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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril 

i ja v našich novinách. Obec a jej zamest-
nanci zabezpečujú množstvo kultúrnych,  
spoločenských i športových akcií. Tieto 
podujatia nie je jednoduché zabezpečiť, 
pretože do nich zapájame najmä vlast-
ných zamestnancov a neprenechávame 
ich organizovanie  iným subjektom. Stojí 
to veľa času a námahy, lebo tieto poduja-
tia sú organizované väčšinou cez víken-
dy, o čo je to náročnejšie. Preto im touto 
cestou všetkým ďakujem v mene mojom 
i v mene Vašom. Aby som nezabudol i na 
tých občanov, ktorých keď oslovím, tak 
vždy pomôžu. Spomeniem aj členov ko-
misií a ich predsedov, ktorí sú vždy ochot-
ní pomôcť pri všetkých aktivitách, ktoré 
obec realizuje, za čo im chcem za Vás i za 
seba poďakovať. Tieto podujatia robíme 
preto aby sa ľudia stretávali a obohacovali 
svoje životné zážitky, aby sa podelili o svoje názory na rôzne problematiky. 

Rád by som Vás oboznámil o tom, čo sa v obci zrealizovalo a čo chceme v tom-
to roku ešte zrealizovať. Ešte v minulom roku sme zadali projekt na zberný dvor 
a teraz v mesiaci marec sme ho skolaudovali, takže už čoskoro bude v prevádzke. 
O spustení Vás budeme informovať.

Tento mesiac dokončujeme práce na materskej škôlke, kde už chystáme všetky 
podklady na kolaudáciu. Dokončujú sa dve triedy pre žiačikov v predškolskom 
veku, pretože v obci máme nadstav o 18 detí.

Vybudoval sa nový plot v školskom areáli a zároveň sa otvorili dve nové cesty 
k IBV stavbám, kde je už zavedený elektrický rozvod, ktorý už bol skolaudova-
ný. Teraz riešime zavedenie plynu, vodovodu a kanalizácie.

Začali sme s výmenou starých svietidiel za nové LED svietidlá verejného 
osvetlenia na ulici Sereďská. Postupne chceme vymeniť svietidlá v celej obci.

Medzičasom sme znova pripravili projekt na dostavbu  kultúrneho domu a ča-
káme na jeho schválenie.

Podali sme projekt aj na nové detské ihrisko, ktoré by malo byť na Hlavnej 
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ulici v parku oproti kultúrnemu domu pri tržnici. Jeho výstavba by mala byť 
zrealizovaná v jarných mesiacoch.

Plánujeme vysadiť alejovú časť stromov a zelene smerom od kultúrneho domu 
až po zvonicu.

Taktiež musím hovoriť aj o tom, čo ma mrzí. Napríklad to, že poslanci OZ ne-
schválili 2x kamerový systém k obecným budovám. O tomto našom nedostatku 
sa dozvedeli zlodejské skupiny a vrhli sa na našu obec, ktorá jediná nemá v okolí 
kamerový systém.

Každý rok v jar-
ných mesiacoch 
komisia verejného 
poriadku organi-
zuje upratovanie 
obce pod názvom 
Deň zeme v ce-
lom extraviláne 
obce. Neviem po-
chopiť, z akého 
dôvodu nám niek-
torí občania vyvá-
žajú odpad mimo 
obce a my musíme upratovať aj po nich.

Ale vyzývam občanov, aby si každý urobil jarné upratovanie i pred svojím 
domom, a tým pomohol sebe i obci skrášliť prostredie v ktorom bývame. Veľa 
občanov sa chodí na úrad len sťažovať a nič preto neurobí, pričom niekedy by 
stačilo priložiť ruku k dielu. Máme  samozrejme aj takých, ktorí sa práce neboja 
a dokážu bez rečí pomôcť. Tých však málokto vidí, lebo sa tým nechvália, jed-
noducho urobia čo je treba a hotovo. Týmto občanom patrí moja vďaka i chvála.

Čo dodať na záver?
Blížia sa nám veľkonočné sviatky, prajem všetkým k týmto sviatkom veľa pek-

ných chvíľ v kruhu rodiny a do ďalších mesiacov veľa optimizmu a elánu v tomto 
roku.

Záverom veľké starostovské „ĎAKUJEM“ patrí všetkým, ktorí mi pomáhajú 
pri rôznych pracovných aktivitách a teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

Emil Rábek,
starosta obce

 Jedna z dvoch tried v materskej škôlke tesne pred dokončením
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  Foto: Mária Holečková

Ako ste si možno všimli, na Seredskej uli-
ci je vymenené osvetlenie. Výmena sa robí 
svojpomocne, na starosti ju má elektrikár 
Róbert Lencsés. Obec zabezpečí plošinu. 
Vymenených bol trinásť svietidiel, nahrade-
né boli ledkami. Podľa informácií od elek-
trikára ide o skúšku. „Dôležitá bola cena, 
podarilo sa nám získať svetlá za 60 eur, 
mali sme ponuky aj na iné, ale v cene od 
260 eur za jedno svietidlo. Potrebovali sme 
to odskúšať, aby sme to videli v praxi. Neve-
deli sme, v akej kvalite budú. Svetlá sú stále  
v záruke,“ povedal nám Róbert Lencsés. 

Zatiaľ čo pri starých svetlách bol svetel-
ný tok 2900 lumenov, pri nových je 5000. 
Navyše, pri starých klesal časom výkon. Na 
Seredskej je vymenené zatiaľ každé druhé 
svetlo, pri križovatkách bola výmena hus-
tejšia. „Postupne chceme vymeniť svetlá 

v celej obci. Najbližšie chceme dotiahnuť 
Seredskú až po Močenok. Nasledovať bude 
Hlavná, záležať bude od toho, ako budeme 
stíhať. Na Hlavnej by sme chceli meniť na 
každom stĺpe. Ísť by tam mali nové, dvoj-
metrové výložníky,“ oboznámil nás elek-
trikár s najbližšími plánmi. To je odpoveď  
aj pre občanov, ktorí sa pýtali na dôvod ore-
zu stromov na Hlavnej ulici. Nasvetliť by 
chcela obec aj priechody a zberný dvor. 

Záležať bude tiež od počasia, počas 
prvej fázy robotníkom neprialo. „Keď sme 
to menili, bola veľká zima. Keď sa umúdri 
počasie, pokračujeme.“ Odborník je zatiaľ  
s výkonom nových svetiel spokojný. „Kaž-
dý to hodnotil kladne, určite by to bolo ešte 
lepšie, keby sme išli na každý stĺp. Odozvy 
sme však mali pozitívne.“

Ladislav Odráška

Nové svetlá na Seredskej ulici

 Na Seredskej vymenili každé druhé svetlo. 
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Z nedele 21. januára  
na pondelok 22. januára sa 
stala krádež v kultúrnom 
dome. Zlodeji nadránom 
vylomili najskôr zámok  
na bráne kultúrneho domu 
a následne zámok na skla-
de, kde sú umiestnené stoly 
a lavice. Z tejto miestnosti 
ukradli hliníkové lešenie, 
ktoré sme zakúpili v júli 
minulého roka a používa-
li sme ho pri stavbe novej 

 „Čierne skládky“ na bio skládke.           Foto: Mária Holečková

haly za kultúrnym domom.  
Krádežou lešenia vznik-
la obci škoda vo výške  
1 435 eur. Areál kultúrneho 
domu nie je zabezpečený 
žiadnym kamerovým systé-
mom, polícia zatiaľ pácha-
teľov nevypátrala. Keďže 
v obci nemáme kamerový 

systém, rozmáhajú sa aj 
krádeže smetných nádob, 
ktoré čakajú na vysypanie, 
rôzne vyčíňanie vandalov, 
ktorí ničia, čo im príde  
do cesty, sypanie rôzneho 
odpadu /sklenej vaty, sta-
vebného odpadu, škridiel.../ 
na bio skládku.

Napadá nás otázka, prečo 
nemáme aspoň na najdô-
ležitejších miestach takýto 
kamerový systém, keď ho 
už majú v každej obci?

     
   

Anna Vencelová

Krádež v areáli kultúrneho domu

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ  
ZASTUPITEĽSTVO

Uznesenia

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

12. januára 2018
 ___________________________________

 
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 1-I.-OZ/2018

OZ schvaľuje 
za overovateľov zápisnice z prvého zasad-
nutia OZ poslancov Marianu Zabákovú  
a Ing. Štefana Straňáka.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopia-
ry, Zabáková, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie č. 2-I.-OZ/2018
OZ schvaľuje 
pracovné predsedníctvo v zložení:  
Emil Rábek a Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopia-
ry, Zabáková, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 3-I.-OZ/2018
OZ schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Šoka Peter, predseda a Bihari Mário, člen
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopia-
ry, Zabáková, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 4-I.-OZ/2018
OZ schvaľuje 
program rokovania prvého zasadnutia OZ 
bez pripomienok.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Lešš, Kopia-
ry, Zabáková, Lencsés, Bihari)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0
___________________________________

K bodu 2. Prehodnotenie cenových ponúk 
na traktor

Uznesenie č. 5-I.-OZ/2018
OZ neschválilo
kúpu nového traktora
Hlasovanie:
ZA: 3 (Ing. Straňák, Lencsés, Bihari)

PROTI: 3 (Lešš, Kopiary, Zabáková)
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Šoka) 
___________________________________

Uznesenia

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva obce Horná Kráľová konaného dňa  

23. februára 2018

K bodu 2. Mgr. Šuvadová, štatutár Moni-
ka o.z. – Informácie k žiadostiam, ktoré 
boli doručené na OÚ v Hornej Kráľovej 

Mgr. Šuvadová vystúpila s prednesením žia-
dostí o dofinancovanie prevádzkových ná-
kladov opatrovateľskej služby. Uviedla, že 
záujem je aj zo strany občanov našej obce. 
55 ľudí využíva služby jej občianskeho zdru-
ženia, z toho 5 našich občanov. Emil Rábek, 
starosta obce oznámil, že občania sa týchto 
služieb dožadujú, treba sa rozhodnúť a do-
hodnúť na vykonávaní opatrovateľskej a so-
ciálnej služby. Poslanec Ing. Štefan Straňák 
položil otázku, či musí obec zriadiť opatro-
vateľskú službu zo zákona? Od Mgr. Šuva-
dovej dostal odpoveď, že áno. Na základe tej-
to odpovede žiada poslanec Ing. Straňák od 
právnika obce plán, aké sú povinnosti obce  
a v akom rozsahu. Mgr. Helena Šuvadová žia-
da o doplatenie sumy 11.370 € za rok 2017. 
Poslanec Mário Bihari odišiel o 18. 30 hod. 
Poslanci Mariana Zabáková a Miloš Kopiary 
sa spýtali, či má Monika o. z. zmluvu s ob-
cou o poskytovaní opatrovateľskej služby a ak 
nemá, tak zmluvu treba najprv podpísať. Mgr. 
Helena Šuvadová im odpovedala, že nemá.
Ing. Ján Prachár, hlavný kontrolór obce na-
vrhuje prešetriť u právnika obce, aké sú naše 
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povinnosti v tejto situácii. Tiež uviedol,  
že občianske združenie Mgr. Šuvadovej nie 
je našou organizáciou, preto si myslí, že by 
od obce dotáciu dostať nemali.
Emil Rábek, starosta obce povedal, že Mgr. 
Šuvadová chce zmeniť rozpočet obce, ale to 
sa už nedá. Porovnáva tiež rozpočty mesta 
a obce, čo je neporovnateľné. Ak Mgr. Šu-
vadová prinesie návrh zmluvy, starosta chce 
do nej zakotviť, aby mohol do zariadenia ísť 
pozrieť starosta obce, hlavný kontrolór obce 
aj skupina poslancov.
___________________________________

K bodu 3. Interpelácia poslancov 
Poslanec Michal Lencsés položil otázku  
na hlavného kontrolóra obce alebo právnika 
obce – od akej sumy musí obec zadať verejné 
obstarávanie?
___________________________________

K bodu 10. Rôzne

Uznesenie č. 647.II-OZ/2018
OZ neschvaľuje 
predaj  obecného pozemku parcela č. 268/2 
žiadateľom o kúpu obecného pozemku Klin-
ka Michal, Klinková Gabriela, trvale bytom 
Horná Kráľová,  Malá Kráľová 180 a Klin-
ková Nadežda, trvale bytom Horná Kráľová, 
Hlavná 17. 
Hlasovanie:
ZA: 3 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 3 (Zabáková, Rábek, Lenc-
sés)

Uznesenie č. 648.II-OZ/2018
OZ ukladá 

vypracovať geometrický plán na predaj 
obecného pozemku parcela č. 268/2 žiadate-
ľom o kúpu obecného pozemku Ing. Klinka 
Michal, trvale bytom Horná Kráľová, Malá 
Kráľová 180 a Mečochová Martina, trvale 
bytom Sereď, Vonkajší rad 762/1. 
Hlasovanie:
ZA: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, 
Zabáková)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 (Rábek, Lencsés)
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku.

Uznesenie č. 649.II-OZ/2018
OZ schvaľuje 
poskytnutie finančného príspevku v hodnote 
50,- Eur pre Andreu Kollárikovú, trvale by-
tom Horná Kráľová, Malá Kráľová č. 227.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, 
Rábek, Lencsés)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 (Zabáková)

Uznesenie č. 650.II-OZ/2018
OZ schvaľuje 
poskytnutie finančného príspevku v hodnote 
50,- Eur pre Helenu Medovčíkovú, trvale by-
tom Horná Kráľová, Nad Humnami č. 685.
Hlasovanie:
ZA: 4 (Ing. Straňák, Kopiary, Rábek, Zabá-
ková)
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Šoka, Lencsés)

Uznesenie č. 651.II-OZ/2018
OZ nesúhlasí 
so žiadosťou o zníženie poplatku za ko-
munálny odpad za rok 2018 pre Margitu 
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Stojkovú, trvale bytom Horná Kráľová, Malá 
Kráľová č. 228.

Poslanec Michal Lencsés sa v súvislosti  
s touto žiadosťou informoval, či majú dô-
chodcovia úľavy pri poplatkoch za komunál-
ny odpad. 
Starosta obce Emil Rábek mu odpovedal,  
že áno a to nasledovné:
- občan, ktorý má preukaz ZŤP má úľavu 
50%
- občan v dôchodkovom veku nad 62 rokov 
veku, ktorý je zároveň aj vdovec má úľavu 
50%.

Uznesenie č. 652.II-OZ/2018
OZ neschvaľuje 
žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska 
k umiestneniu a prevádzkovaniu stávko-
vých hier na dobu neurčitú pre spoločnosť 
JUNIOR GAME spol. s r. o., Bratislava, 
Bebravská 11.
 Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 6 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, 
Zabáková,  Rábek, Lencsés)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 653.II-OZ/2018
OZ neschvaľuje 
žiadosť o poskytnutie finančného daru  
pre neziskovú organizáciu Pierott.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 2 (Ing. Straňák, Rábek)
ZDRŽAL SA: 4 (Ing. Šoka, Kopiary, Zabá-
ková, Lencsés) 

Uznesenie č. 654.II-OZ/2018
OZ neschvaľuje 
žiadosť o zakúpenie interaktívnej tabule  
a notebooku.
Žiadosť musí podať riaditeľka ZŠ, nie zá-
stupkyňa pre MŠ.

Uznesenie č. 655.II-OZ/2018
OZ schvaľuje 
obhliadku poškodenej strechy telocvične.

Uznesenie č. 656.II-OZ/2018
OZ schvaľuje 
komisiu na predaj obecného majetku hon 
UNO 180 Detvan.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Kopiary, 
Zabáková, Rábek, Lencsés) 
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 657.II-OZ/2018
OZ schvaľuje 
sumu 6 000,- Eur za predaj honu.
Hlasovanie:
ZA: 4 (Ing. Šoka, Ing. Straňák, Zabáková, 
Rábek) 
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2( Kopiary, Lencsés)

Zberný dvor
Starosta obce Emil Rábek priblížil situáciu 
ohľadom zberného dvora. Je zadané kolaudač-
né konanie, chce presunúť 1 počítač do unimo-
bunky, ktorá je v areáli zberného dvora a mať 
v areáli rozmiestnené kamery, aby bol dvor 
pod dohľadom a záznam z kamery sa bude dať 
ukladať a prehrávať aj na obecnom úrade.
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Rekonštrukcia podkrovnej triedy materskej 
školy
Starosta obce Emil Rábek podal informatív-
nu správu o rekonštrukcii podkrovnej triedy 
materskej školy. Na škôlke už finišujú úpra-
vy – vyrovnávajú sa schody, natiahne sa li-
noleum, trieda a šatňa sú už hotové. Rekon-
štrukcia je pred dokončením. V najbližších 
dňoch bude zadané kolaudačné konanie.

Výstavba nových ulíc IBV Školská II
Starosta obce Emil Rábek informoval o vý-
stavbe nových ulíc IBV Školská II. Prebeh-
lo kolaudačné konanie na elektrinu, starosta 
obce zvolá terajších nových vlastníkov po-
zemkov a na základe prejaveného záujmu  
z ich strany sa rozhodne, či sa bude na nové 
ulice ťahať aj plynová prípojka. 

Miriam Sklenárová

V predchádzajúcich číslach sme sa ve-
novali smutnému výročiu, pohrome z roku 
1947. Ozvala sa nám naša rodáčka Mar-
gita Odrášková, ktorá ponúkla svoje spo-
mienky na túto katastrofu.

   
„Čítajúc článok v Kráľovských zvestiach 

venovaný pohrome z roku 1947 sa mi ih-
neď vyjavili aj moje  spomienky na krutý 
deň, ktorý sa v našej dedine udial. Myslela 
som na svoj príbeh, ale najradšej by som sa 
poďakovala a vzdala hold človeku, ktorý 
zachránil život nielen mne, ale aj viacerým 
deťom. Patrí mu moje veľké „ďakujem.“

Veľké sucho a horúčavy v tom roku ro-
bili vrásky na čele všetkým poľnohospodá-
rom. Očakávala sa veľmi slabá úroda a tým 
aj obavy z prežitia. V tom období aj deti  
v mojom veku už pomáhali rodičom s drob-
nými prácami. Mojou úlohou bolo chodiť 
pásť husi. S kamarátkou Rózkou Dúco-
vou sme sa aj v tento deň vybrali s husami  
na strnisko. Keďže strniská v Seglétoch už 
boli dosť spasené, tak sme sa rozhodli ísť 
až k Malomútu. Tam sme už videli veľké 

a škaredé mračno, ktoré bolo pre nás ne-
zvyčajné. Bolo veľmi čierne a zvláštnosťou 
bolo, že  bolo veľmi nízko, ťahalo sa medzi 
stromami. Moja kamarátka sa bála a roz-
hodla sa vrátiť domov. Ja som si myslela, 
že keď už tak dlho nepršalo, prečo by malo 
pršať práve dnes. Tak som pokračovala ďa-
lej. Ďaleko som sa však nedostala. Zrazu sa 
strhol strašne silný vietor a silný dážď, pa-
dali krúpy veľkosti slepačích vajec. Ľudia 
sa ponáhľali domov, dostať sa do bezpečia. 
Moje husi silný vietor odnášal preč. Mala 
som jedno obľúbené húsatko, ktoré som si 
schovala do zásterky a snažila som sa ho 
zachrániť. Moja snaha však bola márna. 
Vtom som videla, že sa ku mne blíži voz 
naložený obilnými snopmi. Myslela som si, 
že ľudia sediaci na voze mi snáď pomôžu. 
Silný vietor a prudký lejak však voz prevrá-
tili. Mala som šťastie, že som sa nezranila, 
lebo silný vietor odfúkol snopy, no ľudia, 
čo sedeli na voze mi nepomohli, zachraňo-
vali si svoje životy. S ťažkosťami, ale pred-
sa som vyliezla spod voza a chcela som ísť 
ďalej, ale vietor ma plieskal o zem a búr-

Pani Margita Odrášková si spomína na pohromu
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ka ma bičovala. Bola som odkázaná sama  
na seba. Snažila som sa dostať čo najbližšie 
k záhradám Rábekových, kde som dúfala, 
že sa chytím kukurice a dostanem sa do-
mov. Opak bol však pravdou. To čo tam po 
kukurici zostalo, už nevyzeralo ako kôro-
vie. Napriek tomu som sa snažila zachytiť 
aspoň o korene a  po kolenách som sa pla-
zila ďalej. S vypätím posledných síl som sa 
dostala do úvozu k Mihálikovým /Jámbo-
rovým/. Tam som videla, ako silno sa voda 
valí a nesie všetko, čo po ceste nazbierala. 

Pán Mihálik /Jámbor báči/ sa držal stro-
mu, bojoval s vodným živlom ale ani ten 
mu nezabránil, aby s vypätím všetkých síl 
podal pomocnú ruku topiacim sa. Už som 
bola v bezvedomí, jemu sa však podarilo 
zatočenou časťou krivice dostať ma z vody. 
Zaniesol ma do domu a uložil vedľa ďal-
ších deti na posteľ /naprieč/, pretože tam už 
ležalo asi 7-10 detí, ktorým takisto zachrá-
nil život. Keď som sa prebrala z bezvedo-
mia, zistila som, že som vlastne nahá. Silný 
vietor ukázal svoju silu aj takýmto spôso-
bom. Dokázal z ľudí strhávať oblečenie bez 
problémov. Na mne zostala iba guma z no-
havičiek. Keď som sa pozrela okolo seba, 
videla som izbu plnú zapálených sviečok  
a ženy, ktoré sa v tomto obydlí ukryli, vrúc-
ne sa modlili a prosili Boha o pomoc.  

Keď búrka ustala, rodičia sa vybrali hľa-
dať svoje deti. Mňa išiel hľadať môj brat 
Miško. Nenašiel ma, vrátil sa však celý do-
sekaný, na hlave a tele mal samé modriny, 
pretože išiel proti prúdu. Jeho hlava bola 
doudieraná od motýk, kosákov a všetkého 
čo sa vode nachádzalo.

Mama si ma našla už v spomínanom 
dome, odniesla si ma domov. Akoby toho 
nešťastia nebolo dosť, pridal sa ešte ťažší 
úder. Silná a veľká voda, ktorá v časti Do-

moviny dosahovala výšku asi 1,5 m pod-
máčala náš dom a ten sa sčasti zrútil. Boli 
sme nútení prespať u známych. 

Otec sa vybral hľadať moju sestru Anič-
ku, ktorá bola okopávať pod Tópartom. Ta-
kisto sa jej nepodarilo včas odísť od roboty. 
Búrka ju zastihla na roliach. Podarilo sa jej 
dostať cez potok, ale ďalej už nevládala. 
Učupená sedela vo vode a držala sa kríkov. 
Sedela tam asi tak 2-3 hodiny. V studenej 
vode prechladla a táto choroba ju pozna-
čila na celý život. Po búrke jej pomohli 
obyvatelia miestnej osady. Celú zmáčanú  
a uzimenú ju vzali do ich obydlia, zohriali ju  
a dali jej suché oblečenie. V takomto oble-
čení stretla svojho otca.

Tešila sa, že ho vidí, ale on ju v tom ne-
zvyklom preoblečení nespoznal. Povedal, 
že ju nespoznáva, lebo vraj vyzerá ako ci-
gánka.

Moje doráňané telo sa začalo zotavo-
vať, avšak ja som stále myslela na tú hrôzu  
a nariekala som za svojimi húskami. Otec 
ma zobral pozrieť sa do Seglétov. Striasla 
som sa pri pohľade na husami posiate str-
nisko. Hľadali sme naše húsky, no nenašli 
sme ich. Zázrakom som tam našla svoju 
zásterku. Veľká však bola moja radosť, keď 
sa nám asi po piatich dňoch jedna húska 
vrátila. Bola však na jedno oko slepá, silná 
búrka a krupobitie poznačili aj ju.

To bol môj príbeh a nepríjemný zážitok 
z tragického dňa v Hornej Kráľovej. Mala 
by som snáď ešte jednu prosbu, lepšie po-
vedané želanie. Je ešte niekto, kto vtedy  
so mnou prežil túto hrôzu u pána Mihálika, 
nažive? Rada by som sa s ním stretla a po-
rozprávala.“

P. Odrášková Margita, rod. Molnáro-
vá, nar. 28.1.1940, bytom Bratislava.
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 Veľká noc patrí spolu s Vianocami medzi 
najkrajšie sviatky v roku. Je takmer neuve-
riteľné, koľko zvykov a obyčajov sa viaže 
k Veľkej noci. Pretrvalo z nich však málo. 
Väčšina upadla do zabudnutia. 

Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvet-
nej nedele po Bielu sobotu. Každý deň  
v tomto týždni mal osobitné postavenie. 

Kvetná nedeľa – v tento deň kňaz svätil  
bahniatka. Dávali sa do okna aby odohnali 
búrku. Gazdovia na jar prvý krát vyháňali 
dobytok týmto konárikom. Od tohto dňa až 
do Veľkonočného piatka sa v kostole čítali 
pašie. 

Vo veľkonočnom týždni mal každý deň 
svoje poslanie. Od pondelka mládenci plietli 
korbáče, ktoré boli z 8-12 prútov. V utorok 
gazda vyniesol všetko náradie a dôkladne ho 
očistil, aby bolo pripravené na jarné práce. 

V stredu ženy zhromaždili všetko potreb-
né náčinie na pečenie koláčov, Všetky veci 
vyniesli na potok, vydrhli pieskom, umyli  
a usušili.

Vo veľkonočnom týždni sa v našej dedine 
prísne dodržiaval pôst. Varilo sa iba s ole-
jom, prípadne s maslom. Lahôdkou pôstne-
ho obdobia bol „kalkýš“. Vyklíčený jačmeň 
sa pomlel, zahustil múkou a v rúre sa upiekol 
do zlatohneda. 

Typickým pôstnym jedlom v  našej obci 
bola aj tašková polievka.

Zelený štvrtok – Ráno sa išlo do kostola 
na sv. omšu. Keď sa na „Glóriu“ rozozvuča-
li zvony, tí čo zostali doma, potriasli ovocné 
stromy, aby priniesli hojnú a zdravú úrodu. 
Na zelený štvrtok popoludní zazvonili zvony 
a potom zmĺkli až do Bielej soboty. Hovorilo 
sa, že „zaviazali zvony.“ V tom čase namiesto 
zvonov ľudia používali rapkáče. Jedli sa jedlá, 
ako napríklad špenát, kapusta. 

Veľký piatok – Bol považovaný za naj-
prísnejší pôst v roku, preto sa jedlo iba raz 
za deň. Bol to deň umučenia Ježiša Krista. 

V tento deň nebola žiadna omša. Ľudia 
sa snažili umyť ešte pred východom slnka,  
aby boli krajší a upevnili si zdravie. Nesme-
lo sa nič siať, ani sadiť, pracovať so zemou. 
Zato však gazdiné mali plné ruky práce  
s pečením koláčov. 

Biela sobota – V tento deň sa rozviazali 
zvony, čo znamenalo zmŕtvychvstanie.  Gaz-
diné pripravovali sviatočné jedlá, ako šunku 
vajíčka, huspeninu a pod. Zdobili sa vajcia. 
Vtedy sa vajcia zdobili z dostupných suro-
vín. Farbili sa v odvare z cibuľových šúp, 
zdobili voskovými ornamentami a následne 
sa dali  do vody s krepovým papierom. 

Po obede sa chodilo do kostola bozkať 
Ježiška. Na tento deň rodičia kupovali de-
ťom nové oblečenie. Po západe slnka bola 
sv. omša, vzkriesenie. Po nej už nasledovalo 
hodovanie, bol koniec pôstu.

Veľkonočná nedeľa -  Skončil sa pôst.  
V tento deň sa konalo svätenie jedál v kosto-
le. Veľkonočný obed: údená šunka s vajíčka-
mi, mäsová polievka, plnená kapusta.

Veľkonočný pondelok – Tento deň je cha-
rakteristický kúpaním a šibačkou. Chlapci 
dievčatá symbolicky vyšibali korbáčom, 
alebo vykúpali vodou, aby boli po celý rok 
krásne a zdravé. Často dievky vykúpali  
aj vo válovoch v ktorom sa napájal statok. 
Tradovalo sa, že ktorá dievka sa cez Fašian-
gy utancovala, určite sa aj zaprášila, tú treba 
poriadne vykúpať. Za odmenu chlapci dosta-
li maľované vajíčko a pohostenie.

Dievčatá šibali v utorok. 
 
  Veronika Holúbková

Tradície Veľkej noci
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Horná Kráľová je moja srdcovka, 
veľa mi pomohli ľudia z obce

V našej obci sa asi nenájde človek, kto-
rý by nepoznal Františka Reháka. Rodák 
z Veči robí organistu už neuveriteľných 
65 rokov, v našej farnosti 57! Okrem or-
ganu hráva aj na harmonike, venuje sa 
niekoľkým súborom. Zaspomínali sme si 
s ním na jeho začiatky pri hre na organ, 
porozprávali sme sa aj o súčasnosti.

Ako si spomínate na svoje začiatky?
Chodil som do mešťanky do Šale  

do hudobnej školy, kde som nabral zá-
klady. V kostole potrebovali organistu, 
tak som sa na to dal. Doma som hrával 

 Foto: Ladislav Odráška

pár rokov, v Trnovci, ktorý patril do na-
šej farnosti, som bol sedem rokov.

Kedy a ako ste sa dostali do Močen-
ku?

Prišli za mnou, že im odišiel orga-
nista. Vyhral som konkurz, ako jediný 
som vedel po maďarsky. Mal som vtedy  
23 rokov. V roku 1959 som mal nastú-
piť, prišiel však nový organista. Bol tu 
rok, potom odišiel. Opäť za mnou pri-
šli, prosili ma. Dal som sa prehovoriť. 
Pamätám si presne, bolo to na Mikuláša 
1960.

Ako ste na tom s hudobným vzde-
laním?

Chodil som do hudobnej školy, mal 
som základy klavíru a harmoniky. Na or-
gan som musel chodiť súkromne, platil 
som si to. Klavír a organ sa dosť líšia, pri 
hre na organ stlačím kláves a hrá, pokiaľ 
má vzduch. A prečo som si vybral organ? 
Lebo bol vtedy potrebný. Bol to môj ná-
stroj, chcel som sa mu venovať aj popri 
zamestnaní. Dá sa povedať, že okolie  
a spôsob ľudí ma k tomu tak trochu do-
nútili. Neľutujem to, hudba ma bavila 
od mladosti, otec hrával na harmonike.

Ako sa od seba líšia organy naprí-
klad v Močenku a u nás, v H. Kráľo-
vej?

Veľmi. V kaplnke v Močenku je har-
mónium. Je to klávesové, ale musí sa 
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nohami ťahať vzduch. V Hornej Krá-
ľovej je podobný organ, ale syntetic-
ký. Nejde to vzduchom, ale elektrikou.  
V Močenku v kostole je klasický organ. 
Kedysi sa do neho musel ťahať vzduch, 
nafúkať nohami.

Dá sa kantorovaním privyrobiť si 
nejaký peniaz?

Ani veľmi nie. Preto sa do toho nehrnie 
takmer nikto z mladých ľudí. Organista 
nemá základný plat, z ktorého by mohol 
žiť. Nie je to ako povolanie. Pán farár mi 
môže dať niečo. Mne ako dôchodcovi 
to vyhovuje, sem tam dostanem desať, 
päť eur. Všetka česť v Hornej Kráľovej. 
Ak majú omšu, dajú mi 5 eur, tri, 2,50. 
Podporujú ma trochu. V Močenku to nie 
je. V Kráľovej aj kedysi vedeli, v akom 
som bol stave a dosť mi pomáhali, keď 
to bolo potrebné. Patrí im za to veľká 
vďaka.

O vás je známe, že takmer nevyne-
chávate nedeľné omše. Máte zrátané, 
koľkokrát ste neboli?

Presný počet neviem, to sa nedá pove-
dať. Dobrovoľne som si nikdy nedovolil 
vynechať omšu. Jedine v takom prípade, 
ak som bol ťažko chorý alebo som išiel 
na operáciu. Musela to byť vážna príči-
na. Keď som mohol, išiel som vždy. Keď 
som aj nespieval, išiel som a hral som.

Zaúčali ste niekoho z mladších?
 V Hornej Kráľovej som mal nejakých 

adeptov. Bola tam jedna mladá dievči-
na. Začali sme, ale vydala sa a skonči-
la. Potom prišiel ďalší mládenec, chodil  
na hudobnú školu do Šale. Keď už tro-

chu začal hrávať, skončil. Začiatok býva 
dobrý, prídu však ťažšie veci. Človek 
musí mať veľkú silu, aby to prekonal. 
Keď sa mu to podarí, je dobrý. Ak nie, 
vypadne. Veľa bolo aj takých, čo chodili 
na harmoniku, ale neostal nikto.

Spomínali ste Hornú Kráľovú. Dá 
sa povedať, že je vašou srdcovkou?

Áno. Kedysi Kráľovania chodili  
do Močenku, dokiaľ sa nepostavil kos-
tol. Mávali o deviatej omšu, cez týždeň 
v kaplnke. Keď sa to rozčlenilo, potre-
bovali ma. Od začiatku som bol s nimi, 
spieval som na slovenských omšiach,  
aj maďarských. Každý má nejakú pes-
ničku, aj v kostole. Niektoré majú ľudia 
radšej a spievajú ich s radosťou, najlep-
šie to vidím v Kráľovej. Tá jednota spe-
vov, to je nádhera, aj kňazi si to pochva-
ľujú. Lahodí to aj im pri oltári, povedali 
to všetci, čo tu boli. Viacerí ľudia chodia 
za mnou, či nedám tú alebo tú pesničku. 
Snažím sa im vyhovieť, aby boli spokoj-
ní, napríklad keď majú za rodičov omšu. 
Na to som tam. V Kráľovej je také špe-
cifikum, že mám okolo seba ľudí pri or-
gane, to je pre mňa ako jeden malý zbor. 
Aj mne je potom ľahšie, nemusím toľko 
vydávať zo seba. Oni spievajú a ja im 
hrám.

Dokedy chcete hrávať na organe?
 To sa nedá povedať, nikto nevie. Naj-

dlhšie, čo tu bol organista, bol pán Szöke 
50 rokov. Už som ho prekonal, som tu  
57 rokov. Iba pán Boh vie, dokedy mi 
dovolí hrávať. Dokedy budem môcť, bu-
dem chodiť.

Ladislav Odráška
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Futbalový klub KFC v Hornej Kráľovej zorga-
nizoval 3. februára 2018 už 8. Reprezentačný ples 
KFC. Zábava sa konala v kultúrnom dome. Plesu sa 
zúčastnili desiatky návštevníkov. Organizátori pre 
nich pripravili program v podobe vystúpenia taneč-
nej školy VIVA z Nových Zámkov. Nechýbala ani 
bohatá tombola, kvalitná hudba a chutná večera.                                                                               
Väčšina návštevníkov sa futbalového plesu zúčast-
nila už po niekoľký raz. Pochvaľovali si atmosféru  
a aj prostredie.

Poďakovanie patrí organizátorom, ktorí obetovali 
svoj čas a aj námahu aby tento ples pripravili.

                                
Anna Vencelová

Ako plesali naši futbalisti

 Momentka z plesu KFC, v tombole bolo 
 množstvo krásnych cien.
                                    Foto: Dávid Tóth 

Miestna organizácia Csemadok-u 19. januára 2018 usporia-
dala tradičné Borkóstoló /Ochutnávku vína/ spojené s tanečnou 
zábavou. V tomto roku sa konal už 54. ročník. Zabaviť sa prišlo  
76 osôb, medzi nimi sme privítali aj našich priateľov z maďarského 
Kestúcu. Náš pravidelný hosť p. Alexander Lenčéš nám pripravil 
milé prekvapenie pozvaním operetnej speváčky Krisztíny Szere-
di, ktorá svojím spevom rozveselila celú sálu. Do súťaže o naj-
lepšie víno bolo prihlásených 16 vín, z ktorých porota vybrala tri 
najlepšie vína. Na prvých troch miestach sa umiestnili vína nasle-
dovných pestovateľov: 1. Rábek Miloš, 2. Benes Erazmus, 3. Len-

Borkóstoló sa opäť vydarilo

csés Viktor. Po 
v y h o d n o t e n í 
vín nasledo-
vala tombola,  
do ktorej krás-
nymi cena-
mi prispeli naši sponzori. Potom  
až do skorého rána pokračovala vý-
borná zábava za hudobného dopro-
vodu  skupiny Béla a huslista.

Mária Kokešová

Vystúpenie speváčky 
Krisztíny Szeredi

Foto: Emília Lencsésová
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Pozvánky
Komisia verejného poriadku v spolupráci s Obecným úradom organizuje už  

4. jarné upratovanie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční  v sobotu 7. apríla 2018.  
V prípade nepriaznivého počasia sa upratovanie presunie na ďalší týždeň.

V pondelok 30. apríla obec Horná Kráľová srdečne pozýva všetkých občanov  
na slávnosť Stavania Mája. Slávnostné zahájenie bude o 17,00 hod. pred kultúrnym 

domom. Predávať sa budú rôzne zabíjačkové špeciality, ktoré si pre nás pripraví  
Dobrovoľný hasičský zbor Hornej Kráľovej.

Dňa 13. mája 2018 sa uskutočnia celoobecné oslavy Dňa matiek  
v kultúrnom dome.  Program pre naše mamičky  a staré mamy si pripravia 

deti zo základnej a materskej školy.

Tohtoročné prvé sväté prijímanie bude v našom kostole 20. 5. 2018.  
Tento rok sa sviatosti svätého prijímania zúčastní 14 detí.

Nový svadobný tovar
Servítky, sviečky, organzy
Tortové krabice, podnosy 
Všetko na oslavu
Gastro tovar, párty tovar
Konfety, ohňostroje
Balóny, hélium, girlandy
Pompóny, vejáriky ...

Párty obchod nájdete na ul. Borzagoš 1930, Močenok, 0908768298 
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Junior Handling 
Naša reprezentantka Hanka Šoková  

na Národnom Finále súťaže Junior Hand-
ling obhájila 3. miesto s postupom na Eu-
rópsku výstavu psov, kde ako jediná bude 
reprezentovať Slovensko. 

Asi málokto vie, čo je junior handling, 
tak vám to trochu ozrejmím. Junior han-
dler - mladý vystavovateľ psov, je die-
ťa, ktoré na výstavách psov vystavuje  
(predvádza) psíka, pričom sa rozhod-
com neposudzuje kvalita psíka, ale 
samotná práca dieťaťa so psíkom, či 
dieťa vie zodpovedať na rôzne otázky tý-
kajúce sa psíkov (kde boli rôzne pleme-
ná vyšlachtené, načo sa používajú atď.).  

 Foto: archív rodiny Šokovej

Za každú zúčastnenú výstavu sa die-
ťaťu pripočítavaju body, ktoré sa  
na konci roka spočítajú a z najlepších sa 
na Národnom finale Slovenska vyberú 
traja, ktorí idú reprezentovať Slovensko: 
1. miesto na Craft do Anglicka, 2. miesto 
na Svetovú výstavu psov - tento rok  
v Holandsku a 3. miesto na Európsku 
výstavu psov - tento rok v Poľsku. 

Hanka sa tomuto koníčku venuje dva 
roky a sme nesmierne hrdí, že sa jej po-
darilo dostať sa na Európsku výstavu  
a zastupovať Slovenskú republiku  
i Hornú Kráľovú. 

 Monika Šoková
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Po vianočných prázdninách sme január 
začali vystúpením kúzelníka. V materskej 
škole sme sa postarali aj o vtáčiky zave-
sením krmítka na stromy v areáli, čo nám 
vtáčiky opätovali možnosťou ich pozo-
rovania. V mesiaci február sme spoločne  
s rodičmi oslávili fašiangy karnevalovou 
zábavou pre deti v kultúrnom dome. Pani 
kuchárky nám prichystali šišky, ktoré sú 
symbolom tohto obdobia. V marci „me-
siaci knihy“ sme ako každý rok navštívili 
obecnú knižnicu s veľkými aj malými de-
tičkami. 

Klára Vadkertiová, 
zástupkyňa pre MŠ

Začiatok roka v materskej škole

 Karnevalová zábava.                         Foto: archív MŠ

V novom roku sa žiaci vrátili   
do školy 8. januára. Veľmi ich nenadch-
lo nasledujúce preberanie nového učiva, 
skúšanie a písanie polročných písomných 
prác. Zdalo sa, a nielen im, že polročné 
vysvedčenie sa blíži rýchlo a prvých päť 
mesiacov školského roku 2017/2018 
ubehlo ako voda. Január sa teda niesol 
v znamení ťažkého učenia, školských 
olympiád a deviataci sa s pomocou vý-
chovnej poradkyne a rodičov obzerali po 
tej najlepšej škole. Najväčšie prekvape-
nie, radosť žiakom, no starosť rodičom 
priniesli chrípkové prázdniny.

Február sa znovu začal školskými  
a okresnými olympiádami, v geografickej 
olympiáde sa umiestnili žiaci: Andrej Ka-
zík, Katarína Lenická, Natália Lovászová, 
Emma Kollárová, Tamara Rábeková, Ma-
túš Rábek.

Druhý februárový týždeň sa žiaci po-
chválili na školskom karnevale maskami.

Lyžiarskeho výcviku od 12. 2. 2018  
do 17. 2. 2018 sa zúčastnili žiaci 6. až 9. 
ročníka v lyžiarskom centre Kokava nad 
Rimavicou s pani učiteľkami Butkovou, 
Benčíkovou a Kissovou. Žiakom sa veľmi 
páčilo a momentálne prehovárajú vedenie 
školy na letný výlet do danej lokality.

Žiaci prvého stupňa 13. 2. 2018 vystu-
povali na posedení invalidných dôchod-
cov.

Deviataci sa pripravujú na testovanie 
vedomostí, žiaci 1. - 9. ročníka riešia ma-
tematického Klokana pod vedením p. uči-
teľky Selešiovej a p. učiteľa Hubinu. Pani 
učiteľka Melicherová pripravuje školské 
kolo Slávika Slovenska, p. Butková be-
sedu o protidrogovej výchove. Školský 
žiacky parlament hodnotí čistotu tried, 
aktuálne nástenky.

     
Blanka Horáková,  
riaditeľka ZŠ s MŠ

Čo máme nové v základnej škole
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Vitajte medzi nami:

Mia Kurucová nar. 2.12.2017 Topoľová 58/4
Lea Kurucová nar. 2.12.2017 Topoľová 58/4
Damián Rábek nar. 8.12.2017 Malá Kráľová 140/48
David Szöcs nar. 9.1.2018 Nad Humnami 532/2
Laura Lenčéšová nar. 13.2.2018 Sliváš II. 342/22

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:
Koloman Stojka 66 rokov, Gabriel Lencsés 90 rokov, Ernest Bleho 49 rokov, Alžbeta 
Koleková 70 rokov, Karol Jaroš 81 rokov, Ján Lenčéš 60 rokov, Ignác Fábik 74 rokov, 
Milan Sirka 61 rokov

Blahoželáme novomanželom:

Renáta Packová rod. Šurabová    Bohuš Bočák
Hlavná 17/34              Hlavná 17/34

Anna Uherová               Radoslav Šarközy
Pod Tópartom 184/17                     Pod Tópartom 184/17

Narodenie zdravého bábätka  je jedna 
z najradostnejších udalostí  v živote 
každého rodiča.  Pri tejto šťastnej prí-
ležitosti  chceme popriať našej kole-
gyni Olívii Lenčéšovej veľa zdravia   
a šťastný život novému špuntovi, 
Laurike.

Nech vám v zdraví, láske rastie, 
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále 
nech vás teší dievča malé.

 
Želá kolektív obecného úradu   

a redakčná rada
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Šanca aj pre najmenších futbalistov
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„Hlavý dôvod, prečo sme sa prihlási-
li, je ten, aby aj tí najmenší mohli získa-
vať nové skúsenosti pri zápasoch s inými 
deťmi, mali možnosť sledovať šikovnosť 
iných detí a priučiť sa niečomu novému,“ 
ozrejmil Imrich Sklenár hlavné dôvody, 

chlapcov aj dievčatá, aby sa pripojili k nám  
a zažili množstvo nezabudnuteľných zážit-
kov. Vítaní sú aj škôlkari,“ doplnil Imrich 
Sklenár. Mužstvo trénuje v pondelok a stre-
du v telocvični, na irhisku až keď sa oteplí. 

Ladislav Odráška

Futbalový klub KFC Horná Kráľová má  
v súčasnosti zapojených do súťaží päť tímov. 
Áčko, dorast, starších a mladších žiakov 
(tieto dva celky sú spojené s Hájskym) a prí-
pravkárov (kategória do 11 rokov). Na jar si 
súťažne zahrá neuveriteľné šieste mužstvo! 
Oblastný futbalový zväz v Nitre rozbieha totiž 
súťaž pre chlapcov v kategórii U9. Do pilot-
ného projektu sa prihlásil aj tím Hornej Krá-
ľovej. Chlapci v tomto veku trénujú dvakrát  
do týždňa, vedie ich, podobne ako jedenásť-
ročných, Imrich Sklenár. 

prečo podal aj náš výber prihlášku. A aké 
má kouč očakávania? „Chcel by som, 
aby sa týmto deti viacej oťukali a nebá-
li sa. Bude to pre nich dobrá skúsenosť, 
ktorá ich posunie vo futbale vpred.“

Akým spôsobom sa bude súťaž hrať, 
zatiaľ nie je jasné. Prihlásených je osem 
celkov. Začať by sa mohlo v apríli.

Detí v kategórii U9 je v našom výbere 
desať, viacerí sú ešte len v škôlkarskom 
veku. „Dúfam, že sa bude ich počet zväč-
šovať. Týmto by som chcel pozvať  všetkých 

 Najmenší futbalisti trénujú v telocvični.  




