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                 K VÝROČIU POSVIACKY  KOSTOLA 
 

       V rámci príprav na jubileum nášho kostola sa v tomto roku 

vykonala rozsiahla rekonštrukcia jeho interiéru a vonkajšej časti. 

Opravili sa steny, strop, vymaľovala sa oltárna časť, vyhotovili sa 

kryty na kúrenie a  na strope lode sa vymenili osvetlenia za úsporné 

led svietidlá. Veriaci svojou zbierkou umožnili objednanie obrazu 

Panny Márie kráľovnej svätého ruženca u nadanej maliarky z 

Močenku Lýdii Lenčéšovej. Na pravej strane  pri vstupe do kostola sa 

osadila drevená plaketa kombinovaná  kovom, ktorú k tomuto výročiu 

dala zhotoviť obec.  

       Vykonali sa aj ďalšie práce - opravila a natrela sa strecha a veža 

kostola. Tu boli umiestnené siete proti vnikaniu holubov. Novú 

maľovku dostala aj vonkajšia fasáda a dažďové žľaby. Celá táto 

rekonštrukcia stála 1.980,- eur. Aj touto cestou  sa chcel pán farár  

všetkým veriacim poďakovať za finančnú podporu, za odborné rady, 

za modlitby, za pomoc pri rekonštrukcii, pri upratovaní kostola a 

miništrantom za pomoc pri upratovaní kostolnej veže.  

       7. septembra 2014 v nedeľu sme si pripomenuli 20. výročie 

posviacky nášho kostola Narodenia Panny Márie a vstupovali sme do 

vynoveného a vyzdobeného chrámu. Konali sa dve slávnostné  sväté 

omše jedna v slovenskom a druhá v maďarskom jazyku, na ktoré boli 

pozvaní páni farári, ktorí v čase výstavby  kostola pôsobili v našej 

farnosti. Žiaľ, niektorým z nich  pracovné povinnosti nedovolili účasť 

na tejto oslave. Omše sa napokon z hostí zúčastnili Edmund Umba 

Dimbi Tusia- väzenský duchovný, Štefan Danko - rehoľník 

rogacionista spolu s rehoľným bratom kňazom z Indie. Na 

slávnostnom obede v kultúrnom dome nechýbali ani občania, ktorí 

odpracovali zadarmo množstvo hodín na tejto historickej stavbe.  

       Tých, ktorí sa tejto slávnosti nedožili si prítomní uctili minútou 

ticha.      

       Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie. 

 

 

                                    PaedDr. Miriam SKLENÁROVÁ, členka RR 
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HODNOTENIE  FUNČKNÉHO OBDOBIA 

Z POHĽADU STAROSTU OBCE   /2007-2014/ 
 

     Dňa 15.11.2014 sa konajú komunálne voľby, a to znamená, 

že sa končí nielen moje štvorročné funkčné obdobie, ale aj 

osemročné pôsobenie vo funkcii starostu obce. Považujem preto 

za povinnosť zhodnotiť a zbilancovať čo sa v obci za toto 

obdobie podarilo urobiť, ktoré akcie boli zrealizované, ktoré sa 

nepodarilo uskutočniť prípadne, ktoré máme v pláne vybudovať.  

    Za uvedené obdobie sa urobilo množstvo práce : 

 nájomné byty na Vinohradníckej ulici 8+12 b.j. 

 kompletná rekonštrukcia obecného úradu s nadstavbou 6-tich 

bytov 

 -vybudovanie pódia so zastrešením na futbalovom štadióne, 

ktoré slúži aj na kultúrne podujatia obce, nové sociálne 

zariadenia, úprava vchodu na štadión 

 vybudovali sme verejné detské ihrisko v obci a multifunkčné 

ihrisko v areáli školy 

 -uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia základnej školy, v 

podkroví školy sa vybudovali dve triedy školského klubu so 

vstupnou halou a sociálnym zariadením 

 urobili sme rekonštrukciu domu smútku-zväčšenie obradnej 

miestnosti, s novou podlahou, výmenou okien a ostatného 

zariadenia 

 obnovili sme našu najstaršiu kultúrnu pamiatku – zvonicu 

 vybudovali sme dve nové autobusové zastávky v obci / tretia 

na Sereďskej ulici je v pláne v budúcom roku/ 

 rozsiahlou rekonštrukciou prešiel aj klub mladých – maľovka, 

nová podlaha, kuchynský kútik, sociálne zariadenie a kúrenie 

 v kultúrnom dome sa obnovila maľovka kuchyne, interiér sa 

vybavil novými stolmi a stoličkami, pretože jestvujúce boli  v 

dezolátnom stave. V areáli sme vybudovali oplotenie. 
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Kultúrny dom čaká rozsiahla rekonštrukcia a prístavba novej 

sály s pódiom a šatňami.  

 pri vchode na Obecný úrad a Poštu sme vybudovali 

bezbariérový vstup, ktorý najviac ocenujú nielen starší ľudia, 

ale aj  mamičky s kočíkmi. 

 aj v Materskej škole sa urobilo množstvo práce. Bola to 

rozsiahla rekonštrukcia kuchyne, pristavili sa šatne, archív, 

sklad na potraviny a sociálne zariadenia. Vymenili sme okná 

za plastové, urobili nové kúrenie a kanalizáciu. 

 v telocvični je v pláne výmena okien, vchodových dverí, 

prebehla už rekonštrukcia celého kúrenia -nový kotol, 

radiátory a osvetlenie. Aj tu je naplánovaná  nová podlaha.  

 Prostredníctvom projektov zo združenia VIA ROMANUM 

obec získala tri veľké stany, ktoré využijeme na futbalovom 

štadióne hlavne pri kultúrnych podujatiach. Okrem toho sme z 
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tohto združenia dostali finančné prostriedky na vybudovanie 

účelového miestneho trhoviska aj s predajnými pultami vedľa 

potravín Centrum. 

 V obci sme vykonali rozsiahlu rekonštrukciu verejného 

osvetlenia a miestneho rozhlasu. 

     Nezabúdali sme ani na starších spoluobčanov. Cez pracovné 

dni im pravidelne  vykonávame donášku obedov. V obci vzniklo 

aj materské centrum Pre naše deti,  ktorému sme poskytli   

priestory klubu mladých. Stretávajú sa tu raz do týždňa  

mamičky na materskej dovolenke so svojimi deťmi. Pokračovalo 

sa aj v udržiavaní spolupráce s partnerskou obcou Kestúc 

z Maďarska najmä v oblasti kultúry, školstva a športu. 

       Ak by som mal hodnotiť dve moje funkčné obdobia, vo 

funkcii starostu obce, tak tieto boli vcelku úspešné, o čom 

svedčia aj dosiahnuté výsledky. Tu musím vyzdvihnúť aj pomoc 

niektorých poslancov, ktorí svoj poslanecký sľub v práci 

dodržiavali, obci pomáhali, a aj ich pričinením boli mnohé akcie 

úspešne ukončené. Za to sa im chcem poďakovať v mene svojom 

a v mene občanov tejto obce. V poslaneckom zbore boli však aj 

takí poslanci, ktorí pomoc sľubovali, ale bola minimálna a žiaľ, 

bola tu aj skupina poslancov, ktorí za štvorročné obdobie 

nielenže obci vôbec nepomohli, ale len kritizovali a robili 

všetko, aby sa niektoré akcie nemohli zrealizovať. Bolo to na 

škodu obce a ja som sa musel zaoberať vecami, ktoré nemali 

prínos pre našu obec a jej občanov.  

     Určite je stále čo vylepšovať a budovať, aby sme mali obec 

stále krajšiu, a aby sa tu naši občania cítili čo najlepšie, cítili sa 

ako doma. Na záver sa chcem poďakovať aj  Vám vážení 

občania, ktorí ste akoukoľvek formou obci pomáhali a 

zveľaďovali ju.  

                

                              Emil RÁBEK, starosta obce 
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 O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
      

V druhom polroku obecné zastupiteľstvo zasadalo zatiaľ 

iba raz, konkrétne 28 augusta 2014. Prítomných bolo 

sedem poslancov, ospravedlnili sa Ing. Gabriel Odráška, 

Mgr. Ladislav Odráška a takisto aj hlavný kontrolór obce Ing. Ján 

Prachar. Naopak, prítomní boli riaditeľ školy PaedDr. Roman 

Urbánik a ekonómka OcÚ Eva Hippová. Bohatý program pozostával  

zo 17 bodov. Ako prvý predniesol poslancom správu o organizačnom 

zabezpečení školského roka 2014/2015 riaditeľ školy. Ako ďalšia 

mala slovo ekonómka OcÚ, ktorá predniesla rozbor čerpania 

z rozpočtu obce a výsledok hospodárenia obecného úradu za 2.Q. 

2014. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 bol presunutý na ďalšie 

zasadnutie OcZ. V bode interpelácia vystúpil Jozef Lenický vo veci 

doplnenia dodatkovej tabule k zákazovej dopravnej značke na 

Cintorínskej ulici. Ďalšiu interpeláciu mal poslanec Tibor Rábek 

a týkala sa pravidelného kosenia trávy a živých plotov v časti 

Domoviny, kde nebola všade pokosená. Starosta prisľúbil nápravu.  V 

bode deväť schválili poslanci na volebné obdobie 2014 – 2018 jeden 

volebný obvod s deviatimi poslancami. Ďalej OcZ určilo plný rozsah 

výkonu funkcie (úväzok) starostu obce Horná Kráľová na celé 

funkčné obdobie 2014-2018 a zástupcu starostu obce na 6 hodín 

týždenne. V ďalšom bode boli poslanci oboznámení s prípravami 

tohtoročných  Obecných dní a oslave 20. výročia posviacky kostola. 

OcZ vzalo na vedomie vyhodnotenie činností komisií pri OcZ. 

Najpestrejší bol tradične bod rôzne, kde sa prerokovávali najprv 

žiadosti o finančné príspevky. Všetky boli zamietnuté z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov obce. Žiadateľmi boli Michaela 

Bilová,č.d.229, Ivan Bilo,č.d.229,Alena Biháriová,č.d.227, Andrea 

Kolláriková č.d.227 a Margita Stojková č.d.228. Jednomyselne 

poslanci súhlasili s vytvorením novej prevádzky v obci Obchod a 

služby - Vinotéka v časti rodinného domu v katastrálnom území Horná 

Kráľová pre Máriu Turjanovú,č.d.115. Schválená bola aj žiadosť MO 

Matice slovenskej o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce v sume 

100,- eur na akciu oslavy Dňa obce – prezentácia vo varení guláša (za 

žiadosť hlasovali J.Lenický, Ing. V.Lovász, T.Rábek, J.Morvay, proti 

G. Lencsés a J.Šoka, G.Hippová sa zdržala. Druhú žiadosť 
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spomínanej organizácie o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce na 

akciu - výstavu z Histórie našej obce poslanci neschválili. Za boli len 

Ing. V.Lovász a T. Rábek, proti ostatní piati prítomní poslanci. OcZ 

schválilo predaj obecného pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v 

katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 1578/4, vo výmere 

60 m
2
 , C-KN, zastavaná plocha, na základe geometrického plánu č. 

061/2014, v prospech: Helena Gyarfásová,Sliváš II. č. 350 v sume 

5,00 Eur/m
2
, t. j. spolu 300,- Eur. (za šiesti poslanci, proti Ing. 

Lovász). OcZ jednomyselne zamietlo predaj obecného pozemku v 

katastrálnom území Horná Kráľová, parcela číslo 107/21 vo výmere 

157 m
2
 a parcela číslo 107/19 vo výmere 22 m

2 
 pre žiadateľa Jozefa 

Šarközyho, č.d.539 z dôvodu, že je neobvyklý spôsob predať pozemok 

jednému z vlastníkov nehnuteľnosti, ak ich je evidovaných na liste 

vlastníctva viac. Poslanci schválili žiadosť žiadateľky Zity 

Mondočkovej,č.d.503 o vydanie súhlasu na prevádzku stávkovej 

kancelárie TIPOS. OcZ schválilo predĺženie kontokorentného úveru 

na ďalší rok, ktorý bude zabezpečený zmenkou od Prima banky 

Slovensko. 

V závere bodu rôzne OcZ schválilo kúpu pozemku na výstavbu novej 

cesty na ulici Vinohradnícka na spísanie kúpnych zmlúv v sumách: 

- za 1,- euro: Leššová Veronika, Leššová Viera, Szőllősyová Monika, 

Klinka Vladimír, Némethyová Denisa, Klinka Milan, Lencsés Tibor, 

Lencsésová Katarína, Lenčéš Ján, Verešová Mária, Lencsés Tibor, 

Tóthová Anna, Tóth Ján, Ing. Tóth Miroslav, Tóth Slavomír, Tóth 

Ivan, Tóthová Anna, Kalaba Igor, Kalaba Fraňo, Ostrížová Eva, Ostríž 

Daniel, Ostríž Daniel, Šoka Jozef, Šoková Mária, Kollárová Katarína, 

neb. Kalaba Ján (Laurenčíková Oľga) 

- za 5,- eur/m
2
: Kováč Ján a Kováčová Jana, 

- za 7,- eur/m
2
: Sýkorová Helena a Karlubík Jozef, 

- za 33 000,- eur/2728 m
2
: Borza Ernest 

Za boli všetci siedmi poslanci.  

Uznesenie schválili všetci prítomní členovia OcZ. 

                                 
 Spracoval : Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 
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KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
 

 Dominantným podujatím v sérii poriadaných kultúrno-spoločenských 

akcií sú  nesporne  Obecné dni – Hody so sprievodnými akciami. Tento rok  

boli obohatené  i  o oslavy 20. výročia posviacky nášho kostola Narodenia 

Panny Márie. 
Hodový program už tradične začal v sobotu /6.9.2014/ popoludní 

privítaním hostí a vyhodnotením prezentácie vo varení guláša v amfiteátri na 

štadióne. Naše občianske združenia a jednotlivci uvarili 13 kotlov hodového 

guláša. Porota mohla len konštatovať, že guláš sa všetkým vydaril. Prvýkrát 

sa na prezentácii objavil veľmi netradičný fazuľový  guláš, ktorý hosťom 

ponúklo družstvo MO Csemadok-u. Raritou tiež bolo, že najmladším 

kuchárom bol iba sedemročný Lukáško Vencel, ktorého varenie vraj veľmi 

baví a v kotlíku so svojou mamičkou uvaril guláš pre „dospelákov“. Po 

prezentácii nasledoval bohatý zábavný a kultúrny program, v ktorom sa 

prezentovali domáce a hosťujúce súbory. 

V úvode sa  predstavili domáce spevokoly  Kráľovanky, MO Matice 

slovenskej a MO Csemadoku. Ďalej účinkovali FS Močenčanka, FS 

Kepežďanka,Viktória Stachová zo Šoporne, JUMPING zo Šale, Chlapi z 

Dolnej Lehoty, cimbalová muzika a heligonkári z Hrušova a spevokol z 

partnerskej obce Kestúc. Po skončení programu sa mohli návštevníci zabaviť 

na diskozábave. Chutné hodové občerstvenie pripravili  hosťom členovia  

FK KFC TIBI.  

V nedeľu /7.9.2014 /sa vo vynovenom a vyzdobenom kostole konali 

slávnostné hodové sv. omše v slovenskom a maďarskom jazyku, na ktoré 

boli pozvaní páni farári, ktorí v čase výstavby  kostola pôsobili v našej 

farnosti. Z nich vyberáme: 

- výstava  MO  Matice slovenskej „Z histórie našej obce“,  kde si mohli 

hostia okrem iného  vyskúšať šerm a maľovanie na tvár. 

- majstrovské a hodové futbalové stretnutia /nedeľa, pondelok/ 

- kolotoče, strelnica                                        

      Klub dôchodcov pri Obecnom úrade v spolupráci s MKS pripravili 

pre našich dôchodcov celoobecné oslavy  Október-mesiac úcty k starším, 

ktoré sa konali 21.10.2014. Naši dôchodcovia sa mohli zabaviť pri 

harmonike, nechýbal pekný kultúrny program v podaní žiakov ZŠ a bohaté 

občerstvenie. Prítomných pozdravil starosta obce, prihovorili sa im aj 

duchovní otcovia dp. farár a dp. kaplán. 

Pripravujeme : 
- Katarínsku zábavu, slávnosť sv. Mikuláša a  vianočnú akadémiu        

                                                      Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS 
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Heligonkári z Hrušova 

Spevokol z partnerskej obce Kestúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava MO MS „ Z histórie našej obce“            Najmladší kuchár  Lukáško Vencel 
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NAJMLADŠÍ PESTOVATEĽ GLADIOL  
      

 V kultúrnom dome v Krakovanoch sa konala Medzinárodná výstava gladiol. 

Unikátna bola množstvom novošľachtených odrôd a pestrosťou kvetov v 

rôznych odtieňoch farieb. Stovky návštevníkov obdivovali počas soboty 26. 

a nedele 27. júla takmer tisíc kvetov gladiol, ľalií, georgín aj dálií. Sieň 

krášlili floristické diela, v ktorých dominovali nádherné kalichy gladiol.  

 

Najmladším pestovateľom ôsmich odrôd gladiol bol  trinásťročný Tomáš  

PÁPAY z našej obce / Hlavná ul. 512/, ktorý nám o svojej nevšednej  záľube 

povedal : „Pestovaniu gladiol sa venujem viac ako 5 rokov.  Kvety sa mi 

páčia od malička. Raz k meninám som si prial dostať od  rodičov cibuľoviny 

gladiol. Z internetu som zbieral informácie o pestovaní. Spoznal som sa tam 

s p. Lelekom, predsedom klubu Gladiola z Martina, s ktorým som stále v 

kontakte. Radí mi, ako správne predísť chorobám a vírusom cibuľovín. Učím 

sa ako šľachtiť-krížiť gladiole, opeľovaním získať krásnu farebnosť kvetu. 

Teším sa každej vypestovanej gladiole. Ďakujem všetkým, ktorí mi umožnili 

venovať sa tejto krásnej záľube. Odmenou mi bude, keď sa raz budem môcť 

výstavou gladiol prezentovať aj v našej obci, pre našich občanov. “ 

                                     Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS 
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FUTBALOVÝ KLUB KFC 80-ROČNÝ 
 

      Písal sa  rok 1934, keď futbaloví nadšenci založili v obci  

Kráľovský futbalový  klub. Tento rok si píše náš klub ako rok svojho 

založenia, jubiluje a oslavuje svoju úspešnú 80-ročnú históriu.  

     Oslavy sa konali v posledný augustový víkend a mali 

dvojdňové trvanie. V sobotu bola v kultúrnom dome oficiálna časť. 

Príhovor predniesol prezident klubu  Ladislav Kokeš, v ktorom 

spomenul v skratke celú históriu klubu od jeho založenia až po 

súčasnosť. Okrem športových výsledkov pozitívne hodnotil aj 

mimošportovú činnosť, ktorá bola  takisto bohatá. Nasledovalo 

ocenenie práce funkcionárov, ktorí prispeli k tomu, že hornokráľovský  

futbal má svoj cveng v celom regióne kraja. Ocenení boli nielen 

predstavitelia mladšej generácie, nezabudlo sa ani na tých skôr 

narodených. Po oficiálnej časti nasledovala spoločná večera a po nej 

nezáväzná diskusia. Pri dobrom vínku zaspomínali na bohatú históriu 

klubu či zanôtili si aj tradičné futbalové hornokráľovské piesne. 

Atmosféru celému podujatiu dotváralo plátno, na ktorom sa premietali 

fotky a videá nielen zo súčasnosti, ale aj z dávnej  minulosti klubu.  

Druhý deň osláv mal športový ráz. V areáli futbalového štadióna sa 

konali športové zápasy. Najprv si sily zmerali domáci dorastenci s 

ČFK. Hostia z Nitry boli nad sily našich a vyhrali 6:1. Po nich 

nastúpili na ihrisko starí páni, ktorí si zmerali sily so susedmi z 

Hájskeho. Zaujímavosťou bola prítomnosť viacerých bývalých 

futbalistov, ktorých domáci priaznivci nevideli už dlhší čas na hracej 

ploche. Spomeňme napríklad brankára J.Hippa, G.Lencsésa či 

bývalého výborného útočníka L.Hatvangera. Domáci výber vyhral 

napokon 6:2. Ako posledný sa divákom predstavil domáci seniorský 

výber, ktorý  nastúpil proti druholigovej Šale. Pred zápasom sa 

domáci organizátori oficiálne rozlúčili s už bývalými hráčmi 

L.Lencsésom a brankárom M.Lenickým, ktorí odohrali za KFC 

množstvo priateľských a majstrovských zápasov. V stretnutí bohatom 

na góly sme napokon podľahli súperovi 2:8, keď autori našich gólov 

boli Štefan Lalák a Erik Penzeš. Dvojdňové oslavy futbalu skončili pri 

slávnostnom posedení funkcionárov a hráčov v kultúrnom dome.   

                                        Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR     
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BEŽCI REZPREZENTOVALI NAŠU OBEC 
 

Popri letnom oddychu sa mladí ľudia čoraz viac zapájajú do rôznych 

aktivít, do bežeckých pretekov a krosov. V tomto roku sa ich počet v obci 

zreteľne rozrástol a preto do občasníka vyberáme len niekoľkých. 

 V dňoch 16.-17.8.2014 sa uskutočnil 2. ročník štafetového behu Od 

Tatier k Dunaju. Ide o netradičný štafetový beh, ktorý meria 345 km a bežia 

ho prevažne 12-členné tímy, non-stop dňom i nocou. Štartuje sa v Jasnej v 

Nízkych Tatrách a bežci sa postupne striedajú na 36 úsekoch naprieč 

Slovenskom až do Bratislavy, kde je cieľ preteku.  Tohto štafetového behu 

sa zúčastnil aj Ing.Martin BOBULA, ktorý štartoval za tím "Obehni svet 

2". Tento tím prebehol trať v čase 29 hodín a 26 minút a umiestnil sa na 60. 

mieste z celkového počtu 124 družstiev v kategórii 12-členných tímov. Časť 

tímu "Obehni svet 2" mohla využiť na osvieženie a krátku regeneráciu síl 

priestory miestnej telocvične, za čo patrí vďaka Obecnému úradu v Hornej 

Kráľovej. V sobotu-20.9.2014 sa  v Šali konal Beh nočnou Šaľou, ktorého sa 

zúčastnilo 230 bežcov. Dĺžka trate bola 7,3 km. Do cieľa dobehli všetci 

účastníci. Je potešiteľné, že z našej obce  sa tohto behu zúčastnili: 

Ing.Martin BOBULA, č.d. 389, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 

25. mieste  a absolútne bol 36-ty. JUDr.Erika LOVÁSOVÁ, č.d. 622, ktorá 

sa vo svojej kategórii umiestnila 19-ta, zúčastnila sa aj Nitrianskeho 

mestského behu 2014 a Ing. Kornélia HOLUBEKOVÁ, č.d.451,vo svojej 

kategórii dobehla šiesta, absolútne siedma. Tiež sa zúčastnila  IV.ročníka 

Cedronského behu v Poľnom Kesove, kde sa umiestnila vo svojej kategórii 

druhá, absolútne tretia a na nitrianskom Polmaratóne bola vo svojej kategórii 

štvrtá a absolútne šiesta. Za reprezentáciu  obce účastníkom behu  ďakujeme 

a k športovým 

úspechom 
blahoželáme.   
                     
 

 

 

                                       

 

 

 

 

                                     JESENNÝ BEH ZDRAVIA DETÍ   ZŠ   
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EŠTE K ZBERU KOMUNÁLNEHO A 

SEPAROVANÉHO ODPADU     
      

  V septembri boli do každej domácnosti v obci doručené 

Harmonogramy vývozu komunálneho a separovaného odpadu k 

31.12.2014 a pokyny ako a prečo odpad separovať. Je potrebné, aby si 

ich každý odložil na viditeľné miesto a riadil sa nimi. Občania sa tu 

dočítajú ako separovať papier v modrých nádobách, plasty v žltých 

nádobách, bioodpad v hnedých nádobách a  zvyškový komunálny 

odpad v pôvodných nádobách t.j. odpad, ktorý nie je možné vytriediť 

okrem nebezpečných odpadov, elektroodpadu, bioodpadu, trávy atď. 

Kontajnery na sklo-zelené zvony sú v obci rozmiestnené na štyroch 

miestach -pri Potravinách COOP Jednota, pri Hasičskej zbrojnici,pri 

Artézskej studni a pri Potravinách Centrum. 

Čo znamená „separovanie odpadu“ a aký je jeho význam? Je to 

zber oddelených zložiek komunálneho odpadu. Zložka KO je ich časť, 

ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh 

odpadu t.j. nepotrebnú vec nepovažujeme za odpad, ale za druhotnú 

surovinu, ktorú je možné recyklovať-znovu použiť.  

Veríme, že separovaním odpadu aj naši občania prispejú k 

ochrane zdravého životného prostredia.  
                              Marta LOVÁSOVÁ, samostatná odb. ref. pre OH 

 

 

 

 

BLAHOŽELÁME KRONIKÁRKE 

V októbri oslávila v kruhu svojej rodiny životné jubileum 60 rokov obecná 

kronikárka pani 

Mgr. Veronika HOLUBKOVÁ. 
Za jej kronikársku prácu a aktivity v kultúrno-spoločenskej oblasti sa 

jubilantke poďakoval starosta obce. Tlmočil jej aj gratuláciu orgánov 

miestnej samosprávy k životnému jubileu. Do ďalšieho života jubilantke 

zaželal veľa zdravia, životného optimizmu a aby na stránkach obecnej 

kroniky mohla zapisovať len dobré správy, pozitívne udalosti 

zo života a diania obce. 

Emil RÁBEK, starosta obce 
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SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE 
 

Dňa 29. septembra oslávil náš  duchovný otec vdp.  Mgr. Jozef ČERNÁK  

životné jubileum 50 rokov. Správcom  farnosti Močenok je od 1.7.2001. Zároveň s 

týmto výročím oslávil i 15-ročné jubileum kňazskej vysviacky. Z príležitosti osláv 

týchto jubileí chceme aj cestou obecných novín srdečne zablahoželať a popriať 

jubilantovi veľa zdravia a  Božieho požehnania.  

Osobitná vďaka veriacich 

patrí pánovi farárovi za vykonané 

práce pri rekonštrukcii a obnove 

malieb v interiéri kostola a 

vonkajšej časti chrámu. Náročnosť 

prác a vybielený sakrálny objekt 

pochvalne hodnotili veriaci v rámci 

bohoslužieb na hodovú nedeľu  

7. septembra 2014 na sviatok 

Narodenia Panny Márie.  

Nech Panna Mária, patrónka 

nášho kostola, ochraňuje každý Váš 

krok, aby Vaše pôsobenie v našej 

farnosti bolo prospešné pre Vás i pre 

všetkých veriacich. 

                                            PaedDr. Miriam SKLENÁROVA,členka RR 
 

 

POĎAKOVANIE 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí  

dňa 16.8.2014 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého  

GABRIELA LOVÁSA  a  snažili sa  kvetinovými darmi 

zmierniť náš hlboký žiaľ.  

Prosíme o modlitby a tiché  spomienky  na neho. 

                                                                     Smútiaca  rodina 
 

 SPOMIENKA 

Čas plynie, čo vzal, ostali spomienky a v srdci žiaľ.   Odišiel si od 

nás ako list v  jeseni, čo odpadol zo stromu ku chladnej zemi. 

Stíchol dom, záhrada,  dvor, už nepočuť Tvoj hlas, ani kroky v 

ňom. V neznámy svet  odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal 

rád. Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je 

také, ako bolo predtým. Milovali sme Ťa a Ty si miloval nás, tú 

lásku v našich srdciach nezničí ani čas.  

Dňa 20.11.2014 si pripomíname 1. výročie úmrtia ALEXANDRA BOČÁKA. 

                                                                   S úctou a láskou spomína celá rodina. 
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Vítajte medzi nami:   
 

Lukáš Javůrek,  nar. 30.4.2014,  Školská 397 

Roman Bleho,  nar. 22.7.2014,  Nad Humnami 676 

Patrik Kotlár,  nar. 29.7.2014,  Sereďská 663 

Rebeka Pápayová,  nar. 3.8.2014,  Pri potoku 146 

Mia Mészárošová,  nar. 5.9.2014, Domoviny 699 

Hana Krčmárová,  nar. 11.9.2014,  Sliváš I., 324 

Tímea Leššová,  nar. 15.9.2014,  Sereďská 558 

Natália Straňáková,  nar. 17.9.2014, Nad Humnami 682 

Andrej Uher,  nar. 2.10.2014, Hlavná 78 
 

 Blahoželáme novomanželom: 

Mgr. Kristína Sláviková                          Vladimír Zabák 

Hlavná 474                                               Nitra 
 

Bc. Erika Morvayová                               Ing. Ľuboš Hipp 

Nad Humnami 540                                   Močenok 
 

Mgr. Jarmila Jarošová                              Mgr. Marek Demeter  

Topoľová 67                                             Svätoplukovo 
 

Vladimír Klinka                                       Júlia Murgašová 

Školská 370                                              Banská Bystrica 
 

Zuzana Lenická                                        Ľuboš Mišo 

Nad Humnami 405                                   Trnava 
 

Vojtech Vagunda                                     Mgr. Monika Práznovská 

Nad Humnami 690                                   Pata 
 

Milan Klinka                                            Miroslava Gáborová 

Školská 370                                              Veľká Dolina 
 
 

 

Örökre eltávoztak: 
Mária Kondrótová /87/, František Slamka /78/, Tóth Borbála /85/, Lovás 

Gábor /63/, Anna Veštúrová /84/, Štefan Straňák /76/, Jozef Andel /49/,  
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Inzerát                                    Inzerát                                Inzerát 

 
 

Nakoľko náš občasník najbližšie vyjde až v budúcom roku, prijmite od 

redakčného kolektívu Kráľovských zvestí tento vinš  
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