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Z VÝSTAVY MLADÝCH MALIAROV 
 

 V rámci svojej činnosti Miestne kultúrne stredisko na podnet 

mladých tvorcov inštalovalo v priestoroch kultúrneho domu výstavu 

mladých maliarov z našej obce. Vernisáž výstavy sa konala v piatok 16. 

októbra 2015 za účasti autorov vystavených obrazov: Martina Morvaya, 

Silvii Bobekovej, Andrea Tótha, Kristíny Vörösovej a Beáty Lenčéšovej. 

Výstava  trvala 10 dní a navštívilo ju 500 záujemcov. Naposledy bola v obci 

obdobná výstava pred 10 rokmi. 
 

Martin Morvay:         
Ako asi každý umelec, bol som aj ja 

odchovaný najskôr na ceruzke a časom som 

prešiel na rôzne iné perá,tuše,atramenty. Ďalej 

som pokračoval v kresbe s pastelmi-suchý,mastný 

a olejový. Po čase kresby musela prísť 

samozrejme maľba. Začal som akvarelom, ktorý 

zostal u mňa veľmi obľúbený. Osobne ho mám 

asi najradšej. Je to asi pre jeho vlastnosti zachytiť 

svetlo a jeho jedinečná stopa na výkrese. Počas 

vysokej školy som mal ročnú pauzu, pretože som 

mal málo času. Vrátil som sa k tomu a začal som 

si osvojovať akryl. Posledné dva roky sa venujem  

akrylu, konkrétne portrétu. V budúcnosti by som 

rád prešiel na spreje a airbrush. Až na záver si 

chcem nechať asi tú tzv. kráľovskú disciplínu a to 

je maľba olejom. Do budúcna chystám svoj blog, 

kde by som rád predstavil rôznych umelcov a ich 

tvorbu. Uvidíme čo z toho sa podarí. 
 

Silvia Bobeková: 
Mám 24 rokov a umeniu sa 

venujem teoreticky aj prakticky 9 rokov. 

Nikdy to  nebolo tak naplno ako posledné 

dva roky. Zaoberám sa maľbou nie len na 

plátno, ale realizujem ju aj na rôzne 

predmety ako pierka, listy a pod. Ďalšou 

vecou, v ktorej som sa našla sú rôzne 

kresby  

a ilustrácie a nedávno som začala aj s 

maľbou na textil a rovnako realizujem aj 
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môj obľúbený bodypainting. Samozrejme, robím práce aj pre ľudí ak majú 

nejakú požiadavku na portrét alebo obraz. Umenie sa stalo nie len mojím 

koníčkom ale aj vášňou a životným štýlom, ktorý ma bude sprevádzať už do 

konca života. Ako sa vyjadril jeden známy španielsky umelec Pablo Picasso: 

"Umenie zmýva z duší prach každodennosti." 
  

Andrej Tóth: 
Kresleniu sa venujem prakticky od malička, vždy ma to veľmi bavilo 

a napĺňalo. Spočiatku som kreslil 

väčšinou autá, keďže som aj veľký 

motoristický fanúšik, neskôr som 

prešiel  na iné veci ako sú zvieratá, 

príroda, rôzne postavy, konštrukcie a 

predmety. V poslednom čase kreslím 

väčšinou portréty ľudí a zvierat na 

objednávku. Pri mojej tvorbe 

najčastejšie používam uhlíkové 

ceruzky a obyčajné farbičky, ktoré sa 

dajú kúpiť v každom papiernictve. 

Sem tam na kresbu použijem suchý 

pastel alebo prírodný uhlík. V 

budúcnosti by som chcel vyskúšať 

maľovanie na plátno a posunúť sa 

zase niekam ďalej. 

 

Kristína Vörösová: 

Maľovanie a kreslenie ma bavilo už odmalička, avšak prvé pokusy o 

iné kresby, ako detské, 

prišli asi pred tromi rokmi. 

Odvtedy sa snažím 

napredovať a zlepšovať. 

Hoci nie vždy si nájdem 

čas na moju záľubu, no keď 

sa mi to podarí, nedokážem 

sa odtrhnúť od štetca, či 

ceruzky. V tomto koníčku 

som našla najmä 

ukľudnenie a akúsi 

možnosť využiť svoju 

fantáziu, a tak ma táto 

vášeň drží dodnes. 
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Beáta Lenčéšová: 

Moje tvorivé začiatky siahajú do študentských čias, keď som 

nakreslila prvé portréty a namaľovala sériu zátišia so slnkom a palmami. 

Temperové farby som vyskúšala i pri maľovaní rôznych motívov na vajíčka. 

A keď sa  mi náhodou rozbilo namaľované vajíčko, napadlo ma, že 

farebnými škrupinkami polepím ďalšie vajíčko.   

Veľmi rada však skúšam rôzne 

techniky, materiály a tak vznikajú nové 

výtvory. Na vajíčka využívam i 

mramorovanú techniku, aj techniku 

popraskania krakelovacím lakom. Rok 

sa venujem patchworku – vianočné 

gule, zvončeky, veľkonočné vajíčka, 

najnovšie ma nadchli stromčeky šťastia 

a servítková technika. 

Ešte by som chcela spomenúť moje 3D obrázky, pre ktoré ma 

inšpirovala moja práca s deťmi – ich svet spojený s rozprávkovými 

postavičkami. Nazvala som ich „ Detský svet pohľadom učiteľky“.  

Neprezradím, aké iné techniky mám v pláne ešte odskúšať, verím, že 

sa mi ich podarí zrealizovať a potešiť vás nimi na niektorej z ďalších 

výstaviek. 

 

Za pánom kardinálom Korcom 

     Pán kardinál zomrel v sobotu 24. 

októbra 2015 vo veku 91 rokov. Jeho život v 

období totality bol veľmi zložitý a ťažký. Za 

cirkev, duchovenstvo, za práva veriacich bol 

neustále prenasledovaný a viackrát väznený. 

Bol symbolom podzemnej cirkvi v čase totality. 

Po revolúcii ho Svätý otec Ján Pavol II. 

vymenoval za nitrianskeho sídelného biskupa, 

neskôr z a kardinála. Mal veľmi srdečný vzťah 

k našej obci a to i v súvislosti so stavbou 

nového kostola. Stavbu božieho chrámu 

všemožne podporoval modlitbami, morálne a 

podľa možností aj finančne. V roku 2004 p. 

kardinál Korec v rámci prvej bohoslužby 

posvätil nový kostol a oficiálne ho dal do prevádzky veriacim. 
                             Odpočinutie večné daj mu  Pane 
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Investičné akcie obce- rok 2015 
 

 Aj v tomto roku si miestna samospráva uplatnila na príslušných 

ministerstvách žiadosť na pridelenie dotácie na finančné náročné akcie ako 

je rekonštrukcia kultúrneho domu, rekonštrukcia budovy a priestorov MŠ a 

oprava miestnych komunikácií a chodníkov. Projekčne pripravené akcie boli 

v termíne predložené na úrady ministerstva. Odpoveďou na našu žiadosť 

bolo oznámenie, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov účelová 

dotácia obci nebude pridelená. Preto obec toto ministerské stanovisko vzalo 

na vedomie a rozhodlo sa pre realizáciu finančne menej náročných akcií 

financovaných z vlastného rozpočtu. Ide o tieto akcie: 

 vybudovanie spevnenej prístupovej cesty k plánovanej prístavbe KD v 

dĺžke cca 50m a vybudovanie oplotenia zo štiepaných blokov vo výške 

2m. Máme prísľub na pridelenie mimoriadnej dotácie v sume 20 000 eur 

na rekonštrukciu kultúrneho strediska v závere tohto roka 

 obec vo vlastnej réžii vykonala rozsiahlu rekonštrukciu telocvične v 

rozsahu: výmena starých okien za plastové, GO vykurovania /kotol, 

rozvody/, výmena osvetlenia za úsporné, zabezpečenie nevyhovujúcej 

podlahy novou krytinou z gumopeny, obnova maľovky v celom objekte  

 v obci sme začali s rekonštrukciou chodníkov na Hlavnej ulici, doposiaľ 

je upravený chodník v dĺžke cca 300 m. Na akciu sme z rozpočtu zakúpili 

5 000 m
2
 dlažby a ak počasie dovolí  v prácach sa bude pokračovať 

 na stavbu novej obecnej cesty pre 48 stavebných pozemkov prebehlo 

územné konanie a sú zadané materiály na začatie stavebného konania. 

Priestor je pripravený na výstavbu infraštruktúry v tejto časti obce 

/vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina/  

 a stavbu prípojok k stavebným pozemkom 

 je zámer na vypracovanie projektu na stavbu Zberného dvora / zber 

elektroodpadu, pneumatík, nebezpečného odpadu, olejov z domácností, 

motorových olejov, farby a obalov z farieb, riedidlá a iné komodity. 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje zberný dvor umiestniť do areálu 

bývalého podniku TEST. Pozemok a jestvujúce objekty sú vo vlastníctve 

obce.  

 Obecnú komunikáciu na Školskej ulici sme rozšírili a vybudovali dva 

priechody pre chodcov 

Všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácií investičných akcií, patrí 

moje úprimné poďakovanie a rovnaký elán a úspešnosť želám občanom aj 

do nastávajúceho roka 2016. 
 

                                                                                   Emil Rábek, starosta obce 
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 O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
      

V druhej polovici roka sa roztrhlo vrece s obecnými 

zastupiteľstvami. V júnovom schválili poslanci zakúpenie 

elektrického kompostéra pre zariadenie školského stravovania pre 

ZŠ s MŠ. Hlasovalo sa aj o plate starostu. Prvý návrh bol navýšenie k základnému 

platu 30 %, ten však neprešiel. Ujal sa druhý návrh, ktorý navrhol zástupca 

starostu Štefan Straňák. Ten navrhol starostovi obce pridať k základnému platu 

40%. Emil Rábek tak po novom zarobí 2379 eur. OZ schválilo nákup stavebného 

materiálu (zámková dlažba a obrubníky) v množstve 5000 m
2
, ktoré sa použijú na 

nové cesty, chodníky a opravu starých chodníkov  v obci. V rôznom predniesli 

svoju žiadosť o vybudovanie motokrosovej trate P. Švondra a I. Antoš. Dvojica 

priniesla aj podpisy od vlastníkov nehnuteľností bývajúcich v okolí. Poslanci ich 

žiadosť po preverení u právnika schválili. Poslanci súhlasili s predajom obecného 

pozemku v kat. území Horná Kráľová, E-KN, pôvodná parcela číslo 271/7, o 

výmere cca 37 m
2
, v sume 5,- Eur/m

2
,  pre žiadateľa Petra Hanáka, trvale bytom 

Šaľa, Cintorínska č. 8, s tým, že bude spísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, 

nakoľko je potrebné zameranie parcely geodetom, pretože nie je zrejmá presná 

výmera pozemku. Povolili aj žiadateľke Petre Bartovej vybudovanie dreveného 

prístrešku. Hlasovalo sa aj o plate hlavného kontrolóra. Prešiel až tretí návrh, ktorý 

podal Ing. Peter Šoka. Kontrolórovi po novom prináleži k platu navýšenie o 15%. 

OZ zamietlo žiadosť Emila a Vladimíra Kotlárovcov o prenájom športového 

areálu na usporiadanie 7. ročníka rómskeho festivalu v Hornej Kráľovej. V závere 

boli zamietnuté štyri žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc, konkrétne pre 

Michaelu Bilovú, Ivetu Bilovú, Ivana Bila st. a Andreu Kollárikovú.  

Mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo v polovici júla. Poslanci prerokovali 

a schválili  predaj obecného pozemku v katastrálnom území Horná Kráľová, 

parcela číslo 1575/8, orná pôda vo výmere 1032 m
2
, C-KN, evidovaný na LV č. 

845 v prospech: Ing. Sklenár Michal a Jana Sklenárová, rod. Hájková, obidvaja 

trvale bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka č. 591, v sume 13,00  Eur/m
2
, t.j. 

spolu 13.416 Eur. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod 

nehnuteľnosti ako kompenzácia za umožnenie zriadenia a položenie odpadovej 

kanalizácie k vybudovaniu nových ulíc v obci. Táto kanalizácia bude prechádzať 

cez pozemok žiadateľa s parc. č. 1575/65 a 1575/64 a bude trvale tvoriť vecné 

bremeno na pozemku žiadateľa. 

21. augusta sa konalo ôsme, tentoraz riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. V úvode predniesla informatívnu správu o organizačnom 

zabezpečení nového školského roka riaditeľka Mgr. Katarína Porhajašová. OZ 

schvaľuje predaj obecného pozemku v katastrálnom území Horná Kráľová, 
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parcela číslo 268/10, zastavaná plocha, vo výmere 88 m
2
, v prospech: Šimko 

Štefan a Oľga Šimková, rod. Šikulová, obidvaja trvale bytom Horná Kráľová, 

Malá Kráľová č. 166, v sume 5,00  Eur/m
2
, t.j. spolu 440,- Eur. Prítomní poslanci 

schválili aj žiadosti skautov a DHZ o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce v sume 

100 eur na prezentáciu v rámci programu hodov. Naopak poslanci neschválili 

žiadosti Andrei Kollárikovej a Anny Uhrovej o jednorázovú finančnú výpomoc. 

Na návrh poslanca Michala Lenčéša bola kronikárkam Mgr. Holubkovej a Mgr. 

Kušnírovej schválená odmena vo výške 150 eur v čistom. 

Októbrové zasadnutie obecného parlamentu sa konalo v súlade s časovým 

plánom. Ako prvá podala informatívnu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ v školskom roku 2014-15 riaditeľka Mgr. Katarína Porhajašová. V bode 

interpelácie vystúpil Jozef Lenický ohľadom vybudovania svetla pri budove 

telocvične. Interpelovala aj poslankyňa Mariana Zabáková ohľadom usmernenia 

ľudí, aby nevytvárali čierne skládky zeleného odpadu. 

Poslanec Ing. Štefan Straňák informoval o možnosti podania žiadosti 

o NFP na vybudovanie zberného dvora v obci. OZ následne schválilo 

vypracovanie tejto žiadosti. Prítomní poslanci schválili žiadosť o jednorázový 

finančný príspevok pre Annu Uherovú v sume 50 eur na dieťa na stravu, ošatenie 

a školské potreby. OZ schválilo dotáciu z rozpočtu obce na rok 2016 v sume 500,- 

Eur pre Zväz invalidov, pre MO Csemadok a pre MS Slovenského červeného 

kríža. Žiadosť mala podaný aj MO Matice Slovenskej, ale v hodnote 700 eur. 

Poslanec Ing. Peter Šoka preto navrhol dotáciu vo výške 500 eur, ktorá bola 

schválená. Žiadosť KFC sa schvaľovala až na štyrikrát. Prvé tri (v sume 17 000, 

15 000 a 14 000) schválené neboli, prešiel až návrh na 16 000 eur. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo aj 11. novembra. Hlavným bodom 

rokovania bola rekonštrukcia kultúrneho strediska. Starosta obce informoval 

poslancov o poskytnutej dotácii z Ministerstva financií SR na tento účel. Poslanci 

následne schválili dotáciu vo výške 20 tisíc eur, ktorá je účelovo určená na 

kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia kultúrneho strediska. 

Starosta obce na zasadnutí informoval, že 29. 10 poslal poštou žiadosť 

o sprístupnenie vstupu do areálu TEST-u poslancovi Tiborovi Rábekovi, v ktorom 

žiadal o umožnenie fyzickej prehliadky za účelom zistenia stavu predmetnej 

nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve obce. Účelom bolo zistiť, čo je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a či netreba vykonať nevyhnutné opravy. 

Poslanec si ale prípis neprevzal do 10.11. Zásielka bola uložená na pošte a jej 

prevzatie bolo nasledujúci deň. Starosta žiadal od poslanca určiť ďalší termín na 

obhliadku, ten ho ale neurčil. Odpovie podľa jeho slov listom. 
 

                                   Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR                                      
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Obec v Občianskom združení VITIS 

Tento rok skončila svoje pôsobenie MAS (miestna 

akčná skupina) Via Romanum, ktorej členom bola aj naša 

obec. MAS sú združenia obcí mikroregiónu, ktoré sa spájajú 

najmä za účelom spolupráce v rozvojových projektoch na 

podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z 

domácich a zahraničných zdrojov. 

Po tom, čo sa rozpadla spomínaná Via Romanum, vstúpila naša obec 

spolu s ďalšími troma obcami (Hájske, Močenok a Trnovec n/Váhom) do 

OZ VITIS. Túto skupinu tvorí v súčasnosti jedenásť obcí a takisto inštitúcie, 

spolky, združenia, podnikatelia a občania, ktorí bývajú alebo vyvíjajú svoju 

činnosť na území regiónu a chcú sa podieľať na jeho vývoji. 

Počas jesene sa konal v našej obci takzvaný míting, na ktorom sa 

zúčastnili predstavitelia našej obce, poslanci, podnikatelia. Na stretnutí boli 

prítomní takisto projektoví manažéri OZ VITIS.  

„Míting v H. Kráľovej bol jedným zo série mítingov realizovaných vo 

všetkých obciach VITIS. Jednalo sa o stretnutie s občanmi, podnikateľmi, 

predstaviteľmi OZ a obcí. Cieľom bolo získavanie podnetov od prítomných 

o ich potrebách, problémoch. Tieto sa následne pretavili do SWOT analýzy 

územia a do analýzy potrieb stratégie CLLD (Stratégia miestneho rozvoja 

vedeného komunitou). Stratégia je základný kameň fungovania verejno-

súkromného partnerstva a jeho budúcich aktivít (podobné ako PHSR na 

obciach),“ priblížil projektový manažér OZ VITIS Ing. Tomáš Lencsés. 

Inak povedané, predstavitelia OZ zisťovali potreby jednotlivých obcí, 

na základe nich sa vypracuje tzv. stratégia „Až bude schválená, potom budú 

môcť obce požiadať o projekty,“ povedal Tomáš Lencsés a dodal, že na 

stratégii sa stále pracuje a hotová ešte nie je. 
                                                                      Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 

 

                              

 

 Sviatosť birmovania sa v našej farnosti konala 10.10. 2015 o 10 

hodine v rímsko-katolíckom kostole sv. Klementa v Močenku. 

Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam 

Judák, pri ktorej vyslúžil sviatosť birmovania 148. birmovancom, z 

čoho 37 mladých ľudí bolo z našej obce. 

 Za novú správkyňu obecnej telocvične a multifunkčného ihriska 

starosta menoval pani Annu Novkovú, bytom ul. Sliváš II č.  354,  

t.č. 0949 687 294.  
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 Od 1.11.2015 je  sauna pre ženy prevádzkovaná utorok od 17.00  - 

20.00 hod., muži majú saunu k dispozícii v sobotu v čase  od 17.00 – 

20.00hod. Záujemcovia o saunu sa nahlasujú p. Novkovej deň 

vopred. 
 

 

Vytváranie čiernych skládok zeleného odpadu 

 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku obec rieši čierne skládky zeleného 

odpadu.  

To sme my ľudia: doma chceme mať čisto a to, čo je na ulici, nás 

nezaujíma. Potom nám zrazu prekáža naša kopa zeleného odpadu pred naším 

domom a nadávame na obec, že to ešte neodniesla, lebo ide Sviatok 

Všetkých svätých.  

Obec podľa VZN o odpadoch dvakrát ročne vykonáva zber zeleného  

odpadu. Na jar a na jeseň. 

Zelený odpad si môžeme 

nachystať aj vopred, ale 

necháme si ho vo svojom 

dvore a vyložíme ho až vtedy, 

keď obec nás informuje o 

vývoze rozhlasom, emailom 

týždeň vopred, kde máme 

dostatok času si ho pripraviť. 

Veľké konáre popílime na dva metre dlhé časti /nevyhadzujeme celé stromy 

ako doteraz/ menšie konáre, kôrovie, zelené sadenice od paprík, rajčín 

zviažeme do menších kôpok  a takto nachystaný odpad vyložíme na ulicu. 

Listy a pokosenú trávu necháme vo vreciach, ktoré sa po vysypaní do vlečky 

naspäť vrátia majiteľovi. 

Ďalším problémom v obci je veľkoobjemový odpad, ktorý sme 

vyvážali od 9. do 12.10. Ešte však neboli kontajnery privezené na 

vytýčených miestach a už niekto vyviezol odpad a vyložil ho doprostred 

dediny pred Artézskú studňu. Však obec to uprace. …..  To, čo však nahnevá 

hádam každého z nás , je že následne po odprataní všetkého odpadu niekto z 

našich radov vyhodí keramický záchod /tento patrí do drobného stavebného 

odpadu, ktorý sme zbierali v mesiaci september/ do prostred dediny ku 

kontajnerom na sklo. A aby toho odpadu bolo ešte viac, pridajme tam aj 

autoskla. Autoskla obec nevyváža tie treba zaniesť  na skládku odpadu  do 

Rišňoviec alebo do Trnavy firma AUTOGLAS.  
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KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
 

Hody 2015 

 Tak ako každý rok, aj v tomto roku 5. septembra 2015 obec a 

Miestne kultúrne stredisko zorganizovalo Obecné dni a Hody 2015. 

V bohatom kultúrnom programe v priebehu troch dní vystúpili domáce 

spevokoly MO Matice slovenskej, MO Csemadok-u, Kráľovanky, hostia FS 

Kepežďanka, FS Ujlačanky, tanečná skupina STRANGERS Junior, spevokol 

z partnerskej obce KESTÚC, hudobná skupina Vašo a Tibor a mladá 

speváčka Viktória Stachová zo Šoporne. 

 Aj v tomto roku nechýbala prezentácia vo varení gulášu nielen 

miestnych občianskych združení, ale aj z Močenku. Nechýbali dve detské 

družstva Emmy Kollárovej a Lukáša Vencela. 

 O chutné občerstvenie pre návštevníkov a hodárov sa postaral 

miestny futbalový klub.  Sprievodnou akciou obecných hodov bola aj 

výstava „ Z histórie našej obce“, s ktorou sa prezentovala MO Matice 

slovenskej a množstvo futbalových stretnutí futbalového klubu KFC TIBI. V 

prevádzke bol aj zábavný lunapark a v nedeľu a pondelok sa v miestnom 

kostole konali hodové bohoslužby. 

HODY 2015 

 

Z uskutočnených kultúrno spoločenských podujatí vyberáme 

 Október, mesiac úcty k starším, sa uskutočnil 27.10.2015 v priestoroch 

kultúrneho domu. Ako občerstvenie im hostitelia pripravili domácu 

slepačiu polievku, rezeň so šalátom, sladké a slané pečivo, sudové víno a 
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nealko nápoje. Do tanca im hrala skupina Tibor a Vašo. Všetci prítomní 

sa dobre zabavili pri živej hudbe a zaspievali pri harmonike. 

 Miestny spolok zdravotne postihnutých  pripravil dňa 9.12.2015 pre 

svojich členov slávnosť sv. Mikuláša, v ktorej nechýbal krátky kultúrny 

program, občerstvenie a mikulášske balíčky.  

 Obec a Miestne kultúrne stredisko dňa 12.12.2015 zorganizovalo II. 

ročník Vianočných trhov. Aj v tomto roku naši šikovní ľudia predávali 

svoje výrobky: vianočné dekorácie, perníčky, vianočné oblátky a iné 

dekorácie s vianočnou tématikou. Obec pripravila bohaté občerstvenie-

vianočnú kapustnicu, pečenú klobásu, pečienku, vianočný punč a varené 

víno.  

Pri každoročnom vianočnom zhone každému z nás dobre padlo trocha sa 

zabaviť pri vianočnej hudbe a atmosfére. 

 

 PRIPRAVUJEME: 

 21.12.2015 Vianočnú akadémiu o 18.00hod. v kultúrnom dome 

 1.1.2016  Novoročný ohňostroj o 17.00hod. na námestí pred kultúrnym 

domom 

 v roku 2016 tanečné zábavy a plesy 

 premiéry divadelných predstavení 
 

 

 

Zmena v zložení obecného zastupiteľstva  
 
Nakoľko poslanec Mgr. Ladislav Odráška 

získal trvalé pracovné zamestnanie ako novinár v 

Nitrianskych novinách MY, podľa etického kódexu 

platiaceho u jeho nového zamestnávateľa, ktorý 

zakazuje angažovať sa redaktorom v politike, sa 

vzdal poslaneckého mandátu.  

Podľa zákona 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí §51 náhradníci,  nastupuje 

za poslanca OZ ako náhradník kandidát, ktorý získal 

najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v 
ktorom sa uprázdnil mandát. Náhradníkom na 

uprázdnený mandát poslanca OZ je Mário Bihari, s 

najväčším počtom získaných  313 platných hlasov 

vo voľbách . Mário Bihari  zložil sľub poslanca OZ. 

Pán poslanec je ženatý a býva v Malej Kráľovej č. 131. 
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Benjamínci obce Horná Kráľová 

Je priam malým zázrakom, že v tak malej obci, akou je naša, máme až 

päť futbalových mužstiev, ktoré sú aktívne zapojené do dlhodobých súťaží. 

K tradičnej trojici seniori, dorast a žiaci pribudli v minulom roku malí 

prípravkári (deti do štvrtého ročníka na základnej škole) a v tomto roku 

začala svoje účinkovanie benjamínka.  

Ide o chlapcov 5 – 6 

ročných, ktorých doplňujú 

v zápasoch chlapci 

z prípravky. Súťaž má 

svoju premiéru v tomto 

roku. Pre väčšinu našich 

chlapcov to boli aj prvé 

vážnejšie zápasy. 

Výsledky nedosahovali 

najoptimálnejšie, príčinou 

však bola určite aj spomínaná neskúsenosť.  

„Projekt“ benjamínky má pod patronátom dvojica Imrich Sklenár – 

Ľubomír Straňák. „Po spoločnom skonštatovaní sme dospeli k záveru, že 

deti absolvujú málo zápasov. Tréningy im síce pomôžu, no zápasy im dajú 

oveľa viac. Na zápase sa snažia, bojujú, aby sa mohli tešiť z víťazstiev,“ 

začal Imrich Sklenár, ktorý je zároveň trénerom prípravky, ktorá hráva 

miniligu Miroslava Stocha. 

Podľa jeho slov vytvorenie mužstva benjamínkov bol rozhodne dobrý 

krok, ktorý pozitívne vnímajú aj deti. „Deti sa veľmi tešia, že môžu hrať 

viacej zápasov s rovesníkmi z okolitých dedín. Rodičia v tom tiež vidia plus, 

keď deti hrajú viacej zápasov a môžu sa tak omnoho viac zdokonaliť.“ 

Utiahnuť trénovanie dvoch tímov nie je ľahká úloha. Našťastie sa 

tréneri môžu s pomocou obrátiť aj na samotných rodičov detí. „Ak 

niektorého rodiča požiadame o pomoc, nikdy nám nepovedia nie. Či už je to 

keď ideme niekam na zápas von a zoberú aj iné deti autom alebo keď hráme 

doma a treba pomôcť s prípravami. Vieme, že vždy sa na nich môžeme 

spoľahnúť,“ pochvaľujú si obaja tréneri spoluprácu s rodičmi detvákov.  

„Sme nesmierne radi do akého dobrého smeru sa to rozvíja. Zo 

začiatku sme síce mali troška strach, no ten opadol a všetko je skvelé. Deti 

nám robia nesmiernu radosť a sme hrdí, že ich môžeme trénovať,“ zakončili 

pozitívne tréneri benjamínky naše rozprávanie v poradí už o piatom mužstve 

KFC. Verme, že entuziazmus a elán im vydrží čo najďalej. A vy, čitatelia 

KZ, ste samozrejme pozvaní na ich zápasy! Deti sa určite potešia. 
                                                                                   Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 
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Vítajte medzi nami:   

Maggie Matonogová  nar. 20.8.2015, Vinohradnícka 578 

Maximilián Nagy      nar. 25.8.2015, Pod Tópartom 184 

Tobias Lenčéš             nar. 27.8.2015, Domoviny 700 

Dávid Paločko            nar. 19.9.2015, Športová 29 

Kristián Szabo            nar. 30.9.2015, Sereďská 661 
 

 Blahoželáme novomanželom: 

Ing. Ivana Pistovičová                      Ondrej Matonog 

Vinohradnícka 578                           Gáň 211 
 

Mgr. Aneta Sabová                           Fraňo Kalaba 

Nad Humnami 434                            Sliváš II. 339 
 

Kristína Benková                              Marcel Soroka 

Malá Kráľová 230                            Močenok,  
 

Lucia Nagyová                                 Vladimír Vereš 

Sereďská 668                                    Močenok 
 

Adela Lenčéšová                              Tomáš Timár 

Vinohradnícka 581                           Šaľa 
 

Blažena Virágová                             Ladislav Patkoló 

Hlavná 502                                       Hlavná 502 
 

Ing. Petra Rábeková                         Peter Vivodík 

Vinohradnícka 611                           Nitra 
 

Ing. Zuzana Lencsésová                  Ing. Tomáš Gajdošík 

Topoľová 71                                    Nitra 
 

 

Navždy nás opustili: 

Irena Lencsésová 96r,. Mária Ficová 94r., Magdaléna Lenická 71r., Ján 

Veres PaedDr. 75r., Ľubomír Machálik 57r., Václav Harabiš 69r., Štefan 

Hanák 59r., Mária Kolenčíková 93r., Štefan Vrbišťan 82r., Monika 

Hvizdová 43r., Jozef Novkov  69r. 
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Spomienka na PaedDr. Jána Veresa 

 
 

                                               

Čas plynie a nenavráti čo vzal                                                 

zostali len spomienky a žiaľ 

 

 

 

Dňa 4.8.2015 zomrel vo veku 

75 rokov PaedDr. Ján Veres,  bývalí 

starosta  našej obce. 

V 60-ich rokoch pôsobil na 

základnej škole ako  učiteľ a 

neskôr ako  riaditeľ. Následne na 

ONV v Nitre vykonával funkciu 

Okresného školského inšpektora. 

 

V roku 1991 po osamostatnení od  Sládečkoviec, vo voľbách ho 

občania zvolili za starostu obce, v ktorej funkcií pôsobil 16 rokov.  

Pri rozvojových plánoch samosprávy obce, dôraz kládol na 

výstavbu chýbajúcej infraštruktúry obce, ako verejný vodovod, 

odkanalizovanie s ČOV, plynofikáciu, obecnú skládku TKO, 

telocvičňu a pod. 

Diela, ktoré vybudoval, budú nám i ďalším pokoleniam 

pripomínať jeho jedinečnú osobnosť. Celý svoj život venoval obci, jej 

rozvoji a prosperite. 

Týmito dielami vytvoril predpoklady k ďalšiemu budovaniu a 

rozvoju obce v súčasnosti a pre ďalšie generácie.  

Ocenenie jeho zásluh a činnosti pre našu pospolitosť vyzdvihol 

v rozlúčkovej reči nad rakvou zosnulého starosta obce p. Emil Rábek.  

 

Česť jeho pamiatke 

 

 

 

 

 



15 

ŠPORT                                      ŠPORT                                     ŠPORT 

 

        AKO  REPREZENTOVALI  OBEC    
Ako úspešnú hodnotia jesennú futbalovú časť naši seniori. Vďaka 

vydarenému záveru, keď neprehrali šesť kôl za sebou, a vyšvihli sa na štvrté 

miesto v tabuľke. V piatej lige Stred získali 28 bodov, keď osemkrát si 

pripísali plný bodový zisk. Strelili 29 gólov, čo je však potešujúce, zlepšili 

dlhoročnú Achillovu pätu, ktorou bola defenzíva. Brankári R. Kokeš s 

Bartom inkasovali iba 20 gólov. Priaznivcov KFC potešila počas jesennej 

časti určite aj výhra na pôde suseda a rivala z Močenka. Dlhoočakávané 

derby, hrané po siedmich rokoch pred peknou kulisou (prišlo viac ako 500 

divákov), vyhrali naši chlapci rozdielom triedy 3:0.  

Hanbiť sa rozhodne nemusia ani naši dorastenci. Na začiatku jesennej 

časti IV. ligy ObFZ sk. B zasadol ku kormidlu Rudolf Blaško. Chalani 

zlepšili tréningovú morálku a prvé plody nového kouča nenechali na seba 

dlho čakať. Dorastenci KFC boli dlho neporazení a pohybovali sa na 

horných priečkach tabuľky. Druhá polovica súťaže im však nesadla, 

napokon však obsadili medzi trinástimi účastníkmi piate miesto za 23 bodov, 

iba bod za tretím Jarkom.  

Čo sa týka umiestnenia, najmenej spokojnosti vládne u našich žiakov. 

Po jedenástich zápasoch v IV. lige ObFZ sk. A vyhrali trikrát, čo stačilo na 

deviate miesto. Problémom je strieľanie gólov, chlapci ich dali 20, naopak, 

inkasovali až 71. Tréner Ľubomír Straňák má k dispozícii veľmi mladý 

káder, viacero hráčov prešlo pred sezónou do dorastu. Napriek tomu, výhry 

v posledných dvoch dueloch jesennej časti sú prísľubom k lepším výsledkom 

našich žiakov. 
                                                                    Mgr. Ladislav Odráška, člen RR 

 

Inzerát                                     Inzerát                                   Inzerát   
 

Pedikúra Elstra     Zdravotné stredisko Močenok 
 

Mokrá pedikúra  :                                                    Wellness pedikúra: 
- ošetrenie a úprava nechtov                                   - peeling + zábal na nohy 

-  ošetrenie zarastajúcich nechtov                           - lakovanie nechtov 

- ošetrenie stvrdnutej kože                                      - klasická masáž chodidla 

- ošetrenie praskliniek na koži                                - reflexná masáž chodidla 

- ošetrenie kurých ôk 

Poskytujem aj  odborné poradenstvo a predaj prípravkov na domáce 

ošetrenie nôh 

Iveta Straňáková   tel: 0911 578 656 
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