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REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Začiatkom mesiaca - máj 2016 sa začala rekonštrukcia budovy 

materskej školy. Obec získala z Enviromentálného fondu dotáciu na 

výmenu strechy a výmenu otvorových výplní materskej  školy vo 

výške 183 148,00 eur, kde sa obec  podieľa na spolufinancovaní 5% 

spoluúčasťou. 

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je v mesiaci 

august- september tohto kalendárneho roka. 

V rámci rekonštrukcie sa vytvorí nové podkrovie, ktoré bude 

slúžiť v budúcnosti na vytvorenie ďalšej triedy a spálne. 

V mesiaci september materská škôlka privíta našich najmenších 

v novom šate. 
 
 

BUDOVANIE NOVEJ OBECNEJ CESTY  IBV ŠKOLSKÁ II.  
 

Ako sme už spomínali, obec pokračuje na budovaní novej spojovacej 

cesty Školská ulica – Vinohradnícka ulica. Stavebné povolenie bolo vydané 

v apríli tohto roka, taktiež je už 

vydané stavebné povolenie na 

plynárenské zariadenie, 

elektrický káblový rozvod, 

elektrické prípojky, verejné 

osvetlenie a povolenie na stavbu 

vodovodu a kanalizácie. 

Z technických dôvodov v 

tomto čase sa robia prekládky 

elektriny na ZŠ, MŠ a 

telocvični.  

Po uskutočnení tejto 

prekládky obec z vlastných 

finančných prostriedkov a so 

svojimi zamestnancami začne  

výstavbu oddeľovacieho plota 

cez areál školy, spojovacej 

cesty a cesty k budúcim 

stavebným pozemkom. 

Technický výkres - komunikácie a chodníky - IBV Školská ulica II 
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Časť cintorína má nové oplotenie 
V mesiaci apríl-máj tohto roka 

obec musela spevniť svah cintorína z 

východnej strany od ihriska. Spevnili 

sme ho hlinou a kameňom - vytvorili 

sme šikmú podpornú plochu, ktorá 

zabráni zosuvu a odtrhnutiu hlinenej 

steny od cintorína. 

Následne na to sme začali v 

mesiaci máj budovať nové oplotenie z 

betónových tvárnic – pri vstupe do 

cintorína. Tento plot má dĺžku 70 m a 

vybudovali ho naši zamestnanci z 

finančných prostriedkov obce. Cena za materiál, ktorý sme pri výstavbe použili, bola 

2700 Eur. 

 

Pokračujeme s rekonštrukciou chodníkov 
V týchto dňoch naši pracovníci 

pokračujú s ukladaním dlažby na Hlavnej 

ulici oproti kostola po dom so súpisným 

číslom 115, kde býva pani Turjanová.  

Dĺžka upraveného chodníka je cca 170 m. 

Obec financuje výstavbu z vlastných 

finančných prostriedkov. 
 

 

Rekonštrukcia kultúrneho 

domu  
Ako sme už informovali  v 

minulom čísle občastníka, obec získala 

dotáciu z ministerstva financií Slovenskej 

republiky na rekonštrukciu kultúrneho 

strediska v sume 20 000 eur. 

Z týchto  prostriedkov sa vybudovala hrubá stavba zadnej časti budovy 

kultúrneho domu.  

V tomto období podáva obec žiadosť s projektom na celkové dokončenie 

rekonštrukcie kultúrneho domu. Pevne veríme, že získame finančné prostriedky na 

túto veľkú stavbu, ktorá nám obohatí náš spoločenský a kultúrny život v obci. 

Na záver by som chcel touto cestou poďakovať všetkým občanom ktorí 

pomáhajú pri budovaní a zveľaďovaní našej obce aby sme sa v nej dobre cítili a stále 

ju skrášľovali. Zároveň kritizujem tých, ktorí v našej obci robia neporiadok a 

nevážia si prácu  ostatných občanov.                                           

                                                                   Emil Rábek, starosta obce 
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

Od začiatku roka zasadalo obecné zastupiteľstvo v našej obci 

štyrikrát, z toho raz mimoriadne. Prvé ponovoročné zasadnutie si 

poslanecký zbor naplánoval na 19. februára. Na začiatku schôdze 

zložil sľub nový poslanec Vladimír Žiak, ktorý nastúpil namiesto 

Jozefa Lenického. V ďalšom bode si prítomní vypočuli žiadosť Heleny Šuvadovej 

o podporu opatrovateľskej služby. Projekt je na dobu 33 mesiacov s účinnosťou od 

1. 2. 2016. Poslanci ho vzali na vedomie. V bode interpelácie vystúpil najprv Tibor 

Rábek ohľadom jarku pri autobusovej zastávke na ulici Domoviny, ktorý je plný 

vody a neodteká. Ďalšie dve interpelácie mal Michal Lencsés. Prvá sa týkala zmluvy 

so správcom počítačovej siete firmou Rejk-net, ktorá podľa poslanca nebola 

schválená zastupiteľstvom. Ďalší podnet sa týkal zmluvy na vývoz komunálneho 

odpadu – zvýšenia poplatku za komunálny odpad pre občana. Zástupca starostu 

Štefan Straňák mu dal na zasadnutí odpoveď, že zmluva s firmou Envi-geos je 

v poriadku. Poslednú interpeláciu mal František Lešš, ktorý mal pripomienku 

ohľadom zarovnania krajníc jarkov v obci, aby mala voda kam odtekať. Ide hlavne 

o Školskú a Hlohoveckú ulicu. OZ vzalo na vedomie plán práce redakčnej rady, 

správu o kultúrnych v podujatiach za rok 2015 a plán na rok 2016, tiež vzalo na 

vedomie návrh plánov práce odvetvových komisií. V bode rôzne schválili poslanci 

spísanie zoznamu občanov, ktorým boli poskytnuté jednorázové finančné výpomoci 

zo strany OZ. Informatívnu správu o stave opravy havarijnej situácie v klube 

mladých predniesol predseda komisie výstavby a územného plánovania Peter Šoka. 

Poslanci schválili na opravu 5000 eur. Starosta obce informoval o schválení dotácie 

z Enviromentálneho fondu vo výške 183 148 eur na projekt: Výmena strechy 

a otvorových výplní MŠ Horná Kráľová. Poslanci schválili spoluúčasť obce vo 

výške 9639,37 eur na tento projekt. Starosta zároveň informoval o možnosti získania 

finančných prostriedkov na dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu novej 

telocvične. Poslanci sa napokon uzniesli na možnosti rozšírenia jednej strany 

telocvične na doplnenie lavičiek a zateplenie. Ďalším krokom je vypracovanie 

projektovej dokumentácie potrebnej k projektu. Informatívnu správu o neschválení 

dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu podal Peter Šoka. Informoval, že sa dá 

znova podať nová žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu. K tomu je 

ale potrebné dopracovanie a prepracovanie pôvodného projektu podľa legislatívnych 

podmienok. Poslanecký zbor súhlasil s umiestnením stávkovej kancelárie 

v prevádzke Hostinec Kráľovan. Štyria poslanci podporili návrh Františka Lešša 

o poskytnutie jednorázového finančného príspevku vo výške 100 eur na potraviny 

pre Annu Novkovú. Tým pádom nebola schválená. O jedného poslanca menej 

hlasovalo za rovnaký návrh Mária Biháriho pre Editu Sarköziovú. Rovnako 

pochodila aj žiadosť Lýdii Toráčovej, ruku za návrh Mária Biháriho dvihli len dvaja 

poslanci. OZ neschválilo žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre PZ Dubina, nakoľko 

nespĺňala podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Poslanci schválili 

začatie výberového konania na vypracovanie projektu na elektroinštaláciu v ZŠ 

a MŠ. V závere informoval starosta o statickom posudku stavby bývalého TEST-u, 

ktorý hovorí o havarijnom stave budovy a doporučení odstránení objektu. Obecné 
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zastupiteľstvo uložilo oznámiť výsledok posudku nájomcovi firme TIBI. Zároveň 

uložilo vyvolať rokovanie so zmluvnými stranami za účasti obecného právnika.  

Druhé zasadnutie OZ konané 12. apríla malo na programe iba jeden hlavný 

bod. Starosta obce v ňom informoval o doručené zmluvy na poskytnutie podpory 

formou dotácie na rekonštrukciu MŠ Horná Kráľová z Enviromentálneho fondu. 

Šesť prítomných poslancov jednohlasne schválilo danú zmluvu. Poslanci rokovali aj 

v bode rôzne, schválili zmluvu o poskytnutí služieb medzi obcou a firmou Rejk-net. 

Takisto bola schválené zmluva o poskytnutí audítorských služieb medzi obcou 

a Darinou Palatickou. 

Už o deväť dní sa konalo tretie, tentoraz riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. V prvom bode rokovali o predaji pozemku pre Zoltána a Moniku 

Sklenárových, Emila a Jozefa Uhrových. Pozemok je na parcele 105/7 o výmere 471 

m2 a nachádza sa pri cintoríne. Poslanci s predajom súhlasili, podľa komisie 

výstavby je umiestnený bezprostredne medzi susediacimi pozemkami žiadateľov 

a nie je vhodný na ďalšie účely pre obec. OZ schválilo obsah textu do kroniky, ktorý 

predniesla kronikárka obce Veronika Holubková. V interpeláciách vystúpil František 

Lešš ohľadom predaja kusových cigariet maloletým občanom v pohostinstvách 

v obci. Druhý dotaz mala Mariana Zabáková, týkal sa kosenia chodníka, ktorý vedie 

z ulice Hlavná do ulice Domoviny. Informatívnu správu o stave rekonštrukcie 

Materskej školy predniesol poslancom starosta obce. Informoval poslancov, že sa 

stretne s bezpečnostným technikom ohľadom bezpečia detí a učiteliek v materskej 

školy a dohodnú sa ako riešiť prevádzku v Materskej škole počas rekonštrukcie. OZ 

schválilo predaj obecného pozemku pre Máriu Pénzešová o výmere 98 m2. Poslanec 

Lencsés Michal poďakoval za dobre odvedenú prácu správkyne telocvične p. 

Novkovej, počas prevádzky sauny za polročné zimné obdobie. A navrhol jej 

schváliť odmenu vo výške 10,00 Eur/mesiac, t.j. spolu 60,00 Eur (v čistom) za 6 

mesiacov, počas ktorej bola spustená prevádzka sauny. Poslanci boli jednohlasne za. 

Opäť sa riešila žiadosť PZ Dubina o mimoriadnu dotáciu, aj keĎ bola podaná po 

časovom termíne. Žiadosť však poslanci neschválili. Poslanci upravovali poplatky 

za prepožičanie klubu mladých. Po novom je pre občana z našej obce 25 Eur, pre 

občana z inej obce 45 Eur. OZ rokovalo aj o mesačnej odmene pre hlavného 

kontrolóra. Na návrh poslanca Šoku odsúhlasili poslanci ponechanie navýšenie 

mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra vo výške 15%, t.j. 470 Eur. Schvaľoval 

sa aj plat starostu, prešiel návrh Františka Lešša o ponechaní platu navýšeného 

o 40%, t.j. 2448 Eur. V samom závere vzalo OZ na vedomie informatívnu správu 

o stave zabezpečenia projektu a žiadosti o získanie dotácie na vytvorenie zberného 

dvoru v obci. 

Zatiaľ posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 24. júna. 

Poslanci schválili záverečný účet obce za rok 2015 a tiež VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. V bode 

rôzne navrhol poslanec Miloš Kopiary vytvorenie nových lavíc pri dome smútku. 

Základná škola žiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie nábytku 

do MŠ vo výške do 10 000 Eur. Na návrh poslanca Tibora Rábeka bolo 
schválených 5000 Eur. OZ súhlasilo s vybudovaním novej triedy a spálne 

v Materskej škole. V pléne sa opäť riešila mimoriadna dotácia pre PZ Dubina. Na 
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tretí pokus poslanci odklepli z rozpočtu 600 Eur. Kladne reagovali poslanci na 

žiadosť obyvateľov obce o osadenie dopravného zrkadla. Stáť by mali na Seredskej 

ulici pri vychádzaní z Vinohradníckej. OZ schválilo žiadosť Diany Slovákovej 

týkajúcej sa čiastočného výrubu stromov a živého plota v potrebnej dĺžke v parku na 

Seredskej ulici. V závere zasadnutia sa hlasovalo o odstránení stavby TEST-u. Štyria 

poslanci zo šiestich súhlasili s likvidáciou obecného majetku stavby TEST na 

základe právoplatného rozhodnutia o odstránení stavby zo dňa 16. 5. 2016 vydaného 

stavebným úradom. 

Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 

 

Základná škola v školskom roku 2015/2016 
 

V školskom roku 2015/2016 našu školu navštevovalo 159 žiakov v 1. až 9. 

ročníku, z toho 11 žiakov sa vzdelávalo v špeciálnej triede. Vyučovanie 

zabezpečovalo 14 pedagogických zamestnancov. V Školskom klube pracovali 2 

oddelenia a navštevovalo ho 53 žiakov 1. až 5. ročníka. 

Počas školského roka bola škola zapojená do projektov: Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Moderné 

vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Ovocie pre školy. Do novembra 2015 bola 

škola zapojená do Projektu inkluzívnej edukácie (PRINED), v rámci ktorého na 

škole pôsobila špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a dve asistentky 

učiteľa.  

Počas školského roka dve pedagogické zamestnankyne ukončili vzdelávanie 

v odbore špeciálna pedagogika, dve pedagogické zamestnankyne ukončili adaptačné 

vzdelávanie, jedna pedagogická zamestnankyňa ukončila inovačné vzdelávanie 

v oblasti športu: plávanie a tanca, tri pedagogické zamestnankyne začali so 

vzdelávaním v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Školské podujatia a významné úspechy žiakov : 

Krúžková činnosť: Divadelný krúžok, Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo 

slovenského jazyka pre žiakov 9. ročníka, Anglický jazyk hrou pre 1, stupeň ZŠ, dve 

oddelenia krúžku Konverzácia z anglického jazyka pre 2.stupeň ZŠ,Tanečný krúžok, 

Výtvarníček, Výtvarno-umelecký krúžok, Futbalový krúžok, Zdravotník, 

Z rozprávky do rozprávky, Spoznávame a pestujeme rastlinky. 

Pochvala riaditeľom školy tomto školskom roku bola udelená žiačke 8. triedy 

Viktórii Vráblikovej za 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády 

a úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostných a umeleckých súťažiach. 

  Mgr. Katarína Porhajašová, riaditeľka ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej 

 

 Materská škola v školskom roku 2015/2016 
   

V šk. r. 2015/16 navštevovalo našu MŠ 45 detí, z toho 15 detí odchádza do 1. 

ročníka ZŠ. Na škole pracujú 4 pedagogické zamestnankyne, 2 prevádzkové 

zamestnankyne, 5 zamestnancov ŠJ. 
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Od 1.2.2016 odišla do dôchodku naša pani zástupkyňa – Mária Veresová. 

Touto cestou sa jej chcem poďakovať za roky úspešnej pedagogickej práce, ktorú 

venovala našim deťom. Na zaslúžilom odpočinku jej prajeme pevné zdravie a 

rodinnú pohodu. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali podľa Školského 

vzdelávacieho programu „Cesta do ríše zdravia“. Denný poriadok obsahoval hry a 

herné činnosti, pohybové a relaxačné činnosti, edukačné aktivity, ktoré obohatili 

našu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Z aktivít vyberáme: Mikuláš v MŠ, karneval, 

plavecký výcvik, gulášové posedenie, olympiáda v Nitre, tvorivé dielne s rodičmi..... 

Na škole pracoval v popoludňajších hodinách krúžok šikovných rúk a anglický 

krúžok. 

V týchto dňoch sa začala realizovať rekonštrukcia našej materskej školy, 

rekonštrukčné práce budú prebiehať v letných mesiacoch, z toho dôvodu je 

prerušená prevádzka na MŠ. Tešíme sa na mesiac september, keď prídu naše deti do 

„novej“ krásnej škôlky. 

Poďakovanie za novú škôlku patrí hlavne p. starostovi Emilovi Rábekovi, 

ktorému veľmi záleží na tom, aby sa naše deti cítili v škôlke dobre a bezpečne. 

                          Eva Sýkorová, zást. pre MŠ                                                                           
 

 

Seniori, pozor na podvody! 
 

V poslednom čase aj v našom regióne sa premnožili podvody na starších 

ľuďoch. Scenár je pri väčšine z nich podobný. Podvodníci zavolajú dôchodcovi 

a vydávajú sa pritom za jeho rodinného príslušníka. Starších ľudí obalamutia, že ide 

o skutočného príbuzného. V telefóne žiadajú o finančnú hotovosť za účelom 

pôžičky, pričom oznámia, že pre peniaze nemôžu prísť osobne a poprosia dôchodcu, 

aby peniaze odovzdal osobe, ktorú k nemu pošlú.  
Policajný zbor zaznamenal v našom okolí viacero prípadov, kedy 

dôchodcovia prišli o svoje celoživotné úspory. V niektorých prípadoch sa seniorom 

podarilo podvodu predísť tým, že po telefonáte s legendou „vnuk“, ihneď 

kontaktovali svojich príbuzných a tak vyšlo najavo, že sa ich niekto pokúšal 

podviesť alebo jednoducho povedali, že peniaze nemajú a páchateľ viackrát 

nezavolal. 

Jedno za varovaní polície hovorí o tom, aby seniori svoje úspory v žiadnom 

prípade nedávali cudzím osobám. Takíto páchatelia dokážu pôsobiť veľmi 

dôveryhodne a staršieho človeka obalamutia tak, že je presvedčený, že telefonuje 

skutočný príbuzný. „Žiadame tiež mladších príbuzných, aby svojich seniorov na 

takéto praktiky upozornili. Pozor treba dávať aj na podvodníkov, ktorí sa vydávajú 

za pracovníkov poskytujúcich rôzne služby (elektrikári, vodári, pracovníci poisťovní 

a pod.),“ znie informácia od polície.  

                                                              

Mgr. Ladislav Odráška, člen RR KZ 
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Ihrisko ničia vandali 
 

Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli základnej školy, bolo 

vybudované v roku 2010. Celkové náklady na jeho výstavbu boli vo výške 

viac ako 63 tisíc eur. Obci sa podarilo získať dotáciu, časť peňazí išla aj 

z obecnej pokladnice. Počas vyučovania je prístupné pre žiakov ZŠ, 

v popoludňajších  hodinách aj pre širokú verejnosť. Hrá sa na ňom najmä 

futbal, okrem toho sú na ihrisku aj basketbalové koše, zahrať sa na ňom dá aj 

volejbal a tenis. 

Napriek tomu, že 

je v prevádzke len šesť 

rokov, stihlo už 

prekonať viaceré 

ťažkosti. Problémom je 

najmä vandalizmus. Po 

pár rokoch užívania boli 

sieťky na bránkach 

vandalmi úmyselne 

rozstrihané . Nahradené 

boli pletivom. Ani to 

neodradilo niektorých 

neprispôsobivých 

a deravé sú aj tie. Okrem 

toho je poškodená aj ochranná sieť po celom obvode ihriska. Obec sa pred 

časom snažila riešiť problém inštalovaním kamier, ani tie neodradili 

vandalov. 

V súčasnosti je situácia taká, že diery sú nielen v bránach, ale 

ochranné pletivo je z každej strany násilne odtrhnuté od mantinelu. Ihrisko je 

majetkom obce, ktoré na jeho výstavbu vynaložila nemalé finančné 

prostriedky. Mali by sme si viac chrániť, čo je naše a slúži nám.  

 

 
OZNAMY OBCE 

Oznamujeme občanom, že do našej obce bude dochádzať mobilný mliečny 

automat na predaj surového kravského mlieka. Cena za 1 liter je 0,70 eur. V Hornej 

Kráľovej bude každý štvrtok na miestnom trhovisku od 14,45 – 15,10 hod. 

Počas štátnych sviatkov sa mlieko nepredáva. V prípade meškania viac 

ako 15 min. volajte 0903 255 198. 
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V OBCI MÁME MOTOKROSOVÚ DRÁHU 
 

Necelý rok (október 2015) funguje v katastri našej obce motokrosová 

trať. Za jej vznikom stojí partia mladých nadšencov tohto športu z H. 

Kráľovej, Hájskeho a Močenku. Nachádza sa pri výjazde z obce smerom na 

Geríc. „Dlhšiu dobu sme hľadali miesto, kde by sa dala spraviť takáto trať. 

Keďže vhodných  priestorov veľa nebolo a Tópart bola správna voľba, 

dohodli sme sa, že to bude ideálne miesto,“ priblížil začiatky Patrik Švondra, 

jeden zo spomínanej partie, ktorá stojí za výstavbou trate.  

Nadšenci motokrosu následne kontaktovali starostu obce, ktorý im 

navrhol, aby si od občanov bývajúcich v okolí vyžiadali ich stanovisko. 

Všetci okrem jednej pani im dali súhlasné stanovisko. Potom podali žiadosť 

aj obecnému zastupiteľstvu, ktoré ju na konci júna schválilo. Návrh 

obsahoval aj dni, kedy sa môže jazdiť (streda, sobota 13.00 – 19.00 h, 

nedeľa 15.00 – 18.00 h). Chlapci začali s výstavbou, techniku si 

zabezpečovali sami. Po ukončení dráhy však prišli sťažnosti občanov. 

Obyvateľom, najmä okolitých domov vadil hluk prichádzajúci z motoriek. 

Svoje sťažnosti sformulovali formou petície na OcÚ, v ktorej žiadali 

zrušenie trate Tópart. To všetko bolo v decembri 2015.  

Poslanecký zbor napokon prijal jednomyseľne uznesenie, v ktorom 

ruší z prevádzkových hodín trate  nedeľu a zároveň uložil komisii výstavby 

nájsť návrhy na novú lokalitu pre jazdenie motokrosu v obci. V katastri sa 

napokon nenašla iná vhodná lokalita, ktorá by vyhovovala podmienkam 

motokrosárov.  

Odvtedy sa na trati jazdí len dva dni (sobota, streda). Problémy ale 

nekončili. „Nejaký dobrák nám začal robiť neplechu na trati (rozhadzovať 

pneumatiky po trati, počmáral informačnú tabuľu). Nevieme, komu to mohlo 

vadiť,“ pokračuje Švondra.  

Na trati chodievajú jazdiť traja-štyria motokrosoví nadšenci, súťažne 

závodí iba náš občan Patrik Švondra (amatérske súťaže).  

Mgr. Ladislav Odráška, člen RR KZ 
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KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
     

Z podujatí kultúrneho života obce vyberáme: 

 Posledný aprílový deň sa v obci už tradične konala slávnosť stavania 

MÁJA. Po príhovore starostu Emila Rábeka nasledoval kultúrny 

program, v ktorom účinkovali domáce spevokoly MO Matice slovenskej 

a MO Csemadok-u. Moderátorkou podujatia bola Mgr. Veronika 

Holúbková. O občerstvenie  -  zabíjačkové špeciality a víno -  sa postarali 

členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru. 

 V rámci osláv Dňa matiek sa uskutočnila premiéra divadelnej hry 

TRETIA SUDBA, na motívy rozprávky Slávik od H. Ch. 

Andersena, ktorú naštudovali žiaci našej ZŠ – členovia Kráľovského 

detského divadelného súboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Vlasty 

Bálešovej. V hlavných úlohách sa predstavili naši skúsení divadelníci 

Adamko Siládi, Radko Kompas, Natálka Lovászová, Karolínka Lenická, 

Saška Lenická, Sevko Odráška a Barborka Matušicová. Svojimi 

hereckými výkonmi nás potešili noví mladší členovia divadelného súboru 

Natálka Dobšová, Lilli Lenčéšová, Kamilka Mutišová, Barborka 

Odrášková, Lukáško Vencel a Vivi Borčinová. 

 1. jún – MDD už tradične patrí našim deťom. Miestna základná škola v 

spolupráci s deviatym ročníkom zorganizovala pre detí rôzne hry a 

súťaže. Miestni poľovníci pripravili pre deti chutný guláš.  
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 MDD v materskej škole sa konalo v piatok 3. 6. na futbalovom štadióne, 

kde pre naše najmenšie deti bolo pripravené maľovanie na tvár, rôzne 

súťaže a taktiež guláš,  ktorí navarili rodičia detí. 

 Tradične žiaci 9. ročníka 28. júna ukončili tanečný kurz venčekom. Toto 

podujatie je súčasťou  rozlúčky deviatakov so školou, na ktorej ich 

sprevádzajú pedagógovia a rodičia.  

 

Pozvánka na obecné dni – HODY 2016 
 

Obec Horná Kráľová a Miestne kultúrne stredisko vás srdečne 

pozývajú na slávnosť Obecných dní, ktoré sa budú konať v dňoch od 10. - 

12. 9. 2016 v areáli futbalového štadióna. V sobotňajšom kultúrnom 

programe vystúpia folklórne súbory a spevokoly MO Matice slovenskej, MO 

Csemadok-u a dievčenského súboru Kráľovanky. Z hostí to budú spevácky 

súbor Bábčanka z Bábu, folklórny súbor Jaročan z Jarku,  Zugovanka z 

Močenku, Viktória Stachová zo Šoporne, maďarský spevokol z partnerskej 

obce Kestúc z Maďarska,  tanečná skupina Strangers Junior.  

 

Súčasťou programu bude aj prezentácia občianskych združení vo 

varení guláša s ponukou účastníkom osláv na ochutnávku. Kultúrne 

podujatie vyvrcholí discozábavou. Pre návštevníkov a hostí je pripravené 

bohaté hodové občerstvenie. 

Nedeľa 11. 9. 2016 patrí hodovým sv. omšiam v slovenskom a 

maďarskom jazyku, popoludnie športovým futbalovým stretnutiam. 

V pondelok 12. 9. 2016 vyplnia predpoludňajšie hodové bohoslužby a 

popoludní tradične futbalové stretnutia mužstva dospelých, dorastu a starých 

pánov. 

V priebehu obecných a hodových dní budú návštevníkom k dispozícii 

kolotoče a rôzne atrakcie. 
    Anna Vencelová, členka RR  

 

Blahoželáme Eve Hipovej dlhoročnej pracovníčke 

OcÚ k jej životnému jubileu 60 rokov. 

Touto cestou jej želáme veľa zdravia, šťastia 

a rodinnej pohody. 
V pokojnom, tichom žitia prúde 

Ďalší rad rokov nech Ti rastie 

A každý deň nech sviatkom bude. 

Prinesie radosť, lásku, šťastie. 
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Návšteva u prezidenta Slovenskej republiky 
 

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, prezident 

Slovenskej republiky prijal delegáciu dobrovoľných hasičov, ktorí sa svojou 

aktívnou prácou zúčastňujú na rozvoji humánnej činnosti Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR. 

Z našej obce sa tejto slávnosti zúčastnil Štefan Sýkora, ktorý v 

súčasnosti zastáva aj 

funkciu veliteľa 

dobrovoľných 

hasičov v okrese 

Šaľa. Za jeho 

dlhoročnú prácu 

dobrovoľného hasiča 

obdržal významné 

ocenenie a bol 

pozvaný na osobné 

stretnutie s 

prezidentom 

slovenskej republiky 

Andrejom Kiskom.  
 

Hasiči na návšteve v základnej škole 
 

Chcel by som vás informovať o športovej hasičskej činnosti 

DHZ v obci. Dňa 27. 4. 2016 sme v ZŠ predviedli ukážku hasenia 

požiaru, v spolupráci s profesionálnym útvarom zo Šale. Prišli dvomi 

cisternovými vozidlami. Po ukážke uhasenia požiaru urobili deťom 

odbornú prednášku o práci s technikou, ktorá sa nachádzala v 

zásahových vozidlách. Deti si mohli pozrieť aj vnútorné vybavenie 

vozidiel. 

Najmenšie deti v MŠ učili naši dobrovoľníci zhadzovať fľaše plnené vodou, 

pomocou vedrovej striekačky. 

Po tejto akcií sa k nám prihlásili deti, ktoré mali ochotu učiť sa hasičskú 

prácu. Začali sa pripravovať na súťaž hra PLAMEŇ, ktorá sa konala tento rok 14. 5. 

2016 vo Veľkom Lapáši. 

 

V náročnej príprave sa počet detských členov znížil a vo Veľkom Lapáši sme 

boli ako pozorovatelia. Teraz sa s deťmi pripravujeme na súťaž v Lužiankach, ktorá 

by mala byť koncom júna. 
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Naše zmiešané 

družstvo mužov a žien sa 

zúčastnilo 7.5.2016 

okresnej súťaže v 

Močenku, kde skončilo na 

štvrtom mieste. 

Zúčastnených bolo šesť 

mužstiev zo Šalianskeho 

okresu. 

Pri týchto akciách 

sme mali plnú podporu 

nášho pána starostu, 

samozrejme aj finančnú, 

za ktorú mu touto cestou ďakujeme. 

                                                                     Štefan Sýkora, predseda  DHZ 

 

Čistenie a upratovanie v obci 
 

Komisia verejného poriadku pri OcÚ v rámci „Dňa Zeme“ zorganizovala dňa 

23. 04. 2016 druhý ročník čistenia okolia našej obce v častiach „Malomút“ a 

„Geríc“. 

Tak ako v minulom roku, aj teraz bola hojná účasť nielen školopovinných 

detí, ale aj skôr narodených. Okrem nich prišli akciu podporiť aj mamičky 

s najmenšími detičkami. Poďakovať by sme sa chceli aj poľovníkom 

z Poľovníckeho združeniu „Dubina“, ktorí okrem upratovania pomohli aj so 

zapožičaním techniky a prívesu, v ktorom si jazdu užili najmä tí najmenší. Obecný 

úrad zasponzoroval pre zúčastnených občerstvenie a sladkosti . 

Na

priek 

tomu, že 

počasie 

nebolo 

ideálne, 

prišli 

všetci 

s dobrou 

náladou 

a s 

chuťou 

urobiť 

pre našu 

obec niečo užitočné. V konečnom dôsledku všetci zúčastnení urobili niečo pozitívne 

aj pre seba, a tam určite patrí pohyb, pobyt na čerstvom vzduchu a v rámci 
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udržiavania dobrých vzťahov aj kontakt s inými obyvateľmi našej obce, s ktorými 

sa, vo všedný deň bežného uponáhľaného spôsobu života, nestretávame. 

V rámci upratovania a čistenia účastníci naplnili niekoľko traktorových 

vlečiek odpadu. Brigádnici sa po dobre vykonanej práci presunuli na futbalový 

štadión, kde ich čakalo úprimné poďakovanie za vykonanú prácu a ohnisko 

s lavičkami, špekáčiky a vynikajúci guláš. Po výdatnom obede sa deti vyšantili na 

hracích zariadeniach a zelenom trávniku futbalového štadióna. 
 Po pekne strávenom dni sa všetci príjemne unavení okolo 15.00 hodiny 

pobrali domov s dobrým pocitom a peknými zážitkami. 

   František Lešš, predseda komisie verejného poriadku 

Deň detí, otcov a rodiny v KESTÚCI 

 

Dňa 28.05.2016 naša partnerská obec Kestúc zorganizovala pestrý program 

na „Deň otcov“, ktorý  bol určený nielen oteckom, ale hlavne pre deti. 

Našich 33 občanov spolu s deťmi sa zúčastnilo v tento deň na ihrisku 

v Kestúci. Kestúčania mali pripravený bohatý program. Okrem súťaže vo varení 

guláša, ktorý bol určený pre oslávencov - oteckov, bolo mnoho aktivít práve pre 

deti.  

Miestni hasiči zinscenovali pád parašutistu, ktorý pristál na jednom zo 

stromov a následne ho hasiči vyslobodili a zachránili. Na lanách, ktorými zachránili 

parašutistu, sa po skončení záchrannej akcie,  spúšťali aj 

prítomné deti. Neskôr ich čakalo vystúpenie kúzelníka 

a cirkusových artistov, ktorý mali so sebou aj plazy 

a deti si mohli tieto hady pohladkať. Okrem toho ich 

čakalo maľovanie na tvár, niekoľko športových aktivít, 

ako napríklad trampolína, 

futbal, prekážkový beh 

a ďalšie. Nevynechali  ani 

tvorivé práce, kde si 

vyskúšali hrnčiarsky kruh 

a vytvorili si hrnčeky, 

ktoré aj vlastnoručne 

pomaľovali. 

Ako bonus deti 

dostali voľné lístky na cukrovú vatu a zmrzlinu, takže 

ich radosť vystáť si rad a dostať tieto maškrty bola 

oprávnená. 

 Oteckovia teda so svojimi ratolesťami 

strávili príjemný deň, kedy nemuseli myslieť na 

starosti a povinnosti doma. 

 

 František Lešš, predseda komisie verejného poriadku                                                  
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Vítajte medzi nami:   

Dominika Biháryová      nar. 5.4.2016,  Domoviny 712 

 

Matúš Bašták                 nar. 15.4.2016, Topoľová 66 

 

Matej Sabo                     nar. 17.5.2016, Vinohradnícka 613 

 
 

Blahoželáme novomanželom: 

Monika Laurenčíková Thomas Jellouschek 

Sliváš II. 364                     Viedeň, Rakúska republika 

 

Nikoleta Vörösová            Dezider Angyal 

Športová 26                       Šaľa – Veča,  

 

Miriam Dičérová               Oliver Trakovický 

Nad Humnami 436            Nitra – Staré mesto  

 

Jozef Lovász                      Ing. Kristína Mihalčíková 

Vinohradnícka 574            Močenok 

 

Olívia Lenčéšová               Tibor Lenčéš 

Sliváš II. 342                      Hájske 

 
 

 

 
 

 

Navždy nás opustili: 

Katarína Rábeková 88 r., Michal Kostka 74 r., Priska Medovčíková 83 r., 
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 

           

Futbalisti po sezóne 
 

Určite jednu z tých vydarenejších sezón absolvovali naši seniori. 

V piatej lige Stred obsadili napokon najmä vďaka dobrej jari konečné 

štvrté miesto. Bronzová priečka im utiekla v poslednom kole. V 30 

zápasoch získali 54 bodov. Potešiteľné je, že sa trénerovi Ladislavovi 

Kokešovi ml. darí do tímu zapracovávať aj mladých odchovancov 

KFC /M. Tóth, D. Tóth, A. Šuraba/.  

Náš dorast skončil v VI. lige skupiny B na šiestom mieste 

spomedzi 12 mančaftov. Družstvo sa pod vedením kormidelníka 

Rudolfa Blaška skonsolidovalo a v 22 dueloch vybojovalo 38 bodov. 

Ôsme miesto patrí po sezóne 2015/16 zverencom Ľubomíra 

Straňáka. Naši žiaci na to potrebovali zisk 24 bodov. Vyzdvihnúť 

treba najmä fakt, že tím netrápili až v takej miere kvantitatívne 

problémy. Jedným z dôvodov je aj vytvorenie tímu mladších žiakov, 

tzv. benjamínky.  

Práve novovzniknuté družstvo, vedené Imrichom Sklenárom , 

má za sebou prvý rok účinkovania. Hralo aj súťažne, chlapci odohrali 

20 duelov. V tabuľke skončili síce na poslednom mieste, každopádne 

skutočnosť, že chlapci hrajú dlhodobú súťaž, je pre nich len plus. 

Piatym (!) mládežníckym tímom v rámci klubu je prípravka, 

ktorá účinkovala v Minilige M. Stocha. Súťaž sa hrala turnajovým 

spôsobom, jej účastníkmi boli okrem nás Hájske a Veľké Zálužie. 

Spomenúť musíme aj fakt, že sa náš mančaft delil dokonca na 

mladších a starších. Klobúk dolu pred trénerom Imrichom Sklenárom, 

ktorý pri deťoch odvádza výbornú prácu. 
                                      

 Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR KZ 
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