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Královské zvesti´

Vážení spoluobčania,

uplynulo takmer sedem mesiacov od 
začiatku šírenia pandémie koronavíru-
su s označením COVID-19 a nikto z nás 
nepredpokladal, že táto situácia bude  stá-
le trvať. Tak, ako pandémia zasiahla náš 
osobný, ale aj spoločenský život, keď sme 
boli  z  dôvodu ochrany zdravia nútení 
zrušiť naplánované kultúrno-spoločenské 
podujatia, zasiahla aj samosprávy. Od vy-
hlásenia núdzového stavu až do dnešných 
dní museli všetky samosprávy do svojho 
chodu premietnuť mnohé rozhodnutia  
a opatrenia republikového alebo okresné-
ho krízového štábu, úradu verejného zdra-
votníctva, ako aj ďalších orgánov štátnej 
správy, ktoré sa stále aktualizovali. Pri 
prenájme nášho nového kultúrneho domu 
sa riadime platnými Opatreniami vyda-
nými hlavným hygienikom Slovenskej 
republiky.

Všetky tieto opatrenia spojené s víru-
som zanechávajú stopu aj na ekonomike. 

V súčasnej dobe samosprávy čelia zní-
ženiu príjmu podielových daní zhruba  
o 10%, čo je pre chod obce veľmi citeľné. 
V tejto situácií  samospráva nie je schopná  
realizovať plánované akcie v takej miere, 
ako sme plánovali. Musíme pristupovať 
zodpovedne k hospodáreniu s finančný-
mi prostriedkami. Preto sme  v kultúrnom 
dome s našimi zamestnancami z vlastných 
finančných prostriedkov vybudovali oplo-
tenie z bočnej strany a začali sme vykla-
dať areál zámkovou dlažbou, ktorú sme 
zakúpili ešte pred pandémiou. Ostatné 
plánované akcie sú zatiaľ pozastavené.

Chcem ešte spomenúť chod a prácu na-
šej základnej a materskej školy, pochvá-
liť pedagógov i ostatných zamestnancov, 
ktorí sa starajú o bezpečný chod školy  
a poctivou prácou pripravujú naše deti do 
života. Chválim aj deti, ktoré v minulom 
roku dosiahli rôzne úspechy v súťažiach.

Na záver ďakujem aj občanom za to, 
že sa správajú zodpovedne voči ostat-
ným a dodržiavajú nariadené opatrenia. 

Naďalej našou prioritou ostáva ochrana 
zdravia a života ľudí.

Emil Rábek, starosta obce

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia

z tretieho zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva Obce Horná Kráľová konaného 
dňa 28.05.2020

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasad-

nutia OZ
3. Pripomienky a podnety súvisiace s 

chodom samosprávy
4. Interpelácie poslancov
5. Informatívna správa o investičných 

akciách obce
6. VZN č.1/2020 o určovaní názvu ulíc 

a iných verejných priestranstiev v 
obci Horná Kráľová

7. Informatívna správa o prideľovaní 
bytov

8. Informatívna správa o výsledku in-
ventarizácie k 31.12.2019

9. Rôzne
10. Záver

Uznesenie č.  184-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo navrho-
vaný program rokovania.  
Návrh bol schválený.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. 
Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenic-
ký) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

K bodu 1. – Otvorenie a procedurálne 
veci

Uznesenie č.  185-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo za ove-
rovateľov zápisnice  z tretieho zasadnutia 
OZ poslancov v zložení: Marek Lenický a 
František Lešš.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. 
Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenic-
ký) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č.  186-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovné 
predsedníctvo  v zložení:
Emil Rábek, starosta obce 
Ing. Peter Šoka, zástupca starostu.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. 

Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenic-
ký) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie č.  187-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrho-
vú komisiu v zložení:
Mgr. Diana Slováková - predseda
Ondrej Števko - člen 

Hlasovanie:
ZA:    7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, 
Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Le-
nický) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
_________________________________

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia 
z novembrového  zasadnutia OZ 

Uznesenie č.  188-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení.
_________________________________

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvi-
siace s chodom samosprávy
Neboli žiadne pripomienky
_________________________________
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K bodu 5 – Informatívna správa o in-
vestičných akciách

Uznesenie č.  189-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
informatívnu správu o investičných akci-
ách obce.
_________________________________

K bodu 6 – VZN č.1/2020 o určovaní 
názvu ulíc a iných verejných priestran-
stiev v obci Horná Kráľová

Uznesenie č.  190-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 
1/2020 o určovaní názvu ulíc a iných ve-
rejných priestranstiev v obci Horná Krá-
ľová.

Hlasovanie:
ZA: 7  (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, 
Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Le-
nický) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
_________________________________

K bodu 7 – Informatívna správa o pri-
deľovaní bytov (príloha č.5)

Uznesenie č.  191-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo pride-
lenie 1 – izbového bytu na Hlavnej ulici 
17/6, 951 32 Horná Kráľová p. Václavovi 
Harabišovi, bytom Nad Humnami č. 400, 
951 32 Horná Kráľová od 01.06.2020.
Ak by pán Václav Harabiš pridelený byt 
odmietol, ako náhradníčka bola schválená 
pani Sidónia Hozáková, bytom Kmeťová 
22/4, 949 01 Nitra – Diely.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, 
Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Le-
nický) 

PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
Uznesenie č.  192-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridele-
nie 3 – izbového bytu na Vinohradníckej 
ul. 606/13, 951 32 Horná Kráľová  pani 
Eliške Velčickej, bytom Hlavná 17/5, 951 
32 Horná Kráľová od 01.07.2020.
Ak by pani Eliška Velčická pridelený byt 
odmietla, ako náhradníčka bola schválená 
pani Mária Hadnaďová, bytom Sliváš II. 
č.- 347, 951 32 Horná Kráľová .

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, Ing. 
Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Lenický) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie č.  193-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo 2 – iz-
bový byt na Hlavnej ulici 17/5, 951 32 
Horná Kráľová pani Márii Hadnaďovej, 
bytom Sliváš II. č.- 347, 951 32 Horná 
Kráľová od 01.07.2020 za predpokladu, 
že p. Eliška Velčická príjme 3 – izbový 
byt na ul. Vinohradnícka č. 606/13, 951 
32 Horná Kráľová.
Ak by pani Mária Hadnaďová pridelený 
byt odmietla, ako náhradníčka bola schvá-
lená pani Šarlota Bihariová, bytom Malá 
Kráľová 131, 951 32 Horná Kráľová.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, 
Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Le-
nický) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
_________________________________

K bodu 8 – Informatívna správa o vý-
sledku inventarizácie k 31.12.2019 

Uznesenie č.  194-III.-OZ/2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
informatívnu správu  o výsledku inven-
tarizácie majetku a záväzkov so stavom  
k 31.12.2019.
_________________________________

K bodu 9 –  Rôzne

Uznesenie č.  195-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie 
č. 244-XI.-OZ/2015, v ktorom bol schvá-
lený poplatok za predaj pozemku v sume 
10 €/m2 v prípadoch osobitného zreteľa  
v s účinnosťou od 01.01.2016.

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing.Šoka, Lešš, Mgr. Odráška, 
Ing. Klinka, Mgr. Slováková, Števko, Le-
nický) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 

Uznesenie č.  196-III.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
otvorenie prevádzky a otváraciu dobu  
Dar&Kvet u Papyho pre Tomáša Pápaya, 
bytom Hlavná 512/59, 951 32 Horná Krá-
ľová s termínom otvorenia prevádzky dňa 
31.08.2020.
Otváracia doba predajne Dar&Kvet u Pa-
pyho:
Pondelok 08.00 – 12.00
       13.00 – 17.00
Utorok          08.00 – 12.00     
  13.00 – 17.00
Streda           08.00 – 12.00     
  13.00 – 17.00
Štvrtok         08.00 – 12.00     
  13.00 – 17.00
Piatok           08.00 – 12.00     
  13.00 – 17.00
Sobota         08.00 – 12.00
Nedeľa               zatvorené

Miram Sklenárová

V jarných mesiacoch začal fungovať tzv. 
zelený zberný dvor. Nachádza sa v časti 
Malomút v časti Lúky, v mieste, kde sa na-
chádzalo hnojisko. Zelený odpad sa nosil 
kedysi za spomínané hnojisko, čo sa však 
stalo nekontrolovateľné a odpad sa nachá-
dzal aj na ceste, dokonca aj pred hnojis-
kom. Navyše, nosili tam odpad aj občania 
iných obcí a skládka tak bola neudržateľná.

Poľné hnojisko je vo vlastníctve PD 
Močenok. O možnosti využívať ho našou 
obcou sa o. i. hovorilo aj na decembrovom 
zastupiteľstve, kde sa poslanci dotazovali, 

či by bola zo strany PD možnosť poskyt-
núť priestory pre obec, prípadne pomôcť 
so skládkou. Po vzájomnej dohode napo-
kon obec upratala neporiadok, ktorý sa 
nachádzal za hnojiskom, vykopal sa rigol, 
aby „stará skládka“ nebola viac zanášaná 
odpadom. 

Do priestoru bývalého hnojiska, ktoré 
je ohradené betónom, bola osadená brána 
a nainštalovaný kamerový systém a obec 
mohla začať s prevádzkovaním biologickej 
skládky. Otvorená je každú sobotu od 9.00 
h do 13.00 h, počas sviatkov je zatvorená. 

Na starosti ju má pridelený zamestnanec. 
Ako triediť odpad pri vývoze oznamujú aj 
nápisy na múre skládky. 

Ako informuje obecný úrad, skládka je 
určená pre občanov Hornej Kráľovej, nie je 
určená na preberanie odpadu z podnikateľ-
skej činnosti. „Patrí sem odpad zo záhrad 
vznikajúci na území obce Horná Kráľová 
(tráva, lístie, konáre, kôrovie, ...). V tomto 
odpade nesmie byť zamiešaný kovový ale-
bo iný odpad,“ informuje úrad. Je zakázané 
ukladať bio odpad mimo areálu skládky. 

Ladislav Odráška 

Bio skládka v Malomúte je už ohradená
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Naša základná škola s materskou ško-
lou sa nachádza v krásnom obecnom 
areáli s tromi budovami, multifunkčným 
ihriskom, školskou záhradou a oddycho-
vým parkom s hojdačkami pre žiakov 
materskej školy a ŠKD. Za skrášľovaním 
a inovovaním ZŠ s MŠ však stoja nielen 
žiaci, učitelia, ale aj rodičia, obecný úrad 
i rôzni sponzori, ktorým patrí veľké ĎA-
KUJEME. Bez aktívnej spolupráce rodi-
čov, žiakov i učiteľov by škola nebola tou, 
ktorou je dnes – školou, ktorá dokázala, 
že aj malá dedinská škola má miesto me-
dzi veľkými mestskými školami a snaží sa 
pomáhať otvárať žiakom brány do lepšej 
budúcnosti.

Žiaci neustále reprezentujú našu školu 
na rôznych súťažiach a každá ich snaha 
je vítaná a neoceniteľná. Dosiahli sme vy-
nikajúce výsledky v športe, v biologickej, 
geografickej, dejepisnej, technickej olym-
piáde i olympiáde zo slovenského jazyka. 
Zúčastnili sme sa okresných, krajských  
i celoslovenských kôl hudobných, mate-
matických i literárnych súťaží, kde sa nám 
podarilo získať i popredné  miesta. Vďaka 
rôznym projektom, do ktorých sa so žiak-
mi a pedagógmi školy zapájame, sa naša 
malá škola zviditeľnila i priamo na strán-
ke MŠVVaŠ SR ako škola, ktorá sa nebojí 
výziev a má chuť na sebe neustále praco-
vať a zdokonaľovať sa. Úprimne sa tešíme 
z každého nového úspechu našich žiakov 
a dúfame, že sa žiaci našej školy budú  
i naďalej zúčastňovať rôznych okresných, 
krajských či celoslovenských súťaží,  
a tým reprezentovať nielen samých seba, 
ZŠ s MŠ Horná Kráľová, ale i samotnú 
obec Hornú Kráľovú v okrese Šaľa, Nit-
rianskom kraji i v rámci Slovenska.

Škôlkari taktiež 
nezaháľajú, absol-
vujú rôzne diva-
delné a bábkové 
predstavenia, zú-
častňujú sa rôz-
nych projektov, 
pravidelne nav-
števujú knižnicu, 
vytvárajú rôzne 
výrobky a chys-
tajú krásne vystú-
penia, na ktoré sa 
teší každý z nás.

Za napredova-
ním žiakov mno-
hokrát stoja okrem rodičov práve ich 
učitelia, ktorým nechýba chuť pracovať, 
neustále sa vzdelávať a odovzdávať svoje 
vedomosti i životné skúsenosti mladšej 
generácii – našim deťom. I preto sa pe-
dagogický zbor rozšíril o učiteľov s 1. a 
2. atestáciou.

Každým dňom sa naša ZŠ s MŠ Hor-
ná Kráľová snaží napredovať a budovať 
si dobré meno medzi ostatnými školami 
nielen v okolí, ale aj po celom Slovensku. 
Vďaka nám všetkým sa snaží dokázať, 
že mnohokrát nezáleží na kvantite, ale 
na tom, že aj málo ľudí spoločným úsi-
lím, nasadením a fantáziou dokáže veľké 
veci... Len sa netreba vzdávať, ale neustá-
le na sebe pracovať.                                                                              

Keď aj „malá“ škola dokáže 
veľké veci...
Náš príbeh sa začal presne v piatok 
28.2.2020, kedy sa so súhlasom pani 
riaditeľky našej školy, PaedDr. Blanky 
Horákovej, spoluprácou učiteľov sloven-
ského jazyka a literatúry a aktivitou žia-
kov 1. až 9. ročníka na chvíľku na našej 
škole zastavil čas a všetci sme sa ponorili 
do skúmania nášho materinského jazyka  
z rôznych pohľadov v rámci Medzinárod-
ného dňa materinského jazyka. 
Každý učiteľ si pre svojich žiakov v rám-
ci hodín slovenského jazyka a literatúry 
vytvoril sériu rôznych aktivít (čítanie, 
maľovanie, vlastnú tvorbu, rozprávanie, 
preklad...), aby si žiaci uvedomili  dôle-
žitosť nášho materinského jazyka, jeho 
jednotlivé etapy rozvoja či šírenia. Pre 
každý ročník bolo zadanie aktivít iné, 
niektorí pracovali s literárnym dielom, 
iní priamo s jednotlivými druhmi histo-

rického písma. No náš cieľ bol rovnaký, 
spojiť spoločné sily a nápady a vytvoriť 
niečo hodnotné a spoločné, čo človeku 
pripomenie, prečo by sme mali byť hrdí 
na svoj národ, jazyk i písmo...
Medzinárodný deň materinského jazyka 
bol na našej škole zavŕšený výstavkou 
tvorby našich žiakov, ktorí si zároveň me-
dzi sebou vymieňali dojmy i nové poznat-
ky z daného dňa.
Naše aktivity však zaujali nielen našu 
pani riaditeľku, ale aj Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, ktoré nám úprimne formou 
e-mailu poďakovalo za to, že sme sa ako 
škola aktívne a originálnym spôsobom 
zapojili do osláv Medzinárodného dňa 
materinského jazyka a poslali im inšpi-
ratívnu informáciu, ako sme si daný deň 
pripomenuli na našej školy my. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky sa rozhodlo 
zverejniť náš príspevok a aktivitami na 
svojom webovom sídle v časti „Čitateľ-
ská gramotnosť“: https://www.minedu.
sk/medzinarodny-den-materinskeho-ja-
zyka/. Na záver nám ešte raz veľmi pekne 
poďakovalo za vynaložené úsilie a po-
prialo každému žiakovi i učiteľovi pevné 
zdravie, odvahu a trpezlivosť v školskom 
prostredí.
Našim žiakom i učiteľom slovenského 
jazyka a literatúry sa tak opäť podarilo 
zviditeľniť našu „malú“ školu v rámci 
Slovenskej republiky a dokázať všetkým, 
že aj málo ľudí spoločným úsilím, nasa-
dením a fantáziou dokáže veľké veci... 
Len sa netreba vzdávať, ale neustále  
na sebe pracovať.

Mgr. Alexandra Ďurinová
Foto: Archív ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou Horná Kráľová - 
malá a predsa veľká
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Novozaložené občianske združenie 
Život pod Tópartom, o.z. usporiadalo na 
začiatku júla cykloakciu s príznačným 
názvom „Na bicykli po chotári“. Zapo-
jiť sa mohli nielen najmenší, ale vítané 
boli celé rodiny. Tak aj nakoniec bolo, 
zapojilo sa približne 80 „cyk-
lochtivých“ súťažiacich. 

Začínalo sa na konci obce
Ako už samotný názov ak-

cie napovedá, cieľom bolo 
nesedieť doma na zadku, 
vytiahnuť dvojkolesových 
tátošov a urobiť si výlet do 
hornokráľovskej prírody. To 
všetko spestrené o zaujíma-

vé súťaže, ktoré si organi-
zátori nachystali na ceste  
k cieľu. Úvod bol tak tro-
chu symbolicky na konci 
ulice Pod Tópartom v sme-
re na Geríc. Tu dostali sú-

ťažiaci mapku trasy a prvú indíciu. 
Trasa postupne viedla po panelovej 

ceste v smere na Lackov Dvor, na konci 
sa súťažiaci otočili a popod Tópartom 
si to namierili do cieľa, ktorý ich čakal  
na Geríci pri poľovníckej chate. 

Deti sprevádzané dospelákmi sa 
museli popasovať s piatimi športovo 
– vzdelávacími úlohami na stanoviš-
tiach. Či už to bolo skladanie erbu našej 
obce, strieľanie zo vzduchovky, streľba 
na bránu, triedenie odpadu či hádzanie 

lopty do koša. Za každé zvládnutie úlo-
hy dostali jednu nápovedu, z ktorej mu-
seli zložiť finálne slovo. Odmenou im 
boli sladkosti a farbičky. 

Na konci opekačka
Po absolvovaní si všetci spoločne 

mohli opiecť dobroty, ktoré si priniesli  
a pohrať sa pri spomínanej chate, za čo 
by chceli organizátori poďakovať po-
ľovníckemu združeniu Dubina, konkrét-
ne Zdenovi Braunovi. 

„Akcia sa vydarila, deti urobili niečo 
pre seba a svoje zdravie, navyše si za-
športovali a zabavili sa. Navyše mohli 
spoznať aj odľahlejšie časti našej obce, 
do ktorých nezavítajú každý deň. Sme 
radi, že sa im páčilo, počasie tiež vyš-
lo na jednotku,“ zhodnotili organizátori  
z občianskeho združenia svoju prvú ofi-
ciálnu akciu.

Ladislav Odráška
Foto: Archív OZ

Na Geríc bicyklovalo v zábavnej  
súťaži 80 účastníkov

Volám sa Dalibor Vavro a som od  
1. júla 2020 novým kaplánom vo Farnosti 
sv. Klimenta v Močenku. Mám 28 rokov, 
pochádzam z dedinky Diviaky nad Nitri-
cou (okres Prievidza), ktorá sa nachádza 
neďaleko mesta Nováky. V rodisku som 
študoval aj na základnej škole, potom  
3 roky na Gymnáziu v Novákoch. Počas 
gymnaziálnych štúdií som absolvoval aj 
ročné štúdium na biskupskom gymnáziu 
v nemeckom Ostbeverne, v republike Se-
verné Porýnie - Vestfálsko. Po maturite 
som sa prihlásil do seminára, kde som 
študoval 6 rokov (2011-2017). Ako dia-
kon som pôsobil cez letné prázdniny vo 
Farnosti Palárikovo (okres Nové Zámky) 
a v poslednom roku štúdia v seminári  

v Nitre - Horné mesto. Po kňazskej 
vysviacke som bol poslaný do Farnosti 
Vráble, kde som pôsobil 3 roky. Odtiaľ 
som bol p. biskupom poslaný do Far-
nosti sv. Klimenta v Močenku.

Vo voľnom čase sa venujem cesto-
vaniu, cyklistike a cudzím jazykom. 
Medzi moje veľké záľuby patrí hokej  
a futbal. Aj keď tieto 2 športy nevy-
konávam fyzicky, predsa im venujem 
veľa času na štadiónoch a pred TV. 

Som rád, že môžem pôsobiť v tej-
to farnosti a spoznávať nových ľudí,  
s ktorými budeme spolupracovať v na-
sledujúcom období. 

Dalibor Vavro

Nový kaplán v našej farnosti
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Začiatkom roka 2020 firma „Veríme v Zábavu“   
z Trenčína získala zákazku na výstavbu nového det-
ského ihriska v parku na Školskej ulici.  Zhotoviteľ 
v máji 2020 dokončil všetky práce na výstavbe  det-
ského ihriska,  kde pre deti máme novú kombinova-
nú nerezovú vežovú zostavu a nový detský kolotoč  
na státie. Celková cena za dielo bola 12 780,04 eur, 
z toho výška dotácie  bola 8 000 eur získaná z Úradu 
vlády Slovenskej republiky.

Obec vynovila aj ostatné časti detského ihriska, 
prekontrolovala všetky časti hojdačiek, ktoré vyme-
nila za nové, opravila kolotoč na sedenie, vymaľovala 
kohútikov na hojdanie a samozrejme zrekonštruovala 
aj šmýkačky. Vymenili sme podklad pod šmýkačkami 
za nové gumené kocky. Celkové náklady za materiál 
boli v sume 680 eur. Prácu vykonali pracovníci obce. 

Detské ihrisko je určené pre deti do 14 rokov  
do 70 kg. Starším osobám je zakázané  používať 
hracie prvky.  Zakázané je vodiť psov a iné zvieratá  
do areálu ihriska. Je potrebné riadiť sa Prevádzko-
vým poriadkom detského ihriska, ktorý je umiestnený  
na viditeľnom mieste. 

Anna Vencelová

Dňa 22. augusta usporiadal 
náš klub KFC Horná Kráľo-
vá už 8. ročník tradičného 
pivného festivalu, ktorý má 
v našej obci a blízkom oko-
lí veľa priaznivcov. Festival 
začal bezprostredne po maj-
strovskom zápase V.ligy Stred. 
Návštevníci si mohli vychut-
nať až 11 druhov čapovaného 
piva, čapovanú kofolu, tradič-
né jedlá. Pre deti bol priprave-
ný retro kolotoč, detské kútiky, 
kde si mohli zasúťažiť aj tí naj-
menší. 

Tradičné pivné súťaže sa 
tešili veľkému záujmu, náv-
števníci si schuti zasúťažili, 
zabavili sa a odniesli si množ-
stvo pekných cien a suvenírov.  
O zábavu sa postarali starí-zná-
mi DJ Zolee & DJ Huxo, ktorí 

dostávali ľudí do varu. Žiaľ, 
zábavu prerušila letná búrka, 
takže sme tento rok konči-
li už dve hodiny po polnoci. 
Napriek tomu sa náš klub teší  
z pozitívnych ohlasov a ďakuje 
všetkým návštevníkom, ktorí 
si našli cestu na náš štadión. 

Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa pričinili o bezproblé-
mový priebeh festivalu, hrá-
čom, funkcionárom, fanúši-
kom... Usporiadať takúto akciu 
stojí veľa námahy, veď prípra-
vy začali už v utorok a s upra-
tovaním sa končilo až v pon-
delok popoludní... Veríme ale,  
že o rok sa na obľúbenom piv-
nom festivale uvidíme znova.

Ladislav Kokeš ml.
Foto: Miroslav Lešš

 

Ôsmy ročník pivného  
festivalu

VÝSTAVBA NOVÉHO DETSKÉHO IHRISKA
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Zábavný, vydarený a najmä plný 
detskej radosti. Asi takto by sme my  
z občianskeho združenia Život pod Tó-
partom zhodnotili prvý ročník detského 
festivalu Halabala fest. Konal sa na kon-
ci júla na futbalovom ihrisku. 

Počasie napokon vydržalo
Prvým impulzom pre nás bola mi-

nuloročná akcia, určite si spomínate  
na simulovanú zrážku vozidiel spojenú 
so zásahom hasičov, ktorá mala medzi 
najmenšími veľký úspech. Už vtedy  
v nás skrsla myšlienka zopakovať to aj 
o rok a priniesť niečo ďalšie. Nakoniec 
sa táto idea sformovala až do prvého 
detského festivalu, ktorý sme pomeno-
vali Halabafest. Prečo práve takýto ná-
zov? Na festivale si mohol nájsť každý 
to svoje, či už detskú show, vystúpenie 
so zvieratami, hry, skákanie na hradoch 
alebo ukážky firmy Autolaluch spojené 
so zásahom záchranných zložiek.

Piatkový dážď nám narobil vrásky 
na čele, kvapky z neba, ktoré padali  
v sobotu ráno pri chystaní, nám na poho-
de nepridali. „Bude z toho dnes niečo? 
Neruší sa to?“, prišiel sa spýtať jeden 
otecko zhruba dve hodiny pred začiat-
kom. „Bude, nič sa nebojte, len príďte,“ 
ubezpečovali sme ho. Počasie sa napo-
kon umúdrilo a vydržalo na jednotku  
s mínuskou. 

Program bol bohatý
Brány festivalu sme otvorili pred jede-

nástou hodinou, deti mali celý deň k dis-
pozícii dva skákacie hrady (po celý čas 
zadarmo), maľovanie na tvár. Program sa 
začal o druhej, keď svoju prácu predviedli 
príslušníci colnej správy, deti si mohli pre-
zrieť zbrane, zaujal ich aj vycvičený pes. 
Po nich roztancovala všetkých zumbou 
Niky Kovácsová. Najzaujímavejším a di-
vácky najatraktívnejším bola simulovaná 
zrážka vozidiel, ktorú predviedli zamest-

nanci firmy Autolaluch. Asistovali im prí-
slušníci policajného zboru. Po nich svoje 
schopnosti ukázali členovia domáceho 
hasičského zboru pri hasení automobilu. 

Štvornásobná majsterka sveta v dogdan-
cingu (tanec so psom) bola ďalším veľmi 
príjemným a zaujímavým bodom progra-
mu. Záverečnou bodkou bola skvelá det-
ská show v podaní Uja Ľuba, do ktorej sa 
zapojili nielen detičky, ale aj rodičia. 

Okrem spomínaných bodov čakalo 
na deti množstvo hier so sladkosťami  
i tombola, v ktorej mohli vyhrať zaují-
mavé ceny. Výborné boli tiež tvorivé 
dielne v podaní trojice mamičiek. Jedno-
ducho deň plný zábavy a radosti, ktorý si 
užilo viac ako 500 účastníkov. 

Ohlasy boli kladné
Veľmi nás potešili pozitívne ohlasy 

účastníkov, či už priamo na podujatí 
alebo dodatočne. „Chodíme a vyhľadá-
vame detské akcie v okolí, keďže máme 
dve deti. Hľadali sme podujatie, kde 
„odložíme“ deti, ktoré sa prehrajú celý 
deň. Boli sme na viacerých, ale toto bolo 
najlepšie, presne podľa nášho gusta,“ 
zdôveril sa nám na ihrisku ihneď po 
skončení manželský pár z neďaleké-
ho Cabaja-Čápora. „Ďakujeme, bolo to 
skvelé. Všetko,“ písala nám na sociálnej 
sieti jedna z mamičiek. „Chcem vám po-
ďakovať za neskutočne perfektnú akciu 
pre deti, za to, že konečne niekto myslí  
i na naše ratolesti. Máte môj obdiv  
a skláňam pred vami klobúk. Úplne top 
najlepšia akcia,“ pridala sa ďalšia.

Ako organizátorov nás samozrejme 
veľmi tešia pozitívne reakcie, ktoré sa 
nám dostávali od samotných účastníkov. 
Zároveň nás motivujú aj do ďalšieho, 
druhého ročníka, ktorý, ako dúfame, 
bude ešte o niečo lepší ako úvodný.

Zároveň ďakujeme všetkým sponzo-
rom, bez ktorých by prvý ročník Hala-
bala festu určite nebol. Všetkým účast-
níkom, účinkujúcim a tiež ľuďom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomohli. Bolo 
vás veľa a veľmi si to ceníme!

O.Z. Život pod Tópartom
Foto: Ivan Števko

Halabala fest priniesol program plný zábavy 
pre deti aj dospelých

Halabala fest priniesol program plný  
zábavy pre deti aj dospelých
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Rušná sobota, príjemná nálada, množstvo 
otestovaných, zodpovednosť a zomknutie 
sa občanov v boji proti neviditeľnému ne-
priateľovi. Aj tak vyzeralo plošné testovanie  
v našej obci.

„Som síce dôchodca, ale idem sa dať tes-
tovať. Chcem sa stretnúť so svojimi deťmi.“ 
Veta, ktorú vyslovil pri celoplošnom testo-
vaní 70-ročný penzista z Hornej Kráľovej 
bola jednou z najvýstižnejších a najkrajších 
vyslovených počas testovacieho víkendu. Ce-
loplošné testovanie obyvateľstva na Covid-19 
sa konalo v sobotu 31. októbra a nedeľu  
1. novembra na celom Slovensku, výnimkou 
nebola ani naša obec.

Sobota bola hektická
Odberné miesto bolo v kultúrnom dome, 

kde boli vytvorené dva odberné tímy zdra-
votníkov. Aj keď bolo testovanie rozvrhnu-
té do dvoch dní, drvivá väčšina neotáľala  
a prišla už v sobotu. Odberné miesto, kde 
dezinfekciu a ochranné pomôcky zabez-
pečila obec, začalo s testovaním krátko po 
siedmej hodine. Dovtedy sa stihol vytvo-
riť stometrový had čakajúcich, tí najmenej 
trpezliví prišli už pred piatou hodinou. Už 
vtedy však bola na mieste činu armáda, kto-
rá mala spolu s príslušníkmi policajného 
zboru celú akciu pod patronátom (patrí im 
poďakovanie, zvládli to na jednotku).

Počas prvého dňa mali lekári, zdravotníci, 
silové zložky a administratívni pracovníci 
roboty vyše hlavy. Do 22:00 otestovali 930 
ľudí. Napriek neustálym radám a čakaniu tre-
ba pochváliť disciplínu čakajúcich. Trpezlivo 
vyčkali v rade, aj vďaka tomu mala akcia ply-
nulý a pokojný priebeh. Pochvaly sa dostalo 
aj testovaciemu kolektívu. „Chcem veľmi 
pekne poďakovať celému tímu za vynikajúcu 
prácu. Išlo to plynule, bez problémov a bolo 

to vynikajúco zorganizované. Všetci boli milí, 
príjemní a pozitívne naladení. Klobúk dolu 
pred Vami,“ nechala odkaz na sociálnej sieti 
jedna z obyvateliek obce.

Aj dôchodcovia a deti
Testovanie bolo dobrovoľné, zúčastniť 

sa ho mohli všetci od desať rokov. Dôchod-
com nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času  
vo svojich domovoch, sa tiež testovanie neod-
porúčalo. Napriek tomu prichádzali aj viacerí 
s ročníkom narodenia 1955 a starší. „Nemusí-
me síce ísť, ale keď treba, tak treba,“ vravela 
pri vstupe dôchodkyňa.

„Bojíš sa?“, prihovára sa najmenším prí-
slušník policajného zboru. „Trochu,“ od-
povedá dieťa idúce na test. „Poď so mnou, 
zoberiem ťa. Nemusíš sa ničoho báť, nič to 
nie je. To zvládneš,“ posmeľoval deti policajt 
Roman. „Tehotné dopredu, chorí tiež,“ kri-
čali policajti do čakajúceho davu. Jednej ma-
mičke dokonca postrážili pri vchode približne 
pol hodinu deväťmesačnú slečnu. „Malá pri 
nich, určite s vedomím, že je o ňu dobre po-
starané, zaspinkala,“ vyznala sa mamička. 

Lekár: aktívna účasť bola mojou povin-
nosťou

Neľahkú úlohu mali aj zdravotníci, popa-
sovali sa s ňou však na výbornú. „Súčasná 
pandémia koronavírusu nastavuje zrkadlo 
nám všetkým. Od marca sa na nás hrnú rôzne, 
mnohokrát protichodné informácie, a tak je 
veľmi ťažké zaujať správny postoj. Slovensko 
zvolilo cestu plošného testovania celej krajiny 
pomocou antigénových rýchlotestov. Aktívnu 
účasť na testovaní v rodnej obci som pova-

žoval za svoju povinnosť a nahovoril som aj 
kolegyňu z práce Katku Valábikovú,“ načal 
tému koronavírusu Peter Laluch, jeden z leká-
rov vykonávajúcich testy v našej obci. „Cie-
ľom bolo otestovať veľké množstvo občanov 
a pri tom ich neohroziť infikovaním sa počas 
samotného testovania. Vďaka zodpovednému 

prístupu k organizácii a vďaka zodpovednosti 
samotných občanov sa nám to podarilo. Výter 
z nosohltanu síce nepatrí medzi invazívne me-
tódy odberu biologického materiálu, ale môže 
byť viac či menej nepríjemný. Rád by som sa 
poďakoval všetkým občanom, ktorí i napriek 
strachu prišli a nechali sa otestovať,“ doplnil 
rodák z našej obce. Treba dodať, že aj na ad-
resu zdravotného personálu nešetrili testovaní 
slovami chvály. 

Nedeľa bola slabšia
Upršaná nedeľa bola komornejšia, rady 

zmizli, testovací kolektív si mohol odfúknuť. 
Bolo zrejmé, že väčšina ľudí chce mať tes-
tovanie čím skôr za sebou a prišli v sobotu. 
Otestovaných bolo 280 ľudí, drvivá väčšina 
do 16:00. Personál tak mal za sebou dve pri-
bližne 16-hodinové šichty. 

A ako zhodnotil plošné testovanie starosta 
obce? „Sobota bola náročná, nebolo to dobre 
zorganizované čo sa týka Ministerstva obrany 
a okresného úradu. Nepodali nám ako obci 
základné informácie a postupy ako sa má čo 
robiť. Podľa môjho názoru to malo byť ako 
voľby, aby sa nechodili testovať z iných obcí. 
Chcem sa veľmi pekne poďakovať lekárom, 
zdravotníkom, administratívnym pracovní-
kom, vojakom, policajtom aj pracovníčke 
obecného úradu Oľge Laurenčíkovej za dobre 
odvedenú prácu“ zhodnotil plošné testovanie 
starosta Hornej Kráľovej Emil Rábek.

Ladislav Odráška
Foto: Ingrid Odrášková

Plošné testovanie u nás: zvládnutá organizácia, pozitívna  
atmosféra a 1200 otestovaných

Testovalo sa 31.10 – 1.11. od 7:00 
do 22:00. Otestovaných bolo 1210 

obyvateľov, z toho pozitívnych 9. 
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Vitajte medzi nami:

Alica Darnadyová, Sliváš II. 365/1
Hana Šalkovská, Domoviny 713/2A
Martina Popelková, Hlavná 521/41

Henrik Vadkerti, Nad Potokom 223/3
Gregor Lovás, Hlohovecká 287/1

Diana Poturicová, Malá Kráľová 130/28
Samuel Sýkora, Sliváš II. 344/26

Richard Rábek, Malá Kráľová 140/48
Oliver Števko, Hlohovecká 251

Damián Poturica, Malá Kráľová 129/32
Matias Kokeš, Sereďská 775/24A

   Navždy nás opustili:

Pavla Rábeková 78 rokov
Jozef Úradník 99 rokov
Jana Vöröšová 57 rokov

Mária Nožičková 71 rokov
Gabriel Lenický 70 rokov
Vilma Hippová 77 rokov

Ján Vörös 88 rokov
Margita Tóthová 85 rokov      

Imrich Bleho 88 rokov 
Mária Vöröšová 77 rokov

Blahoželáme novomanželom:

Ing. Olívia Gahérová (Hlavná 486/101)
a Róbert Vereš (Močenok)

Simona Jarošová (Topoľová 67/15)
a Marek Šulek (Bratislava - Nové Mesto)

Jozef Vöröš (Sereďská 664/27)
a Eva Coková (Lukáčovce)

Lucia Valábiková (Sereďská 659/37)
a Ivan Packa (Močenok)

Juraj Kališ (Malá Kráľová 164/76)
a Daša Kelemenová (Nitra - Klokočina)

Martin Zabák (Domoviny 708/9)
a Gabriela Čmelíková (Nitra - Klokočina)

Mgr. Matej Borza (Hlavná 523/37)
a Mgr. Dominika Kočišková (Michalovce - Močarany)

Ing. Alžbeta Juhászová (Sereďská 422/14)
a Martin Petrík (Nitra - Klokočina)

Tomáš Lencsés (Domoviny 701/23)
a Ing. Lucia Dúcová (Močenok)

Martin Slamka (Nad Humnami 433)
a Lenka Mazúrová (Martin - Priekopa)

Jozef Šikula (Malá Kráľová 169/88)
a Lucia Benická (Močenok)

Branislav Straňák (Nad Humnami 682/31)
a Denisa Ploščinská rod. Vančová (Nad Humnami 682/31)

Ing. Silvia Lenčéšová (Topoľová 70/9)
a Radoslav Dicsér (Močenok)
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Oznam

Zubná lekárka Jana Szabóová 
oznamuje, že z technických príčin 
nebude až do odvolania ordinovať 
v Močenku. Pacienti objednaní do 
ambulancie v Močenku budú ošet-
rení podľa objednávky v Nitre, ale 
je potrebné sa vopred informovať  

na čísle 0911 192 921

Sčítanie po desiatich 
rokoch je tu opäť

V zmysle zákona č. 223/2019 sa  
1. júna 2020 začalo sčítanie obyvate-
ľov, domov a bytov. Ide o štatistické 
zisťovanie, ktoré sa robí raz za desať 
rokov a uskutočňuje sa v celej Eu-
rópe. Rozdiel v sčítaní je v tom, že 
občania mohli  za asistencie sčítacích 
komisárov vyplniť formulár v pa-
pierovej alebo elektronickej forme. 
Tohtoročné sčítanie je rozdelené na 
dve fázy. V prvej fáze je sčítanie do-
mov a bytov, ktoré bude prebiehať od  
1. júna 2020 do 12. 2. 2021. Sčítanie 
domov a bytov bude bez účasti oby-
vateľov a na vyplnenie formulárov sa 
využijú už existujúce registre, ktoré 
bude vypĺňať obec do elektronické-
ho systému štatistického úradu. Dru-
hou fázou sčítania je sčítanie oby-
vateľov, ktoré bude od 15. 2. 2021  
do 31. 3. 2021. Sčítanie bude elektro-
nické - občan vyplní online formulár 
sám na kontaktnom mieste, alebo  
s asistovanou službou. O postupe 
vyplňovania formulárov vás budeme 
ešte informovať.

Na Slovensku 
sa každoročne 
spotrebuje pri-
bližne 180 000 
transfúznych jed-
notiek červených 
krviniek. Obete 
úrazov a nehôd, 
ľudia podstupu-

júci operácie, pacienti liečiaci sa na le-
ukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia 
krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. 
Celosvetovo je za jeden rok pacientom 
podaných viac ako 26,5 milióna jedno-
tiek krvných zložiek (www.ntssr.sk).

Darovanie krvi je skutočným „darom 
života“, ktorý zdravý jedinec môže po-
skytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. 
Je to veľmi prospešný, bezpečný a jed-
noduchý humánny krok. V dôsledku 
mimoriadnej situácie spôsobenej koro-
navírusom COVID-19 zaznamenávajú 
pracoviská transfúznych staníc značný 
pokles darcov krvi, čo sa odráža na zní-
žených zásobách krvných prípravkov. 
Avšak aj v čase pandémie spôsobenej ko-
ronavírusom sú v nemocniciach pacienti, 
ktorí akútne  potrebujú k svojej liečbe 
krv, preto Miestny spolok červeného krí-
ža v Hornej Kráľovej zorganizoval odber 
krvi aj napriek náročnejšiemu zabezpe-
čeniu a organizácii. 

Odber krvi sa za prísnených podmie-
nok uskutočnil 3. júla 2020 v priestoroch 
kultúrneho domu v Hornej Kráľovej, 
zabezpečený mobilnou odberovou jed-
notkou tvorenou tímom transfuziológov. 
Bolo nevyhnutné, aby sa všetci darcovia 
vopred telefonicky objednali na presný 
čas darovania, čím sa minimalizovalo 
množstvo ľudí naraz prítomných v sále 
kultúrneho domu. Okrem toho bolo po-
trebné, aby mali všetci darcovia rúškom 
prekryté horné dýchacie cesty. Sprísne-

né opatrenia darcov neodradili a odberu 
krvi sa zúčastnilo 22 ochotných dobro-
voľníkov. Účastníkom bolo poskytnuté 
aj balené občerstvenie, ktoré ale kvôli 
stanovenými hygienickým a preventív-
nym opatreniam nebolo možné skonzu-
movať na mieste, mohli si ho len vziať 
so sebou. Oceňujeme ochotu a odhodla-
nie všetkých darcov krvi, ktorí aj v tejto 
neľahkej dobe našli odvahu a odhodlanie 
darovať najvzácnejšiu tekutinu. 

Krv sa nedá vyrobiť žiadnym chemic-
kým procesom, je možné ju získať len od 
dobrovoľných darcov krvi. Interval daro-
vania je pre mužov každé 3 mesiace a pre 
ženy každé 4 mesiace. Celý proces daro-
vania krvi, od registrácie až po odchod 
domov, trvá približne hodinu a samotný 
odber len 5 - 15 minút, počas ktorých 
daruje darca 450 ml krvi. Krv sa ďalej 
rozdeľuje na jednotlivé zložky, ktoré 
môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. 
Červené krvinky, prenášače kyslíka, za-
chraňujú životy pacientov počas operá-
cií a po úrazoch. Plazma, tekutá zložka 
krvi, je určená pre pacientov trpiacich 
poruchami zrážania krvi. Tretia zložka, 
krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri 
rezných poraneniach a pri otvorených kr-
vácaniach. Často sa podávajú pacientom 
liečiacich sa na nádorové ochorenia a aj 
pacientom po transplantácii. 

Národná transfúzna stanica neustá-
le vyzýva občanov, ktorí chcú pomôcť 
pacientom a darovať krv, aby sa nebáli, 
prišli darovať krv a pomohli tak zachra-
ňovať ľudské životy. Krv je možné daro-
vať aj individuálne, všetky potrebné in-
formácie, miesta odberu krvi, aj aktuálne 
opatrenia spojené s pandémiou nájdu 
záujemcovia na stránke Národnej trans-
fúznej stanice www.ntssr.sk

Alžbeta Lencsésová

Darovanie krvi v čase pandémie



11

2/20

FUTBALISTA ŠALE RADOVAN KOTLÁR O PÔSOBENÍ  
V RAKÚSKU, ALE AJ O RADÁCH PRE BRATA THOMASA

FUTBAL JE U NÁS NA DENNEJ BÁZE

Pôsobil v Hornej Kráľovej, na rok 
okúsil futbal v Rakúsku, teraz Rado-
van Kotlár načal druhú sezónu v drese 
Slovana Duslo Šaľa. Pre Kráľovské 
zvesti hovoril nielen o svojej skúsenos-
ti s futbalom za hranicami, ale aj o pô-
sobení v Šali a porovnaní s predošlými 
pôsobiskami na Slovensku či u našich 
západných susedov.

V drese Šale si načal druhú sezónu. 
Ako hodnotíš tú predošlú, ktorá bola  
v tomto klube tvoja premiérová?

Prvá sezóna v Šali bola pre mňa dosť 
náročná. Nastupoval som viac ako strie-
dajúci hráč kvôli konkurencii v tíme, kto-
rá ma však posúvala dopredu. Chcel som 
na sebe neustále pracovať.

Kto ťa oslovil s ponukou prestúpiť 
do Šale?

Ponuka prišla od futbalového mana-
žéra Antona Križana, ktorý si ma vši-
mol v Hornej Kráľovej, kde som pred-
tým hrával. Futbal ma bavil aj baví, 
stále na sebe makám a táto ponuka mi 
umožnila posunúť sa vyššie vo futbalo-
vej kariére.

Pred pôsobením v Šali si pôsobil  
v Hornej Kráľovej, ktorá hrá 5. ligu. 
V čom je najväčší rozdiel medzi piatou 
ligou a treťou, v ktorej pôsobí Šaľa?

Sú tam veľké rozdiely, najmä v kvalite 
a tempe hry, ale aj v kondičnej a taktic-
kej stránke. Hráči v 3. lige nemajú toľko 
priestoru ako v 5. lige, nemáte ani zďale-

Foto: Marián Bazala

ka toľko času na prebra-
tie lopty. Najviac som 
teda musel popracovať 
na kondícii a musel som 
sa prispôsobiť rýchlej-
šiemu tempu hry.

Jeden rok si hrával 
aj v nižšej rakúskej 
súťaži v mužstve 
Texingtal. Čo ťa pre-
svedčilo odísť hrá-
vať futbal za hranice 
a aké sú podmienky  
v nižšej rakúskej sú-
ťaži?

V tejto súťaži hrávajú viacerí sloven-
skí futbalisti, stále s vysokou kvalitou, 
takže som chcel vyskúšať súťaž, o ktorej 
som počul, že je mimoriadne zaujímavá. 
S rakúskymi podmienkami je podľa mňa 
spokojný každý, kto tam pôsobí či pôso-
bil. Čo ma prekvapilo, bolo, že ľudia aj 
po prehratom nevydarenom zápase po-
ďakovali a zatlieskali hráčom.

Keďže si okúsil futbal v Rakúsku aj 
na Slovensku, určite vieš porovnávať.

Veľký rozdiel je hlavne v bojovnosti 
a agresivite hráčov v zápase. Systém hry 
majú tímy podobný, hoci sa nájdu aj vý-
nimky. V Texingtale bol tréner zo Sloven-
ska, ktorý práve preferoval úplne iný sys-
tém oproti zvyšku súťaže. Pomohol nám, 
lebo sme bojovali o prvé priečky v tabuľke.

Kvôli pandémii koronavírusu sa mi-
nulá sezóna nedohrala. Ako si prežíval 
týždne bez futbalu a bez tréningov?

Posledný polrok bol veľmi ťažký.  
V Šali sme absolvovali veľmi dobrú zim-
nú prípravu a boli sme pripravení zabo-

jovať o lepšie umiestnenie v 3. lige, mu-
seli sme však rešpektovať futbalový zväz, 
ktorý rozhodol o zrušení sezóny. Tréner 
Štellár poslal každému hráčovi individuál-
ne tréningy, ktoré som musel absolvovať. 
V tréningu mi pomáhal brat Thomas a môj 
dobrý kamarát Matúš Turňa. Trénovali sme 
teda aj počas pandémie trikrát týždenne.

Tvoj brat Thomas má 17 rokov, hráva 
za Spartak Trnava a má pred sebou, zdá 
sa, sľubnú budúcnosť. Dávaš mu ako 
starší brat nejaké rady?

Nielen ja, ale aj ostatní bratia mu dáva-
me rady a snažíme sa mu pomôcť v jeho 
futbalovej kariére. Zatiaľ sa mu darí, ale 
musí zostať nohami na zemi a pracovať 
minimálne tak tvrdo ako doteraz. Futbalo-
vé témy sú v našej rodine na každodennej 
báze.

Aké máš futbalové ciele?
V prvom rade chcem odohrať čo naj-

viac minút v zápasoch a pomôcť mužstvu 
gólmi a asistenciami. Verím, že tréner mi 
dá čo najviac príležitostí a tvrdá drina, 
ktorú obetujem pre futbal, sa ukáže. Sme 
veľmi dobrý kolektív, čo sa, myslím, 
ukáže aj na ihrisku. Momentálne hrám  
3. ligu, ale nikdy neviete. Možno vystre-
lí motyka a ja dostanem ponuku z lepšej 
ligy.

Peter Odráška
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AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM

Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá 
a informujte O nich aj svoJich Občanov.

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 

5.

6.

ČO NEPATRÍ DO TRIEDeNÉHO ZBeRU
POZoR NA ČASTÉ CHYBy 

ZDRAVOTNÍCKY a INFEKČNÝ MATERIÁL
Použité jednorazové rúška, respirátory ani 

rukavice nepatria do triedeného zberu. Vložte 
ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho 

uzavrite a vyhoďte do zmesového odpadu.

Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považo-
vané za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej 
manipulovať. Je potrebné ich odovzdať v  lekárni. 
To isté platí pre nespotrebované lieky po exspirácii. 
Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí sú vystavení 
priamemu styku s  odpadom a  hrozí  im riziko 
poranenia alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní.

PLAST – čo dOň nepatrí
Aj keď sa niekedy môže zdať, že ide o plastový odpad, 
zamyslime sa, či naozaj patrí do triedeného zberu 
plastov. Nepatria tam napríklad odevy ani obuv, i keď 
sú vyrobené z  plastu. Rovnako tak žalúzie, hadice 
od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule, 
koberce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad
je potrebné odniesť na zberný dvor. 

PApIER – čo dOň nepatrí
Jednorazové plienky, ale ani mastný mokrý či 
znečistený papier nepatria do triedeného zberu 

papiera. Môžu totiž znehodnotiť 
ostatný vytriedený obsah, ktorý sa 
už nebude dať spracovať.

ZVYŠKY OLEJoV A PoTRaVÍN
Odpad síce netreba umývať, ale mal by obsahovať čo 
najmenej nečistôt. Kuchynský olej je možné odovzdať 
na čerpacích staniciach, rastlinné zvyšky potravín sa 
dajú kompostovať, alebo odovzdať v  rámci  zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu. 

AUTOODPAD
Opotrebované pneumatiky, akumulátory, 
autobatérie a disky z  áut je potrebné 
odniesť na zberný dvor alebo na miesto 
určené obcou. Pneumatiky môžete 
vrátiť predajcovi alebo distribútorovi 
pneumatík. 

VEĽKOOBJEMoVÝ a STAvEBNÝ ODPaD 
Drobný stavebný odpad (napr. betón, tehly, dlaždice) 
a  veľkoobjemový odpad (starý nábytok, umývadlá, 
koberce a  pod.) patria na zberný dvor, prípadne si 
treba počkať na zber veľkoobjemového odpadu.

ELeKTROODPAD
Nepotrebné domáce spotrebiče (televízory, elektrické 
náradie a pod.) patria na zberný dvor, alebo ich môžete 
odovzdať v  predajniach elektrospotrebičov, prípadne 
do zberných nádob na to určených. 

OBLEČeNIE
Odev, obuv, handry a plyšové hračky môžete vytriediť 
do kontajnerov určených na oblečenie alebo odniesť 
na zberný dvor.

PLASTY

PAPIER


