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SLÁVIME  VIANOCE 
A zase je čas, keď sa doma stretávame pri sviatočne prestretom stole, 

naladení sviatočne aj v srdciach a mysli, vnímaví k zázračným čarom Vianoc. Na 

stole nesmie chýbať chlieb, oblátky, med, jablká a cesnak ako symboly zdravia. 

Niektoré rodiny dávajú pod obrus šupiny z kapra, aby mali po celý rok veľa peňazí. 

Pri štedrovečernom stole sa spievajú koledy ako napríklad Tichá noc. Pripravujú sa 

rôzne koláče, ktoré by sa nemali jesť cez deň, aby sme večer videli "zlaté prasiatko".  

Vianoce v Maroku: Maroko je krajina zmiešaných kultúr a tolerancie. 

Hlavným náboženstvom je islam, stretávajú sa tu moslimovia, kresťania, židia. 

Moslimovia Vianoce nemajú, podobným sviatkom je Sviatok obety. Tiež má korene 

v Biblii, v Starom zákone. Obetou je baránok, ktorého zarežú a zjedia. Maročania sú 

však prispôsobiví. Na trhoch pred Vianocami predávajú vianočné stromčeky a 

rodiny, ktoré majú príbuzných v zahraničí Vianoce oslavujú.  

Vianoce v Benine: Benin leží v západnej Afrike. Býval francúzskou 

kolóniou, preto slávia vianočné sviatky. Malého Ježiška vítajú ozdobenou palmou. 

Na Štedrý deň, pred slávnostnou večerou, deti dostanú darčeky. Konzumujú sa 

talianske jedlá a nápoje.  

Vianoce na Cypre sa oslavujú až 25. decembra. Ráno idú všetci do kostola, 

potom spoločne obedujú. Podľa anglickej tradície pripravujú pečenú morku a 

typický grécky šalát. Z domu do domu chodia skupiny mladých ľudí, spievajú 

koledy a nosia drevenú loďku, ktorá symbolizuje dominantné postavenie 

starovekých Grékov na mori.  

Vianoce v Kolumbii: Oslavujú ich veselou hudbou, 

ozdobeným stromčekom a bohatým stolom. Na Štedrý 

večer sa stretáva celá rodina, dokonca susedia a kamaráti, 

aby tradičnou pečenou morkou vychutnali sviatky pohody. 

K tradícii patrí aj to, že na Vianoce má skoro každý na 

sebe niečo nové, akoby novou vecou obnovili svojho 

ducha. 

Prajem nám všetkým Požehnané vianočné sviatky, 

radosť z Ježišovho narodenia, nech táto radosť zažiari 

v našich srdciach, aby sme si po tieto dni boli k sebe bližší, láskaví, mali čas na seba 

a vedeli sa obdariť dobrým slovom úsmevom. Nech malý Ježiško ležiaci 

v jasličkách sa dotkne našich sŕdc aby sme po celý rok žili v pokoji, láske 

a pomáhali si navzájom.                                                           

                                               Mgr. Ján VICIAN, kaplán našej farnosti 

 

ČAS VIANOC - príbeh 
 

Deň pred Vianocami som sa ponáhľala do supermarketu dokúpiť 

darčeky, ktoré som nestihla. Keď som uvidela ten dav, prešla ma chuť a začala som 

si frflať Pre seba: "Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham, a ešte čo všetko musím 

vybaviť..." Vianoce začínajú byť čím ďalej tým stresovejšie, keby sa tak 

dalo celý ten zhon prespať!" Nakoniec som sa predsa len prebojovala do oddelenia 
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s hračkami a začala som nadávať na ceny, premýšľajúc, či sa vôbec moje deti budú s 

týmito hračkami hrať. Ako som tak blúdila popri regáloch, zbadala som asi 5 

ročného chlapčeka, ktorý si k sebe túlil jednu bábiku. Mal strašne smutný pohľad 

pritom ako hladkal bábiku po vláskoch. Potom sa otočil k jednej staršej dáme 

spýtajúc sa: "Babi, si si istá, že nemám dosť peňazí, aby som kúpil túto 

bábiku?" Staršia dáma mu odpovedala:" Vieš aj ty sám, že nemáš dosť 

peniažkov, zlatúšik." Potom poprosila vnúčika, aby na ňu chvíľku počkal, kým sa 

ešte na niečo pozrie. Rýchlo odišla. Chlapček ešte stále mal v náručí tú bábiku. 

Nakoniec som sa vybrala k nemu a spýtala som sa ho:" Komu by si chcel kúpiť tú 

bábiku?" "Túto bábiku chcela moja sestrička na Vianoce zo všetkého najviac, 

bola si istá, že jej ju Mikuláš prinesie pod Stromček"  

"Tak keď ju tak chcela, tak jej to Mikuláš určite prinesie." "Nie, nie, tam kde 

je teraz Mikuláš už nemôže priniesť darčeky. Aby bábiku dostala, tak ju musím dať 

mamičke, aby jej ju odovzdala, Keď tam pôjde" Očká mu pri tom ešte viac 

zosmutneli. "Moja sestrička išla k Ježiškovi, aby bola s ním. 

A tatino mi povedal, že aj maminka za chvíľku pôjde za Ježiškom, 

Tak som si myslel, že by jej tú bábiku mohla zobrať." Potom mi ešte ukázal jednu 

milú fotku, na ktorej sa usmieval.  "Túto fotku by som jej tiež chcel poslať, aby na 

mňa nikdy nezabudla. Mám veľmi rád svoju maminku a želám si, aby neodišla, ale 

tatino hovoril, že musí odísť, aby mojej sestričke nebolo smutno" Potom sa zase 

pozrel s tými jeho smutnými očkami na bábiku. Rýchlo som si vybrala peňaženku a 

nepozorovane som si z nej vybrala peniaze, a povedala som chlapčekovi: 

"Poď prepočítame tvoje peniaze, čo keď predsa len budú stačiť na tú bábiku?" 

"OK, dúfam, že ich predsa len bude dosť" Rýchlo som pridala k peniažkom ktoré mi 

podával, tie svoje, tak aby si to nevšimol a začali sme počítať. Bolo dosť peňazí na 

bábiku a ešte mu aj zostalo. Chlapček zvolal:" Ďakujem Ti Bože, že si mi dal dosť 

peňazí." Potom sa na mňa pozrel a povedal: "Vieš, včera som poprosil Boha, aby mi 

dal dostatok peňazí na bábiku, aby ju mohla maminka zobrať sestričke, a on ma 

vypočul!!! Ešte som chcel kúpiť maminke jednu bielu ružičku, ale to som sa už 

neodvážil žiadať od Boha. Ale on predsa len mi dal viac, aby Som mohol kúpiť aj 

bábiku aj ružičku. Vieš, maminka má veľmi rada biele ruže." O pár minút sa 

chlapčekova babička vrátila a odišli. Po stretnutí s chlapčekom som pokračovala v 

nákupoch, ale už v zmenenej nálade, stále som na neho musela myslieť. 

Potom som si spomenula na článok, ktorý som čítala pred dvoma dňami. Písalo sa o 

opitom šoférovi, ktorý havaroval s iným autom, v ktorom sedela mladá žena so 

svojou dcérkou. Dievčatko na mieste zomrelo a matka bola v kritickom stave. Dva 

dni po mojom stretnutí s chlapčekom som si prečítala článok, ktorý oznamoval, že 

chlapčekova mamina zomrela. Bežala som do kvetinárstva a kúpila som kyticu 

bielych ruží a vybrala som sa na pohreb. Na mieste, kde sa môžu príbuzný 

naposledy rozlúčiť so svojou najmilšou, ležala mladá žena v truhle, v ruke mala 

kyticu bielych ruží, vedľa seba mala položenú chlapčekovu fotku a bábiku. S plačom 

som opustila cintorín, s pocitom, že sa môj život zmenil. Láska, ktorú chlapček cítil 

k svojej maminke a sestričke bola nepredstaviteľná. A jeden opitý vodič mu za 

stotinu sekundy zobral maminku aj sestričku, ktoré tak veľmi  ľúbil. 

                                                         Mgr. Ján VICIAN, kaplán našej farnosti 
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 

V druhej polovici roka zasadalo obecné zastupiteľstvo 

štyrikrát. Dvakrát v rámci riadne zvolanej schôdze a dvakrát 

mimoriadne. Na oboch mimoriadnych sa riešila otázka kultúrneho 

domu. Prítomní poslanci nakoniec jednomyseľne odsúhlasili jeho 

rekonštrukciu podľa skutkového stavu a prijali uznesenie. 

Riadne OcZ sa konalo v auguste. Na programe bola Informácia o 

organizačnom zabezpečení školského roka 2012/2013, ktorú predniesol riaditeľ ZŠ s 

MŠ PaedDr. Roman Urbánik .Zastupiteľstvo správu vzalo jednomyselne na 

vedomie. Poslanci boli oboznámení s programom a organizačným zabezpečením 

Obecných dní a hodových osláv v sobotu 8.septembra 2012 a s predloženým 

návrhom osláv súhlasili. Taktiež si vypočuli Informatívnu správa o činnosti komisie 

na ochranu verejného poriadku. V bode rôzne poslanci schválili nové prevádzkové 

hodiny miestneho cintorína a žiadosť Zity Mondočkovej č.d. 503 o prenájom 

obecného pozemku vedeného v katastrálnom území Horná Kráľová, zapísaného ako 

parcela číslo 300/77.  

Druhé plánované rokovanie OcZ bolo v októbri. V úvode interpeloval 

poslanec Gabriel Odráška, ktorý poukázal na potrebu výmeny výhrevného telesa 

/pece/ v obecnej saune. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch v 

podmienkach školy v školskom roku 2011/2012 predniesol poslancom PaedDr. 

Roman Urbánik. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu so súhlasom na vedomie. 

Okrem toho bola podaná Informatíva správa o cintorínskych službách v roku 2012, 

ktorú podala  ref. OcÚ Olívia Lenčésová, a tiež Správa o činnosti komisie výstavby 

a ÚP prednesená predsedom komisie pánom Jozefom Šokom. Bola vyhodnotená 

činnosť komisie kultúry, školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže a športu, ktorú 

predložil  Ing. Vladimír Lovász. OcZ prejednalo obecný rozpočet za uplynulých 

osem mesiacov roka a prijalo príslušné uznesenie. Poslanci schválili žiadosť  Márii 

Lencsésovej, č.d. 290 o odkúpenie obecného pozemku vedeného v katastrálnom 

území Horná Kráľová, zapísaný v LV č. 2930 ako diel 2 z parcely číslo 297 ostatná 

plocha o výmere 1916 m2, diel 3 a 4 z parcely číslo 299 ostatná plocha o výmere 

15777 m2, z toho podľa geometrického plánu č.081/2012 zo dňa 15. 10. 2012, 

úradne overenou Správou katastra Šaľa, dňa 23. 10. 2012, pod číslom 402/2012, 

novovytvorené parcely číslo 1577/2 zastavaná plocha, o výmere 44 m2 a parcela 

číslo 293/2 zastavaná plocha, o výmere 88 m2, t.j. spolu 132 m2 . Schválilo taktiež 

kúpu pozemku v katastrálnom území Horná Kráľová, C-KN  parcela číslo 59/18, 

zastav. plocha, o výmere 104 m2, podľa geometrického plánu č. 093/2012, zo dňa 

08. 10. 2012, ktorý vyhotovil RB-GEO, Róbert Benko, Močenok, úradne overené 

Správou katastra Šaľa pod číslom 385/2012 zo dňa 17. 10. 2012,  od vlastníkov: 

Július Morvay, trvale bytom Horná Kráľová, Nad humnami č. 540 a Mária 

Pápayová , bytom Močenok č. 914, v prospech Obce Horná Kráľová  a to 

v súvislosti s rekonštrukciou KD – rozšírenie prístupovej cesty k objektu. 

                                  

                                             Spracoval:  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 
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NOVÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANIE ODPADU 
      

Naša obec je členom Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný 

zber a nakladanie s odpadmi. Združenie spolu tvorí 25 000 domácností v 63 

obciach.  Prostredníctvom projektu Separovaný zber a zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov združenie vytvorí rovnaké podmienky pre 

zavedenie a realizáciu separovania odpadov pre každú domácnosť. Do našej 

obce bude dodaných  2 148 kusov účelových kontajnerov na plasty, papier 

a bioodpad. K dnešnému dňu nám bolo dodaných 716 kusov žltých 

kontajnerov na plasty, do ktorých budú inštalované bezpečnostné čipy  

a nalepené etikety. Potom budú postupne vyexpedované do domácností i 

s návodom na separovanie odpadu.  
 

 

SPRÁVNE POPLATKY SA OD 1.10.2012 ZVÝŠILI 
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov bol novelizovaný zákonom číslo 286/2012 Z.z., ktorý bol 

zverejnený v Zb. zákonov dňa 27.9.2012. Tento zákon výšku poplatkov 

stanovil nasledovne : 

 overovanie podpisov 1,50  € 

 potvrdenie o trvalom pobyte 5,-  € 

 matričný doklad –rodný, sobášny, úmrtný list 5,- € 

 žiadosť o výpis, odpis z registra trestov – kolková známka 4,- € 

 zmena mena alebo priezviska 100,- € 

 žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej 

matriky 25,- € 

Zmeny nastali aj v poplatkoch stavebnej správy a v správe katastra. 

Nakoľko sa jedná o rozsiahlejší  materiál záujemcom ochotne poskytneme 

informácie na obecnom úrade alebo na stránke obce www.hornakralova.sk. 
                               

 

                  

         Naša obec v roku 2013 oslávi 900. výročie prvej zmienky o obci 

v Zoborskej listine. O termíne a programe jubilea budeme čitateľov 

KZ podrobnejšie  informovať na stránkach obecných novín v roku 

2013. 
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   KULTÚRA V  NAŠEJ  OBCI  
     

Z uskutočnených kultúrno-spoločenských podujatí vyberáme : 

 V čase prázdninového obdobia sa na futbalovom štadióne uskutočnili pre našu 

mládež, ale aj širokú verejnosť obľúbené letné diskozábavy . 

 Miestni rómski aktivisti usporiadali pre občanov Rómsky hudobný festival za 

účasti 8-ich súťažných skupín.           

 8.septembra 2012  Obec a Miestne kultúrne stredisko pripravilo OBECNÉ DNI 

A HODY 2012. Ich nosnou časťou bol kultúrny program „A PRI TOM  SPEVE“, 

ktorý finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj. V bohatom kultúrnom 

programe návštevníkov najviac zaujala mužská spevácka skupina Horehronskí 

chlapci z Dolnej Lehoty. Samozrejme veľkým potleskom boli odmenení aj 

ostatní účinkujúci – FS Fertušky z Jarku, FS Močenčanka, FS Kepežďanka, 

sestry Stachové zo Šoporne a domáce spevokoly MO Matice slovenskej, MO 

Csemadok-u a spevokol Kráľovanky.  Kultúrne podujatie večer vystriedala 

diskozábava s DJ Borčinom. Na obecných dňoch ani tento rok nechýbala 

prezentácia vo varení gulášu nielen miestnych občianskych združení, ale aj  

z Močenku a družstvo  našich maďarských hostí z partnerskej obce Kestúc. 

Chutné občerstvenie pre návštevníkov a hodárov  bol v réžii domáceho 

futbalového klubu. Sprievodnými akciami obecných dní bola aj výstavka 

Z histórie našej obce, ktorú v klube mladých inštaloval MO Matice slovenskej, 

športové akcie FK, cirkevné bohoslužby a kolotoče pre mladých. Aj tohoročné 

najmasovejšie kultúrno-spoločenské podujatie v obci hodnotíme ako vydarené, 

hodnotené  pozitívnymi ohlasmi návštevníkov a účinkujúcich osláv.  

 V nedeľu -21. októbra 2012 zorganizoval NSK, Krajské osvetové stredisko 

v Nitre, Obec Horná Kráľová a  MO Csemadok-u Festival hudby, spevu a tanca 

SPIEVAJÚCE PODZOBORIE. Konal sa v miestnom kultúrnom dome./viac na 

str.5/ 

 30. októbra 2012 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnili celoobecné 

oslavy „Október-mesiac úcty k starším“.  Našich spoluobčanov pozdravili 

kultúrnym programom žiaci základnej školy. Ako občerstvenie im hostitelia 

pripravili výbornú kapustnicu, sladké aj slané pečivo, kvalitné sudové víno 

a nealko nápoje.  Prítomní sa výborne zabavili pri harmonike pána Reháka.  

 Miestny spolok zdravotne postihnutých v spolupráci s obcou a MKS pripravil 

pre svojich členov slávnosť  sv. Mikuláša, v ktorej nechýbal krátky kultúrny 

program, občerstvenie a pre potešenie malé mikulášske balíčky.  

 

PRIPRAVUJEME : 

- Vianočnú akadémiu 

- Privítanie Nového roka 2013 - slávnostný ohňostroj  

- Tanečné zábavy a plesy 

- Premiéry divadelných predstavení 
Marta LOVÁSOVÁ, vedúca MKS 
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8 

Z AKTIVÍT  MO CSEMADOK-u 
 

Činnosť organizácie Csemadok-u má v našej obci už skoro 60-ročnú tradíciu. 

Bola založená 21. augusta 1953. Je zameraná hlavne na pestovanie materinského 

jazyka, na zachovanie a rozvoj kultúrnych tradícií. Predsedom MO je Jozef Šoka.  

Úvodnou akciou v činnosti našej organizácie je každý rok tanečná zábava 

spojená s ochutnávkou vína /Borkóstoló/. V tomto roku sa konal jej 48. ročník. 

Porotou vyhodnotené najlepšie vína sú organizátormi ocenené vecnými cenami 

a darmi. Najlepšie pracujúcim súborom MO je divadelný súbor, ktorý každoročne 

naštuduje a predvedie novú hru. Tento rok sa súbor predstavil veselohrou Jenö 

Siposa Bláznivá hodina. Obecenstvo v sále kultúrneho domu hru prijalo s nadšením, 

výkony účinkujúcich ocenilo potleskom a uznaním. Z predstavenia odchádzalo so 

želaním na príjemné stretnutie o rok. Koniec fašiangov si v organizácii pripomíname 

posedením na rozlúčku s fašiangom. O zábavu a výbornú náladu sa postarala 

cigánska kapela Ladislava Rigóa.  

V tomto roku  oslávila naša ZŠ 50.výročnie otvorenia novej budovy školy. 

Oslavy sa zúčastnili aj naši bývalí učitelia. Využili sme túto príležitosť a v auguste 

sme  zorganizovali  spomienkové stretnutie po dlhých rokoch. Na stretávku prišlo 19 

učiteľov a približne 90 bývalých žiakov. Podujatie prebehlo vo veľmi srdečnej 

atmosfére, vo veľkom dojatí, veď niektorí sa nevideli od ukončenia školskej 

dochádzky, takže bolo na čo spomínať. Bolo zaujímavé, že učitelia pri tomto 

stretnutí väčšinou spoznali svojich bývalých žiakov, ktorí sú dnes už rodičia, ba aj 

starí rodičia. Lúčenie po stretávke bolo ťažké, dojímavé s dobrým pocitom, že na 

tieto nezabudnuteľné chvíle budeme dlho spomínať. Vo svojej činnosti naši členovia 

nemyslia len na zábavu, ale keď treba, ochotne priložia ruku k dielu. Už tretí rok 

pred obecnými hodami organizujeme brigádu na vyčistenie a skrášlenie okolia 

kostola, aby aj po tejto stránke bolo pripravené na hodovú slávnosť. Tento rok sa 28. 

augusta na brigáde pred kostolom zúčastnilo 20 členov aj nečlenov. Na obecných 

dňoch sa do akcie varenia gulášu aktívne zapája aj naša organizácia a trojčlenné 

družstvo navarí vždy výborný a chutný guláš. V kultúrnom programe pravidelne 

vystupuje náš ženský spevokol.  

V nedeľu 21. októbra bola naša organizácia spoluorganizátorkou festivalu 

hudby, spevu a tanca pod názvom Spievajúce Podzoborie. Festival organizovalo 

Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom. 

Z našej obce vo festivalovom programe vystúpil spevokol MO Csemadok-u 

a krojovaný spevácky súbor Kráľovanky. Z hosťujúcich účinkujúcich to bol mužský 

spevokol z Veľkého Cetína s pesničkami o víne a vinobraní a ženský spevokol 

z Dolných Obdokoviec s pásmom svadobných zvykov, z ktorých najviac zaujali 

prekáračky svadobných rodín. Folklórny súbor Žibrica zo Žirian sa predstavil  

svadobnými zvykmi – pýtanie nevesty, odobierka, svadobná veselica. Dobrá 

festivalová nálada z pódia sa  preniesla aj na obecenstvo a tak spoločne spievala celá 

sála.  

                                                          Mária KOKEŠOVÁ, členka RR 
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA 

V  nedeľu 28. októbra 2012 sa v našej farnosti konala birmovka. V rámci   

slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák sviatosť birmovania 

prijalo 98 mladých ľudí, z čoho  31 birmovancov bolo z našej obce.  

ZMENA NA POŠTE 

Od 1.10. 2012 je upravená prevádzková  doba na miestnej pošte nasledovne: 

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok  od 7,15 – 12,00 hod. a 12,30-14,45 hod.  

Streda od 7,00 hod. – 11,30 hod.  a 14,30 hod. – 17,00 hod. 

KATKA A JEJ PSÍK LARA 

15-ročná Katka Lenická, č.d. 271 sa venuje peknej záľube. Chová psíka Laru 

a okrem všestrannej starostlivosti mu trpezlivo vštepuje základy kynologického 

výcviku, ktoré potom testujú na rôznych súťažiach a výstavách. Zúčastnila sa napr. 

Medzinárodnej výstavy orieškov a čistokrvných plemien ORECH CUP 2012 

v Zlatých Moravciach a na akcii Zeleninové derby v Hornej Strede - Mrkvový 

jumping družstiev, kde získali prvé miesto. Psík Lara je sučka, plemeno Border 

Colia a kategória MIX DO 20 KB. 

VOĽBY V ROKU 2013 

V budúcom roku sa uskutočnia voľby poslancov a predsedov do samosprávnych    

krajov /žúp/. 

FUTBALOVÁ JESEŇ 

V polovici novembra bola vo futbalových súťažiach ukončená prvá časť súťažného 

ročníka 2012/2013. Uvádzame tabuľkové umiestnenie našich mužstiev: 

- seniori, V. liga JUH  - 7. miesto 

- dorast, I. B trieda ObFZ Nitra – 6. miesto 

- žiaci,    I. A trieda ObFZ Nitra – 3. miesto 

 

 

PONUKA NA VIANOČNÝ STÔL 

SLADKÉ PUSINKY 

Suroviny: 7 bielkov, 400g kryštálového cukru, 15g kakaa, 300g čokolády na 

varenie, 60g šľahačkovej smotany, 3 PL rumu 

POSTUP PRÍPRAVY 

Pusinky:Bielka vyšľaháme dotuha so 130g cukru. Potom pridáme postupne ďalších 

130g cukru. Zvyšný cukor zmiešame s kakaom a postupne zašľaháme do bielkovej 

masy.Plech vystelieme papierom na pečenie a zdobiacim vrecúškom striekame malé 

pusinky. Sušíme v slabo vyhriatej a trošku pootvorenej rúre 1 a 3/4 hodiny na 100-

110°C. 

Plnka: Smotanu dáme zovrieť, rozpustíme v nej 100g čokolády na varenie a 

primiešame rum. Dáme do chladničky na hodinu vychladiť, vyšľaháme do peny 

a spájame ňou dve pusinky k sebe. Čokoládu, ktorá sa nám zvýšila, rozpustíme a 

pusinky v nej namáčame. 

                                           PhDr.Miriam SKLENÁROVÁ, členka RR 
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POHÁR POŠTOVEJ BANKY 
 

Nevšedná športová udalosť sa konala v obci v sobotu 29.9.2012. Na 

miestnom futbalovom štadióne prebiehal celodenný turnaj 8-ich prípravkárskych 

družstiev O Pohár Poštovej banky. Organizátorom turnaja bol FK KFC TIBI 

v súčinnosti s Obcou Horná Kráľová. Sponzorsky turnaj zabezpečila Poštová banka 

v rámci jej programu rozvoja regionálneho a mládežníckeho futbalu. Prvého ročníka 

prípravkárov sa zúčastnili družstvá z FK : Pata, Diakovce, Mojmírovce, Vlčany, 

Trnovec n/V., Neded, Tvrdošovce a domáca Horná Kráľová. Turnajové propozície 

rozdelili družstvá do dvoch skupín a víťazi skupín Vlčany a Mojmírovce sa stretli vo 

finále. Tu zvíťazili mladí futbalisti z Vlčian 2:1, ktorí prešli turnajom suverénnym 

spôsobom, nemali premožiteľa. Preto právom od zástupcov Poštovej banky Petra 

Blahu a riaditeľky Renáty Vilinkovej prevzali ocenenie najvyššie turnajový Pohár 

Poštovej banky. Víťazovi zablahoželali aj starosta obce Emil Rábek a prezident FK 

Ladislav Kokeš. Všetci zúčastnení hráči bol tiež dekorovaní športovými medailami 

s trikolórou. K účinkovaniu našej prípravky na turnaji treba uviesť, že v priebehu 

celého turnaja inkasovala iba jeden gól a ten rozhodol, že družstvo nepostúpilo zo 

skupiny. V prvom stretnutí uhrali bezgólovú remízu s Mojmírovcami, keď nás 

podržal dobrými zákrokmi brankár Paulen. V druhom stretnutí podľahli tesne 

Diakovciam 0:1. O prehre rozhodla slabšia chvíľa v defenzíve, ale najmä množstvo 

nepremenených šancí v útoku. V poslednom stretnutí skupiny si poradili s Patou 4:0, 

keď sa štyrmi gólmi prezentoval Adam Krajačič. V stretnutí o piate miesto si naše 

nádeje poradili s Trnovcom opäť v pomere 4:0, dvakrát skóroval A. Krajačič, raz A. 

Lenický a L. Hipp. 

Po turnaji sa konal exibičný zápas medzi domácimi starými pánmi a výberom 

zamestnancov Poštovej banky. Domáci boli k hosťom galantní a pustili im víťazstvo 

v pomere 5:2. Dôležité bolo utuženie novovzniknutých vzťahov a pevne dúfame, že 

turnajovou akciou spolupráca nekončí a partnerstvo bude pokračovať. 

 

                                                  Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 
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Vítajte medzi nami:   

Patrik Rác,  nar. 12.6.2012, Malá Kráľová 236 

Karolína Bilová,  nar. 16.8.2012, Školská 382 

Dejan Odráška,  nar. 9.10.2012, Vinohradnícka 606/9 
 

 

Blahoželáme novomanželom: 

Kristína Majdiaková               Ján Prochádzka 

Hlohovecká 286                      Hlohovecká 286 

 

Ing.Ladislav Lencsés               Janka Šuľanová 

Školská 397                             Sládkovičovo 

 

Bc. Mária Ištokovičová           Ing. Marián Holečka 

Sliváš I. 327                             Zlaté Moravce 

 

Ing. Ivana Lencsésová            Ing. Milan Guráň 

Topoľová 71                           Liptovský Mikuláš 

 

Jozef Lenický                          Nikola Sýkorová 

Hlavná 117                              Močenok 

 

Gratulujeme 

členovi redakčnej rady Mgr. Ladislavovi ODRÁŠKOVI a manželke Ingrid 

k narodeniu prvého dieťaťa, syna DEJANA. 

Nech v láske a zdraví prežije krásne bezstarostné detstvo. 

                                                               Kolegovia redakčnej rady 

 

 
 
 

 

Navždy nás opustili: 

Vladimír Klinka 58 r., Margita Lencsésová 69 r., Michal Kolenčík 84 r., 

Helena Bečková 80 r., Štefan Sabo 75 r., Mária Karlubíková 85 r., Gejza 

Nožička 75 r., Terézia Odrášková 51 r., 
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Š P O R T                                    Š P O R T                                Š P O R T 

MLADÝ FUTBALOVÝ TALENT 

 V obci máme veľký  futbalový talent, s veľkou  

futbalovou  perspektívou. Vyniká futbalovým kumštom 

a skromnosťou. Má síce len deväť rokov, ale stihol 

toho viac, ako niektorí za celú  športovú kariéru. Reč je 

o Thomasovi KOTLÁROVI, č.d. 662, žiakovi 

miestnej ZŠ, ktorý za posledný rok odohral množstvo 

kvalitne obsadených turnajov a to nielen na Slovensku, 

ale aj ako súčasť rôznych výberov v zahraničí. 

Spomeňme len napr. štyri turnaje v Nemecku. Thomas 

bol súčasťou tímu Matejka Kinder team Liptovský 

Mikuláš. Na všetkých podal výborný výkon, zanechal 

veľmi dobrý dojem, nastrielal vyše 40 gólov a prevzal 

niekoľko ocenení za najlepšieho hráča. Jeho 

výnimočný talent si všimlo už viacero mužstiev, 

viacero futbalových odborníkov a je pravdepodobné, 

že zakotví v niektorom z kvalitných mužstiev. Držme 

mu palce, aby sa tak stalo, aby vzorne reprezentoval 

našu obec a robil jej dobré meno. Predpoklady na to určite má. 

                                                           Mgr. Ladislav ODRÁŠKA, člen RR 
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