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Nová cesta, ktorá spojí Školskú ulicu s Vinohradníckou, začína naberať o niečo reál-
nejšie kontúry. Viesť bude od školy, vyjde pri nových bytovkách. V strede bude takzva-
né „účko“, komunikácia zahne do záhrad približne v strede telocvične, a vyjde v areáli 
materskej školy. 

Po vykúpení pozemkov sa mohlo začať s terénnymi prácami, vyberá sa terén  
pod cestou. V ďalšej fázy bude postavený plot oddeľujúci komunikáciu so školou (dô-
vodom je bezpečnosť). Podľa starostu obce by sa táto fáza mohla stihnúť ešte do konca 
roka 2016. Následne sa budú robiť terénne úpravy pod cestou k pozemkom určeným 
pre individuálnu bytovú výstavbu. Cesta vedúca do záhrad bude jednosmerná, hlavný 
ťah obojsmerný.

 Ladislav Odráška

Začalo sa s budovaním cesty

Už je tomu niekoľko mesiacov, čo sa začala realizovať prístavba kultúrneho domu. 
Stavebné práce však ustali a na mieste sa momentálne nič nedeje. „Minuli sme 20 tisíc, 
ktoré sme dostali ako dotáciu z rezervy Vlády SR. Čakáme na výzvy,“ priblížil aktu-
álnu informáciu starosta obce. Obec na dotáciu týkajúcu sa rekonštrukcie podala pro-
jekt, nebola však schválená. Pôvodný projekt bol prepracovaný podľa legislatívnych 
podmienok a poslaný opäť na Envirofond. Vedenie obce ho stiahlo. Prišlo totiž avízo  
z ministerstva hospodárstva, že budú vydané výzvy. Na kultúrnom dome je v pláne 
urobiť zastrešenie, počíta sa s výmenou okien a dvier, výmena kúrenia, vynovenie fa-
sády, zateplenie celého objektu. Nová by mala byť podlaha, steny a klimatizácia. Obec 
plánuje pri rekonštrukcii vynaložiť aj vlastné prostriedky.

 Ladislav Odráška

Kultúrny dom čaká na výzvy
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Úplne novú tvár dostala v uplynulých mesiacoch budova materskej školy v našej obci. 
Obecný úrad dostal na jej rekonštrukciu dotáciu vo výške 183 tisíc eur, 5% z nej tvorila 
spoluúčasť obce (takmer 10 tisíc eur). Urobená bola nadstavba budovy, jej prekrytie, vyme-
nili sa všetky výplne otvorov (dvier a okien), prerábala sa elektrika. 

Obec okrem spomínanej spoluúčasti vykonala v rámci rekonštrukcie viaceré veci svoj-
pomocne. Aby sme boli konkrétni: výmena elektriky, podlahy, stropy, steny, všetky trie-

dy boli zaklébrované a za-
sieťkované. Po novom je  
v nich spravené osvetlenie 
spĺňajúce normy Európ-
skej Únie. Celý interiér bol 
kompletne vymaľovaný, 
nakúpil sa nový nábytok. 

„Začiatok školského roku 
sme stihli s tým, že sa robili 
dokončovacie práce. Poďa-
kovanie patrí pracovníkom 
obecného úradu, ktorí robili 

nepretržite počas sviatkov a víkendov, ale aj zamestnancom materskej školy, ktorí upratovali 
cez sviatky a soboty. Bez ich iniciatívy by školský rok nebol zahájený,“ povedal starosta 
obce Emil Rábek. Stavba bola skolaudovaná 12. októbra za prítomnosti úradníkov z hygieny. 

Zmeny v materskej škole nemusia byť konečné, v súčasnosti je vypracovaný projekt 
na výstavbu dvoch nových tried, ktoré by mali byť v podkroví. „Je veľa detí v škôlke,  
v súčasnej dobe o 14 viac ako povoľuje norma. Máme výnimku, ale len dočasne,“ vraví staros-
ta. V podkroví by sa mali otvoriť dve miestnosti. V jednej bude prebiehať vyučovanie (herňa) 
pre 22 detí, druhá trieda bude spálňou. Vytvorí sa i šatňa, nová kotolňa a sociálne zariadenia.

Novinkou bude v blízkej budúcnosti osadenie plotu na dvore MŠ. Vybudovaný bude  
z dôvodu začatia výstavby novej cesty, o ktorej informujeme na predošlej strane.

Ladislav Odráška

Škôlka v novom šate
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Naša obec má v pláne zriadenie zberného dvoru. Na tento účel bola vypracovaná 
žiadosť o dotáciu. Mala sa podať už v prvom kole výziev, obec však nemala staveb-
né povolenie. Vedenie úradu vytipovalo objekt bývalého Testu na Seredskej ulici. 

Situácia je taká, že sa čaká na druhé kolo výziev. „Projekt aj so stavebným povo-
lením sú už pripravené, čakáme na podanie,“ pokračuje Emil Rábek. Výška žiadosti 
je 180 tisíc eur, spoluúčasť obce je 5%. 

Ak by zámer vyšiel a žiadosť na vytvorenie zberného dvoru by bola schválená, 
občania by mohli nosiť nadrozmerný odpad, stavebný odpad, jedlé oleje. Všetko by 
to bolo v kontajneroch, ktoré by sa vozili preč. V rámci projektu by bola k zbernému 
dvoru dodaná aj technika.

 Ladislav Odráška

Zberný dvor – čaká sa na výzvy

O opatrovateľskej službe nerozhodli
Ešte v úvode roka 2016 prezentovala poslancom pani Helena Šuvadová z Močenku 

žiadosť o podporu opatrovateľskej služby. Predstavila im svoj projekt, v ktorom bola 
požiadavka o spolufinancovaní zo strany obce. Helena Šuvadová prevádzkuje súkrom-
ný - denný stacionár. Obecné zastupiteľstvo zobrala na svojom zasadnutí vo februári jej 
informatívnu správu o projekte opatrovateľskej službe na vedomie a o podpore zatiaľ 
nerozhodlo. Žiadosť bola prerokovaná ešte v decembri 2015, obecné zastupiteľstvo ju 
presunulo na spomínané prvé zasadnutie v roku 2016.

 Ladislav Odráška

Vývoz konárov a iného biologického odpadu

Obec už viackrát informovala občanov že nebude vyvážať zelený odpad zo záhrad. 
Každý občan si môže zelený odpad vyviezť na dočasnú skládku zeleného odpadu, 
ktorá je v časti Lúky za družstevným betónovým hnojiskom.   

Na pravú stranu ukladáme konáre, kôrovie... /drevnatý odpad/ a na ľavú stranu 
bylinný odpad, trávu, listy...  

Tento odpad triedime preto, aby sme mohli drevnatý odpad drviť – obec má za-
bezpečený drvič odpadu, ktorý 2x ročne drví tento odpad. Ten sa následne ďalej 
spracováva.

Iný druh odpadu sem nesmieme vyviesť /tehly, pletivo, dosky.../. 
Každý, kto tak urobí, bude pokutovaný!

Anna Vencelová
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
V druhom polroku 2016 zasadli obecní poslanci zatiaľ dvakrát. 
Prvé rokovanie bolo na konci augusta. Vystúpila riaditeľka ZŠ s MŠ 

Horná Kráľová Mgr. Katarína Porhajašová s informáciou a organizač-
nom zabezpečení vyučovania v novom školskom roku. Ponuku rekon-
štrukcie verejného osvetlenia v obci s výmenou svietidiel za energeticky 
úspornejšie predniesol poslancom zástupca firmy InfraLux. Zastupiteľ-

stvo vzalo ponuku na vedomie. 
V bode rôzne pripomienkovala poslankyňa Mariana Zabáková ohľadom kosenia chod-

níka na konci obce v smere od Hlavnej ulice na Domoviny. Poslanec František Lešš na-
vrhol inštaláciu kamerového systému v triedach 7 až 9 v základnej škole. Poslanec Mi-
loš Kopiary navrhol vyčistenie rigola v Malej Kráľovej pri smetných nádobách. Ďalší  
z poslancov Michal Lencsés pripomienkoval ohľadom vyčistenia okolia smetných nádob 
na šatstvo. Poslanecký zbor schválil žiadosť ZŠ o poskytnutie financií v sume 5 000 eur  
na nákup nábytku do materskej školy. Schválené neboli dve žiadosti o jednorázovú fi-
nančnú výpomoc (Andrea Kolláriková a Stojková Margita). Mário Bihari žiadal mimo-
riadnu dotáciu vo výške 70 eur na varenie gulášu na hody pre rómske družstvo. Následne 
bola na základe návrhu poslanca Tibora Rábeka schválená dotácia pre spomínané družstvo  
vo výške 100 eur, teda v tej výške, ako bola poskytnutá aj ostatným organizáciám. Rov-
nako pochodila aj obdobná žiadosť skautov. Zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo pre-
daj pozemku na parcele 105/45, záhrada o výmere 216 m2 za 766,80 eura pre Zoltána  
a Moniku Sklenárovcov a predaj pozemku na parcele 105/46 v rovnakej výmere a cene v pro-
spech Emila a Jozefy Uhrovcov. Schválené boli poslancami otváracie hodiny podnikateľské-
ho subjektu IToffice na ulici Nad Humnami a rovnako otváracie hodiny pre novú prevádzku 
Coop Jednoty. Pre tento subjekt schválilo OZ prenájom časti obecného pozemku vo výmere 
8 m2, spoločnosť žiadalo oň z dôvodu vybudovania zádveria na budove potravín.

Predsedníčka rady školy ZŠ s MŠ písomne oznámila poslancom, že na konci októbra sa 
skončilo štvorročné funkčné obdobie rady školy. Do desiatich dní musela byť zvolená nová. 
Z radov poslancov boli do tohto orgánu navrhnutí a zvolení František Lešš, Ing. Peter Šoka  
a Mário Bihari. V závere zasadnutia neschválilo OZ žiadosť FK KFC Horná Kráľová  
o poskytnutie farebných smetných nádob na všetky druhy odpadu. Klubu zároveň oznámi-
lo, že právny subjekt má povinnosť zabezpečiť si odpadové hospodárstvo a uzatvoriť zmlu-
vy s odberateľom. Na základe týchto skutočností následne dostane vlastné smetné nádoby.

Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstvo sa konalo 21. októbra za účasti ôsmich 
poslancov. Začalo sa poďakovaním Gabriele Krivošíkovej a Miroslavovi Leššovi  
za bezpríspevkové darovanie krvi. Obom držiteľom zlatej Jánskeho plakety boli odo-
vzdané Ďakovné listy a vecné dary. Následne predniesli poslancom Ing. Ivana Gegíko-
vá, PhD. a doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., ako zhotoviteľky Program hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja obce Horná Kráľová na obdobie 2016 – 2023. Týkalo sa strategic-
kej časti dokumentu a akčného plánu. Zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ Horná Kráľová  
Mgr. Katarína Chrenková predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch 
a podmienkach školy v školskom roku 2015/16. Volení zástupcovia schválili vybudovanie 
optickej siete v obci, realizovať ju bude Slovak Telecom na vlastné náklady.
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Bohatý bol tentoraz bod inter-
pelácie. Ing. Peter Šoka vystúpil 
ohľadom vykopanej jamy pri po-
travinách Coop Jednota, ktorá tam 
zostala po vykopaní prípojky. Dve 
interpelácie mal poslanec Michal 
Lencsés. Prvá sa týkala vybudo-
vania parkoviska nanesením drte 
na ulici Topoľová, kde zapadáva-
jú autá, druhá zverejnenia zmluvy  
o budúcej zmluve o nájme a podnáj-
me nebytových priestorov na we-
bovej stránke obce. Zastupiteľstvo 
prerokovala pracovnú verziu návrhu 
rozpočtu obce na budúci rok. Šiesti 
poslanci boli za schválenie VZN  
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpa-
dy. Poslanci súhlasili s umiestnením vjazdu z miestnej komunikácie na ulici Nad Humnami  
(č. súp. 678) na neverejnú účelovú komunikáciu. Prerokovaná bola tiež žiadosť Daniela La-
lucha k využitiu odstavnej plochy na parcele číslo 798/6. OZ dalo preveriť stanovisko k vy-
užitiu plochy právnikovi, nakoľko zo žiadosti nebolo jasné, o aké stanovisko žiada žiadateľ. 

Zastupiteľstvo schvaľovalo aj dotácie pre miestne organizácie. 
MO Zväz zdravotne postihnutých – 500 eur (8 poslancov za), 
PZ Dubina – 500 eur (7 za, 1 sa zdržal), 
FK KFC Horná Kráľová – 17 000 eur (8 za), 
MO Csemadok – 800 eur (6 za, 2 sa zdržali), 
MO Matice Slovenskej – 800 eur (5 za, 3 sa zdržali).
MO Csemadok žiadal na rok 2017 dotáciu vo výške 800 eur, ktoré využije aj na or-

ganizovanie 90-teho výročia divadla, ktoré bude v tom roku. Poslanec Miloš Kopiary 
navrhol dotáciu  vo výške 500 eur. Poslanci schválili prvý návrh vo výške 800 eur pre MO 
Csemadok. MO Matice Slovenskej podali žiadosť na dotáciu vo výške 600 eur (4 boli za, 
4 sa zdržali). Poslanec Ing. Štefan Straňák navrhol sumu 800 eur, ktorá bola schválená. 

OZ súhlasilo s prevádzkovaním stávkových hier v Hostinci Zobor, poslanci neboli  
za umiestnenie stávkovej kancelárie v Hostinci Kráľovan. Osem poslancov zdvihlo 
ruku za návrh odmeny 150 eur v čistom pre kronikárky obce Mgr. Veroniku Holúbkovú 
a Mgr. Danielu Kušnírovú, ktoré spracovali a zapísali rok 2015.

Schválená bola žiadosť ZŠ o 6% navýšenie mzdových prostriedkov spadajúcich  
do originálnych kompetencií obce od 1. septembra. Neprešiel návrh rozpočtovaných 
prostriedkov na rok 2017 pre ZŠ, škola má doložiť kalkuláciu na ďalšie zasadnutie.  
OZ neschválilo žiadosť Spolku urbárov a želiarov o zníženie dane z nehnuteľnosti  
(3 proti, 4 sa zdržali, jeden nebol prítomný). Poslanci schválili prijatie municipálneho 
úveru vo výške 25 tisíc eur z Prima Banky. 

 Ladislav Odráška

Odovzdávanie Ďakovného listu G. Krivošíkovej
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Občianske združenie VITIS
Občianske združenie VITIS je verejno-súkromným partnerstvom 

inštitúcií a občanov obcí Báb, Jarok, Lehota, Lužianky, Rumanová, 
Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná Kráľová a Trno-
vec nad Váhom.  

Východiskovým dokumentom združenia je Integrovaná stratégia rozvoja Miestnej akčnej 
skupiny (MAS) VITIS. Nakoľko územie združenia patrí medzi vidiecke oblasti, členovia 
sa rozhodli rozvíjať aktivity v súlade s Programom rozvoja vidieka 2014 – 2020 a získať 
finančnú podporu na rozvojové projekty z európskych fondov a realizovať konkrétne pro-
jekty v prospech občanov jednotlivých obcí. Hlavným zámerom aktivít a stratégie  je zabez-
pečiť obyvateľom bývanie a život s kvalitnou infraštruktúrou a komplexnými sociálnymi 
službami. Chceme uchovať a rozvíjať bohatú históriu a ľudové tradície regiónu a  rozvíjať 
vidiecky cestovný ruch v prospech tvorby nových pracovných miest pre miestnych obyva-
teľov, a prezentovať a propagovať jednotlivé obce združenia. Združenie v súčasnosti čaká  
na rozhodnutie, či naplánované aktivity budú podporené z programu rozvoja vidieka  
na roky 2014 – 2020, kde bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Aktivity členov však nie sú viazané len na získanie podpory z eurofondov. Každoročne sú 
organizované spoločné podujatia, ktoré spájajú obyvateľov a členov združenia ako napríklad 
„Šampión vín MAS VITIS“, ďalej „Turnaj futbalových nádejí“, „Prehliadku speváckych  
a folklórnych súborov OZ VITIS“  a „Športovú olympiádu detí materských škôl“.

TURNAJ  FUTBALOVÝCH  NÁDEJÍ
Podujatie  „TURNAJ  FUTBALOVÝCH  

NÁDEJÍ“  členských obcí MAS VITIS  
(už 4. ročník) sa uskutočnilo dňa 16. sep-
tembra 2016. Toto podujatie zabezpečila 
obec so svojimi pracovníkmi a starostom 
v príjemnom prostredí  futbalového šta-
dióna v Hornej Kráľovej. Súťažné tímy  
z jednotlivých obcí boli tvorené talentovaný-
mi chlapcami i dievčatami.

Za krásneho slnečného počasia nastúpilo 
proti sebe 10 tímov, reprezentujúcich obce 
Báb, Jarok, Lehota, Lužianky,  Rumanová, 
Veľké Zálužie, Močenok, Hájske, Horná 
Kráľová a Trnovec nad Váhom. Zápasy boli 
hrané systémom 5+1. Jednotlivé tímy srdna-
to bojovali o víťazstvo a turnaj priniesol veľa 
pekných futbalových momentov a ukázal zá-
ujem detí o šport. Futbalistov povzbudzova-
li okrem spolužiakov, pedagógov, divákov 
i starostovia jednotlivých obcí. Víťazom 
sa stal tím Močenka, na druhom mieste  

sa umiestnil Trnovec nad Váhom a na treťom 
mieste Lužianky. Uvádzame celkové pora-
die:

1. Močenok 
2. Trnovec n/V 
3. Lužianky 
4. Báb 
5. Horná Kráľová 
6. Hájske 
7. Veľké Zálužie 
8. Rumanová 
9. Jarok 
10. Lehota 

Za najlepšieho strelca bol vyhlásený Šimon 
Lenčéš z Močenka, najlepším brankárom bol 
Marko Zsák z Trnovca nad Váhom a za naj-
lepšieho hráča bol vyhlásený Samuel Török 
z Bábu.

Marián Cipár
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Školský rok 2016/2017 sme škole aj v škôlke slávnostne otvorili 5. septem-
bra 2016, tento termín bol stanovený v Pedagogicko-organizačných pokynoch  
pre tento školský rok, vydaných Ministerstvom školstva SR.

V materskej škole bolo otvorenie nového školského roka spojené s otvorením 
zrekonštruovaných priestorov v prízemnej časti budovy. Keďže sa zrekonštruova-
ním a rozšírením priestorov materskej školy zvyšuje jej kapacita, v tomto škol-
skom roku bolo do MŠ prijatých viac detí, spolu je zapísaných 54 detí. Počet 
pedagogických zamestnancov v materskej škole sa zvýšil na šesť.

Základnú školu bude v tomto roku navštevovať 151 žiakov, v deviatich roční-
koch. Z dôvodu zvýšenia počtu žiakov a aj z dôvodu skvalitnenia starostlivosti  
o žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia otvárame v tomto školskom 
roku druhú špeciálnu triedu. V obidvoch špeciálnych triedach žiakom zabezpe-
čujú odbornú pedagogickú starostlivosť kvalifikované špeciálne pedagogičky.  
Do prvého ročníka základnej školy nastúpilo 15 žiakov. V bežných triedach  
v tomto školskom roku bude vyučovať 12 kvalifikovaných pedagogičiek.. V Škol-
skom klube detí je zapísaných 46 detí v dvoch oddeleniach, ktoré vedú dve kvali-
fikované vychovávateľky.

Vo vyučovaní v základnej škole budeme postupovať podľa platných školských 
vzdelávacích programov, ktoré majú spoločné motto: „V našej škole je žiak krá-
ľom“. Motto má vyjadrovať základnú filozofiu vzdelávania žiakov v našej ško-
le: žiak a jeho výchovno-vzdelávacie potreby, rozvíjanie jeho osobnosti, talentu, 
schopností a zručností sú cieľom  a centrom celého nášho pedagogického snaženia. 
Jednotlivé písmená slova kráľom vyjadrujú vlastnosti, ktoré by sme chceli dosiah-
nuť u absolventa našej školy: K - kreativita, R - racionálnosť, A - ambície, Ľ - ľud-
skosť, O - otvorenosť, M - modernosť. Veľmi dôležité je pre nás vychovať z našich 
žiakov slušných ľudí pripravených pre život  a uplatnenie v budúcom zamestnaní. 
Všetky tieto ciele chceme napĺňať v úzkej spolupráci s rodičmi žiakov. V škole sme 
otvorení a vždy ochotní riešiť požiadavky a problémy žiakov s ich rodičmi.

V školskom roku 2016/2017 sa budeme naďalej venovať bohatej krúžkovej čin-
nosti so žiakmi a to v krúžkoch tradičného zamerania ako divadelný krúžok, krúžky 
anglického jazyka pre žiakov prvého a druhého stupňa, cvičenia zo slovenského 
jazyka a z matematiky, tanečno- pohybový krúžok, výtvarné a kreatívne krúžky  
a ponúkame nové krúžky: vedecký krúžok a krúžok Folklórne hry a tance. No-
vinkou je tiež spolupráca so ZUŠ v Močenku: naši žiaci  sa môžu na základe tejto 
spolupráce v priestoroch našej školy učiť hre na gitare, na klavíri alebo sa venovať 
spevu pod vedením odborníkov. Škola  tak ako v minulom školskom roku spolupra-
cuje s futbalovým klubom v obci pri podpore mladých futbalistov.

Základná škola  s materskou školou v Hornej 
Kráľovej začala nový školský rok
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Začali sme aj so školskými podujatiami: žiaci už od septembra absolvovali ex-
kurziu do Bratislavy na výstavu o vesmíre a do Múzea dopravy, mladší žiaci boli 
na Dopravnom ihrisku v Nitre a v poľnohospodárskom múzeu. Pre deti sa uskutoč-
nilo obľúbené podujatie Noc v školskej knižnici, ktorého sa zúčastnili 42 žiakov. 
Pretože témou Noci v knižnici boli strašidelné príbehy, ozvláštnili sme prípravu  
na toto podujatie vyučovaním v strašidelných kostýmoch. V jesennom období bolo 
uskutočnená aj tradičná Súťaž o najkrajšie tekvicové strašidlo. Žiaci sa zúčastnili 
okresného kola v cezpoľnom behu a futbalového turnaja obcí združených vo Vitis. 
Žiaci z tanečno-pohybového krúžku vystupovali na Obecných dňoch a na Obec-
nom posedení k Mesiacu úcty k starším. Uskutočnil sa tematický Deň jablka a Deň 
boja proti obezite formou turistických vychádzok. Žiaci sa zapojili do projektu 
Záložka do knihy spája školy, do projektu Pohni kostrou, do projektu Hovorme  
o jedle a pracujú na projekte Moja prvá škola. V  aktivitách a podujatiach budeme 
pokračovať počas celého školského roka tak, aby každý žiak mal možnosť roz-
víjať svoje záujmy, schopnosti, aby žiaci zažili aj netradičnejšie a zaujímavejšie 
vyučovanie a našli oblasti, v ktorých dokážu byť úspešní. Touto cestou ďakujeme 
všetkým rodičom, ktorí nás v tomto snažení podporujú a spolu s nami motivujú 
žiakov k účasti na exkurziách a školských podujatiach.

Škola aj v tomto školskom roku bude rozvíjať spoluprácu s družobnou školou 
v obci Kestúc v maďarskej republike. 

Veľmi dôležitá je pre nás podpora a spolupráca so zriaďovateľom školy: s Obcou 
Horná Kráľová, ktorá je stále na nadštandardnej úrovni, spolupráca s Rodičovský-
mi združeniami, Radu školy, ako aj spolupráca s miestnymi organizáciami a zdru-
ženiami, podnikateľmi a živnostníkmi z obce, ktorých podpora pri našich aktivitách 
pomáha nášmu úsiliu pri vzdelávaní a výchove žiakov.

Mgr. Katarína Porhajašová, riaditeľka školy

Telocvičňu z projektu nerozšíria
Na prelome rokov 2015 – 2016 bola vyhlásená výzva týkajúca sa telocviční. Obce 

mali možnosť dostavať, rekonštruovať alebo postaviť nové. Výzvu prerokovalo  
aj obecné zastupiteľstvo našej obce, poslanci na februárovom zasadnutí na základe 
odporúčania Obecnej rady schválili podanie žiadosti. Obec žiadala finančné pro-
striedky na rozšírenie jednej strany telocvične. Už existujúci objekt sa mal rozrásť 
smerom k ihrisku s umelou trávou. Pribudnúť mali lavičky resp. malá tribúna. Obec 
následne podala projekt, žiadala v ňom čiastku 200 tisíc eur. Zo strany riadiaceho 
orgánu však prišlo napokon zamietavé stanovisko. Obec sa o rozšírenie resp. rekon-
štrukciu telocvične bude snažiť aj naďalej, čakať sa bude na nové výzvy.

 Ladislav Odráška
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Redakčná rada na svojom treťom zasadnutí konanom 5. októbra uvoľnila z funkcie  
Michala Lenčéša, šéfredaktora občasníka Kráľovské zvesti. Novým šéfredaktorom 
občasníka sa stal Ladislav Odráška.

Michal Lenčéš bol členom redakčnej rady od roku 1994 a od roku 1996 zastá-
val funkciu šéfredaktora. Pôsobenie vo funkcii šéfredaktora preukázalo jeho obe-

tavý a zodpovedný 
prístup pri plnení 
jemu zverených 
úloh. 

Jeho cieľom pri 
nástupe do tejto 
funkcie bolo aktu-
álne informovať  
o dianí a výstavbe 
v našej obci, pri-
nášať informácie 
o práci miestnej 
samosprávy, in-
formácie z oblasti 
kultúry a športu 
ako i o práci a ži-

vote škôl a spoločenských organizácií. Týmto predsavzatím sa úspešne riadil 
počas svojho dlhoročného pôsobenia.  

Touto cestou mu vedenie obecného úradu, redakčná rada a čitateľská verejnosť vy-
slovuje úprimné poďakovanie za jeho dlhoročnú tvorivú prácu na poste šéfredaktora. 

Do ďalšieho života mu prajeme ešte veľa životného elánu a pevné zdravie. 

Členovia RR

Zmena na poste šéfredaktora občasníka 
Kráľovské zvesti

Kráľovské zvesti v podobe, akej ich čitatelia vídavali posledných pár rokov, sú už 
minulosťou. Na svedomí to má nový člen redakčnej rady Mgr. Michal Morvay. Ten sa 
počnúc aktuálnym číslom bude starať o vizuálnu podobu občasníka. V tejto činnosti 
nahradil  Ing. Ladislava Lencsésa, ktorý sa podieľal na grafickej úprave Kráľovských 
zvestí dlhých 17 rokov. Totou cestou chceme p. Lencsésovi poďakovať za jeho dlho-
ročnú pomoc pri vydavání občasníka a zároveň privítať Michala v redakčnej rade.

Členovia RR

Kráľovské Zvesti v novom šate
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V čase prázdninového obdobia miestni rómski aktivisti usporiadali pre občanov 
dňa 23. júla Rómsky hudobný festival.

Obec a Miestne kultúrne stredisko pripravilo 10. septembra Obecné dni a Hody 2016. 
V hlavnom kultúrnom programe vystúpili domáce spevokoly MO Matice slovenskej, 

MO Csemadoku a spevokol Kráľovanky, tanec a spev ukázali aj naše najmenšie deti 
zo základnej a materskej školy. Z partnerskej obce nám zaspievali hostia z Kestúcu,  
FS Bábčanka a FS Jaročan a Viktória Stachová zo Šoporne.

Kultúrne podujatie vystriedala večer diskozábava s DJ Huxom.

Na obecných dňoch ani tentokrát nechýbala prezentácia vo varení gulášu nielen 
miestnych organizácií, ale aj poľovníkov z Močenku. Aj tento rok varila guláš Emmka 
Kollárová, žiačka ZŠ s MŠ Horná Kráľová.

Občerstvenie pre návštevníkov a hodárov pripravil futbalový klub.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri tejto náročnej spoločenskej akcii, pra-

covníkom obecného úradu, organizáciám, ktoré varili guláš, poslancom a tým, ktorí pri-
ložili ruku k dielu. 

Gastronomické popoludnie
Miestne kultúrne stredisko v spolupráci so Zväzom invalidov zorganizovali  

20. 8. 2016 v klube mladých v našej obci prvú akciu tohto druhu. Niesla názov 
„Gastronomické popoludnie“. 

Vkusne upravená miestnosť klubu mla-
dých čakala v popoludňajších hodinách  
na milovníkov dobrého jedla. Hovorieva sa, 
že jedlo musí nielen zasýtiť, ale musí byť  
i pôžitkom a potešením. 

Kuchárka s bohatými skúsenosťami, p. Júlia 
Sirková so svojimi pomocníčkami, pripravili 

 Kultúra v našej obci

Vystúpenie detí z Materskej školy v Hornej Kráľovej
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na toto popoludnie niekoľko ukážok studenej kuchyne. Boli to rôzne obložené misy, vkus-
ne upravené obložené chlebíky a nátierky. Návštevníkom dokázala, že svoju lásku a vášeň  
k dobrému jedlu dáva na každý tanier. Návštevníci samozrejme tieto výrobky mohli ochutnať  
a za odborného výkladu sa mohli aj niečo nové naučiť. 

V klube mladých boli nainštalované aj ukážky prestierania stolov na rôzne príležitosti. 
Boli to stoly na posedenie pre poľovníkov, stôl na narodeninovú oslavu a stôl na vítanie 
medzinárodnej delegácie.

V sále boli vystavené aj práce z dielne klubu dôchodcov. 
Podľa vysokej návštevnosti a kladných hodnotení návštevníkov sa dá skonštatovať,  

že akcia mala v obci pozitívny ohlas. 
Ďakujeme p. Júlii Sirkovej a všetkým, ktorý sa pričinili za úspešný štart tohto podujatia. 

   Dňa 27.októbra sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili celoobecné oslavy  
„Október - mesiac úcty k starším“. Našich starších spoluobčanov pobavili kultúrnym progra-
mom žiaci základnej školy. Všetci sa príjemne zabavili pri harmonike pána Reháka.

Anna Vencelová

Reprezentácia obce na výstave „Krása ukrytá v kroji“

Dom Matice slovenskej v Nitre pripravil túto výstavu v spo-
lupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Horná Kráľová  
a Sľažany a Úniou žien Slovenska. Návštevníci sa vďaka rozma-
nitým zbierkam zoznámili s odlišnosťami jednotlivých regiónov, 
spoznali históriu tradičného odievania, symboliku ornamentov  
a rôznorodosť materiálov. Dobové fotografie mapovali život na-
šich predkov v regiónoch Ponitria, Podunajska a Tekova. Celá 
expozícia bola doplnená zachovanými vzácnymi starými krojmi 
z obce Sľažany a Horná Kráľová.

Ing. V. Lovász, MO MS Horná Kráľová

Aj v tomto roku nám nedeľné hodové popo-
ludnie spríjemnila výstava, ktorú zorganizoval 
Miestny odbor Matice slovenskej. Návštevní-
ci si mohli pozrieť staré fotografie, na ktorých 
bol zobrazený život v našej dedine od naro-
denia až po smrť. Mnohé fotografie vzbudili 
dávno zabudnuté  spomienky a v návštevní-
koch zanechali hlboké dojmy. Fotografie do-
pĺňala aj zapožičaná výstava „Krása ukrytá  
v kroji“ z Nitry. Súčasťou výstavy bol aj det-
ský kútik so skákacím hradom, ktorý zorgani-
zovalo občianske združenie Čarovná záhradka.

Výstava o živote v našej dedine



13

Úspešnú sezónu má za sebou motokrosový jazdec Patrik Švondra. Vo svojej kategórii (MX2 
začiatočník) skončil na piatej priečke, čo mu automaticky zaručovalo postup do vyššej MX2 
hobby. V silnej konkurencii viac ako 30 jazdcov boli jeho najúspešnejšie preteky v Čataji, kde 
skončili druhý a v Gbeloch, kde prišiel do cieľa na treťom mieste. Paťo je jediný motokrosár 
z našej obce, ktorý jazdí závodne. Prvé preteky absolvoval v roku 2013, úspech sa dostavil  
až vo štvrtej sezóne. „Predošlé šampionáty som nemal také šťastné, sprevádzali ma technické 

problémy s motorkou. Teraz šliapala 
tak, ako mala, mňa tiež obchádza-
li zranenia,“ vraví spokojný Paťo,  
pre ktorého začnú nové zápolenia  
v polovici apríla. „Do novej sezóny 
sadnem v sedle štvortaktu Yamaha yz 
250f. Doteraz som jazdil iba dvojtakt 
a na 125,“ pokračuje motokrosár. Mo-
tokros má aj v našej obci zelenú, nad-
šenci tohto športu sa môžu preháňať 
na dráhe pri Tóparte. „Chcem sa po-
ďakovať všetkým, ktorí mi pomohli 
a podporovali má v tomto náročnom 
športe. Taktiež sa chcem poďakovať 
OZ a vedeniu obce, ktorí nám schvá-
lili tréningovú trať Tópart. Bez tejto 
trati by to bolo ťažké, hlavne v bla-
tistých podmienkach. Predpokladám, 
že trať bude pri obci ešte pár rokov, 
má to zmysel,“ dodáva mladý jazdec.

Ladislav Odráška

Motokrosár Patrik Švondra má dve medaily

Foto: Róbert Švondra

Pozývame Vás na pripravované 
kultúrne podujatia:

06. 12. 2016  Slávnosť sv. Mikuláša - MO zväzu zdravotne postihnutých
10. 12. 2016  III. Obecné vianočné trhy 
18. 12. 2016  Vianočná akadémia
01. 01. 2017  Privítanie Nového roka 2017 - ohňostroj
27. 01. 2017  Zábava Borkóstoló
18. 02. 2017  VII. reprezentačný ples KFC

P. Švondra (vpravo) po pretekoch v Čataji, kde obsadil 
výborné druhé miesto.
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Možno ste nevedeli, ale naši dvaja rodáci brázdia prvoligové trávniky. Obaja futba-
listi sú síce ešte v žiackom veku, ale kto si môže povedať, že hral v najvyššej súťaži? 
Thomas Kotlár a René Paulen áno. 

Obaja sú momentálne hráčmi Spartaka Trnava. Mladší z nich, Thomas, je členom 
kategórie U14, kde patrí k ťahúňom. Pravidelne nastupuje v základnej zostave, hráva  
na poste stredného záložníka. Po jedenástich kolách mal na svojom konte deväť gólov. 
Pre trénerov je druhou voľbou na pozíciu kapitána mužstva. So svojím tímom sa pohy-
buje na popredných miestach I. ligy, po jedenástich kolách im patrila druhá priečka. Jeho 
výkony si všimli aj zástupcovia západoslovenského futbalového zväzu, Thomas bol  
v polovici septembra jedným z členov výberu ZsFZ v kategórii U14, ktorý vyhral turnaj 
v Senici. Zúčastnili sa ho všetky štyri regionálne futbalové zväzy na Slovensku.

Červenočierny spartakovský dres oblieka tiež René Paulen. Aby sme boli presnejší, 
nie červenočierny, René je totiž brankárom a tí musia mať dresy odlišné od hráčov. 
René je hráčom kategórie U15, v prvých jedenástich dueloch sezóny 2016/17 nastúpil 
sedemkrát, v šiestich stretnutiach od úvodného hvizdu. Dostal osem gólov, v dvoch zá-
pasoch si udržal čisté konto. V tabuľke bol jeho mančaft po 11 kolách na piatom mieste.

Obom nádejným futbalistom, ktorí sa s najkrajšou hrou na svete zoznámili práve  
na ihrisku pod Tópartom, samozrejme držíme v ich kariére palce, aby to dotiahli  
čo najďalej a vzorne reprezentovali našu obec. 

 Ladislav Odráška

Talentovaní futbalisti z našej obce

Po jesennej časti V. ligy Stred patrí našim seniorom deviate miesto. Získali 
28 bodov, za zápas v Alekšinciach, ktorý bol skontumovaný v náš neprospech, 
budú nášmu celku po skončení súťaže odrátané tri body. Reálne majú teda v ta-
buľke 25 bodov, čo ich radí na spomínanú deviatu priečku. Nebyť odpočtu bo-

dov, mohli sa po jeseni vyhrievať na šiestej pozícii. Zverenci trénera Ladislava Kokeša ml. 
mali výborný záver jesene, z posledných piatich duelov prehrali iba raz a získali 10 bodov.

Dorastenci KFC nebudú na jesennú časť spomínať najlepšie, v 11 zápasoch získali rov-
naký počet bodov, čo znamená rovnako deviatu priečku ako ich starší kolegovia. Pre úpl-
nosť treba dodať, že v VI. lige skupine B účinkuje iba 12 mančaftov. 

Pred jesennou časťou sa kluby KFC a Hájske dohodli, že príde k spojeniu oboch muž-
stiev v kategórii žiakov. V praxi to znamenalo, že do súťaže starších a mladších žiakov 
bolo postavené mužstvo KFC Horná Kráľová/Hájske. Novinka mala rozhodne úspech, 
v kategórii U15 (starší žiaci) patrí chlapcom piate miesto v 11 člennom pelotóne, keď 
vsietili druhý najvyšší počet gólov v súťaži. Takzvaná benjamínka (kategória U13) vystu-
povala v novozriadenej súťaži. Po porcii siedmich zápasov sú na peknom treťom mieste, 
s rovnakým počtom bodov (15) ako druhé Alekšince.

Posledným mužstvom sú prípravkári, ktorí hrávajú turnajovým spôsobom. Potešiteľné 
je, že tréner Imrich Sklenár máva na týchto turnajoch k dispozícii toľko mladíkov, že do-
káže poskladať až dve mužstvá. Ladislav Odráška

Hodnotíme futbalovú jeseň
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Poďakovanie 
Ďakujeme rodine, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou 

drahou Teréziou Straňákovou rod. Čaganekovou.  Zároveň ďakujeme  za dôstojnú 
rozlúčku, všetkým za úprimné slová sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina  

Vitajte medzi nami:

Veronika Soroková nar. 01.07.2016, Malá Kráľová 762
Viktória Pápayová nar. 31.07.2016, Hlavná 492
Tamia Timárová nar. 03.08.2016, Vinohradnícka 581

Blahoželáme novomanželom:
Natália Šoková  Tomáš Darnady
Sliváš II 365  Nitra

Tomáš Fábik  Veronika Szendreyová
Topoľová 66  Nitra

Ing. Martin Bobula Dominika Frantová
Školská 389  Hájske

Peter Nagy  Ing. Miroslava Šášiková
Sereďská 668  Močenok

Ing. Andrea Lenčéšová Ing. Matej Rybár
Nad Humnami 429 Šaľa

Jozef Lenčéš  Lýdia Dobrovodská
Pri potoku 214  Močenok

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:

Katarína Boháčová 65 r., Terézia Straňáková 60 r., Jana Lőfflerová 35 r., Anna 
Pápayová 94 r., Alžbeta Bilová 70 r., Juraj Šarközy 60 r., Alžbeta Packová 79 r., 
Anton Kuna 63 r., Gabriela Lauová 32 r., Ján Terner 92 r.,  Adam Lenčéš 95 r.




