
10 7 3 4 21
11 7 7 7 30
13 8 7 8
18 10 10 11
27 24 24 19

2 23 2 27 1 29 1 25
5 30 2 30 11 8
6 13 14 11
16 16 25 22
19 27 28 25

5 29 3 22 3 1
8 6 31 4 5
8 12 14 5
19 17 15 15
22 20 17 29

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022

obec Horná Kráľová

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orechy zo stromov, lístie, burina,usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

utorok

máj jún júl august

január február marec apríl

december

BIO ODPAD

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

september október november
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Kalendárny rok 2021 je na konci a na-
opak, nový rok 2022 už neúprosne klo-
pe na dvere. Aký bol uplynulý rok z po-
hľadu investičných akcií? Čo všetko sa 
urobilo? Čo sa plánuje v nasledujúcom 
roku? Ktoré investície budú mať priori-
tu? O bližšie informácie sme požiadali 
vedenie obce.

Vykonané investičné akcie v uplynu-
lom roku 2021:
- výstavba kanalizácie a vodovodu na 
novej ulici Školská II
- dobudovanie zámkovej dlažby v areáli 
kultúrneho domu 
- rekonštrukcia elektroinštalácie s ná-
slednými stavebnými úpravami  v ma-
terskej škole
- nový chodník na cintoríne
- čiastočne zhotovená realizácia pod-
kladných vrstiev cestného telesa na no-
vej ulici Školská II
- zhotovenie prístavby hasičskej zbroj-
nice.

Z množstva naplánovaných inves-
tičných akcií nemohli byť niektoré 
zrealizované, z dôvodu chýbajúcich fi-
nančných prostriedkov, neschválenia 
projektov dotácií z eurofondov, resp. 
aj neúnosným zdražovaním stavebných 
materiálov. 

Plánované investičné akcie v roku 
2022 (vrátane stavebných činností)
- položenie obrubníkov na novej ulici 
Školská II

- zhotovenie a osadenie nových stĺpov 
pouličného osvetlenia na novej ulici 
Školská II
- oprava prestrešenia domu smútku
- rekonštrukcia futbalových šatní a zá-
zemia futbalového štadióna (v prípade 
dotácie)
- oprava chodníkov 
- zhotovenie betónového cestného telesa 
na novej ulici Školská II
- rekonštrukcia elektroinštalácie s ná-
slednými stavebnými úpravami  v zák-
ladnej škole
- zateplenie budovy materskej školy
- vyčistenie rigolov a obecného potoka 
Foláš 

Plánovaných investičných akcií je ne-
úrekom. Sú však pre obec s obmedze-
ným rozpočtom finančne veľmi nároč-
né, preto ich realizácia bude závisieť od 
finančnej kondície obce a od aktuálne 
vyhlásených výziev. 

Takmer s istotou sa bude pokračovať 
vo výstavbe novej ulici Školská II, kde 
sa musí zabezpečiť bezproblémový prí-
stup už k existujúcim obývaným novým 
rodinným domom. 

Ladislav Odráška

Investičné akcie v uplynulom roku, plány na nasledujúci

Milí spoluobčania,

Ani sme sa nenazdali a sú tu znova ...Via-
noce, najkrajšie sviatky roka, dni kedy 
spomalíme a spolu s našimi najbližšími si 
užijeme tento sviatočný čas v kruhu rodiny, 
láskavosti, rodinnej pohody a pokoji. 

Život sa nám za tento posledný rok zme-
nil ale nezastavil.  S obmedzeniami  sme 
sa museli vysporiadať vo všetkých sférach 
našich obecných aktivít a plánov. V prvom 
rade ide o zdravie každého občana, kto-
ré je prvoradé. Zabezpečili sme v mesiaci 
november a december mobilné očkovanie 
v ktorom chceme aj v budúcom roku po-
kračovať. Veľa vecí sme si vzhľadom k si-
tuácií museli odoprieť. Ale isto nás   toto 
obdobie malo aj niečomu naučiť. Vážiť si 
všetkého  toho čo máme, vážiť si každo-
denné samozrejmosti, vážiť si ľudí okolo 
nás a oceniť ich. 

Chcel by som úprimne poďakovať pá-
novi Ing. Petrovi Šokovi, ktorý ma zastu-
poval počas mojej neprítomnosti, keď aj 
ja som bol PN. V tomto období pán Šoka 
riešil a zvládol prácu zástupcu starostu na 
výbornú. Za jeho pozitívny prístup, ocho-
tu a obetavosť mu ďakujem a to nielen za 
seba, ale aj za poslancov, všetkých obča-
nov a pracovníkov úradu.

Nebudem jednotlivo ďakovať ľudom, 
ktorí pomáhajú pri chode a skrášľovaní 
našej obce, lebo je ich veľa, ale som rád, 
že títo ľudia tu sú a zlepšujú každoden-
ný život nám ostatným.  Všetkým želám 
pekné prežitie  vianočných sviatkov, nech 
nás v  roku 2022 sprevádza slušnosť, úcta  
a pokora, aby sme mali každý deň dôvod 
na úsmev a čo najmenej problémov a sta-
rostí po celý rok.

Emil Rábek, 
starosta obce
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO

Z á p i s n i c a

zo štvrtého zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva Obce 
Horná Kráľová konaného 

dňa 19.08.2021

K bodu 1. Otvorenie a pro-
cedurálne veci

Uznesenie č. 267-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov 
zápisnice zo štvrtého zasadnu-
tia OZ poslancov Františka 
Lešša a Mgr. Ladislava Od-
rášku.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Mgr. OD-
RÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, 
LENICKÝ, Ing. SLÁVIKO-
VÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________

K bodu 2 – Žiadosť spoloč-
nosti Green Energy Holding 
s.r.o. Bratislava o schválenie 
zámeru na výstavbu veternej 
elektrárne v k. ú. Horná Krá-
ľová

Uznesenie č. 271-IV.-OZ/2021
OZ v Hornej Kráľová v súlade 
§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. 
n. p. schválilo súhlasné sta-
novisko k pripravovanému 
zámeru ,,Veterný park Horná 
Kráľová“ firmou Green Ener-
gy Holding, s.r.o., Bratislava, 
Mraziarenska 6, v počte 5 vr-
túľ. Súhlasné stanovisko sa 
netýka Zmluvy o partnerstve, 
ktorá tvorí prílohu k žiadosti o 
spoluprácu zo dňa 15.06.2021.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Mgr. OD-
RÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, 
LENICKÝ, Ing. SLÁVIKO-
VÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 3 - Obsah textu  
do kroniky za rok 2019

Uznesenie č. 272-IV.-OZ/2021
OZ súhlasí s obsahom textu do 
kroniky obce Horná Kráľová 
za rok 2019 s pripomienkami.
________________________

K bodu 4 – Obsah textu  
do kroniky za rok 2020

Uznesenie č. 273-IV.-OZ/2021
OZ súhlasí s obsahom textu do 
kroniky obce Horná Kráľová 
za rok 2020 s pripomienkami.
________________________

K bodu 5 – Rozpočtové opat-
renie č. 1/2021

Uznesenie č. 274-IV.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hor-
nej Kráľovej
A. prerokovalo
stanovisko hlavného kontroló-
ra obce k návrhu prvej zmeny 
rozpočtu obce Horná Kráľová 
na rok 2021
B. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontroló-
ra obce k návrhu prvej zmeny 
rozpočtu obce Horná Kráľová 
na rok 2021

Uznesenie č. 275-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 1/2021.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. OD-
RÁŠKA, LEŠŠ, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
________________________

K bodu 6 - Kontrola plnenia 
uznesenia zo zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 276-IV.-OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu 
plnenia uznesenia zo zasadnu-

Na obecnom úrade 
v Hornej Kráľovej po 
výberovom konaní 
na miesto účtovníč-
ky obce nastúpila od 
1.9.2021  pani Zuza-
na Kompasová rod. 
Sklenárová, bytom 
ul. Pri Potoku č. 209.  
Zuzka je vydatá má   
39 rokov a dve deti.  
Na materskú dovo-
lenku odišla Mária 
Holečková doterajšia 
účtovníčka.

Anna Vencelová

Zastupovanie počas materskej 
dovolenky na pozícii účtovníčky obce

Asi viacerí z vás zaregis-
trovali pri prechode obcou 
zmenu vo vianočnej výzdo-
be. Vedenie obce sa rozhodlo 
nakúpiť úplne novú, krajšiu. 
Dôvod bol prozaický: sta-
rá výzdoba bola nefunkčná  
a pôvodné osvetlenie nebolo 
možné opraviť. 

Nové osvetlenie bolo na-
inštalované zamestnancami 
obce pomerne neskoro, až 
začiatkom decembra. Pod-
robnosti objasňuje zástupca 
starostu Peter Šoka. „Už za-
čiatkom októbra pristúpila 
obec k objednaniu nového 
vianočného osvetlenia. Bol 
však problém s dodávkou, 
dohodnutý termín bol naj-
neskôr koniec novembra.“ 
Ako doplnil, všetko napo-
kon dobre dopadlo a vyno-
vaná vianočná výzdoba sa 
podarila nainštalovať. „Ve-
ríme, že sa nové osvetlenie 
bude občanom páčiť a v bu-
dúcnosti budeme môcť pri-
stúpiť k rozšíreniu vianoč-
ného osvetlenia aj do iných 
častí obce,“ dodal zástupca 
starostu. 

Ladislav Odráška

Nové vianočné osvetlenie v obci
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tia OZ a konštatuje, že:
- uznesenia č. 253-III.-OZ/2021, 
254-III.-OZ/2021, 257-III.-OZ/2021, 
258-III.-OZ/2021, 260-III.-OZ/2021, 
261-III.-OZ/2021, 262-III.-OZ/2021, 
263-III.-OZ/2021, 264-III.-OZ/2021, 
265-III.-OZ/2021, 266-III.-OZ/2021 – sú 
splnené
- uznesenia č. 234-I.-OZ/2021 – sa plní
- uznesenia č. 247-II.-OZ/2021, 98-V.-
OZ/2019, 106-V.-OZ/2019, 109-V.-
OZ/2019 – sú v riešení

Uznesenie č. 277-IV.-OZ/2021
OZ neschvaľuje predaj obecného pozem-
ku, parcela registra „C“, parcelné č. 52/4 
o výmere 537 m2, parcela registra „C“, 
parcelné č. 52/3 o výmere 124 m2, stav-
ba – požiarna zbrojnica, parcelné č. 52/3, 
súpisné číslo 491, pre žiadateľa fy. LIDES 
s.r.o., Horná Kráľová, zastúpenú konate-
ľom Michalom Nagyom.
Hlasovanie:
ZA predaj: 0
PROTI predaju: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. OD-
RÁŠKA, LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 9 - Informatívna správa k inves-
tičným akciám obce

Uznesenie č. 278-IV.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu 
o investičných akciách obce.
_________________________________

K bodu 10 – Rôzne

Uznesenie č. 279-IV.-OZ/2021
OZ predbežne súhlasí zo zámerom prenáj-
mu pozemku parcela č. 300/77 a zmeny 
výšky nájomného, za podmienky vyrovna-
nia si dlhu voči obci Horná Kráľová za 
minulé obdobie, pre žiadateľku Zitu Mon-
dočkovú, trvale bytom Hlavná 503/67, 951 
32 Horná Kráľová.

Uznesenie č. 280-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje použitie finančných pro-
striedkov vo výške 100,- Eur na nákup ma-
teriálu na varenie gulášu na Obecné dni 
pre DHZ Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 281-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mimo-
riadnej dotácie na varenie gulášu na Obec-
né dni pre OZ zväzu zdravotne postihnu-
tých v Hornej Kráľovej v sume 100,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 282-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mimo-
riadnej dotácie na varenie gulášu na Obec-
né dni pre PZ DUBINA Horná Kráľová  
v sume 100,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 283-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mi-
moriadnej dotácie na projekt: MO Matice 
slovenskej sa svojou činnosťou zúčastní  
a podporí kultúrne akcie organizované ob-
cou a prispeje k podpore kultúrneho vyu-
žitia našich spoluobčanov a návštevníkov 
obce, pre MO Matice slovenskej Horná 
Kráľová v sume 200,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 284-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mimo-
riadnej dotácie na varenie gulášu na Obec-
né dni pre MO Csemadok Horná Kráľová 
v sume 100,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 285-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie mimo-
riadnej dotácie na varenie gulášu na Obec-
né dni pre MS SČK Horná Kráľová v sume 
100,-Eur.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 287-IV.-OZ/2021
OZ presúva žiadosť o dotáciu na rok 2022 
pre MO Zväzu zdravotne postihnutých 
Horná Kráľová na ďalšie zasadnutie OZ.

Uznesenie č. 288-IV.-OZ/2021
OZ schvaľuje v súlade s § 9a, ods.8 pís-
m.e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, prevod nehnu-
teľného majetku uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zre-
teľa, a to parcely č. 1577/3 zastavaná plo-
cha, vo výmere 1 m2, p.č. 1577/4 vo výmere 
7m2 a p.č. 1577/5 vo výmere 9 m2 ktorá bola 
geometrickým plánom č. 04/2020, úradne 
overeným Okresným úradom v Šali, ka-
tastrálny odbor pod číslom G1-275/2020 
dňa 08.07.2020, odčlenená od parcely  
č. 299 – ostatná plocha, zapísanej Okres-
ným úradom v Šali, katastrálny odbor, na 
mape určeného operátu ako parcela
registra „E“ na LV č. 2930 pre k.ú. Horná 
Kráľová, za cenu určenú znaleckým posud-
kom vo výške 8,47 €/m2, z dôvodu, že ide o 
pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti stavby vo vlastníctve užívateľa. Je 
dlhodobo užívaný a udržiavaný majiteľom 
Romanom Slamkom, bytom Horná Kráľo-
vá č. 1686. Pre obec je z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 
žiadateľovi Roman Slamka, bytom Horná 
Kráľová č. 1686, 951 32. Návrh na vklad do 
katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 289-IV.-OZ/2021
OZ neschvaľuje žiadosť o odkúpenie po-
zemku parcela č. 300/9, v katastrálnom 
území Horná Kráľová pre žiadateľa Mgr. 
Stanislava Blehová, trvale bytom Cintorín-
ska 27, Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA predaj: 0
PROTI predaju: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. OD-
RÁŠKA, LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVI-
KOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 291-IV.-OZ/2021
OZ súhlasí s umiestnením samoobslužné-
ho balíkomatu Z-Box, výdajné a podacie 
miesto od spoločnosti Packeta Slovakia, 
Bratislava.
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Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenia

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva Obce Horná Kráľová konaného dňa 

28.10.2021 o 17.00 hod.

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 293-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z 
piateho zasadnutia OZ poslancov  Ing. Šte-
fana Straňáka a Ing. Michala Klinku.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 2 – Ocenenie darcov krvi

Uznesenie č. 297-V.-OZ/2021
OZ vyjadruje poďakovanie občanom obce 
Marekovi Sabovi, Gabriele Horváthovej, 
Mgr. Ladislavovi Odráškovi a Ivanovi Le-
nickému za bezpríspevkové darovanie krvi 
a pri príležitosti odovzdania zlatej Jan-
ského plakety odovzdáva „Ďakovné listy“ 
a vecné dary menovaným, ktoré odovzdal 
zástupca starostu obce.
_________________________________

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesenia zo 
zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 298-V.-OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesenia zo zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
- uznesenia č. 272-IV.-OZ/2021, 
273-IV.-OZ/2021, 274-IV.-OZ/2021, 
275-IV.-OZ/2021, 277-IV.-OZ/2021, 
279-IV.-OZ/2021, 280-IV.-OZ/2021, 
281-IV.-OZ/2021, 282-IV.-OZ/2021, 
283-IV.-OZ/2021, 284-IV.-OZ/2021, 
285-IV.-OZ/2021, 288-IV.-OZ/2021, 
289-IV.-OZ/2021, 290-IV.-OZ/2021, 
291-IV.-OZ/2021, 292-IV.-OZ/2021, 
259-III.-OZ/2021, 261-III.-OZ/2021, 234-I.-
OZ/2021, 106-V.-OZ/2019, – sú splnené
- uznesenia č. 271-IV.-OZ/2021, 286-IV.-

OZ/2021, 287-IV.-OZ/2021 – sa rieši
- uznesenia č. 247-II.-OZ/2021, 98-V.-
OZ/2019, 109-V.-OZ/2019 - sú v riešení
_________________________________

K bodu 6 - Informatívna správa k inves-
tičným akciám obce

Uznesenie č. 299-V.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu 
o investičných akciách obce.
___________________________________

K bodu 7 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Uznesenie č. 300-V.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej
A. prerokovalo stanovisko hlavného kon-
trolóra obce k návrhu druhej zmeny roz-
počtu obce Horná Kráľová na rok 2021
B. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k ná-
vrhu druhej zmeny rozpočtu obce Horná 
Kráľová na rok 2021

Uznesenie č. 301-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  
č. 2/2021.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 8 – VZN č. 1/2021 o používaní zá-
bavnej pyrotechniky na území obce Hor-
ná Kráľová 

Uznesenie č. 302-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území obce Hor-
ná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom poža-
dovanou trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.
_________________________________

K bodu 9 - VZN č. 2/2021 o nakladaní  
s KO a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce 

Uznesenie č. 303-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje VZN č. 2/2021 o nakladaní 

s KO a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Horná Kráľová. Nadobud-
nutím účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN  
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym od-
padom a drobným stavebným odpadom  
na území obce Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom poža-
dovanou trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.
_________________________________

K bodu 11 - VZN č. 3/2021 o podmien-
kach poskytovania dotácií z rozpočtu 
obce Horná Kráľová 

Uznesenie č. 304-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje VZN č. 3/2021 o podmien-
kach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
Horná Kráľová.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom poža-
dovanou trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.
_________________________________

K bodu 12 - VZN č. 4/2021 o výške mesač-
ného príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov na činnosť školského klubu detí 

Uznesenie č. 305-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje VZN č. 4/2021 o výške me-
sačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí 
na sumu 6,- Eur mesačne.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom poža-
dovanou trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.
_________________________________

K bodu 13 - VZN č. 5/2021 o výške me-
sačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť materskej školy

Uznesenie č. 306-V.-OZ/2021
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Blahoželáme novomanželom

Ing. Gabriel Lenický (Nad Humnami 448/68) 
a Ing. Veronika Fillová (Hybe)

Navždy nás opustili
Ladislav Strapko (76 rokov) 

Margita Sklenárová (91 rokov) 
Jozefa Dičérová (71 rokov)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Obyvatelia Hornej Kráľo-

vej mali v piatok 12. 11. 2021 
možnosť dať sa zaočkovať pro-
ti ochoreniu COVID-19. Oč-
kovanie treťou, ale i prvou či 
druhou dávkou vakcíny priamo 
v kultúrnom dome v obci za-
bezpečilo Mobilné očkovacie 
zariadenie Mihop, s.r.o. Šaľa. 
Očkovanie začalo v piatok po-
obede od 13,00 hod. a trvalo do 
16,00 hod. Záujem prejavilo 85 
ľudí, z toho zaočkovaných pr-
vou dávkou bolo 23, druhou 2 a 
treťou dávkou 65 občanov.

Plánovaného očkovania  ur-
čeného na štvrtok  9.12.2021 

od 10,00 do 12,00 hod. sa  
v kultúrnom dome zúčastnilo 
102 ľudí, z toho prvou dávkou 
bolo zaočkovaných 13, druhou 
dávkou 21 a treťou dávkou  
68 občanov.

Obyvateľov o možnosti za-
očkovania sa na mobilných 
miestach obec informuje pro-
stredníctvom obecného rozhla-
su a informáciou na  obecnej 
stránke. 

Obec zabezpečila výjazdo-
vé očkovanie v budúcom roku 
2022 na pondelok 10. 1. 2021 
od 8,00 do 12,00 hod.

Anna Vencelová

Výjazdové očkovanie v  Hornej Kráľovej

OZ schvaľuje VZN č. 5/2021 o výške me-
sačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť materskej školy na 
sumu 7,- Eur mesačne.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom poža-
dovanou trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.
_________________________________

K bodu 14 – Rôzne

Uznesenie č. 307-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje do novej rady školy nových 
členov za OZ:
- Ing. Petra Šoku
- Ing. Štefana Straňáka
- Mareka Lenického
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 308-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme 
nehnuteľností pozemku parc. č. 300/95  
o výmere 3 m2 zastavané plochy a nádvo-
ria, C-KN, odčlenené z parcely číslo 300 
o výmere 43094 m2, zapísané na LV čís-
lo 2930, parcely registra „E“ vedená na 
Okresnom úrade v Šali, Odbor katastrálny, 

k.ú. Horná Kráľová medzi Obcou Horná 
Kráľová a Packeta Slovakia, s.r.o., Brati-
slava, na dobu 5 rokov, výška nájomného 
bola stanovená na 1,- Eur za celú dobu tr-
vania nájomného vzťahu.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 309-V.-OZ/2021
OZ presúva Zmluvu o odovzdaní skládky 
TKO medzi obcou Horná Kráľová a EN-
VI-GEOS Nitra s.r.o. na ďalšie zasadnutie 
OZ, kde sa zmluva preverí u právnika a na 
zasadnutie OZ sa privolajú aj kompetentní 
z firmy ENVI-GEOS.  

Uznesenie č. 310-V.-OZ/2021
OZ schvaľuje Nájomnú zmluvu o náj-
me nehnuteľností na parcel. číslo 300/77 
o výmere 178 m2 z toho prenájom plochy 
činí 39,60 m2, zastavané plochy a nádvo-
ria, C-KN, odčlenené z parcely číslo 300 o 
výmere 43466 m2, ostatné plochy, zapísa-
né na LV číslo 2930, parcely registra „E“ 
vedená na Okresnom úrade v Šali, Odbor 
katastrálny, k.ú. Horná Kráľová za sumu 
50 Eur/mesačne, medzi obcou Horná Krá-
ľová a Zitou Mondočkovou, trvale bytom 
Hlavná 503/67, 951 32 Horná Kráľová, na 
odbobie od 01.12.2021 do 31.11.2026.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 311-V.-OZ/2021
OZ podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 63 ods. 1 
zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách 
v znení neskorších predpisov, na základe 
žiadosti spoločnosti DOXXbet & K-BET, 
s.r.o. Kalov 356, 01001 Žilina, IČO: 46 831 
878, vydáva súhlas s prevádzkovaním kur-
zových stávok v prevádzke Hostinec Zobor, 
Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová na 
dobu do 31.12.2022.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. Straňák)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 312-V.-OZ/2021
OZ v Hornej Kráľovej mení Uznesenie č. 
271-IV.-OZ/2021 zo dňa 19.08.2021 na-
sledovne: slovné spojenie „5vrtúľ“ sa na-
hrádza slovným spojením „6 vrtúľ podľa 
prílohy č. 01 –Prehľadná situácia, dátum 
vyhotovenia 09/2021, vyhotoviteľ Green 
Energy Holding, k tomuto Uzneseniu“
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA, Ing. Klinka, Mgr. OD-
RÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Straňák)

Miriam Sklenárová
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Artézska studňa je v novom šate, pribudla oddychová zóna

Okrem vyčistenia a vymaľovania 
kade sa osadili nové lavičky a smetné 
koše. 

Už dlhšie nás trápil stav artézskej stud-
ne v centre našej obce, a preto sme hľadali 
možnosti ako získať finančné prostriedky 
na jej obnovu. Predsa len, ide o centrum 
obce a prvá vec, ktorú človek uvidel, 
keď vystúpil z autobusu bola ošarpaná 
kaďa artézskej studne. Čím bol človek  
k artézskej studni bližšie, tým bol pohľad 
ešte horší – kaďa plná odpadkov, okolie 
neudržiavané, chodníky zarastené..., no 
proste odpudivý pohľad. A pritom bola 
naša artézska studňa už od nepamäti vy-
užívaná ako zdroj pitnej vody, pri ktorom 
sa stretávali obyvatelia obce a pri napĺňaní 
nádob spolu debatovali. Niektorí občania 
si pamätajú, že kaďa, ktorá pôvodne mala 
slúžiť ako zásobáreň vody pre hasičskú 
techniku pre prípad požiaru v obci, istý 
čas slúžila aj ako letný bazén, kde sa nie-
ktorí naši občania dokonca učili plávať.  
O to viac nás škrelo, že sa z nej stala akási 
periféria obce, a aj napriek tomu, že sa na-
chádza v samom srdci obce, stalo sa z nej 
Bohom zabudnuté miesto.    

Pomohla poslankyňa aj hasiči
Zapojili sme sa preto s projektom obno-

vy artézskej studne v centre obce Horná 
Kráľová do viacerých výziev. Nakoniec 
sme boli úspešní v projekte Nadácie VÚB 
a na jej obnovu sme v roku 2021 získali fi-
nančné prostriedky vo výške 1 500,- EUR. 
Na to, aby sme sa mohli vôbec uchádzať  
o finančné prostriedky z Nadácie VÚB, 
bolo potrebné, aby sa na našom projekte 
osobne zúčastnil zamestnanec VÚB. Tohto 
sa ochotne chopila poslankyňa obecného 
zastupiteľstva Mgr. Diana Slováková, za 
čo sme jej veľmi vďační. Obec Horná Krá-
ľová, ktorá je vlastníkom stavby artézskej 
studne nám udelila súhlas s jej obnovou.

Práce sa mohli začať. Nakoľko nie sme 
na slovo vzatí odborníci na podobné prá-

ce, nechali sme si poradiť, ako so získa-
nými finančnými prostriedkami naložiť čo 
najefektívnejšie pre dosiahnutie želaného 
výsledku. Najprv bolo potrebné artézsku 
studňu vyčistiť od odpadkov, špiny a od-
strániť odlupujúcu sa farbu. Rozhodli 
sme sa, že sa do toho pustíme v sobotu 
8. mája. Požiadali sme o pomoc všetkých 
obyvateľov Hornej Kráľovej. Boli sme 
naozaj vďační za každú pomocnú ruku, 
ktorá nám svojou troškou s vyčistením 
studne pomohla. Obecný úrad nám zapo-
žičal náradie a následne zabezpečil odvoz  
a likvidáciu odpadu, Dobrovoľný hasičský  
a záchranný zbor v Hornej Kráľovej pri-
šiel pomôcť so svojou technikou a prúdom 
vody vyčistil dno kade ako aj priľahlé 
chodníky. Vďaka tomu sme mali studňu 
vyčistenú skôr a bez toľkej námahy. Ha-
sičské auto bolo zároveň skvelou atrak-
ciou pre deti, ktoré sa zúčastnili na brigá-
de a dokonca sa v ňom mohli aj odviezť. 
Všetkým zúčastneným by sme sa týmto 
chceli ešte raz poďakovať.

Okrem lavičiek pribudli aj kríky
Cez leto sme sa vzhľadom na nabitý sú-

kromný program a iné plánované aktivity 
nášho združenia nevedeli dostať k ďalším 
prácam, avšak popri tom sme vybrali ba-
zénovú farbu na náter vnútra kade, ako aj 
vonkajšiu farbu na betón na náter kade 
zvonka. Medzitým pracovníci Obecného 
úradu v Hornej Kráľovej vykonali drobné 
stavebné úpravy kade – odstránili odpa-
dávajúci poter na obvode kade, zamuro-
vali otvor, ktorým pôvodne tiekla do kade 
voda z pumpy na verejný vodovod, ktorý 

je už momentálne odstavený a prečistili 
chodníky vedúce k artézskej studni, ktoré 
boli zanesené hlinou. 25. septembra sme 
svojpomocne vykonali prvý náter artéz-
skej studne a následne 1. októbra aj druhý 
náter. Artézska studňa teda konečne dosta-
la nový šat.  

Zostalo už len osadiť mobiliár – dve 
nové smetné nádoby, vďaka ktorým dú-
fame, že už nebudú odpadky končiť vo 
vnútri artézskej studne a tri kusy nových 
lavičiek, vďaka ktorým sa artézska studňa 
môže stať opäť miestom pre stretávanie  

a oddych obyvateľov obce. Okolie artéz-
skej studne sme sa pokúsili skrášliť vý-
sadbou nových kríkov. Výber vhodného 
mobiliáru a zelene sme konzultovali s fir-
mou Decorgarden z našej obce, ktorá nám 
následne pomohla aj s odbornou výsadbou  
a správnym osadením mobiliáru.

Pevne veríme, že sa nám podarilo 
skrášliť centrum našej rodnej obce a zá-
roveň, že obnovená artézska studňa bude 
opäť príjemnou oddychovou zónou. Ešte 
raz by sme sa chceli srdečne poďakovať 
každému, kto obetoval svoj voľný čas  
a akoukoľvek formou prispel k vykonaniu 
obnovy artézskej studne nachádzajúcej 
sa v srdci našej obce. Chýba už len, aby 
voda, ktorá z nej pramení, bola opäť pitná. 
Budeme pozorne sledovať ďalšie výzvy 
na poskytnutie grantov a dotácií a možno 
jedna z nich bude zameraná aj na obnovu 
a prečistenie prameňa vody.     

Život pod Tópartom, o.z.
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Kráľovského behu sa zúčastnilo 45 
bežcov. Pretekári si pochvaľovali najmä 
familiárnu atmosféru.

Bežci si značia do termínovníka nové 
podujatie. Kráľovský beh napísal v stre-
du 17. novembra svoju prvú kapitolu. 
Usporiadateľom bolo občianske združenie  
Život pod Tópartom z Hornej Kráľovej.

Ako prví vybehli na trať žiaci. Desiatke 
bežcov kraľoval na 1,6 kilometrov dlhej 
trati Viktor Piršel zo Šale (mimochodom, 
prišiel na preteky ako prvý), medzi baba-
mi mu sekundovala domáca futbalistka 
Alexandra Lenčéšová. Potlesk však patril 
všetkým, ktorí sa odvážili a zvládli trať. 

Krátko po štarte žiakov. Víťazka v kategórii dievčat Alexan-
dra Lenčéšová s č. 80.

Najrýchlejší bežec Kráľovského behu 
Adam Kĺbik (v strede) s otcom Anto-
nom a Samuelom Polákom.

Suverénny Kĺbik, Hezká prišla na bi-
cykli

Po nich sa s úderom kostolných zvonov 
vydal na päť kilometrov dlhú trať vedúcu 
uličkami Hornej Kráľovej 35 členný nabi-
tý pelotón s viacerými bežeckými esami, 
ale aj domácimi bežcami. Bežalo sa v dob-
rom tempe, všetci bežci mali čas pod 30 
minút. Najrýchlejší bol Adam Kĺbik, ktorý 
dal súperom doslova KO. Do cieľa dobe-
hol v čase pod 17 minút. „Išiel ako strela, 

ani som ho nestačil zaregistrovať,“ uznan-
livo pokyvovali súperi aj diváci pri trati. 
„Bežalo sa mi výborne. Trať sa mi páčila, 
počas behu nás povzbudzovali aj domáci. 
Prišlo trochu menej bežcov, takmer všetci 
sa tu medzi sebou poznali. Bol to síce prvý 
ročník, ale organizácia nemala chybu. 
Vyšlo aj počasie, nefúkalo a nebola príliš 
zima. Čo sa týka môjho času, na to, že je 
koniec sezóny, som s ním spokojný,“ pove-
dal tesne po pretekoch mladý Šaľan, ktorý 
sa na pomyselné pódium postavil spolu  
s otcom Antonom. Ten bol v cieľovej ro-
vinke na druhom mieste, ale tesne pred 
cieľom ho predbeholo prekvapenie behu 
Samuel Polák z Červeníku.

V bežeckých kru-
hoch na západnom 
Slovensku je Zden-
ka Hezká známa 
persóna. Zaujala 
aj na Kráľovskom 
behu, už pri pre-
zentácii. Prišla totiž 
zo 17 kilometrov 
vzdialených Dia-
koviec na bicykli. 
„Zlyhal mi odvoz, 
tak som prišla bi-
cyklom,“ usmievala 

sa pri časomiere. Zabehla si „na nečis-
to“ jedno tréningové kolo, postavila sa 
na štart a s časom 19:29 (piatym celko-
vo najlepším) vyhrala ženskú kategóriu. 
„Prišla som podporiť prvý ročník. Prvé, 
čo mi pri hodnotení napadá, sú milí ľu-
dia, ktorí sa tu zišli. To sa mi páčilo. Cí-
tila som sa ako doma,“ povedala zlatá 
Zdenka Hezká. Na stupni víťazov jej se-
kundovali Emília Véghová s Annoumá-
riou Budaiovou.

Medzi domácimi triumf Tóthovej  
a Rábeka

Organizátori sa rozhodli motivovať  
k štartu aj domácich bežcov, ktorí súťa-
žili o najrýchlejšieho Kráľovana a Kráľo-
vanku. Medzi ženami sa týmto honorom 
môže pýšiť Janka Tóthová. „Nečakala 
som, že sa mi podarí dobehnúť v takom 
dobrom čase. Je to môj rekord, z čoho 
mám radosť. Verím, že sa z Kráľovského 
behu stane tradícia,“ vyjadrila sa v cieli.

Vyrovnané to bolo aj medzi domácimi 
bežcami. Vyhral napokon hráč hornokrá-
ľovského KFC Denis Rábek, ktorý pa-
radoxne prišiel na preteky ako posledný 
súťažiaci. „Nosil som jačmeň a kukuricu, 
som rád, že som stihol,“ vravel pred štar-
tom. Na trať vybehol s vervou, prvých 
500 metrov viedol. „Potom toho mladé-
ho (Kĺbika) ani vidieť nebolo,“ smial sa 
Denis. Cenné pre neho bolo, že behu sa 

Pod Tópartom sa behalo, pretekári prišli z celého 
západného Slovenska
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prakticky nevenuje. „Viac som 
behával cez koronu, keď sa ne-
hral futbal. Naposledy som si bol 
zabehať pred pol rokom. Počas 
behu bolo výborné počasie, mám 
rád chladnejší čas pri behu. So 
svojím časom som spokojný, tem-
po som mal dobré. Možno keby 
som sa lepšie pripravil a viac be-
hával, mohol som ho stlačiť o pár 
sekúnd dole,“ vravel najrýchlejší 
domáci bežec. Podobne ako via-
cerí bežci ocenil aj on organi-
záciu. „Na to že sme taká malá 
dedina a zorganizovalo sa takéto 
niečo, to je paráda a veľmi sa mi 
to páčilo. Bol to výborný nápad. 
Z organizačnej stránky nemám čo 
vytknúť, bolo o nás postarané aj 
po behu, dostali sme čaj, ovocie. 
Najsympatickejšie pre mňa bolo 
to, že to bolo také familiárne. 

Partia domácich bežcov. Najrýchlejší kráľovan Denis Rábek (v podre-
pe) a najrýchlejšia kráľovanka Janka Tóthová (prvá sprava). 

Po menšej pauze sa konal aj u nás mobilný 
odber krvi. Prišlo 40 darcov.

So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou 
boli sťažené podmienky aj na darovanie naj-
cennejšej tekutiny. Mobilné odberové jed-
notky so sfarbujúcim sa covid automatom 
obmedzovali výjazdy. Miestny spolok červe-
ného kríža využil jednu z posledných možností  
v tomto roku a v polovici novembra usporiadal  
po menšej prestávke darovanie krvi v kultúr-
nom dome.

Nezaobišlo sa bez noviniek, hematológovia 
ich museli prispôsobiť aktuálnej situácii. „Na 
odber sa bolo potrebné objednať. Darcovia 
dostali presnú hodinu a čas, na ktorý sa majú 
dostaviť na odber. Dôvodom je, aby nepriš-
lo k zhlukovaniu sa väčšieho počtu ľudí. Pre 
nás je to lepšie, vieme presne, koľko ľudí príde  
a primerane tomu nachystať aj veci a občer-
stvenie,“ uviedla šéfka miestneho spolku Čer-
veného kríža Alžbeta Lencsésová. 

A veru, počet prišiel viac ako slušný, dosta-
vilo sa 40 darcov. „Ľudí bolo oveľa viac, ako 
sme boli zvyknutí. Mali sme trošku väčšiu ča-
sovú medzeru s darovaním u nás kvôli covidu. 
Sme v oranžovej farbe, kde sú ešte povolené 
mobilné odbery, budúci týždeň to už možné 
nebude. Nielen u nás, ale nikde na Slovensku, 
kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii fun-
gujú odbery iba v nemocniciach,“ upresnila 
predsedníčka MSČK. 

Počet darcov a atmosféru na darovaní si 
pochvaľoval aj zdravotný personál. „Výbor-
ná nálada, usmiati ľudia, veľmi dobrý počet.  
Vidím, že tu je skutočne život,“ povedala jed-
na zo zdravotníčok uznanlivo. „U nás je stále 
dobrá nálada,“ potvrdila s úsmevom aj Alžbe-
ta Lencsésová. „Aj keď prišlo približne o 15 
ľudí viac ako chodieva, nikto nenadával, aj keď 
si museli chvíľu počkať.“

Ladislav Odráška

Darovali takmer 
20 litrov krvi

Hocikde by som išiel na beh, by 
to nebolo pre mňa také. Aj tým, že 
to bolo v domácom prostredí, be-
hal som uličkami, ktoré poznám, 
chodím nimi na tréning...Boli tu 
samé známe tváre, domáca fa-
miliárna atmosféra, ktorá tomu 
dávala veľmi veľa. To inde neza-
žijem,“ vyslovil sa Denis Rábek 
a zároveň vyslovil dve priania: 
aby sa z Kráľovského behu sta-
la tradícia a budúceho ročníka sa 
zúčastnilo viac domácich bežcov.

Organizátori: prvý ročník sa 
vydaril

Spokojní bežci = najväčšia ra-
dosť organizátora. Jednoduchá 
rovnica potvrdená aj v prípade 
Kráľovského behu. Ako povedal 
jeden z členov o.z. Život pod Tó-
partom Michal Morvay, myšlien-
ku zorganizovať prvé bežecké 
preteky v Hornej Kráľovej nosi-

li v hlave už rok. Pôvodný plán 
znel jeseň, čo však nevyšlo. „So 
zhoršujúcou sa pandemickou si-
tuáciou sme sa približne 2 týždne 
dozadu rozhodli, že predsa len 
sa pokúsime zorganizovať beh, 
pokým to je ešte možné. Napriek 
krátkemu času na prípravu a pro-
pagáciu, pokročilému dátumu  
v kalendári a skutočnosti, že nik-
to z nás nemal skúsenosť s ak-
ciou podobného typu, si myslím, 
že prvý ročník Kráľovského behu 
sa nám vydaril. Svedčili o tom 
poďakovania viacerých bežcov 
či už priamo po pretekoch alebo 
dodatočne zaslanými správami. 
Milo nás prekvapil počet a účasť 
bežcov z atletických či bežeckých 
klubov ako aj skutočnosť, že ces-
tu do našej obce si našlo mnoho 
z nich zo vzdialených miest, obcí, 

napr. z Bratislavy, Galanty, Ladíc, 
Želiezoviec, Červeníka,“ povedal 
Michal Morvay. Ako doplnil, or-
ganizátori už po dobehu posled-
ného bežca začali rozmýšľať nad 
organizovaním druhého ročníka 
a jeho vylepšeniu. „Pri popre-
tekových rozhovoroch s bežcami 
sa debata zvrtla aj k možnému 
druhému ročníku. Prebrali sme 
napríklad rozdelenie detí a mláde-
že na viacero vekových kategórií, 
vyčlenenie kategórie pre seniorov, 
či profil trasy. Spokojnosť s prvým 
ročníkom je pre nás nastavenou 
latkou a zároveň záväzkom ďalší 
ročník ešte vylepšiť. Pevne verí-
me, že sa nám to podarí. Záverom 
by som v mene OZ poďakoval 
všetkým, ktorí nám akokoľvek po-
mohli pri organizácii, či samom 
priebehu akcie.“

Ladislav Odráška
Foto: Ivan Števko
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Na začiatku roka musela obec pristú-
piť k výrubu stromov v areáli základ-
nej školy. Viaceré z nich boli totiž už 
za zenitom. Po každom výrube musí zo 
zákona prísť výsadba nových stromov. 

Naše občianske združenie sa roz-
hodlo pomôcť obci, začiatkom roka sa 
zapojilo do výzvy MAS Vitis, v kto-
rej bolo úspešné. Predmetom projektu 
bol nákup stromov, koly na ukotvenie  
a substrát.

Vďaka úspešnému projektu získalo 
finančné prostriedky vo výške približ-
ne 2 400 eur. Nutno k tomu prirátať 

2% ako spoluúčasť, ktoré sme uhra-
dili zo svojho rozpočtu. Výsadbu re-
alizovala firma Decorgarden z Hornej 
Kráľovej v októbri, teda mimo vege-
tačného obdobia. V exteriéri Základ-
nej školy pribudlo 15 kusov lipy ma-
lolistej. Ako povedal Robert Kokeš, 
majiteľ firmy Decorgarden „Pomô-
žete ako viete. Niekedy fyzickou čin-
nosťou, inokedy finančne.“ Tentokrát 
sme pomohli obci finančne, vďaka 
úspešnému projektu sme jej ušetrili  
spomínaných 2 400 eur.

 OZ Život pod Tópartom

Od začiatku školského roka 2021/2022 
ubehlo niekoľko mesiacov plných rôz-
nych neplánovaných zmien súvisiacich  
so zhoršenou epidemiologickou situá-
ciou. Žiaci, rodičia i učitelia sa museli 
pohotovo zo dňa na deň prispôsobovať 
rôznym novým podmienkam a situáciám 
nastoleným MŠVVaŠ SR. 

Aj napriek nepriaznivej situácii sa však 
naši žiaci spoločne s ich učiteľmi nevzdá-
vali a zapájali do rôznych celosloven-
ských literárnych a výtvarných súťaží, 
informatickej súťaže iBobor, olympiád 
zo slovenského, anglického a nemecké-
ho jazyka, geografie, techniky i dejepisu. 
Školské i okresné kolá daných olympiád 
prebiehali väčšinou formou online testov, 
kde žiaci svojou snahou a šikovnosťou 
dosiahli veľmi pekné výsledky. Škola má 
najbližšie v pláne zapojiť svojich žiakov  
i do matematickej a biologickej olympiá-
dy, Pytagoriády, na ktoré sa žiaci svedo-
mito pripravujú.

Okrem olympiád sa žiaci zapojili  
i do rôznych projektov, vďaka ktorým 
sa i naša malá škola zviditeľňuje v rám-
ci Slovenska ako škola, ktorá sa nebojí 
výziev a má chuť na sebe neustále pra-
covať, zdokonaľovať sa a ukázať talent, 
múdrosť a šikovnosť našich žiakov, 
ktorí aj po odchode na stredné školy 
žnú úspechy i naďalej. Takýmto 
projektom bolo napr. Hovorme 
o jedle, kde žiaci svojím výtvar-
ným, literárnym i fotografickým 
umením milo prekvapili a obo-
hatili súťaž svojimi unikátnymi 
dielami. Ďalším projektom bola 
vedomostná súťaž Ypsilon – slo-
vina je hra, kde si žiaci 2. – 9. 
ročníka precvičili svoje znalosti 
zo slovenského jazyka hravou  
a netradičnou formou.

V rámci vedomostí zo sloven-
ského jazyka a literatúry, matematiky, 
všeobecných študijných predpokladov, 

biológie a geografie sa 
žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 
zúčastnili i celosloven-
ského testovania Kom-
paro 8 a Komparo 9.

Nemožno opomenúť 
i rôzne školské akcie, 
ako napríklad: Deň mlie-
ka, Výstavu jesenných 
plodov, Výstavu tekvíc, 
Cestu slovanskou his-
tóriou, Deň študentstva  
i Mikuláša, ktorými žiaci 
spoločne s učiteľmi obo-

hacujú a ozvláštňujú výchovno-vzdelá-
vací proces.

Úprimne sa tešíme z každého nového 
úspechu našich žiakov a dúfame, že sa 
žiaci našej školy budú i naďalej zúčast-
ňovať rôznych okresných, krajských, 
celoslovenských súťaží či zaujímavých 
projektov a tým reprezentovať nielen sa-

mých seba, ZŠ s MŠ Hornú Kráľovú, ale 
i samotnú obec Hornú Kráľovú v okrese 
Šaľa, Nitrianskom kraji i v rámci Slo-
venska.

Za skrášľovaním a inovovaním ZŠ  
s MŠ však stoja nielen žiaci, učitelia, ale  
i rodičia, obecný úrad i rôzni sponzori, 
ktorým patrí naše veľké ĎAKUJEME. 
Bez aktívnej spolupráce by škola nebola 
tou, ktorou je dnes – školou, ktorá doká-
zala, že aj malá dedinská škola má miesto 
medzi veľkými mestskými školami a sna-
ží sa pomáhať otvárať žiakom brány do 
lepšej budúcnosti.

Mgr. Alexandra Ďurinová

Aj napriek nepriaznivej situácii bola Základná škola s MŠ aktívna

V areáli školy sú nové lipy
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Viete, ktorý je najúspešnejší slovenský 
olympijský šport? Kanoistika. Len si spo-
meňte na mená ako Slavomír Kňazovický, 
bratia Riszdorferovci, Erik Vlček či Juraj 
Tarr. Tomuto neľahkému športu sa pred 
pol rokom začal venovať aj 9-ročný Dávid 
Hanák. Vhupol do neho rovnými nohami, 
na prvých pretekoch skončil v konkuren-
cii kajakárov z celého Slovenska na šies-
tom mieste. Za pola rok si pripísal viacero 
pódiových umiestnení. Nielen o tom sme 
sa rozprávali s jeho mamou Ninou, ktorá 
s mladým talentom absolvuje väčšinu tré-
ningov a pretekov.

Odkedy sa Dávid venuje rýchlostnej 
kanoistike?

Dado za začal kanoistike venovať v júni 
2021, keď bol nábor prvých členov do no-
vovzniknutého klubu v Šali. Ide o Klub 
rýchlostnej kanoistiky Šaľa - K.R.K. Šaľa 
pod vedením Luciána Kašubu. Pôvodný 
klub v Šali zanikol pred 20 rokmi. Býva-
lí odchovanci sa dali dokopy a aj vďaka 
vlastníkovi pozemku v zimnom prístave, 
spoločnosti IN GROUP a.s. klub obnovili. 
Deti trénuje Lucian Kašuba, bývalý juni-
orský reprezentant, ktorý má aj vzdelanie 
z FTVŠ UK.

Prečo sa rozhodol robiť tento menej 
tradičnejší šport?

Od známych sme sa dozvedeli, že sa  
v Šali otvára KRK a bude nábor deti, tak 
sme sa Dada opýtali,  či by vyskúšal a súh-
lasil. Tak sme prišli na nábor a on si tento 
šport zamiloval od prvej chvíle.

V čom je rýchlostná kanoistika ná-
ročná?

Kanoistika je náročná z viacerých dôvo-
dov. V prvom rade sa dieťa musí naučiť 
stabilitu. Keď ju zvládne, začína sa zdo-

konaľovať v správnom pádlovaní. Pohyb 
vyzerá pre laika veľmi jednoducho, ale 
správne pádlovanie je naozaj náročný po-
hyb na koordináciu. V neposlednom rade 
je kanoistika silovo-vytrvalostný šport, 
dieťa teda musí mať aj určitú silu a postup-
ne si budovať vytrvalosť.

V kanoistike jazdia jednotlivci, páry a 
tiež štvorkajaky. Ako to je u detí?

Deti do 11 rokov jazdia iba K1 (iba ako 
jednotlivec) a to hlavne na 2000m, nieke-
dy majú aj šprint na 200m. Od 11 rokov už 
začínajú jazdiť aj posádky, teda K2, od 14 
rokov už skúšajú na závodoch aj K4.

Dávid sa pomerne rýchlo dokázal 
adaptovať, má za sebou slušné výsledky. 
Aké sú to konkrétne?

Prvých pretekov sa zúčastnil začiat-
kom júla, t.j. po 3 týždňoch od nástupu 
do klubu. Vtedy sa umiestnil na 6.mieste.  
Na svojich tretích pretekoch už získal 
bronzovú medailu. Jeho pódiové umiest-
nenia boli:

3.miesto Pohár Interu, BA Zemník , K1 
1000m 

2.miesto, Pohár Slávie, BA Zemník, K1 
2000m 

3.miesto, Hargašov memoriál, BA Zem-
ník, K1 2000m  

2.miesto, Roz-
lúčkové preteky, 
BA Zemník, K1 
2000m

Čím to je 
podľa teba, že 
po tak krátkom 
čase má už me-
dailové umiest-
nenia?

Dado mal jed-
nak športový 
základ z futba-
lu, i keď musím 
povedať, že ka-
jakárske trénin-

gy sú ďaleko náročnejšie. Každý ide sám 
za seba. Nechýbal na žiadnom tréningu a 
tréner ich postupne zapája do náročnejších 
tréningov. Tiež je súťaživý a na trénin-
goch sa veľmi snažil. Šaľa má veľmi sil-
nú kategóriu v jeho veku a deti sa navzá-
jom posúvajú. Obrovskú zásluhu na jeho 
úspechoch a úspechoch deti všeobecne má 
jeho tréner Lucian Kašuba, ktorý sa deťom 
venuje na 110%, ako bývalý reprezentant 
SR v rýchlostnej kanoistike dáva deťom 
skvelý základ na dosahovanie výsledkov.

Pre laikov je kanoistka pomerne ne-
známym športom, môžeš priblížiť, ako 
vyzerá príprava kanoistu?

Kanoistika je celoročná športová aktivi-
ta. Deti od jari do jesene jazdia na vode, 
tiež majú po tréningu kompenzačné cvi-
čenia. Neskôr sa prechádza na “suchú prí-
pravu” v telocvični, kde sa dáva dôraz na 
všeobecný telesný rozvoj.

Na záver trochu odľahčene. Vraj si na 
jednej akcii mohli vyskúšať kajak aj ro-
dičia. Ako to dopadlo?

Tréner urobil na lodenici rozlúčkovú ak-
ciu s letom. Tam si mohli kajak vyskúšať 
aj rodičia. Ako prví mali odvahu chlapi a 
všetci sa hneď ako sa posadili do kajaku 
vykúpali. Nikto sa neudržal viac ako päť 
sekúnd. Keď som ich videla ako padajú  
do vody, tak ja som sa už neodvážila, haha.

Ladislav Odráška
Foto:Archív rodiny Hanákovej

Mladý Kráľovan jazdí na kajaku. Preteká len 
pár mesiacov, no už zbiera medaily

Dávid: zo začiatku som sa aj vykúpal

Kanoistika sa mi veľmi páči,  naj-
skôr som si myslel, že sa neudržím ani 
v kajaku, ale udržal som sa a ani som 
sa nevykúpal,  až keď som sa učil jaz-
diť už na labilnejšom kajaku, tak som 
sa dvakrát vykúpal, ale mne to nevadí. 
Tréningy ma veľmi bavia, teraz v zime 
trénujeme na suchu, ale už sa teším 
naspäť ma vodu. Veľmi sa teším už na 
preteky, tie ma bavia najviac, samo-
zrejme že najviac sa teším, keď získam 
medailu. Máme super trénera, vždy 
nás podporí, aj keď sa nám nedarí a 
preto sa vždy snažím, čo najviac. Dú-
fam, že aj túto sezónu sa mi bude aspoň 
tak dariť ako tú minulú.
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Je dosť možné, že ste ich už mali nieke-
dy v ruke a ani ste netušili, že ich vyrába-
jú Hornokráľovčania. Reč je o sušienkach 
plných orieškov a ovocia s netradičným 
názvom Chrústalky. Stojí za ním súro-
denecké duo Lucia a Erik Mesárošoví.  
So staršou z nich sme sa porozprávali 
nielen o ich začiatkoch a podrobnostiach  
o ich sušienkach, ale dozvedeli sme sa 
tiež, čím sú ich výrobky výnimočné  
a žiadané po celom Slovensku.

Začnime od začiatku. Kde a ako 
vznikla myšlienka vyrábať sušienky?

Nápad vyrábať sušienky bol už dávno. 
S realizáciou sa prišlo až v roku 2020.  
V januári sme založili firmu a v júni za-
čali vyrábať. Je to rodinná firma a ak to 
môžem upresniť, je to súrodenecká firma 
:) Dominantne sa zameriavame na výro-
bu sušienok, ktorým sme dali originálny 
názov, Chrústalky. Tým, že sme rodáci 

z Hornej Kráľovej, tak prvé čo nás na-
padlo bolo pomenovať náš výrobok ako 
Kráľovské sušienky. Nie je to zlé, ale 
slovo kráľovské je skloňované vo všet-
kých pádoch a u mnohých výrobkov. 
Preto to chcelo niečo nové, originálne  
a neokukané.

Prečo práve Chrústalky?
Tento názov vymyslela kamarátka  

a preto lebo vždy rada chrústala tieto 
sušienky. Tak to teda hovorila: „Že si 
pochrústa.“ Nápad sa zrodil v jej hlave.  
A my sme sa s týmto nápadom stotožnili. 
Zapadlo to ako puzzle do našej firemnej 
skladačky.

Skúste popísať a porozprávať nám 
niečo o vašich výrobkoch.

Celý náš dizajn vedieme v duchu kraji-
ny, kde žijeme. Na vysvetlenie: na našich 
etiketách nenájdete anglické názvy. ako 
napr. Gluten free či handmade. V našom 
symbole je tiež skrytý slovenský dvojkríž, 
ktorý sa nesmie len tak používať v neja-
kých obrázkoch či logách. Legislatíva to 
zakazuje. Tak sme ho skryli do rastliny, 
ktorá zároveň symbolizuje aj klas, čo je 
základom našich výrobkov. Podporujeme 
slovenských výrobcov a slovenských do-
dávateľov. Nekupujeme žiadne kompo-
nenty priamo zo zahraničia. Do budúcna 
by sme radi používali čo najväčšie množ-
stvo jednotlivých komponentov priamo 
od slovenských pestovateľov. Je príjemné 
postupne spoznávať v našom okolí ľudí, 
ktorí robia svoje vlastné výrobky zo svo-
jich dopestovaných plodín. Taktiež je prí-
jemné vzájomné spoznávanie sa a kontakt 
tvárou v tvár. Takéto obchodovanie, zalo-
žené na podpore a dôvere prináša benefit, 
ktorému sa hovorí kvalitná spolupráca. 

Aké druhy máte v portfóliu?
Vyrábame 6 základných druhov 

Chrústaliek. Vyrábame ražné, špaldové, 
grahamovo-pohánkové, špaldové s ko-
kosovým cukrom sladené, ktoré okrem 
špaldovej múky obsahujú aj pohánkovú. 
A klasika, ktorá nesmie chýbať, od ktorej 
sa odvinuli všetky ostatné receptúry, pše-
ničné chrústalky. Začiatkom tohto roka 
sme zaradili do výroby aj bezgluténové 
chrústalky, ktoré sú určené pre ľudí s bez-
lepkovou diétou. V tomto roku sme prida-
li vianočnú edíciu, ktorú sme len nedávno 
ponúkli do obchodov.

Sušienok je na trhu veľké množstvo. 
Čím sú tie vaše výnimočné a iné?

Svojim dizajnom a zložením. Niečo 
orieškové s ovocím, čo je vo forme tenké-
ho plátku, na trhu len tak nevidieť. Preto 
sme sa aj do tejto výroby pustili. Videli 
sme, že takýto produkt na trhu nie je. To 
bol dôvod, prečo to skúsiť. Ich špecifikom 
je práve kombinácia orechov a sušeného 
ovocia. To, prečo by si mal niekto vybrať 
tento produkt je aj to, že nekupuje len pro-
dukt, ale podporuje aj ďalších ľudí, ktorí 
sú súčasťou tejto výrobnej siete. Toto by 
si mali ľudia uvedomiť pri nákupoch čo-
hokoľvek. Ako sme spomenuli, používa-
me materiály v najväčšej možnej miere od 
slovenských výrobcov. Rovnako tak keď 
kupujeme dovozové sušené ovocie, tak 
ho kupujeme od slovenského dodávateľa. 
A skutočne sa nám potvrdzuje jedno. Čo 
máme od slovenských pestovateľov, v ta-
kej kvalite ten dovoz proste nie je. 

Spomínate kvalitu dodávateľov.  
S kým spolupracujete?

Všetky naše výrobky sú vyrábané z múk, 
ktoré sú vyrobené na Slovensku. Spolu-
pracujeme s Mlynom Trenčan, Roľníc-
kym mlynom Veľké Lovce a Pohronským 
Ruskovom. Musíme podotknúť, že Mlyn 
Trenčan má ako jediný na Slovensku mlyn 

Vyrábajú zdravé sušienky známe z čias starých mám
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vo Svinnej, kde sa spracováva pohánka  
a teda robia čisto bezgluténovú múku. Roľ-
nícky mlyn vo Veľkých Lovciach je jeden 
z mála malých mlynov rodinného cha-
rakteru na Slovensku, ktoré ešte fungujú. 
Múky vyrábajú výhradne z pšenice. Spo-
lupracujeme s nimi od začiatku. Nesmieme 
opomenúť vlašské orechy. Táto spolupráca 
so slovenskými pestovateľmi nás veľmi 
teší. Jedna spolupráca začala minulý rok 
na jeseň, kedy sa nám veľmi komplikova-
ným spôsobom podarilo získať kontakt na 
najväčší sad v Európe, ktorý je zrovna na 
Slovensku, konkrétne v dedine Buzitka ne-
ďaleko Fiľakova. Druhý kontakt sa podari-
lo rovnako tak ťažkým spôsobom zohnať  
a ten je na pestovateľov orechov od No-
vých Zámkov. Tento rok sme aj od nich 
kupovali orechy. Chuť a kvalita našich 
orechov je nesmierne rozdielna oproti do-
vozom. Dovozy sú často v nízkej kvalite. 
A chuťovo? Neporovnateľné. No cenovo 
omnoho lacnejšie. Na orechoch sa šetriť 
nesmie. Je to základ našich výrobkov a tvo-
ria dôležitú zložku, ktorá okrem chuti má 
aj svoje zdravotné významné zastúpenie. 
Pri výrobe sa nezameriavame len na vizu-
ál produktu a cenu, ale aj na jeho kvalitu, 
energetickú hodnotu a zdravotný benefit. 

Dnes sú v móde tzv. zdravé, bio 
potraviny. Zaraďujú sa medzi také  
aj Chrústalky?

Chrústalky nie sú v bio kvalite. Ale nie sú 
ani  rôznymi stabilizátormi, či emulgátormi 
upravované, aby sa dosiahla dlhšia trvan-
livosť výrobku, či iné kvalitatívne hodno-
ty. Takže sú bez Ečok. Definovala by som 
tento výrobok ako štandard kvality s nad-
štandartným prístupom. Môžeme mu dať 
aj prívlastok zdravé. Snažíme sa o to, aby 
to malo pre človeka aj zdraviu prospešnú 
hodnotu. Mnohé komponenty sú pre zdra-
vie človeka prospešné. A ani by ste neverili, 
koľko zdravých vecí obsahujú múky, raž, 
špalda či pohánka, ktorá je radená medzi 
superpotraviny. Majú okrem vitamínov  
a minerálov prínos aj ako potravinová vlák-
nina, ktorá je priaznivá na tráviacu sústa-
vu. Od nového roka budeme zaraďovať do 
niektorých výrobkov sušenú aróniu, jabĺčka 
a rakytník, kde sme nadviazali kontakty na 
slovenských pestovateľov a výrobcov. Ešte 
jednu vec by som chcela podotknúť v sú-
vislosti s potravinami. Každá potravina by 
mala byť zdravá- teda zdraviu prospešná.  
A mal by to byť štandard. Nie nadštandard, 
za ktorý sa pripláca. Preto náš výrobok 
označujeme za štandardnú kvalitu.  

Kde máte zriadené priestory?
Výrobu sa nám podarilo zriadiť v Pate. 

Boli tam vhodné priestory. A sme spokoj-
ní. Je to dobré strategické miesto. Máme 
to kúsok na diaľnicu a na rôzne smery. 
Momentálne máme tri zamestnankyne. 
To nám zatiaľ bohato stačí. Sú veľmi ši-
kovné a veľmi si vážime ich prístup. To je 
tá nadštandardná hodnota vo výrobe. Mať 
šikovných a spoľahlivých ľudí.

Pomalými krokmi sa vám darí etab-
lovať sa na trhu. Aké sú vaše plány  
a ciele?

Postupnými krokmi spoznávame, 
ako to funguje v potravinárskom sekto-
re. Postupne nachádzame pestovateľov  
v našom okolí a nadväzujeme kontakty  
a hľadáme nové riešenia pre tvorbu na-
šich produktov, aby sme použili, čo naj-
viac plodín z nášho kraja. Dúfame, že sa 
nám podarí napĺňať naše zámery a roz-
víjať výrobu, aj keď podmienky na eko-
nomickom a aj spoločenskom poli nie sú  
v dnešnej dobe vôbec priaznivo naklo-
nené malým a stredným podnikateľom. 
Spolupráca je cesta. A to nie len na poli 
podnikateľskom, ale aj spoločenskom. 

Ladislav Odráška

Vyzbieralo sa viac ako 200 krabíc.

Vianoce sú časom nielen pokoja, ale 
hlavne lásky. Na konci roka by sme jej 
mali rozdávať dvojnásobne, či už svojim 
známym alebo neznámym. V tomto roku 
prebieha už štvrtý ročník celoslovenskej 
výzvy s názvom „Koľko lásky sa zmes-
tí do krabice od topánok?“. Že ste to už 
niekde počuli, ale neviete o čo presne 
ide? Ako už názov napovedá, kontaktné 
osoby zbierajú krabice od dobrovoľníkov, 
ktoré ich zaplnia podľa svojej vôle niečím 
sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňa-
vým, na zábavu a niečím zo srdca.

Pre seniorov v domovoch dôchodcov
„Cieľom tohto krásneho projektu je 

urobiť radosť a krajšie Vianoce seniorom 
v domovoch dôchodcov alebo v sociál-
nych zariadeniach po celom Slovensku. 
Vo väčšine prípadov ide o osamelých ľudí, 
ktorých poteší, keď si na nich niekto spo-
menie a obdaruje ich čo i len maličkosťou 
alebo peknou pohľadnicou,“ priblížila Be-
áta Lencsésová, ktorá je kontaktnou oso-

bou pre zbieranie krabičiek 
v našej obci. Do tejto výzvy 
sa ako kontaktná osoba za-
pája už tretí rok. „Pred tromi 
rokmi som hľadala príleži-
tosť ako potešiť niekoho kto 
to potrebuje pred Vianocami, 
tak som neváhala a prihlásila 
sa,“ objasňuje.

Ako spomenula, krabičky 
sú určené pre seniorov v do-
movoch dôchodcov. V pláne 
mala tento rok vyzbierať 163 
krabičiek pre štyri zariadenia v susednom 
Močenku. O darcov však nebola núdza. 
„Vyzbierala som 215 krabičiek, vďa-
ka čomu boli obdarovaní nielen seniori  
v Močenku (Adventus, Penzión pre senio-
rov Orlík, Domov dôchodcov Milosrd-
ného samaritána a Komunita Kráľovnej 
pokoja), ale aj v DSS v Tešedíkove a ZSS 
vo Vlčanoch,“ doplnila pani Lencsésová.

Zbierali aj deti zo škôl
Vyše 200 vyzbieraných krabičiek je 

úctyhodné číslo. Zo začiatku to však tak 

nevyzeralo. „Po prvom týždni to vyzera-
lo slabo nielen u mňa, ale takmer u všet-
kých kontaktných osôb na Slovensku. No 
ďalší týždeň ma ľudia doslova zasypali 
krabičkami, takže cieľ sme nielen splnili 
ale mohli sme pridať ďalšie zariadenia,“ 
povedala Beáta Lencsésová. Ako dodala, 
darcovia prichádzali s krabičkami nielen 
z našej obce, ale aj z Močenku a iných 
obcí. „Zapojili sa aj deti zo ZŠ vo Veľkom 
Záluží a tiež zo ZŠ v Hájskom. Obe školy 
prispeli značným počtom krabíc,“ dodala 
pani Lencsésová.

Ladislav Odráška

Krabice plné lásky potešili seniorov



Blížia sa Vianoce a to 
je obdobie, kedy v do-
mácnostiach rozvoniava-
jú sladké pečené dobroty. 
Šikovné ženy vypekajú 
dlho pred sviatkami tr-
vanlivé pečivo a medov-
níčky sú mimoriadne ob-
ľúbené. Aj v našej obci 
máme šikovnú žienku Ve-
roniku Holubkovú, ktorá 
sa venuje pečeniu a zdo-
beniu medovníčkov.

Jej medovníčky sú nie-
len chutné, ale aj pekné. 

Tie na dekoráciu a ozdo-
bu sú nádherné a ako 
darček vzácne. Veronika  
patrí k ženám, ktoré majú 
jedinečné schopnosti  
a využívajú ich nielen ako 
vlastnú sebarealizáciu, 
ale aj v prospech a pre 
potešenie druhých ľudí. 

 Začiatky neboli pod-
ľa jej slov ľahké. „Ob-

divovala som medovníč-
ky, ktoré šikovné žienky  
u nás na Slovensku zdo-
bili. Nikdy som nevedela 
techniku a to bolo veľmi 
dôležité. Raz, keď sa 
mi dostali do rúk prvé 
medovníčky, študovala 
som ich dovtedy, kým 
som na tú techniku ne-
prišla. To bolo radosti, 
keď som na to prišla.“   
A dodala „Zistila som, 
že najdôležitejšia je tr-
pezlivosť.“

Svoje medovníky 
zvykla predávať na via-
nočných trhoch, ktoré 
organizovala obec, ale 
posledné dva roky v tejto 
pandemickej dobe me-
dovníčky pečie aspoň pre 
svojich známych.

Anna Vencelová
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    Blíži sa čas Vianoc a tým aj 
príchod sv. Mikuláša. Každý rok 
sa členovia nášho združenia zišli 

na posedení, kde medzi nich za-
vítal sv. Mikuláš aj s darčekmi. 
Pretože pandemické opatrenia 
nám už druhý rok neumožni-
li uskutočniť toto priateľské 
stretnutie, Mikuláš na našich čle-

nov nezabudol ani v tomto roku. 
Naše členky odovzdali všetkým 
členov darčeky od Mikuláša, 

ktoré príjemne prekvapili všet-
kých. Darčeky prijali s vďakou a 
popriali všetkým krásne prežitie 
týchto čarovných sviatkov.

Veronika Holubková

MEDOVNÍČKY 
OD VERONIKY

Oslavy sv. Mikuláša v OZ zväzu 
zdravotne postihnutých

Bude mať počas
vianočných sviatkov
dôvod na oslavu aj naša Zem?
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu 
viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj 
viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch 
a nadmernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou 
a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu, 
životné prostredie.

Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť 
Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného 
odpadu a urobiť niečo pre životné prostredie.
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Vianočné sviatky sú obdobím hojnos-
ti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac 
času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, 
a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. 
Vianoce by nemali byť o plytvaní, zby-
točných darčekoch a nadmernej spotrebe 
jedla. Skôr o spoločne strávených chví-
ľach s rodinou a blízkymi a nemali by 
sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, 
prírodu, životné prostredie.

Prinášame vám zopár praktických tipov, 
ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť 
vzniku prebytočného odpadu a urobiť nie-
čo pre životné prostredie.

Vianočné nákupy
• Menej je niekedy viac. Pustite uzdu 

svojej fantázii a skúste obdariť 
svojich blízkych vlastnoručne vy-
robeným darčekom, ekologickou 
kozmetikou či zaujímavou knihou. 
Vhodnou alternatívou sú nehmotné 
darčeky v podobe zážitkov (vstupen-
ka do divadla či fitness centra, jazy-
kový kurz, wellness pobyt a pod.). 
Ak ste sa rozhodli pre hmotný dar-
ček, vyhnite sa kope drobností a kúp-
te skutočne užitočnú vec, ktorá bude 
mať dlhodobejšie využitie.

Jedlo na vianočnom stole/predvianoč-
né nákupy

• Odpad vzniká už pri nákupoch. Pre-
to si ich vopred premyslite a urobte 
si zoznam. Vedeli ste, že skoro 50 % 
komunálneho odpadu tvorí biood-
pad? Nakupujte preto len to, čo na-
ozaj spotrebujete. Vyberajte si trvan-
livejšie potraviny a dajte prednosť 
lokálnym výrobkom alebo bezobalo-
vým potravinám.

• Na nákupy sa vyberte s vlastnou opa-
kovane použiteľnou taškou a vrec-
kami. Vyhnete sa tak nepotrebným 
obalom, ktoré sa po vybalení pečiva, 
ovocia či zeleniny stávajú okamžite 
odpadom.

Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie
• Dajte prednosť prírodným materiá-

lom, kúpte si živý stromček v kveti-
náči, alebo si naaranžujte vetvičky 
do vázy. Za uváženie stojí kúpa iz-
bového ihličnanu, ktorý je celoročne 
krásny a práve na Vianoce mu mô-

žete dať vianočný šat. Originálny  
a jedinečný stromček sa dá vyrobiť  
z konárov alebo z kníh, ktoré je možné 
spestriť ozdobami alebo osvetlením.

• Ozdoby a vianočné dekorácie si mô-
žete vyrobiť z prírodných materiálov 
(drevo, ihličie, šišky, šípky, škori-
ca, sušené ovocie a podobne), ktoré 
budú určite jedinečné a s vôňou prí-
rody. Ideálnou a úspornou formou 
vianočného osvetlenia sú LED žia-
rovky, spotrebujú totiž oveľa menej 
energie a vydržia dlhšie oproti kla-
sickým. Darček odporúčame zaba-
liť do recyklovaného papiera alebo 
papiera a tašiek z minulých Vianoc. 
Balenie darčekov nemusíte obme-
dziť len na papier, môžete skúsiť na-
príklad aj látku.

Vianočné pozdravy
• Využite SMS, e-mail alebo What-

sapp či Messenger. A ak do pozdravu 
vložíte kúsok seba a zakomponujete 
nejakú milú fotku, určite príjemne 
potešíte rodinu či priateľov. Sú rov-
nako osobné ako pohľadnice.

Ako správne zatočiť s odpadom, ktorý 
vznikne počas sviatkov?

Živý stromček:
• každoročná dilema. Dekorovanie do-

mácností živým vianočným strom-
čekom je tradíciou už od nepamäti. 
Jednou z najväčších nevýhod je však 
jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť 
po Vianociach?  Nechajte ho voľne 
položený pri stojiskách odpadových 
nádob (vedľa kontajnera). Väčšina 
miest zabezpečuje od januára zvoz 
stromčekov a postará sa o jeho recyk-
láciu. Aj nábytkársky koncern IKEA 
každoročne zbiera vianočné stromče-
ky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli 
ste, že z nich na Slovensku tento rok 
prvýkrát vyrobili nový nábytok? Aj 
použitý vianočný stromček môže mať 
príbeh so šťastným koncom. Neza-
budnime ho zbaviť všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové 
krabice, letáky, obaly z múky:

• patria do modrého kontajnera či vre-
ca na papier, pokiaľ nie sú znečiste-
né, mokré a mastné. A nezabudnite 
odpad pred vyhodením stlačiť.

Plastové obaly z potravín, darčekov, 
kozmetiky, plastové fľaše, tégliky z jo-
gurtov:

• patria do žltého kontajnera alebo 
vreca určeného na plasty. Aj tu pla-
tí, že obaly je potrebné zošliapnuť  
a zmenšiť ich objem. Nesmú obsa-
hovať zvyšky tekutín, jedla či koz-
metiky.

Zaváraninové poháre, sklenené črepy, 
fľaše:

• patria do zeleného kontajnera, prí-
padne vreca. Fľaše a obaly nie je 
nutné umývať, stačí len dôkladne 
odstrániť ich obsah.

Žiarovky, batérie z hračiek či svetel-
ných dekorácií:

• môžete ich odovzdať v obchodoch, 
kde sa tieto výrobky predávajú.

Svetlá a svetielka, pokazené domáce 
spotrebiče:

• zber elektroodpadu ponúkajú nielen 
zberné dvory či mobilné zbery, ale 
aj predajne elektrospotrebičov, ktoré 
prevezmú elektroodpad bezplatne.

Zvyšky jedla:
• šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny 

z vajec, vrecká z čaju a podobne pat-
ria do bioodpadu alebo sa dajú kom-
postovať v domácich kompostéroch,

• pokazené potraviny alebo zvyšky 
vareného jedla či potraviny živočíš-
neho pôvodu treba vytriediť do ku-
chynského odpadu.

Použitý kuchynský olej:
• dá sa odovzdať v uzatvorenej nádo-

be na niektorej z čerpacích staníc, 
v blízkosti niektorých supermar-
ketov, prípadne na zbernom dvore.  
V niektorých obciach je možné nájsť 
kontajner na použitý  olej priamo pri 
stojiskách triedeného zberu.

Textil a obuv:
• môžete posunúť známym, ktorí ich 

využijú, darovať charite, odovzdať 
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BUDE MAŤ POČAS SVIATKOV DÔVOD NA OSLAVU AJ NAŠA ZEM?
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dôvod na oslavu aj naša Zem?
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu 
viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj 
viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch 
a nadmernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou 
a blízkymi a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu, 
životné prostredie.

Prinášame vám zopár praktických tipov, ako si užiť 
Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného 
odpadu a urobiť niečo pre životné prostredie.
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Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022

obec Horná Kráľová

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orechy zo stromov, lístie, burina,usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

utorok

máj jún júl august

január február marec apríl

december

BIO ODPAD

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

september október november


