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Vážení spoluobčania,
v druhom vydaní občasníka Kráľovské
zvestí vás chcem informovať o výstavbe
v našej obci a o problémoch, ktoré nás
znepokojujú.
Práce na rekonštrukcii kultúrneho
domu pokračujú podľa stanoveného
plánu. Vo vnútri stavby sú hotové vnútorné omietky, zateplenie podlahy a potery, zateplenie stropu a elektroinštalácia.
Z vonkajšej strany sa dokončuje zateplenie obvodového plášťa a fasáda budovy.
V priebehu týchto dní čaká kultúrny dom
na dokončovacie práce, a to vymaľovanie
vnútornej časti, vybudovanie sociálnych
zariadení, položenie podlahy, dokončenie
kuchynskej časti. Mám radosť z toho, že
ľudia majú záujem o dianie v obci, navštevujú kultúrny dom, sledujú pokrok
v práci a tiež sa snažia priložiť ruku k dielu. Svedčí o tom aj to, že sa partia mužov
ponúkla na vymaľovanie interiéru. Nezaháľajú ani ženy, ktoré ponúkli pomoc pri
upratovaní a umývaní priestorov. Som

hrdý, že sa takíto ľudia nájdu v našej obci.
Nezaháľajú však ani naši hasiči. V spolupráci s pracovníkmi obecného úradu
začali s výstavbou novej hasičskej zbrojnice. Základy na novú garáž sú už zabetónované a teraz pripravujú podklad pre
základovú dosku.
V jarných mesiacoch pracovníci
PZO prišli drviť konáre na bio-skládku.
V polovici drvenia sa opäť drvička pokazila, tak ako minulý rok, lebo medzi
konármi boli kusy železa. Z tohto dôvodu Ponitrianske združenie odmietlo
ďalšie drvenie, preto vás žiadame, aby
ste na skládku vynášali len bioodpad.
V tomto období, nám najväčšiu starosť
robí skládka bioodpadu na Lúkach. Dvakrát obec umiestnila na bio-skládku tabule so zákazom vyvážania iného odpadu
ako biologického, avšak tabule niekto
zničil a občania, možno aj z iných obcí,
sem vyvážajú aj iný odpad. V tomto teplom letnom období začal tento odpad horieť a museli zasahovať hasiči.
Na záver by som chcel občanov vyzvať

k väčšej pozornosti na uliciach, lebo sú
prázdniny a školáci sa viac pohybujú po
dedine...
Všetkým občanom želám pekné prežitie leta v zdraví a v pohode.
Emil Rábek, starosta obce

MÁME NOVÉHO HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Miloš Kopiary dostal v tajnej voľbe osem hlasov od poslancov obecného zastupiteľstva.
V polovici mája končilo šesťročné volebné obdobie hlavnému kontrolórovi našej obce Jánovi Prachárovi. Preto poslanci
na marcovom zasadnutí rokovali o vyhlásení výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce. Uchádzači mohli
podať prihlášku do výberového konania
do 6. mája. Spĺňať museli požiadavky
predpísané zákonom, napríklad ukončené
minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
alebo profesijný životopis. Schválený bol
aj mesačný úväzok nového kontrolóra
– svoju činnosť v obci bude vykonávať
na 30% úväzok.
Do výberového konania sa napokon
prihlásilo päť uchádzačov. Voľba hlavného kontrolóra je podľa zákona plne
v kompetencii poslaneckého zboru. Ten
rozhodoval na zastupiteľstve konanom
20. mája. Prizvaní boli aj všetci uchádzači, ktorí si podali prihlášku. V úvode zasadnutia otváral deväťčlenný poslanecký
zbor doručené obálky a kontroloval, či
prihlásení uchádzači splnili všetky požadované podmienky. Po preskúmaní prijali
poslanci uznesenie, že všetci piati spĺňajú zákonom predpísané podmienky. Ešte
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predtým pomerom hlasov 5-4 rozhodli,
že voľba hlavného kontrolóra bude tajná.
Následne sa na rad dostali samotní
uchádzači, ktorí v desaťminútovom intervale mali možnosť vystúpiť so svojou
prezentáciou v poradí, v akom podali prihlášky. Ako prvý vystúpil Gabriel
Odráška z Hornej Kráľovej, po ňom Miloš Kopiary rovnako z Hornej Kráľovej
a ako tretí Ján Prachár zo Šale. Dvojica
prihlásených žien – Ida Ivánová z Vlčian
a Erika Kvasňovská zo Šale sa zasadnutia
nezúčastnili.
Po vystúpení trojice kandidátov nasledovala tajná voľba, deväť poslancov
postupne za plentou vybralo svojho kandidáta, lístok vložilo do obálky a vhodilo
do hlasovacej urny. Po prepočítaní hlasov
volebnou komisiou bolo o novom hlavnom kontrolórovi rozhodnuté. Stal sa ním
Miloš Kopiary, ktorý získal osem hlasov.
Jeden dostal Ján Prachár.
„Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za prejavenú dôveru. Budem sa
snažiť vykonávať svoju funkciu zodpovedne, pričom budem dbať na dôsledné
dodržiavanie zákonov, ktoré upravujú vý-

Novozvolený hlavný kontrolór obce Miloš
Kopiary

kon samosprávy. Teším sa na spoluprácu
s obecným zastupiteľstvom a nové výzvy,
ktoré táto funkcia prinesie,“ reagoval
po voľbe nový kontrolór, ktorý sa svojej
funkcie ujal začiatkom júna.
Ladislav Odráška
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Ako pokračuje rekonštrukcia kultúrneho domu?
Jedna z najväčších investičných akcií
v našej obci, rekonštrukcia kultúrneho
domu, bude onedlho v polovici. V apríli
bola odovzdaná stavba víťazovi verejného obstarávania. Ako pokročili práce, čo
všetko sa za tie necelé tri mesiace urobilo? Odpovedal nám zástupca starostu obce
a predseda komisie výstavby a územného
plánovania Peter Šoka. „Pracovníci firmy
Novosedlík s.r.o., resp. ich subdodávatelia
doposiaľ zhotovili: búracie práce určeného
rozsahu, betonáž podlahovej nosnej železobetónovej dosky, osadenie nových otvorových konštrukcií, montáž nosnej konštrukcie
stropného systému, zhotovenie tepelnej izolácie stropu s parozábranou, nalepenie novej hydroizolačnej fólie na betónovú dosku,
rozvody kúrenia z novej kotolne, zhotovenie
tepelnej izolácie podlahy, betonáž nového
poteru.
Momentálne (pozn.: rozhovor sme robili
18. júna) začali práce na zateplení obvodových konštrukcií objektu a zhotovení nosnej
konštrukcie podhľadového kazetového systému.“
Viaceré práce, ktoré nemohli byť súčasťou projektu, vykonala obec s vlastnými
zamestnancami resp. v subdodávke. „Konkrétne ide o búracie práce (vybúranie pódia, demontáž pôvodných sociálnych zariadení, demontáž pôvodného dreveného
obkladu, obitie pôvodných omietok), nové
rozvody elektroinštalácie, úprava strešnej
konštrukcie, zhotovenie nových rozvodov
kanalizácie a vody, zhotovenie nových základov pod múry nových sociálnych zariadení a prípravovne kuchyne, murovanie

nových múrov sociálnych zariadení a prípravovne kuchyne (tieto priestory sa budú
nachádzať v priestore pôvodnej sály KD)
a nové omietky vo veľkej sále,“ priblížil zástupca starostu. Ako doplnil, v súčasnosti
prebiehajú práce na novej elektroinštalácii
v pôvodnej sále, osadení nových elektrorozvádzačov, dokončovaní bleskozvodov
a uzemnenia okolo objektu. To však zďaleka
nie je všetko, našich pracovníkov ešte čaká
dokončenie nových sociálnych priestorov,
osadenie nových zariaďovacích predmetov,
dokončenie bleskozvodu objektu, odvod
dažďovej vody od objektu a vonkajšie terénne úpravy.
Ako to pri rekonštrukcii starších objektov
býva, pri prácach sa vyskytli viaceré neočakávané komplikácie. „Pri odstraňovaní
ihličnanov pred objektom naši pracovníci
odhalili problém sadnutia pôvodných základových konštrukcií s následnou degradáciou nadzemného muriva a podkladových
konštrukcií pod podlahou v časti pôvodnej
sály. Pracovníci obecného úradu museli podoprieť nosné múry objektu, vybúrať časť
muriva a podlahy s následnou betonážou
nového základu a novej betónovej dosky.
Po vyzretí betónových konštrukcií mohli
pristúpiť k vymurovaniu novej nosnej konštrukcie obvodového plášťa. Po odstránení pôvodných omietok sa odhalil problém
s vlhkosťou do obvodových múrov. Muselo
sa pristúpiť k podrezaniu múrov a dodatočnej hydroizolácii, čím by mal byť problém
vyriešený,“ vysvetlil Peter Šoka.
Ako sa ďalej vyjadril, danými rekonštrukčnými prácami, ktoré už boli nevyhnut-

né, nadobudne KD nový vzhľad. „Kultúrny
dom bude určený pre viacerých návštevníkov a v konečnom dôsledku bude môcť slúžiť
obyvateľom našej obce ešte po dlhú dobu.“

Dozvedeli sme sa, že otvorenie zrekonštruovaného objektu je plánované na október tohto roku. Aj zástupca starostu dúfa, že
sa to skutočne podarí a kultúrny dom bude
môcť slúžiť našim občanom.
Ladislav Odráška

Na novej ulici sa čaká na plyn a kanalizáciu
Výstavba novej ulice, pracovne nazvanej Školská II, ktorá vzniká v záhradách
vedľa materskej a základnej školy, je v plnom prúde. Viacerí budúci obyvatelia tejto
novej ulice intenzívne pracujú na výstavbe svojich nových domovov. Sprevádzajú ju však viaceré komplikácie. Jedným
z nich bolo zavedenie plynových prípojok
k pozemkom. Ako informoval zástupca
starostu našej obce Peter Šoka, výstavba
distribučného rozvodu plynu s následným
zhotovením plynových prípojok k jednotlivým pozemkom stavebníkov sa začala ešte
na jeseň minulého roka. Práce podľa jeho
slov prebehli v stanovených termínoch.
„Problém nastal pri vybavovaní potrebných dokladov, revíznych správ, kolaudácii

a iných správnych úkonov potrebných pre
napojenie do distribučnej siete. Zbytočným
byrokratickým prístupom a vyvolávaním
problémov zo strany dodávateľa plynu sa
termín nezmyselne predĺžil,“ povedal Peter
Šoka, ktorý je predsedom komisie výstavby a územného plánovania pri obecnom
zastupiteľstve.
Ďalším problémom, ktorý brzdí budúcich
obyvateľov novej ulice je výstavba kanalizačnej a vodovodnej siete. Celý problém
nám v skratke objasnil zástupca starostu:
„Od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bol prísľub začiatku prác na prvé
jarné mesiace tohto roku. Po personálnej
výmene vo vedení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti zostalo len pri sľu-

boch. Veríme, že po neustálych urgenciách
zo strany vedenia našej obce sa práce začnú v čo možno najkratšom čase,“ vyjadril
sa Peter Šoka. Ako dodal, po dokončení
kanalizácie a vodovodu by sa následne pristúpilo k realizácii cestného telesa.
Na problém sa pýtali občania z novej
ulice aj na júnovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Viacerí z nich čakajú práve na možnosť napojiť sa na plyn a kanalizáciu. Starosta obce Emil Rábek priamo
na zasadnutí reagoval na ich otázky a ubezpečil ich, že s predstaviteľmi vodární bude
o vzniknutej situácii rokovať. Následne,
podľa výsledku rokovaní, zváži ďalší postup a kroky.
Ladislav Odráška
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného
dňa 09.04.2019
_________________________________
Schválený program rokovania:
1.
2.

Otvorenie a procedurálne veci
Pripomienky a podnety súvisiace
s chodom samosprávy
3. Interpelácie poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
5. Výberové konanie na post hlavného
kontrolóra obce
6. Zvyšovanie energetickej účinnosti
MŠ spoluúčasť obce 5% v rámci projektu
7. Stanovisko právnika k nedoriešeným
otázkam z druhého zasadnutia OZ
8. Kontrola plnenia uznesení z druhého
zasadnutia
9. Ročná správa kontrolnej činnosti
v roku 2018 hlavného kontrolóra
obce
10. Miestny spolok SČK – žiadosť o mimoriadnu dotáciu
11. Rôzne
12. Záver

K bodu 1. – Otvorenie a procedurálne
veci
Uznesenie č. 68-III.-OZ/2019
OZ schválilo za overovateľa zápisnice
z tretieho zasadnutia:
Mgr. Diana Slováková a Ing. Petra Šoku
Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 70-III.-OZ/2019
OZ schválilo navrhovanú komisiu v zložení:
Predseda komisie – Ondrej Števko
Členka – Ing. Zuzana Sláviková

K bodu 8. – Kontrola plnenia uznesení
z druhého zasadnutia OZ
Uznesenie č. 74-III.-OZ/2019
OZ schválilo za člena finančnej komisie
Mareka Lenického

Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
_________________________________

Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Mgr. Odráška,
Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Lenický

K bodu 4. – Rozpočtové opatrenie
č. 1/2019
Uznesenie č. 71-III.-OZ/2019
OZ schválilo rozpočtové opatrenie
bez pripomienok
Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
_________________________________
K bodu 5. – Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č. 72-III.-OZ/2019
OZ schválilo: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová
Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
_________________________________

Uznesenie č. 69-III.-OZ/2019
OZ schválilo pracovné predsedníctvo
v zložení: Emil Rábek, Ing. Peter Šoka

K bodu 6. – Zvyšovanie energetickej
účinnosti MŠ spoluúčasť obce 5%
v rámci projektu
Uznesenie č. 73-III.-OZ/2019
OZ schválilo 5% spoluúčasť v rámci
projektu na Zvyšovanie energetickej
účinnosti MŠ

Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 75-III.-OZ/2019
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesenia z druhého zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
Uznesenie č. 44-II.-OZ/2019, Uznesenie
č. 47-II.-OZ/2019, Uznesenie č. 48-II.OZ/2019, Uznesenie č. 55-II.-OZ/2019,
Uznesenie č. 56-II.-OZ/2019, Uznesenie
č. 57-II.-OZ/2019, Uznesenie č. 60-II.OZ/2019, Uznesenie č. 61-II.-OZ/2019,
Uznesenie č. 65-II.-OZ/2019 – sú splnené
Uznesenie č. 45-II.-OZ/2019, Uznesenie
č. 54-II.-OZ/2019, Uznesenie č. 58-II.OZ/2019, Uznesenie č. 62-II.-OZ/2019,
Uznesenie č. 63-II.-OZ/2019, Uznesenie
č. 64-II.-OZ/2019 – sú v riešení
_________________________________
K bodu 9. – Ročná správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
v roku 2018
Uznesenie č. 76-III.-OZ/2019
OZ berie na vedomie ročnú správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
v roku 2018 s pripomienkami
_________________________________
K bodu 10. – Žiadosť o mimoriadnu
dotáciu MS SČK v Hornej Kráľovej
Uznesenie č. 77-III.-OZ/2019
OZ schválilo mimoriadnu dotáciu
vo výške 100€ pre MS SČK v Hornej
Kráľovej na občerstvenie pre darcov krvi
Hlasovanie
Za: 7 Ing. Šoka, Števko, Lenický, Mgr.
Odráška, Ing. Klinka, Mgr. Slováková,
Ing. Sláviková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Miriam Sklenárová
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Volili sme prezidenta Slovenskej republiky
a poslancov do európskeho parlamentu

Dňa 16.3.2019 sa aj v našej obci konalo
prvé kolo prezidentských volieb. Z celkového počtu 1565 zapísaných voličov pristúpilo k volebným urnám 714 voličov, čo
predstavuje 45,62 % volebnú účasť. Najviac hlasov v prvom kole volieb prezidenta získala v našej obci Zuzana Čaputová
– 291 platných hlasov, nasledoval Maroš
Šefčovič – 147 platných hlasov, ďalej Marián Kotleba – 81 platných hlasov, Štefan
Harabin – 73 platných hlasov, Béla Bugár
– 49 platných hlasov, Milan Krajniak – 29
platných hlasov, František Mikloško – 21
platných hlasov, Eduard Chmelár – 14
platných hlasov, Martin Daňo – 5 platných
hlasov, Róbert Švec, Juraj Zábojník a Ivan

Zuzula po dvoch platných hlasoch a Ivan
Mistrík, ktorý sa ešte pred konaním volieb
vzdal kandidatúry dostal 1 platný hlas.
Dva hlasy boli neplatné.
Keďže v prvom kole prezidentských
volieb nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, uskutočnilo sa dňa
30.3.2019 druhé kolo prezidentských
volieb, do ktorého postúpili Zuzana Čaputová a Maroš Štefčovič, pretože v prvom kole získali najviac platných hlasov.
Druhého kola prezidentských volieb sa
v našej obci zúčastnilo 595 voličov
z celkového počtu 1568, čo predstavuje
volebnú účasť 37,95 %. Víťazom volieb
v našej obci, ako aj na celom území Slovenskej republiky, sa stala Zuzana Čaputová, ktorá získala 355 platných hlasov.
Maroš Štefčovič získal 233 platných hlasov a 7 hlasov bolo neplatných. Obe kolá
prezidentských volieb v našej obci prebehli pokojne.
Novej prezidentke gratulujeme.
25.5.2019 sa na území Slovenskej republiky uskutočnili voľby do európskeho parlamentu, pričom naša obec nebola výnimkou. Z celkového počtu 1552
voličov zapísaných v Hornej Kráľovej
odovzdalo svoj hlas 208 voličov, čo
predstavuje 13,21 % volebnú účasť. Najviac, 41 hlasov získala politická strana
SMER-SD, Koalícia PS a SPOLU 33 hlasov, ĽS Naše Slovensko 22 hlasov, SaS
21 hlasov, MOST – HÍD 15 hlasov, KDH
14 hlasov, SME RODINA – Boris Kollár

12 hlasov, SMK-MKP 9 hlasov, OĽaNO
8 hlasov, SNS 6 hlasov, KDŽP – 5 hlasov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI 4 hlasy, MKDA-MKDSZ
4 hlasy, SĽS 2 hlasy, Kresťanská únia
2 hlasy, NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 hlasy a po jednom hlase dostali KAH, STS,
SZS, NAJ a KOALÍCIA KSS VZDOR.
Tri hlasy boli neplatné. Tieto voľby tiež
prebehli pokojne.
V európskom parlamente budú Slovenskú republiku zastupovať títo poslanci (za
menom a pol.stranou nasleduje počet preferenčných hlasov, ktoré získal poslanec
v našej obci):
Eugen Jurzyca, SaS, - 6 hlasov,
Ivan Štefanec, KDH – 8 hlasov,
Lucia Ďuriš Nicholsonová, SaS – 10 hlasov,
Martin Hojsík, Koalícia PS a SPOLU – 4
hlasy,
Michal Wiezik, Koalícia PS a SPOLU – 8
hlasov,
Michal Šimečka, Koalícia PS a SPOLU
– 14 hlasov,
Milan Uhrík, ĽS Naše Slovensko – 13 hlasov,
Miriam Lexmann, KDH - 0 hlasov,
Miroslav Radačovský, ĽS Naše Slovensko – 7 hlasov,
Miroslav Číž, SMER-SD – 14 hlasov,
Monika Beňová, SMER-SD – 20 hlasov,
Peter Pollák, OĽaNO – 4 hlasy,
Robert Hajšel, SMER-SD – 2 hlasy,
Vladimír Bilčík, Koalícia PS a SPOLU –
4 hlasy.
RR

ZasTávka Domoviny - opravená
Na začiatku mesiaca apríl, pred veľkonočnými sviatkami, narazil neznámy páchateľ väčším autom do autobusovej zastávky Domoviny. Nárazom do zastávky sa
konštrukcia zastávky posunula, poškodila sa statika, čím
ohrozovala občanov čakajúcich na autobus.
Starosta obce privolal políciu, ktorá urobila obhliadku
a prípad rieši.
Pracovníci obce zastávku ohradili páskou a následne
začali rozoberať konštrukciu poškodenej zastávky.
V priebehu mesiaca máj začali pracovníci obce s výstavbou novej zastávky, ktorá je už hotová a môže opäť
slúžiť verejnosti.
Anna Vencelová
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Deň Zeme
Dňa 22.4. oslavujeme celosvetový
„Deň Zeme“. Stalo sa tradíciou, že obec
Horná Kráľová spolu s Komisiou pre
ochranu verejného poriadku sa zapájajú
do rôznych aktivít, ktorými vyjadrujú
svoje presvedčenie, že nám osud našej
planéty nie je ľahostajný.
Teší nás, že do tejto akcie sa každoročne zapája čoraz viac občanov, ktorí
svojou prácou prispievajú k lepšiemu
a zdravšiemu životnému prostrediu
a čoraz viac sa do tohto zberu zapájajú aj žiaci základnej školy, ktorí svojou
účasťou a prístupom dokázali, že im takisto záleží na životnom prostredí.
Počasie, napriek dlhodobej zlej predpovedi, nám nakoniec prialo a popoludní sme sa všetci stretli na poľovníckej
chate s pocitom dobre vykonanej práce.
Tu nás už čakalo občerstvenie, ktoré
nám každoročne pripravujú naši poľovníci. Zamerali sme sa na zbieranie
odpadkov, ktoré sme podľa možností
aj separovali. Rozdelili sme sa do troch
skupín. Prvá skupina zbierala odpadky v časti „Malomút“, druhá skupina
od ulice „Hlohovecká“ až po rybník
a tretia skupina „Pod Tópartom“ až po
„Orecháreň“.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akcie zúčastňujú a takisto tým, ktorí
ju pomáhajú organizovať. Dúfame, že
o rok sa stretneme v ešte vyššom počte.
„ĎAKUJEME“
Foto: František Lešš a Martin Morvay

František Lešš

Stavanie Mája

Foto: Miloš Kopiary
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Stavanie májov je jedna z najznámejších ľudových tradícií.
,,Máje“ stavali chlapci pre
svoje vyvolené pred ich domy.
Najčastejšie sa používala breza,
na vrchole sa nechával malý
stromček a ten sa zdobil stužkami. Zvyk stavania mája sa zachoval dodnes, stavia sa zväčša
jeden, k významným budovám
v obci či v meste.
Nesmieme zabúdať ani na ďalšie krásne zvyky, a to prvomájové
veselice, tzv. majálesy.
Miestne kultúrne stredisko
v spolupráci s obecným úradom
sa každoročne snaží oživiť túto
krásnu ľudovú tradíciu. Breza,

bohato vyzdobená stužkami čaká
pred areálom kultúrneho domu
na obyvateľov obce, ktorí sa zúčastňujú tohto podujatia.
Tohtoročné stavanie mája spestril kultúrny program, v ktorom
vystúpili deti z materskej školy,
dievčenská skupina Kráľovanky,
spevokol MS Matice slovenskej
a spevokol MO Csemadoku.
I keď usporiadateľom v tomto
roku počasie neprialo, návštevníci sa v dobrej nálade zabavili
pri piesňach našich folklórnych
súborov a pochutnali si na dobrej
pečienke a zabíjačkových špecialitách.
Anna Vencelová
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Dňa 4. mája 2019 sa na Lúkach v Hornej Kráľovej konali detské rybárske preteky. Počasie pár dní pred pretekmi až do
posledných momentov neveštilo veľkú
účasť, no deti a zároveň rodičia prekvapili a pri vode sa zišla celkom veľká hŕstka
ľudí. Pretekajúcich detí bolo nakoniec 18,
čo je určite super číslo, keďže prvé hodiny
preteku len a len pršalo.
Pretek začal o deviatej hodine a prvé úlovky na seba nenechali dlho čakať. Karasy,
plotice či červenice sa už po pár minútach
trepotali na udiciach, ktoré deti dostali na
lov a zároveň si ich ako pamiatku odniesli
domov. Niektorým sa darilo viac, iným menej, dôležité však bolo, že každý ulovil nejednu rybu a pretek sa unášal v priateľskej

atmosfére. Veľká vďaka patrí rozhodcom
Adamovi a Michalovi, ktorí celé hodiny
asistovali deťom pri rybolove.
Príjemným spestrením pre deti, rodičov
ale aj všetkých miestnych, ktorí sa preteku zúčastnili, bolo občerstvenie v podobe
párkov, sladkostí a čerešničkou na torte
bol výborný guláš od poľovníckeho združenia Dubina.
Pretek sa skončil o jednej hodine popoludní a nejeden pretekár mal na konte desiatky ulovených rýb. Boje o prvé miesta
boli do poslednej chvíľe napínavé a všet-

ky deti sa riadili pravidlami fair play. Pretek sa ukončil odovzdávaním hodnotných
cien a spoločným fotografovaním. Všetci
si zaželali všetko dobré, veľa úspechov
a s heslom STRETNEME SA O ROK sa
pobrali domov.
Ďakujeme všetkým, hlavne obecnému
úradu za dotáciu a pomoc pri realizácii
pretekov a aj účastníkom za ich vytrvalosť
a veríme, že sa o rok stretneme na Lúkach
v ešte väčšom počte.
Samuel Adrien Móry
Foto: Archív autora článku

DEŇ MATIEK V MŠ A ZŠ
Oslava „Dňa
mamičiek“ v materskej škole
Tento vzácny
a krásny deň sme
spoločne oslávili
v materskej škole až dňa 22.5.
Z dôvodu vysokej chorobnosti
detí sme pôvodný termín museli
preložiť, ale neprejavilo sa to na
radosti detí, kedy mohli obdarovať svoje mamičky.
Venovali im krásne básničky, pesničky a darčeky
v tvare srdiečka, ktoré vlastnoručne vyrobili. Aj tí
najmenší smelo vystupovali, a tým urobili veľkú radosť nielen svojim rodičom, ale aj pani učiteľkám,
ktoré s nimi pilne nacvičovali.
Klára Veresová

Deň matiek v ZŠ
„Byť matkou je tá najkrajšia a zároveň najnáročnejšia úloha v živote ženy.“
Hrdé maminy po celom svete každoročne oslavujú svoj deň, ako ináč,
v spoločnosti svojich ratolestí. I deti z 1.-9. ročníka našej Základnej školy
v Hornej Kráľovej si dňa 9.5.2019 pripravili k ich nádhernému sviatku darček z lásky v podobe básničiek, tanca, spevu i divadelnej scénky, ktorý spoločne pripravili so svojimi pani učiteľkami.
Na začiatku maminky rozhýbali prváčikovia svojím tancom Chocolate,
druháčikovia si pripravili ľudový tanec so spevom. Tretiaci a štvrtáci obohatili program tancom a osobnými básničkami, z nich uvili svojim mamám
pri príležitosti ich sviatku nádhernú kytičku, ktorá bola poďakovaním za ich
starostlivosť a nezištnú lásku, presne takú, akú sú matky ochotné dávať svojim deťom. Zahanbiť sa nedali ani žiaci, ktorí navštevujú krúžok Tanečníček,
ktorí predviedli svoj tanček v horúcich rytmoch známej speváčky Shakiry.
Divadelnou scénkou s názvom Maminke sa žiaci 5.-9. ročníka z Literárno-hudobného krúžku prihovorili svojim mamám slovom, spevom i tancom
a prichystali si malé poďakovanie formou srdiečok. Záver patril našim najmenším folkloristom, ktorí svojím spevom a tancom urobili dokonalú bodku
za krásnym programom plným láskavých prianí, nezištnej lásky a úprimnej
vďaky.
Alexandra Ďurinová
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Medzinárodná školská olympiáda ZŠ s MŠ
Horná Kráľová a ZŠ J. Kincsésa, Kestúc
Dňa 31. mája 2019 k nám do ZŠ s MŠ Horná Kráľová zavítala významná návšteva žiakov a učiteľov 2. stupňa ZŠ J. Kincsésa z Kestúca
z Maďarska.
Pod vedením pána uč. Mgr. Patrika Šopora a pani uč. Mgr. Petry Butkovej sa žiaci oboch spomínaných škôl zúčastnili medzinárodnej školskej olympiády, v ktorej medzi sebou obe školy súperili v športových
štafetových hrách. Aj keď zo začiatku viedla družobná škola z Kestúca,
naši žiaci sa nedali zahanbiť a zabojovali na konci tak, že skóre šikovne
obrátili a stali sa z nich víťazi.
Obohatením športového dňa bolo i vystúpenie kynológov PZ SR,
ktorí nám predviedli jednotlivé triky a spôsoby trénovania psíkov vyFoto: ZŠ Horná Kráľová
užívaných pri rôznych typoch pátraní. Po vyhodnotení medzinárodnej
školskej olympiády a odovzdaní cien a medailí za šikovnosť a účasť oboch škôl, a tým pripomínať tento krásny Deň detí spona tomto krásnom podujatí sa žiaci občerstvili a spoločne zamierili jený s medzinárodnou školskou olympiádou.
do priestorov základnej školy, kde spoločne vytvorili medzinárodné
Alexandra Ďurinová
vlajky ku Dňu detí 2019, ktoré budú zdobiť vnútornú časť chodieb

Májové úspechy ZŠ s MŠ Horná Kráľová
Mesiac máj bol pre našu školu ZŠ s MŠ
Horná Kráľová bohatší o nové skúsenosti žiakov, ktorí sa zúčastnili okresných
i krajských kôl literárnych, športových
a hudobných súťaží.
V literárnych súťažiach sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Alexandry
Ďurinovej darilo žiačke 9. ročníka - Tamare R., ktorej bolo v okresnom kole
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín udelené 3. miesto v prednese prózy
a žiačke 8. ročníka – Natálii L. 1. miesto
v prednese poézie s postupom do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 3.5.2019
v CK Junior v Leviciach. Žiačka bola
aj napriek nezískanému miestu v krajskom kole hlavnou porotkyňou označená
za vyspelú recitátorku a pochválená za
krásne precítený recitačný prednes. Obe
žiačky sa 9.5.2019 po prvýkrát zúčastnili
i krajského kola rečníckej súťaže Štúrov
Zvolen 2019 v KOS v Nitre. Spomedzi
24 súťažiacich sa vo svojej II. kategórii
umiestnili v prvej šestke najlepších. Najväčší úspech dosiahla žiačka 7. triedy H. Šoková, ktorá sa v celoslovenskej literárnej súťaži Janko Hraško ešte žije...
umiestnila na krásnom 2. mieste a jej prozaické dielo bude uverejnené v Literárnej
Revue Mädokýš.
V rámci športu, konkrétne futbalu, sa
darilo žiakom 2.-4. ročníka ZŠ pod vedením pani učiteľky Mgr. Petry Butkovej. Žiaci si vybojovali koncom apríla
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Medzinárodný deň
detí

2019 postup do okresného kola McDonald´s Cupu, kde si zmerali svoje sily
s najsilnejšími družstvami zo Šalianskeho
okresu. Bojovali nielen s nepriaznivým
počasím, ale aj vyspelými futbalovými
družstvami. Po ťažkom zápase si žiaci
vybojovali krásne 2. miesto v okrese.
V mesiaci máj sa konalo i okresné kolo
súťaže v speve ľudových piesní - Slávik
Slovenska 2019, v ktorom bojovali za
III. kategóriu Veronika L. zo 7. ročníka
a za II. kategóriu Natália K. zo 4. ročníka
pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany
Melicherovej. Najúspešnejšou bola najmladšia súťažiaca za I. kategóriu - Kristínka B. z 2. ročníka, ktorá pod vedením
pani učiteľky Mgr. Silvie Bírovej získala
1. miesto s postupom do krajského kola.
Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke
Mgr. Magdaléne Segečovej, ktorá sprevádzala žiakov na súťaži hrou na akordeóne.
Srdečne im všetkým gratulujeme.
Úprimne sa tešíme z každého nového
úspechu našich žiakov a dúfame, že sa
žiaci našej školy budú i naďalej zúčastňovať rôznych okresných, krajských či
celoslovenských súťaží, a tým reprezentovať nielen samých seba, ZŠ s MŠ Horná Kráľová, ale i samotnú obec Hornú
Kráľovú v okrese Šaľa, Nitrianskom kraji
i v rámci Slovenska.

Pre deti je to najkrajší deň v roku,
kedy prežijú plno zážitkov a zábavy
v materskej škole, s rodičmi, ale aj
na iných akciách. V materskej škole
oslavujeme MDD celý týždeň, máme
na každý deň prichystané zaujímavé
športové, zábavné, ale aj hudobné aktivity pre deti. Tento rok nám počasie
veľmi nedoprialo, ale neodradilo nás
to ani od výletu do Malkia parku pri
Orechovej Potôni, kam sme vyhrali
začiatkom roka vstup zdarma. Zavŕšenie Medzinárodného dňa detí bolo
v piatok. Hneď ako sme sa najedli, nás
čakal 1. ročník olympiády v materskej
škole. Súťažili sme každý jeden a za
zvládnuté disciplíny nás čakali odmeny. Ďalej sme dopoludnia v spolupráci
so ZŠ videli predstavenie pánov policajtov, ktorí priniesli na ukážku svojich psíkov. Keď sme si oddýchli po
športovo náročnom dopoludní, poobede nás čakala opekačka a hry s našimi
kamarátmi zo škôlky, našimi rodičmi
a príbuznými. O sladké spestrenie
sa postarala mamička, ktorá priniesla veľmi peknú a chutnú tortičku pre
deti. Pri odchode domov bolo každé
dieťa obdarované drobným darčekom,
ako sa patrí na ich sviatok. Tešíme sa
už na budúci rok ako spoločne oslávime tento výnimočný deň.

Alexandra Ďurinová

Klára Veresová
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KISSJOŽKOV KRÍŽ MÁ 80 ROKOV
V roku 1939 dal rodák z našej obce – Jozef Kiss zhotoviť kríž v extraviláne našej
obce v smere na Lackov dvor pri dnešnej
panelovej ceste. Tento kríž dnes všetci
Hornokráľovčania poznajú pod názvom
„KissJožkov kríž“.
Lokalitu si pán Kiss nevybral náhodne
– práve v týchto miestach vlastnil pozemky, pestoval tu obilie a pásaval kravy. Nakoľko bol veľmi pobožný a často sa modlieval, oslovil svojho dobrého kamaráta
– Michala Fraňu, aby mu pri jeho roliach
vyhotovil kríž. Po ťažkej práci si tu mohol
odpočinúť a pomodliť sa. Vnučka pána
Jozefa Kissa, pani Magdaléna Siládiová
si spomína aj na jednu úsmevnú príhodu:

pásli a ona si ľahla pod kríž a znenazdajky
zaspala. Zobudila sa až na krik otca (Jozef Kiss), ktorý prišiel skontrolovať kravy. Pokým spala, kravy sa rozutekali krížom-krážom. Keď to mamina sestra, ktorá
sa práve prebrala z driemot, uvidela, tak
si po maďarsky s povzdychom zaspievala
– Édes volt az álom, keserű az ébredés“
(Voľne preložené: Sladký bol spánok, horké bolo prebudenie).

V roku 2007 prešiel kríž celkovou obnovou a rekonštrukciou na náklady Margity
Szklenárovej, dcéry Jozefa Kissa, aby jej
tak pripomínal pamiatku svojich predkov
a zachoval sa aj pre budúce generácie. Po
rekonštrukcii
bol kríž opätovne vysvätený
vtedajším
správcom našej
farnosti Jozefom Černákom.
Na vysviacku
šiel z dediny
autobus a zúčastnilo sa ho
veľké množstvo
Hornokráľovanov.
Dnes
už
štafetu prevzal
pravnuk Jozefa
Kissa – Vladi„Mama spomínala, že ku krížu chodieva- mír Siládi, ktorý chodí okolie kríža pravili aj so súrodencami kravy pásť. Jedného delne kosiť a upravovať. „Keď hneď veddňa vyšiel rad na maminu sestru. Kravy sa ľa kríža naukladali tie haldy vypílených

Začali práce na hasičskej zbrojnici

Foto: Michal Morvay

stromov, mamu skoro porazilo.“ uviedol
s úsmevom pán Siládi. „Chodievam to tam
pravidelne kosiť, nech to pekne vyzerá.“
KissJožkov kríž už osemdesiat rokov
tvorí neodmysliteľnú súčasť Hornej Kráľovej a patrí k naším najstarším pamiatkam. Mlčky nás zdraví pri vychádzke
po panelovej ceste na Lackov dvor. Ak
pôjdete nabudúce okolo, môžete mu vzdať
úctu a spočinúť v jeho okolí aj vďaka
pánovi Siládimu, ktorý po vzore svojich
predkov udržuje okolie kríža, ktorý nechal postaviť ešte jeho pradedo. Aj vďaka
nemu KissJožkov kríž nezostáva spustnutý, za čo mu patrí naše ďakujem.
RR
Foto: Archív Vladimíra Siládiho

Ako sme Vás už informovali v čísle 4/18, obec Horná Kráľová získala dotáciu
z Ministerstva vnútra SR na
prístavbu garáže a školiacej miestnosti k hasičskej
zbrojnici v celkovej výške
30 000,- EUR. Nakoľko
je však aj v tomto prípade
nevyhnutná finančná spoluúčasť obce, nezaháľali ani
členovia Dobrovoľného hasičského zboru pod vedením
Štefana Sýkoru a chopili sa
nástrojov.
Svojpomocne
vykopali základy prístavby

a z materiálu, ktorý dodala
obec, vybetónovali základy.
Na postup prác a dodržiavanie stavebného projektu dohliada Peter Šoka. Dodávateľ ďalších stavebných prác
bude vybratý na základe
výsledku procesu verejného obstarávania. Termín na
ukončenie prác je v zmysle
podmienok poskytnutej dotácie do 31.12.2022. Projekt
je financovaný zo štátneho
rozpočtu a rozpočtu obce
Horná Kráľová.
RR
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Deň detí spestril futbalový turnaj nádejí
Prvého júna, teda na sviatok našich najmenších, sa na futbalovom ihrisku konal
3. ročník turnaja s názvom IS cup. Išlo
o futbalový turnaj detí, hralo sa v dvoch
kategóriách – deti do deväť rokov (tzv.
U9) a do jedenásť rokov (U11). Okrem
domácich celkov si zahrali chlapci zo
susedných obcí Močenok, Hájske a tiež
dvojica Veľké Zálužie a Cabaj-Čápor.
Počasie organizátorom prialo, kto prišiel,
určite neoľutoval. Vidieť približne stovku
detí, ktoré vydali zo seba na maximum,
bol jednoducho pocit na nezaplatenie. Víťazi neboli dôležití, boli nimi všetci, ktorí
prišli a strávili peknú sobotu.
Spokojnosť neskrýval ani hlavný organizátor turnaja Imrich Sklenár. „S turnajom som bol ja osobne veľmi spokojný. Splnil všetky očakávania,“ povedal
mládežnícky tréner. Ako doplnil, hlavné
bolo, že boli spokojní rodičia a deti. Aké
vysvedčenie by vystavil tretiemu ročníku IS cupu samotný organizátor? „Hodnotiť by mali iní, ale ja by som dal dvoj-
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Foto: Ladislav Odráška

ku. Stále sa nájdu nedostatky. Dúfam,
že budúci ročník bude ešte lepší.“
Najväčšou odmenou pre deti bolo,
že po turnaji dostalo každé z nich balíček a medailu. Niektoré s ňou údajne
spali aj dve noci :).

A ako dopadli naše výbery? U11 pod
vedením Štefana Laláka obsadila tretie
miesto, deti do deväť rokov, ktoré vedie
Ľuboš Tóth, skončili na štvrtom mieste.
Ladislav Odráška
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ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Lýdia Vylimcová

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Blahoželáme novomanželom:
Pavol Pápay (Hlavná 113)
a Lucia Dulinková (Višňové)
Bc. Ivan Števko (Hlohovecká 251)
a Mgr. Veronika Ostrižová (Močenok)
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

Bc. Lucia Lencsésová (Nad Humnami 411)
a Ing. Marián Marczibányi (Galanta)
Janka Dobrovodská rod. Odrášková
(Nad Humnami 427)
a Attila Szvetko (Tvrdošovce)

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.

Vitajte medzi nami:
Rikardo Bilo
Michael Biskup
Martin Hajnovič
Eliáš Pápay
Patrik Borza
Marek Bilo
Júlia Šuleková
Hana Vančová,
Marcos Kalaba
Patrik Vereš

Navždy nás opustili:
Tibor Šárközi 74 rokov
Jaroslav Lešš 62 rokov
Pavol Brindza 62 rokov
Jozef Sklenár 81 rokov
Mária Benková 89 rokov
Margita Bočáková 72 rokov
Magdaléna Lenická 84 rokov
Mária Borzová 70 rokov
Gabriel Rist 64 rokov
Katarína Horváthová 87 rokov
Mária Lovásová 88 rokov
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OTVORENIE LETNÝCH PRÁZDNIN
NA JEDNOTKU

Vysvedčenia odovzdané, školy zamknuté, prázdniny sa
môžu začať. Hlavne pre všetkých školo a škôlkopovinných
sa Komisia školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry
a športu pri OZ rozhodla v prvý júlový víkend usporiadať
na futbalovom ihrisku akciu s názvom Otvorenie letných
prázdnin. Hlavnú časť programu tvorila simulovaná zrážka
áut, ktorú zabezpečila firma Autolaluch, nasledoval zásah
profesionálnych hasičov zo Šale. Súčinnosť zabezpečovali
dobrovoľní hasiči z našej obce. Nasledovala ukážka hasenia
zapáleného vozidla a následné odtiahnutie nepojazdných automobilov. Deti si mohli dvojicu hasičských áut a odťahovku pozrieť zblízka a odfotiť sa.
Pre každé dieťa bolo pripravené sladké prekvapenie,
okrem toho sa mohli dosýtosti vyskákať na skákacom hrade,
prípadne sa dať pomaľovať na tvár. „Veľmi sa nám to páčilo,
urobili ste peknú akciu pre deti,“ znelo najčastejšie hodnotenie rodičov po skončení vydareného podujatia.
Ladislav Odráška
Foto: Erika Hippová
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