,,Storočná“ voda zasiahla aj našu obec

Vytopené boli domácnosti, aj futbalové ihrisko.
Prvý septembrový pondelok sa obyvatelia našej obce zobudili do nepríjemného rána. Dedinou sa liala veľká voda.
Dôvodom bol vyliaty potok Dlhý kanál, ktorý nestíhal
vsiaknuť nápor vody.
Vyliatie spôsobilo otvorenie nádrže pri Veľkom Záluží,
ktorá nestíhala odtekať a boli nútení ju otvoriť. „Ryby vyletovali až na pole,“ povedal nám jeden z obyvateľov našej
obce. Voda sa začala valiť, v potokoch stúpla nad úroveň
okolitého terénu. Živel okamžite zaplavil ľuďom obydlia, záhrady či garáže. „Vodu mám skoro až v kancelárii,“
povedal nám miestny podnikateľ. Jeho sused také šťastie
nemal, vodu mal v celom dvore. Otvorenú mal vchodovú
bránu, cez ktorú mu voda vytekala prúdom. Podobne dopadli ľudia na ulici smerujúcej na kopec Geríc.
Veľa občanov malo vytopené záhrady, pivnice. S vodou bojovali celý pondelok, voľno nemali ani na ďalšie
dni. Pohroma neminula ani futbalistov, pod vodou bolo
celé ihrisko. Ráno o pol ôsmej prišli pracovníci upratovať.

Keď o niekoľko minút vyšli zo šatní, nestačili sa diviť.
„Nemali sme sa ako dostať z ihriska,“ referovali.
„Keď som tu bol ráno o pol deviatej, nedalo sa ísť ani
k vstupnej bráne, odkiaľ natekala na ihrisko voda,“ povedal jeden z domácich. „Takúto pohromu si nepamätám,“
referoval ďalší. V smere od domov urobili dieru do areálu
ihriska, aby mala voda kde odtekať. Futbalisti zase otvorili
plot na opačnej strane pre odtekanie. Voda v ten deň síce
klesla o niekoľko centimetrov, ale hracia plocha bola aj tak
pod vodou. „Koniec jesennej časti na domácom ihrisku,“
smútil tréner mužov KFC Ladislav Kokeš mladší.
Jóbove zvesti sa napokon nepotvrdili, futbalové ihrisko bolo v permanencii už o necelých šesť dní, futbalisti
na ňom odohrali víťazný hodový zápas proti Solčanom.
Malým zázrakom sa dal nazvať aj fakt, že v sobotu sa
na ihrisku konali tradičné hodové slávnosti. To všetko napriek tomu, že ešte pondelok to vyzeralo ako neriešiteľný
rébus.
Ladislav Odráška
Foto: Vladimír Siládi
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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa v našich novinách prihovoril i ja ako starosta.
Stávajú sa za života človeka dobré, ale
i zlé skutky. Jeden z tých zlých nás zasiahol 3.septembra, kedy určitú časť obce
zatopila nie 100 ročná voda, ale 200 ročná.
Aby som to upresnil, začiatok tejto
pohromy vznikol už za Lehotou pri Krvavých Šenkoch, keď napršalo veľa vody
nielen u nás, ale aj v obciach Andač,
Alekšince, Rišňovce, Rumanová, Lehota,
Veľké Zálužie, Jarok aj Močenok. Chcem
tým povedať, že od polnoci 2. septembra
do 3. septembra začala táto voda stekať
zo všetkých spomenutých obcí do rybníka
vo Veľkom Záluží a Jarku.
Podotýkam, že na žiadnom spomenutom rybníku nebola pretrhnutá hrádza, ako
prezentujú niektorí ľudia. Do rybníkov
natieklo toľko vody /vyše 80 cm nad hladinu/, že voda začala vytekať cez prepady.
Táto voda zaliala u nás časť Orecháreň
a v priebehu 1 hodiny zatopila časť obce.
V pondelok 3. septembra som volal
na Hasičský zbor do Nitry, že potrebujeme pomoc. Spýtali sa ma, či sú ohrozené
životy občanov, ak nie, tak neprídu, lebo
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sú už vo Veľkom Záluží, Lehote a okolitých obciach. S touto situáciou sme sa
teda museli popasovať sami.
Ďalší problém, ktorý vznikol, sa týkal
Obecných dní, ktoré sa mali uskutočniť
v sobotu na futbalovom ihrisku. Viacerí
občania sa zaujímali o to, kde budú hodové slávnosti, keď je ihrisko pod vodou
a nie o zatopené domy.
Tri dni po zatopení, v stredu, som sa
rozhodol, že hody zorganizujeme tak, ako
obyčajne na ihrisku, aj keď predpoveď
počasia nebola našej akcii naklonená.
Je jednoduché sadnúť si za počítač
a napísať neoverené pravdy, ktoré si potom občania rozprávajú medzi sebou,
obviňujú ostatných, ale oni sami nič, čo
by pomohlo situácii, nespravia. Kritika je
najľahšia, ale nikomu nepomôže tak, ako
pomoc človeka. Takýto negatívny postoj
a kritika odoberá nielen mne - starostovi,
pracovníkom obecného úradu, ale aj tým
čo pomáhajú, chuť pracovať, budovať
a zveľaďovať obec, náš spoločný majetok.
Chcem ešte spomenúť, že i naďalej
postupne pokračujeme s výmenou pouličného osvetlenia. Na základnej škole
budujeme únikové vonkajšie schodisko.
Na základe nariadenia musí mať každá

verejná budova, ktorá má jedno nadzemné poschodie, únikový vonkajší východ.
Kvôli tomu, že škola únikové schodisko
nemala, nám boli dve družinové triedy
v základnej škole zatvorené. Túto akciu
robíme z vlastných finančných prostriedkov a s pracovníkmi obecného úradu.
Emil Rábek,
starosta obce

Pomáhali aj dobrovoľní hasiči
Pri kalamitnej situácii, ktorá nastala
v dôsledku povodne, zasahoval aj miestny
dobrovoľný hasičský zbor pod vedením
Štefana Sýkoru. Na pomoc im prišli hasiči
z Diakoviec a Žihárca. Veľká voda ukázala, že naši hasiči nedisponujú takým zariadením, ako by si predstavovali. „Máme len
jeden 30-ročný, ale stále funkčný stroj, kto-

rý bol u pána Lalúcha približne päť hodín
a u pána Pápaia šesť hodín. Keďže sa to
nezvládalo, povolal som aj ostatné jednotky, ktoré vlastnia autá a protipovodňové
zariadenia,“ hodnotí zásah podpredseda
miestneho DHZ Vladimír Žiak.
Podľa jeho slov zasahovali na celej ulici
Nad potokom v každom dome od p. Poláč-

kovej až po p. Kompasa. „V permanencii
bolo šesť strojov, dve hasičské autá a 16
dobrovoľných hasičov (pozn.red. z našich
hasičov to boli Vladimír Žiak, Martin Brindza, Jozef Poláček, Anežka Žiaková, Štefan Sýkora a Silvester Lešš),“ povedal nám
Vladimír Žiak.
Ladislav Odráška

Foto: Vladimír Žiak
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. V obci Horná Kráľová sa bude voliť
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hodiny v dvoch volebných
okrskoch. Miestom konania volieb v okrsku č.1 bude zasadacia miestnosť Obecného úradu v Hornej Kráľovej. Voliči patriaci do volebného okrsku č. 1 bývajúci na uliciach:
Hlavná, Cintorínska, Športová, Pod Tópartom, Pri potoku,
Topoľová, Malá Kráľová, Nad potokom, Domoviny, časť
ulíc Sereďská a Nad Humnami. Miestom konania volieb
v okrsku č. 2 bude učebňa 7.triedy Základnej školy v Hornej Kráľovej. Voliči patriaci do volebného okrsku č. 2 bývajúci na uliciach: Hlohovecká, Sliváš I., Sliváš II., Školská, Nad Humnami, Sereďská a Vinohradnícka. Do 16.
októbra 2018 sa do každej domácnosti doručí oznámenie
o čase a mieste konania volieb. Oprávnený volič, ktorý sa
nebude môcť dostaviť v deň konania volieb do volebnej
miestnosti najmä zo zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu
obce Horná Kráľová
1.
2.
3.
4.
5.

Michal Klinka, Ing., 34 r., referent na oddelení rozvoja
mesta Sereď, nezávislý kandidát
Michal Lencsés, 57 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
Katarína Lenická, 47 r., kontrolórka kvality, nezávislá
kandidátka
Emil Rábek, 71 r., starosta obce, nezávislý kandidát
Zuzana Sláviková, Ing., 53 r., vedúca skúšobného laboratória, nezávislá kandidátka
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Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Michal Klinka, Ing., 34 r., referent na oddelení rozvoja
mesta Sereď, nezávislý kandidát
Miloš Kopiary, 53 r., operátor výroby, nezávislý kandidát
Michal Lencsés, 57 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
Katarína Lenická, 47 r., kontrolórka kvality, nezávislá
kandidátka
Marek Lenický, 33 r., manažér, nezávislý kandidát
František Lešš, 39 r., súkromný podnikateľ, nezávislý
kandidát
Ladislav Odráška, Mgr., 35 r., projektový manažér,
nezávislý kandidát
Adam Rábek, 21 r., študent, nezávislý kandidát
Tibor Rábek, 57 r., súkromný podnikateľ, nezávislý
kandidát
Zuzana Sláviková, Ing., 53 r., vedúca skúšobného laboratória, nezávislá kandidátka
Diana Slováková, Mgr., 43 r., manažérka VÚB a.s.,
nezávislá kandidátka
Ľubomír Straňák, 34 r., odborno-technický kontrolór,
nezávislý kandidát
Štefan Straňák, Ing., 39 r., výkonný riaditeľ, nezávislý
kandidát
Peter Šoka, Ing., 39 r., projektant, nezávislý kandidát
Ondrej Števko, 32 r., súkromný podnikateľ, nezávislý
kandidát
Mariana Zabáková, 47 r., tajomníčka ZŠ s MŠ, nezávislá kandidátka
Vladimír Žiak, Ing., 43 r., odborný zamestnanec SSC,
Slovenská národná strana
Monika Vörösová,
zodp. prac. za organizač.tech.zabezp.volieb
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná
Kráľová konaného dňa 26. júla 2018
___________________________________________________
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Prerokovanie a schválenie žiadostí občanov Hornej Kráľovej z februára až apríla 2018 o zabezpečení poskytovania
sociálnych služieb – ambulantnej a opatrovateľskej služby
3. Prejednanie a následné schválenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ambulantnej a opatrovateľskej medzi
poskytovateľom Monika o.z. a obcou Horná Kráľová
4. Poverenie starostu obce podpísaním zmluvy o zabezpečení
a poskytovaní sociálnych služieb
5. Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie ambulantnej
a opatrovateľskej služby a jeho schválenie
6. Interpelácia poslancov
7. Schválenie počtu poslancov vo volebnom obvode Horná
Kráľová na volebné obdobie 2018-2022
8. Kontrola plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Rôzne
12. Záver
___________________________________________________
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
Uznesenie č. 698.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z piateho zasadnutia
OZ poslancov Ing. Vladimíra Žiaka a Ing. Petra Šoku.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 699.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
- Emil Rábek
- Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 700.- V.-OZ/2018
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
- Mário Bihari, predseda
- Michal Lencsés, člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 701.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje program rokovania piateho zasadnutia OZ bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 702.-V.-OZ/2018
Hlasovanie o zrušení uznesenia číslo 687-IV.-OZ/2018.
Hlasovanie:
ZA: 3 (Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 1(Zabáková)
Uznesenie č. 703.-V.-OZ/2018
Hlasovanie o zrušení uznesenia číslo 688-IV.-OZ/2018.
Hlasovanie:
ZA: 2 (Rábek, Lencsés)
PROTI: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 2(Zabáková, Bihari)
Uznesenie č. 704.-V.-OZ/2018
OZ neschvaľuje návrh poslanca Michala Lencsésa, aby sa k bodom 2 a 3 mohla vyjadriť pani Šuvadová.
Hlasovanie:
ZA: 3 (Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 1(Zabáková)
___________________________________________________
Body 2, 3 a 4 sa na piatom zasadnutí OZ konanom dňa 26. 07.
2018 neriešili, nakoľko neboli zrušené uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
___________________________________________________
K bodu 5. Návrh na zmenu rozpočtu na dofinancovanie ambulantnej a opatrovateľskej služby a jeho schválenie
Uznesenie č. 705.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením na sociálnu službu v sume 11.000,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Bihari)
PROTI: 1 (Ing. Šoka)
ZDRŽAL SA: 2 (Lencsés, Ing. Žiak)
___________________________________________________
K bodu 6. Interpelácia poslancov
Interpeloval poslanec Tibor Rábek - vyjadril poďakovanie pra-
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covníkom OÚ za vykosenie a vystrihanie kríkov na chodníku
medzi Hlavnou ulicou a ulicou Domoviny.
Interpelovali poslanci Mariana Zabáková a Tibor Rábek - poďakovali pracovníkom obecnému úradu za úpravu chodníka
a jarku na Hlavnej ulici pri zastávke Domoviny.
Interpeloval poslanec Mário Bihari, že pri pani Turjanovej je
veľký výmoľ, trčí v ceste aj kari sieť, bolo by ho treba opraviť.
K bodu 7. Schválenie počtu poslancov vo volebnom obvode
Horná Kráľová na volebné obdobie 2018-2022
Uznesenie č. 706.-V.-OZ/2018
OZ schvaľuje počet 9 poslancov vo volebnom obvode Horná
Kráľová na volebné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
___________________________________________________
K bodu 8. Kontrola plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ /Príloha č. 3/
Uznesenie č. 707.- V.-OZ/2018
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z júnového zasadnutia OZ a konštatuje, že:
• uznesenia č. 353-IV.-OZ/2016, 499-IV.-OZ/2017, 614-X.OZ/2017, 687-IV.-OZ/2018, 688-IV.-OZ/2018, 693-IV.OZ/2018, 694-IV.-OZ/2018, 697-IV.-OZ/2018 sú splnené
• uznesenie č. 692-IV.-OZ/2018 sa plní
• uznesenie č. 574-VIII.-OZ/2017 sa presúva do konca
volebného obdobia
• uznesenia z OZ dňa 25.08.2017 – č. 549-VII.-OZ/2017
– sa rieši, č. 550-VII.-OZ/2017 – sa presúva do konca
volebného obdobia
• uznesenia z OZ dňa 16.12.2016 – č. 434-VII.-OZ/2016
a 437-VII.-OZ/2016 – presúva sa do konca volebného
obdobia
•
___________________________________________________
Body č. 9 a 10 sa neriešili kvôli nezrušeniu uznesení z 08. 06.
2018 a neprijatiu nových uznesení.
___________________________________________________
K bodu 11. Rôzne
Uznesenie č. 708-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje plný rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu
obce Horná Kráľová na celé funkčné obdobie 2018-2022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés,, Bihari, Ing. Žiak)

6

3/18
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 709-.IV-OZ/2018
OZ neschvaľuje zrušenie uznesenia č. 477.-I.-OZ/2017.
Hlasovanie:
ZA: 2 (Rábek, Lencsés)
PROTI: 5 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Bihari, Ing. Žiak)
ZDRŽAL SA: 1 (Zabáková)
Uznesenie č. 710-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje opravu a rozšírenie chodníka na Sereďskej ulici
na pravej strane v smere do obce Hájske.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Lencsés,,
Bihari, Ing. Žiak)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 1 (Rábek)
Uznesenie č. 711-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o schválení zvýšenia poplatkov stravného pre deti MŠ, žiakov ZŠ a dospelých stravníkov
od 01. 09. 2018.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 712-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje rokovanie o žiadosti Mária Bihariho.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés,, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 713-.IV-OZ/2018
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mimoriadnej dotácie na varenie gulášu na Obecné dni pre rómske družstvo v sume 100,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Zabáková, Rábek, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
___________________________________________________
K bodu 12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Miriam Sklenárová
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Vandalizmus opäť pokračoval

Oznam

Havarijný stav priestorov Klubu mladých si
v roku 2016 vyžiadal kompletnú rekonštrukciu. Prácu
vykonali pracovníci obecného úradu a celá rekonštrukcia bola hradená z vlastných prostriedkov obce. Takto zrekonštruovaná
sála mala slúžiť občanom obce na rôzne
spoločenské podujatia i rodinné oslavy.
Prepožičaním tejto miestnosti, podpísaním zmluvy pri prevzatí a odovzdaní
obecného majetku, vzniká občanovi
hmotná zodpovednosť. Väčšia časť návštevníkov si to plne uvedomuje, avšak
vždy sa nájdu jednotlivci, ktorí si nevážia spoločný majetok.
Začali sa tam konať oslavy 18, 19,
a 20-ich narodenín. Začalo sa stávať pra-

videlnosťou, že miestnosť sme prebrali
v poškodenom stave.
Na sobotu 28.7.2018 si klub prenajala
osoba za iným účelom ako oslavu 18-ich
narodenín, avšak oslava sa tam konala.
Mladí ľudia v čase svojej zábavy rozbili dvere do WC, vystriekali do priestoru klubu hasiaci prístroj a vyhadzovali
do parku a na cestu občerstvenie.
Opäť sa muselo vykonať nepopulárne rozhodnutie. Starosta obce zakázal
prenájom klubu na tieto účely. Klub
mladých bude slúžiť výhradne na akcie
obce.
Viacerým obyvateľom našej obce sa
toto rozhodnutie určite nepáči, avšak pokým si nezačneme vážiť veci spoločné,
ďaleko sa nepohneme.
Anna Vencelová

Drobný stavebný odpad je možné
od mája 2018 uložiť na zbernom dvore
počas prevádzkových hodín:
Streda
Piatok
Sobota

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
8.00 – 15.00

Jedna domácnosť môže za poplatok
0,0159 eur/kg uložiť najviac 500 kg
za jeden kalendárny rok.
Drobný stavebný odpad si každý sám uloží do pripravených kontajnerov, ktoré sú
umiestnené na zbernom dvore.
Väčšie množstvá vývozu drobného stavebného odpadu si občan môže zabezpečiť sám u firiem:
ENVI-GEOS NITRA s.r.o. 037/7723050
Skládka Pusté Sady
031/7861230

Kultúra v našej obci
Z uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatí vyberáme:

Pripravujeme:

•

•

•
•
•

Koncom júna KFC Horná Kráľová na futbalovom štadióne pripravil disko-zábavu pre mládež „Welcome summer“
V čase prázdninového obdobia sa na futbalovom štadióne uskutočnil obľúbený pivný festival. KFC Horná Kráľová pripravil už 6. ročník.
Miestni rómski aktivisti usporiadali pre občanov Rómsky hudobný festival. Pre nepriaznivé počasie bol festival predčasne ukončený.
8. septembra obec a miestne kultúrne stredisko pripravilo
Obecné dni – Hody 2018.

•
•
•

V októbri v priestoroch kultúrneho domu pripravujeme
celoobecné oslavy „ Október – mesiac úcty k starším“.
Miestny spolok zdravotne postihnutých v spolupráci s obcou pripravuje pre svojich členov slávnosť sv. Mikuláša.
Obec v spolupráci s miestnym kultúrnym strediskom zorganizuje 5. ročník vianočných trhov na našom trhovisku
V mesiaci december miestne kultúrne stredisko so základnou a materskou školou pripravuje Vianočnú akadémiu
Anna Vencelová

Výstava ,,Čo čítali naši predkovia“
Tak ako po iné roky sa aj počas tohtoročnej hodovej nedele uskutočnila výstava ,,Z histórie našej obce“. Tento ročník
bol zameraný na tému ,,Čo čítali naši predkovia“. Exponáty
boli rozdelené do nasledujúcich častí: slovenské noviny a časopisy, maďarské noviny a časopisy, objednávkové katalógy
a knihy. Väčšina exponátov bola vytlačená pred 100 rokmi
a najstaršia biblia pochádzala až z roku 1715. Návštevníci sa
mohli kochať nielen krásou súdobej tlače, ale mnohí z nich
sa so značným záujmom začítali aj do starých novín. Boli
prekvapení, že aj vtedy ľudí trápili podobné problémy, aké
trápia nás. V časti venovanej katalógom zaujal najmä nežné
pohlavie katalóg oblečenia. Výstavu uzatvárali knihy, kde sa
každý zastavil pri starej biblii z roku 1715. I keď bola najstaršou knihou, dalo sa v nej s trochou snahy čítať a porozumieť
čítanému textu.
Výstava zanechala v návštevníkoch hlboké dojmy z toho,
že si mohli v novinách nielen čítať, ale sa histórie aj dotýkať.

Ďakujem všetkým, že si v hodové popoludnie našli čas
a prišli navštíviť našu výstavu.
Vladimír Lovász,
Miestny odbor Matice slovenskej

Foto: Vladimír Lovász
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Začiatky v materskej škole
Slávnostné zahájenie školského roka v materskej škole prebehlo 3.9.2018, kedy mohli rodičia prvýkrát vstúpiť do novootvorenej triedy na poschodí. Túto triedu navštevujú predškoláci - VČIELKY (5-6 rokov) s počtom 15 detí. Na prízemí
zostali detičky malej triedy – LIENKY (2,5-4 roky) s počtom
detí 17 a stredná trieda – SOVIČKY (4-5 rokov) s počtom detí
19. Celkovo našu materskú školu navštevuje 51 detičiek. Veľmi
nás teší, že sa naša dedina rozrastá.
Prvé dni až týždne v materskej škole sú pre detičky veľmi ťažké. Po dlhých prázdninách si znova zvyknúť na režim a veľký
kolektív v materskej škole. Najťažšie je to však pre najmenšie
detičky, ktoré nastúpili prvýkrát do materskej školy. Plač striedajú slzičky. Pani učiteľky, aby pomohli deťom sa lepšie adaptovať na nové prostredie, pristupujú k deťom veľmi empaticky
a chápavo. Vytvárajú pre deti prostredie s dobrou klímou a atmosférou triedy.
Každé dieťa je jedinečná osobnosť a preto pocit istoty a bezpečia nadobudne rôzne, niekto za pár dní a niekto za pár týždňov. Čím lepšie a ľahšie sa dieťa naučí zvykať na nové prostredie a zmeny, tým jednoduchšie sa mu to bude dariť aj neskôr
v živote. Teda ak rodičia a učiteľky zabezpečia dieťaťu v ranom

veku priaznivé podmienky k tomu, aby sa vypestoval pocit bezpečia v nových podmienkach, vytvárajú sa základy psychického
zdravia a vývinu vyrovnanej a spoločensky dobre prispôsobenej
osobnosti.
Klára Vadkertiová,
zástupkyňa pre MŠ

Foto: archív MŠ

Základná škola hodnotí uplynulý školský rok
Od začiatku školského roka ubehlo niekoľko dní a žiaci, rovnako ako učitelia,
majú plné ruky práce.
V školskom roku 2017/2018 sme
na pôde školy i mimo nej absolvovali množstvo akcií a v zásobe ich máme stále viac
než dosť. Futbalové mužstvo pod vedením
trénerov I. Sklenára a Ľ. Straňáka získalo
I. miesto na VITIS v obci Báb. Jeden z futbalistov strávil niekoľko dní na skúške vo
futbalovom klube Ajax Amsterdam. Žiaci
obsadili 3. miesto v cezpoľnom behu. Žiaci vyšších ročníkov si užívali večerný a
nočný program v škole, diskotéku, Svetový deň jazykov, kde prezentovali projekty
v anglickom a nemeckom jazyku, fašiangový karneval, besedovali s podplukovníkom
Dušanom Ivanom o šikanovaní a týraní,
navštívili burzu stredných škôl v Šali, získavali finančné prostriedky pre projekt
Hodina deťom. Zúčastnili sa i uličkových
turnajov. Žiaci z druhého stupňa absolvovali lyžiarsky výcvik v Kokave nad Rimavicou. Tí menší sa tešili výrobe šarkanov,
tekvicových strašidiel a príprave programu
pre babičky a deduškov. Žiaci 1.- 4. ročníka
pracovali na projekte Misia modrá planéta.
Všetci sa zúčastnili i na tvorbe programu
ku Vianočnej akadémii.
Žiaci neustále reprezentujú školu na rôznych súťažiach a každá ich snaha je vítaná a
neoceniteľná. Dosiahli sme dobré výsledky
v športe, v biologickej, geografickej, tech-
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nickej olympiáde. Zúčastnili sme sa okresných kôl hudobných, matematických i literárnych súťaží a olympiády zo slovenského
jazyka. V rámci súťaže Hviezdoslavov Kubín sme sa zúčastnili krajského kola v Leviciach, v bronzovom pásme sme obsadili
1. miesto. V slovenskom jazyku a literatúre
v Kompare pre 4. ročník a Testovaní 5 sme
dosiahli v celoslovenskom rámci nadpriemerné výsledky. Veľmi dobré výsledky sme
dosiahli aj v matematike. Koniec školského
roka patril vystúpeniu ku Dňu matiek, predstaveniu v kine a Medzinárodnému dňu detí.
Škôlkari taktiež nezaháľali, absolvovali
niekoľko divadelných a bábkových predstavení, dokonca ich navštívil i kúzelník.
Zúčastnili sa projektu „Veselé zúbky“.
Navštívili knižnicu, detskú farmu i hasičov
a predškoláci si vyskúšali, aké to bude v základnej škole budúci školský rok. Nezabudli si pripraviť akcie na Deň vody či Zeme.
Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ si pre nich pripravili
Mikuláša, užili si aj karneval či športové dopoludnia na ihrisku. V období dušičiek vytvárali tekvičiakov, pred Vianocami ozdobili perníčky a na Veľkú noc vytvárali rôzne
výrobky. Nacvičeným programom v máji
obohatili i program Stavania mája v obci
Horná Kráľová.
V mene pedagogického zboru by sme
chceli veľmi pekne poďakovať za celoročnú
spoluprácu rodičom a sponzorom ZŠ s MŠ.
Najväčšia vďaka však patrí nášmu Obec-

nému úradu Horná Kráľová, poslancom a
v najväčšej miere nášmu pánovi starostovi
Emilovi Rábekovi. Práve jeho pričinením
prešla veľkou rekonštrukciou ZŠ a rozsiahlou rekonštrukciou MŠ. Žiakom vďaka
štedrosti Obecného úradu, pána starostu
Emila Rábeka a poslancov mohla ZŠ zakúpiť školské skrinky na kľúč, ktorých cieľom je, aby žiaci nemuseli vláčiť každý deň
ťažké knihy na svojich chrbtoch, ale si ich
mohli uložiť v škole. V rámci školy pribudli
na stenách nástenky vypovedajúce o práci
detí, mapy, opravila sa počítačová technika, vybudovala sa nová trieda pre žiakov
so ŠVP, nový kabinet na učebné pomôcky.
Veľkou zásluhou pána starostu Emila Rábeka, jeho neustáleho záujmu o zlepšenie
predprimárneho vzdelávania bolo, že sme
do zrekonštruovanej materskej škôlky mohli
prijať viac detí (našich budúcich žiačikov
ZŠ), čím vo veľkej miere napomáha nielen
k rozvoju predprimárneho, ale aj primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania
u žiakov, detí obce Horná Kráľová.
Za jeho úsilie, zodpovedný prístup
k vzdelávaciemu systému a problémom našej školy mu v mene vedenia ZŠ s MŠ, všetkých učiteľov i žiakov obce Horná Kráľová
ešte raz vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.
To patrí zároveň aj zamestnancom obce,
ktorí toto dielo vybudovali.
Alexandra Ďurinová,
učiteľka SJL
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitajte medzi nami:
Ľuboš Hipp, Hana Mesárošová,
Nela Angyalová, Nina Lenčéšová, Matúš Lovás

Blahoželáme novomanželom:
Bc. Barbora Ištokovičová
Hlohovecká 287/1

Martin Lovás

		

Močenok

Mgr. Katarína Lencsésová

Tomáš Šimko

Vinohradnícka 582/41			

Močenok

Ing. Marek Lenický

Mgr. Michaela Ambrusová

Nad Humnami 448/68

Nové Zámky

Peter Lencsés

Veronika Straňáková

Nad Humnami 411/67			

MUDr. Patrícia Leššová

Močenok

Viktor Borza

Nad Humnami 680/35

Hlavná 523/37

Ing. Marek Odráška

Mgr. Anna Lenčéšová

Školská 394/19			

Močenok

Navždy nás opustili
Štefan Hipp 82 rokov, Emil Hajdina 77 rokov,
Jozef Kišš 72 rokov, Július Pápay 59 rokov,
Jozef Szőllősy 96 rokov, Gejza Vörös 90 rokov,
Anna Slamková 79 rokov

Dary potešili najmenšie nádeje

Pätica futbalistov reprezentovala zväz

Druhého augusta navštívili tréning našich mladých futbalistov vzácni hostia. Pán Chun Jae Lee a Sung Min Kim
zo spoločnosti Samsung neprišli naprázdno. Prezident spoločnosti SESK A SEH a koordinátor ľudských zdrojov HQ
odovzdali v mene spoločnosti SESK sady dresov pre mladších žiakov a dorast, futbalové lopty pre mužstvo prípraviek,
mladších žiakov a dorastencov a ďalšie pomôcky ktoré skvalitnia priebeh tréningov.
Prezident spoločnosti SESK zaželal našim najmenším veľa
športových úspechov a nech sa aj medzi nimi nájdu budúci
Hamšíkovci. Prezident nášho KFC Ladislav Kokeš v mene
klubu poďakoval spoločnosti SESK za tento sponzorský dar.
Jednotlivé dary si preberali mladí futbalisti osobne z rúk prezidenta spoločnosti SESK.
(KFC)

Stáva sa už tradíciou, že v lete putujú
výbery Oblastného
futbalového
zväzu
v Nitre na nejaký
medzinárodný turnaj.
V tomto roku bol ich
cieľovou destináciou
poľský Vroclav. Potešiteľné z pohľadu našej obce je, že miesto
medzi stovkou futbalistov v šiestich výberoch mali aj našinci. Vo výberoch boli
mládežníci zo všetkých klubov patriacich pod ObFZ Nitra Foto: FB (Eliška Hajnovič)
(okresy Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa). Už samotná nominácia bola
pre päticu od nás veľkým úspechom.
V kategórii do 17 rokov povolali tréneri stredopoliara Adama
Lenického, v U11 bol brankárskou jednotkou Matej Lenčéš. Najpočetnejšie zastúpenie sme mali v najmladšej kategórii. V U9 si
zahrala trojica Dominik Barta (na turnaji dal jeden gól), Tobias
Dobša (autor dvoch gólov) a Andrej Klinka (dal tri góly).
Podľa vyjadrení aktérov naši chlapci nesklamali a urobili dobré
meno nielen sebe, ale aj našej obci. Okrem iného získali cenné
skúsenosti, veď si sily merali so súpermi z Poľska, Česka, Malty
a Nemecka.
Ladislav Odráška

Foto: archív KFC

9

Královské
´
zvesti

3/18

Privítali sme Okolo Slovenska
Aj cez našu obec prechádzal tento rok
pelotón 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Organizátori
nazvali tento ročník ako doposiaľ najlepší v histórii. Po prvýkrát sa totiž na
Slovensku predstavili World Tour tímy.
Aj vďaka nim prišlo k cestám povzbudzovať cyklistov množstvo priaznivcov.
Inak tomu nebolo ani u nás, popri Seredskej ulici sa v nedeľu 16. septembra
tiesnila masa zvedavcov. Približne okolo
jedenástej hodiny prefrčal okolo nich pelotón cyklistov za hlasného povzbudzovania. Organizátori totiž vybrali Hornú

Kráľovú ako jednu z obcí, cez ktoré
prechádzali cyklisti. Bolo to v rámci poslednej etapy, ktorá začínala v Nitre, išla
cez Rišňovce, Báb, Patu až k nám.
Najväčší záujem bol pri Božskom
srdci, kde boli diváci zvedaví, ako si
cyklisti poradia s „esíčkom“ a náročnou
zákrutou. Pelotón pokračoval cez Močenok, cieľ mal napokon v Galante, kde
bol aj slávnostný koniec pretekov Okolo
Slovenska.
Preteky sprevádzali bezpečnostné
opatrenia. Aby bol zabezpečený plynulý
prejazd cyklistov, všetky križovatky pri

ulici, po ktorej prechádzali cyklisti, boli
od 10.00 h zatarasené dobrovoľníkmi.
Na ulici sa v tom čase nemohli nachádzať motorové vozidlá, cyklisti, ale ani
chodci.
„Pri hodnotení pretekov nesmieme
zabudnúť ani na fanúšikov. Diváci nám
robili radosť od úvodného dňa. Počas
piatich dní sa pri ceste stretli desiatky tisíc ľudí, ktorí fandili hlučne, ale zodpovedne,“ zhodnotili organizátori pretekov
Okolo Slovenska na svojej internetovej
stránke tohtoročnú kulisu. Sme radi, že
k nej prispela aj naša obec a jej občania.
Ladislav Odráška

Obecné dni – hody 2018
Tradične začiatkom septembra sa v našej obci konajú obecné
dni - hodové slávnosti. Pre obyvateľov obce ale i pre návštevníkov je to významný deň stretnutia sa, priateľského posedenia
a zábavy. V peknom počasí si mohli návštevníci nielen vychutnať kvalitné guláše, ale aj užiť hodové atrakcie a bohatý kultúrny program.
Už od rána naše spoločenské organizácie začali s prípravami
na varenie gulášu na futbalovom štadióne. Vôňa gulášu sa niesla celým areálom a lákala návštevníkov. Tento rok varilo guláš
osem družstiev.
Úvod popoludnia zahájil starosta obce p. Emil Rábek. V príhovore vyslovil uznanie a radosť nad záujmom občanov o toto
podujatie. Po príhovore boli vyhodnotené a ocenené navarené
guláše a potom už nasledoval kultúrny program.

Začiatok programu patril naším najmenším, deťom zo Základnej a Materskej školy Horná Kráľová, potom nasledovali domáce spevokoly: spevokol MO Matice slovenskej, MO Csemadoku, spevokol Kráľovanky. Ďalej účinkovali: sólistka spevokolu
z partnerskej obce Kestúc, pani Kochňáková, FS Kepežďanka
z Hájskeho, a spevácka skupina Zúgovanka z Močenku. Spev
a dobrá nálada nás sprevádzala do večerných hodín. Po skončení
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kultúrneho programu nasledovala diskotéka pre všetky vekové
kategórie.
Celý deň nás moderátorským slovom sprevádzala Mgr. Veronika Holubková. O chutné občerstvenie sa postaral miestny
futbalový klub.
Samozrejme, aj tento rok boli na futbalovom štadióne pripravené atrakcie pre najmenších: dva hrady na skákanie a šmýkanie, cukrová vata, detské trblietavé tetovanie, balóny, rôzne cukrovinky a v centre dediny nechýbal lunapark.

Na nedeľu bola v klube mladých nainštalovaná zaujímavá
výstava s názvom: „Čo čítali naši predkovia.“ Výstavu pripravil MO MS v spolupráci s občianskym združením Čarovná záhradka. Návštevníci výstavy si mohli pozrieť zaujímavé staré
vydania novín, časopisov a rôzne ponukové katalógy staršieho
datovania.
Ďalšie dva dni boli orientované na bohoslužby v našom svätostánku, zábavu pre mladých ponúkal v strede obce prevádzkovaný lunapark a futbalové stretnutia na miestnom futbalovom
ihrisku.
Anna Vencelová

Foto: Michal Morvay, Vladimír Siládi, Anna Vencelová

OVOCNÉ TORTY bez marcipánu

(na objednávku)
-na rôzne príležitosti (oslavy, svadby, krst, birmovka...)
Tortičky zhotovím podľa želania zákazníka.
Kontaktovať ma môžete na tel. č. 0907 370 039

PILLBUS, s.r.o, autobusová doprava
Vás pozýva na

Zimné kúpanie v Podhájskej
Jedná sa o cca hodinové kúpanie + hodina prestávky na vysušenie a občerstvenie.
Akciu plánujeme organizovať každý utorok podvečer, počas zimnej sezóny.
Bližšie informácie na našich webových stránkach: Pillbus, s.r.o – Google Sites,
alebo na e-mailovej adrese: pillbus@3gmail.com,
alebo na tel. čísle: 0904 099 281.
Ak Vás naša ponuka zaujala je potrebné sa prihlásiť na uvedenom tel. čísle, resp. e-mailovej adrese.
Cena prepravy je 5,50 €.
Podmienkou uskutočnenia akcie je dostatočný počet prihlásených účastníkov.
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