovníkmi akreditova-

ného skúšobného laboratória EUROFINS
BELL/NOVAMANN s.r.o. so sídlom
v Nových Zámkoch. Po siedmich dňoch

bol známy výsledok – voda spĺňa limity
ustanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v platnom znení.
Na Lúkach teda na radosť nás všetkých
bude prameň označený tabuľkou – PITNÁ
VODA. Avšak z výsledkov laboratórnej
skúšky vyplýva, že táto voda obsahuje
vysoký obsah dusičnanov - až 40,3 mg/l
(pričom maximálny povolený obsah dusičnanov podľa vyhlášky je 50 mg/l). Z uvedeného dôvodu by ju nemali piť dojčatá
a tehotné ženy. Vysoký obsah dusičnanov
vo vode môže tiež spôsobiť zvýšený krvný
tlak alebo zapríčiniť infarkt.
Voda z Artézskej studne nevyhovuje
Rovnako obec Horná Kráľová objednala
rozbor vody s akreditáciou z prameňa artézskej studne nachádzajúcej sa v centre

odbery vody z Artézskej studne a presne o týždeň boli známe výsledky – voda
z Artézskej studne nespĺňa hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
z dôvodu vysokého obsahu železa a mangánu. Železo spôsobuje žltú až hrdzavú
farbu vody, príp. horkú chuť. Vo vysokých
koncentráciách poškodzuje pečeň, slezinu
a zhoršuje tvorbu krvi. Mangán spôsobuje
hnedočiernu farbu vody, príp. horkú chuť.
Mangán prechádza do vôd vylúhovaním
z pôd, sedimentov a niektorých odumretých častí rastlín. Mangán vo vysokých
koncentráciách poškodzuje pankreas
a nervový systém. Železo a mangán sa
do artézskej vody dostávajú prirodzene
z pôdy a hornín podložia. Samy osebe sú
železo a mangán zdravotne nevýznamným
ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo
ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody, ale
na druhej strane nepredstavuje zo zdravotného hľadiska veľké riziko pre ľudský
organizmus. Nakoľko voda z Artézskej
studne obsahuje až 0,81 mg/l železa (maximálny povolený obsah v zmysle vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR je 0,2 mg/l)
a zároveň 0,131 mg/l mangánu (maximálny povolený obsah v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR je 0,05 mg/l),
ktoré spôsobujú zvýšený zákal vody – až
9,99 FNU (max. 5,00 FNU), táto voda nespĺňa limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody.

obce – túto všetci poznáme pod názvom
„Artézska“. Najmä naši skôr narodení občania si iste pamätajú, že táto voda dlho
slúžila ako prírodný prameň pitnej vody
nielen obyvateľom okolitých domov, ale
takmer celej dedine v čase, keď ešte neboli všetky domy napojené na verejný vodovod a ešte aj dlho potom. Ľudia si sem
chodili po vodu s vedrami a bandaskami,
často s káričkou, na ktorej bolo možné odniesť väčšie množstvo vody. Častokrát sa
pri Artézskej studni tvoril rad ľudí, ktorí si
sem prišli nabrať vodu a popritom si krátili chvíle rozhovormi. Cez letné prázdniny bolo okolie Artézskej studne plné detí,
ktoré sa tu hrali naháňačku a schovávačku,
a keď ich zastihol smäd, nemuseli bežať
domov, mohli sa osviežiť dúškom čerstvej
vody z Artézskej. Pamätáte si aké bolo
kedysi okolie našej Artézskej studne plné
života?

Voda zo studničiek na Geríci nevyhovuje
Na Geríci sa nachádzajú až tri prírodné pramene vody. Dve studničky v lesíku
za ohniskom na opekanie a jeden prameň
v takzvanej kačičárni vytekajúci zo železnej trubky. Práve o týchto studničkách sa
traduje povesť, že sa z nich kedysi napil
uhorský kráľ Koloman, keď prechádzal
týmto územím. Na základe posledného
rozboru vody týchto prameňov ich voda
nespĺňa limity ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR z dôvodu vysokého obsahu dusičnanov, a z uvedeného dôvodu sa neodporúčajú piť. Netreba
však zúfať, kvalita z prírodných prameňov
vody sa môže postupom času meniť, a to
nielen k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Ktovie, možno po budúcom rozbore budú tieto
pramene spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody a opäť sa bude
možné osviežiť dúškom ich vody.

Dňa 6.3.2019 boli vykonané rovnakým
akreditovaným skúšobným laboratóriom

Miloš Kopiary
Foto: František Lešš
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Detské ihrisko je vyčistené
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

V dnešnej dobe zaznamenávame rozmach detských ihrísk. Ide
o priestory, kde sa môžu pohrať naši najmenší za asistencie rodičov. Najnavštevovanejším u nás je detské ihrisko v parku na Školskej ulici. S prichádzajúcou jarou sa rozhodli mamičky vziať veci
do svojich rúk a zorganizovali brigádu. Hlavným cieľom bolo
počas jedného piatkového popoludnia upratať a vyčistiť spomínané detské ihrisko. „Je to naše a pre nás, chodíme sa tam hrávať
nielen my, ale aj ostatní. Obec sme aj my,“ vysvetľuje Katarína
Lenická, jedna z organizátoriek dôvody, prečo sa odhodlali k podobnej akcii. „Robíme to sami pre seba,“ doplnila.
Slovo dalo slovo, spolu sa našlo približne 20 ľudí ochotných
pomôcť. „Vyzbierali sme zhruba za jednu vlečku prívesového vozíka. Odpadu tam bolo minimum, hlavným cieľom bolo pohrabanie listov, rozhrabanie krtincov. Prerýľovali sme tiež pieskovisko
a pripravili ihrisko pre deti. Nechali sme tam hračky, dúfame, že
im budú slúžiť,“ dodala Katarína Lenická. S príchodom teplých
dní je tak aj vďaka obetavým jednotlivcom ihrisko pripravené slúžiť svojmu účelu.

JUDr. Lýdia Vylimcová

Sídlo advokátskej kancelárie: Švábska 1431/18 , 951 31 Močenok
Kontakt: tel./mobil: 0903 729 822
email: judrvylimcova@gmail.com, info@judrvylimcova.sk
web: http://www.judrvylimcova.sk
Ponúka právne služby a poradenstvo v oblastiach
•

právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, prevody
nehnuteľností - kompletná príprava a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností, včítane autorizovaných
advokátskych zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností, práve poradenstvo v oblasti nájmu
nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.,
obchodné právo, včítane práva obchodných spoločností,
pracovné právo,
občianske právo,
rodinné právo,
správne právo,
príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv,
vypracovanie návrhov na začatie konania a ďalších podaní
v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej
samosprávy.

•
•
•
•
•
•
•

Darcovia opäť pustili žilou
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Zúčastnili sa mamičky: Petra Vivodíková, Katarína Lenická,
Anikö Lencsésová, Iveta Siládiová, Ingrid Odrášková + deti. Pomôcť prišli aj deti zo základnej školy a tiež komisia verejného poriadku na čele s predsedom Františkom Leššom.
Ladislav Odráška

Stalo sa už dobrou a milou tradíciou, že raz za štyri mesiace sa
stretnú v našom kultúrnom dome
darcovia krvi, aby nezištne darovali najvzácnejšiu tekutinu. Inak
tomu nebolo ani začiatkom marca.
Predstavitelia Slovenského červeného kríža na čele s Alžbetou
Lencsésovou usporiadali ďalšie pokračovanie darovania krvi, ktoré si
v našej obci získalo peknú tradíciu.
Zúčastnili sa ho desiatky (presne
43) darcov nielen z našej obce, ale
aj okolia. Nechýbali medzi nimi ani
prvodarcovia. Jedným z nich bola aj
Iveta Siládiová, ktorej zobrali krv

po prvýkrát až teraz. „V mladosti
som skúsila darovať, no moje výsledky odberov boli žiaľ nevhodné.
Posledný rok som sa intenzívne zaujímala o iné formy liečenia a zdravie mi prinavrátila matka príroda.
Lieky neužívame, energiu dopĺňam
cvičeniami, preto som skúsila pridať
sa k darcom,“ povedala po darovaní
prvodarkyňa, ktorú sprevádzal jej
manžel Vladimír. „Už spracovávam
nášho vysokoškoláka, aby to najbližšie skúsil s nami. Za pokus a dobrý
pocit, že môžete zachrániť život to
stojí,“ dodala Iveta Siládiová.
Ladislav Odráška

1/19

Michal Hipp je asistentom trénera reprezentácie Kazachstanu
Na ponuku z krajiny bývalého Sovietskeho zväzu si vzal
čas na rozmyslenie.
Michal Hipp, bývalý slovenský futbalový reprezentant
a tréner, mení svoje pôsobisko. Rodák z našej obce bude po
novom asistentom pri reprezentácii. Nie však slovenskej, ktorú v rokoch 2012 – 2013 spolu so Stanislavom Grigom koučoval, ale kazašskej. Bude robiť asistenta Michalovi Bílkovi.
Zaujímavosťou je, že táto dvojica si pred takmer 30 rokmi
spolu zahrala v reprezentácii Československa.
Bývalý obranca si zahral vo federálnej lige za Nitru, štarty
nazbieral aj v Slávii Praha alebo v FC Košice. Päťkrát nastúpil v najcennejšom, slovenskom reprezentačnom drese,
v ktorom strelil jeden gól. Po skončení aktívnej kariéry zostal pri futbale, venuje sa trénerstvu. Úspechy dosiahol najmä
v Artmedii Petržalka ako asistent Vladimíra Weissa. Za sebou
má aj viaceré zastávky v zahraničí, spomeňme Rusko, Česko
či Maďarsko, kde pôsobil naposledy v tíme Szombathely.
„S Michalom Bílkom som bol po našom spoločnom pôsobení
v Jihlave v pravidelnom kontakte. Sledoval som aj jeho úspešné pôsobenie v Zlíne a keď mu prišla ponuka zo Kazašského
futbalového zväzu, oslovil ma s možnosťou nášho opätovného
spoločného pôsobenia. Vyžiadal som si čas na rozmyslenie
a zváženie ponuky, pretože Kazachstan nie je hneď za dvera-

Michal Hipp (v strede). Zdroj foto: kff.kz

mi. Obaja sme sa dohodli a 30. januára odleteli cez Moskvu do hlavného mesta Astany,“ uviedol náš rodák pre portál
mynitra.sme.sk. Ako doplnil, pracovať pri reprezentačnom
družstve každej krajiny je pre neho cťou. „Nie každému trénerovi sa takáto možnosť naskytne a nie každý sa takej šance
dočká“.
Ladislav Odráška

Sviatkovali futbalom, vyhrali Ondrejovci
Počas najkrajších sviatkov
v roku, dňa 26.12.2018, naši
poslanci Ondrej Števko a František Lešš zorganizovali už
5. ročník futbalového turnaja
s názvom “Vianočný turnaj”. Zápasy sa odohrali v našej školskej
telocvični. Bolo vytvorených
5 mužstiev, ktoré si medzi sebou zmerali sily. Víťazom turnaja bolo mužstvo “Ondrejovcov”, ktoré bolo odmenené.
Najlepším strelcom turnaja bol
vyhodnotený Rado Dičér s počtom gólov 23, ktorý si ako cenu

za tento výkon odniesol pravú
kráľovskú slivovicu. Pre všetkých účastníkov turnaja bolo pripravené malé občerstvenie. Počas
celého turnaja prevládala dobrá
nálada a diváci svojim povzbudzovaním vyburcovali hráčov
k tým najlepším výkonom. Tešili sme sa hojnej účasti a veríme,
že ďalší ročník bude minimálne
taký vydarený ako tento. Ďakujeme všetkým hráčom, prajeme
veľa zdravia a tešíme sa opäť
o rok.
František Lešš

Foto: František Lešš
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Thomasa Kotlára a Timoteja Kudličku zameral slávny anglický
futbalový klub
Skúška u Vlkov z Premier League
O dvojicu futbalových talentov z našej obce je záujem aj v Anglicku. Reč je
o Thomasovi Kotlárovi s Timotejom Kudličkom.
Z jednej ulice, v jednom klube
Hrávali spolu v Močenku, v roku 2015
sa ich cesty rozpojili, keď Thomas prestúpil do Trnavy a Timotej do Nitry. Pred rokom sa ich cesty opäť spojili, keď druhého
menovaného taktiež zameral Spartak Trnava a dnes obaja pätnásťroční futbalisti
hrávajú v jednom červeno-čiernom tíme.
Aby toho nebolo málo, bývajú v jednej
obci a dokonca na jednej ulici.

Oboch chlapcov videl hrať skaut Wolverhamptonu Wanderers, teda klubu,
ktorého muži hrávajú slávnu futbalovú
anglickú súťaž Premier League. Thomas
aj Timotej absolvovali v tomto klube týždňovú skúšku, počas ktorej absolvovali tri
tréningy a dva zápasy. Talenty z Hornej
Kráľovej sa porovnávali s hráčmi, ktorí
sú o dva-tri roky starší od nich (kategória
U17-U18). A zahviezdili.
Rýchlosť, nasadenie, bojovnosť
Wolverhampton, ktorému v Anglicku
nikto nepovie inak ako Wolves (v preklade
Vlci, pozn. red.) vyhral proti Burnley 7:2
a proti druholigovému Forest Green 3:1.
Thomas strelil dokopy tri góly, Timotej
v druhom zápase prihrával na gól a vybojoval pokutový kop. A ako dvojica futbalistov hodnotí a porovnáva futbal v Anglicku a na Slovensku?
„Tréningy boli podobné: veľa menších
hier, iba oveľa vyššie tempo a úroveň. Futbal v Anglicku je iný hlavne v rýchlosti
a nasadení. Tréningy sú na vyššej úrovni.
V kvalite a rýchlosti to je úplne iný level,“
tvrdí Timotej a Thomas, ktorý pred rokom
absolvoval skúšku v slávnej akadémii holandského Ajaxu Amsterdam, ho dopĺňa:
„V Anglicku to je viac o bojovnosti a fyzických súbojoch.“
Vysnívané Manchestre
Obaja futbalisti si viac užili týždeň
v Anglicku, keďže skúšku absolvovali
spolu. „Bolo super, že sme tam boli oba-

ja. Odmalička spolu hrávame futbal, bývame dnes na jednej ulici. Bol to zážitok,
navštívili sme osobne zápas Premier League Wolverhamptonu proti West Hamu,
ktorý sme sledovali z VIP-ky,“ odkrýva
Thomas a Timo ho s úsmevom dopĺňa:
„S Thomasom máme veľmi dobrý vzťah,
veď mi je pomaly ako brat, takže super,
že sme do Anglicka šli spolu.“
Mladí futbalisti sa nezhodnú jedine
v otázke, za ktorý klub v slávnej Premier
League je ich vysnený. „Odmalička je
môj sen Manchester United,“ hovorí Thomas, Timotej zase ťahá z rukáva
mestského rivala: „Jednoznačne Manchester City. Fandím im už dlho a veľmi sa mi páči, ako hrajú pod trénerom
Guardiolom.“
Peter Odráška
Foto: Archív T. Kudličku

Futbalisti po šiesty raz triumfovali na prestížnom turnaji
Už po 19. krát sa v mestskej športovej hale
v Šali stretla futbalová elita z okresu Šaľa na turnaji o pohár firmy TIBI. Desať mužstiev z nášho
okresu doplnila dvojica z Galanty. Celodenný
maratón zápasov mohol mať iba jedného víťaza.
Na radosť množstva priaznivcov sa z celkového
prvenstva tešili naši futbalisti. V histórii turnaja
dominovali po šiestykrát. Vo finále porazili Hody
3:2. Najlepším hráčom turnaja sa stal nestarnúci
motor našej hry Štefan Lalák.
Ladislav Odráška

Foto: Milan Pospiš

