

Občasník Obecného úradu v Hornej Kráľovej  

 

KOMUNÁLNE  VOĽBY  2006 
Zvolili sme orgány samosprávy obce 

 

 

 

 

S t a r o s t a  o b c e  

 

 

Emil RÁBEK 

         ☼ 

nezávislý kandidát 

         ☼ 

počet hlasov: 440 

 
 

 

Poslanci  obecného zastupiteľstva  

 

Gabriel Lencsés (380 hlasov), Jozef Šoka (375), Ladislav Lencsés Ing. 

(355), Ján Vencel (332), Vladimír Lovász Ing. (326), Tibor Rábek 

(306), Július Morvay (302), Peter Lenčéš Ing. (301), Tibor Lencsés 

Bc. (283) kooptovaný na poslanecké miesto Emila Rábeka, ktorý bol 

zvolený za starostu obce. 
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Komunálne  voľby  

2 . d e c e m b e r  2 0 0 6  
Zdarný priebeh v obci zabezpečovala volebná komisia pod vedením Ing. 

Anny Sklenárovej a dve okrskové komisie, na čele ktorých boli 

predsedkyne – Katarína Šerešová, okrsková komisia č. 1 (KD) a Ivan 

Števko, okrsková komisia č. 2 (ZŠ) 
 

V ý s l e d k y  v o l i e b  
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1498 

Počet odovzdaných obálok 845 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  

pre voľby do obecného zastupiteľstva 831 

Počet zvolených poslancov 9 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľbu starostu obce 837 

Percentuálna účasť voličov na voľbách 56,54 % 
 

V o ľ b a  s t a r o s t u  
podľa poradia na hlasovacom lístku 

1. Vojtech Hipp 45 platných hlasov 

2. Mchal Lencsés 61 platných hlasov 

3. Tibor Lencsés Bc. 42 platných hlasov 

4. Jozef Lenický 249 platných hlasov 

5. Emil Rábek 440 platných hlasov 
 

V o ľ b a  p o s l a n c o v  
podľa počtu získaných hlasov v abecednom poradí 

1. Jozef Hipp 181 12. Helena Rábeková 214 

2. Vojtech Hipp 128 13. Štefan Sýkora 209 

3. Gabriel Lencsés 380 14. Jozef Šoka    375 

4. Ladislav Lencsés Ing. 355 15. Štefan Tóth Ing. 183 

5. Michal Lencsés 241 16. Ján Vencel 332 

6. Tibor Lencsés Bc. 283 17. Vladimír Ţiak Ing. 243 

7. Peter Lenčéš Ing. 301 

8. Vladimír Lovász Ing. 326 

9. Július Morvay 302 

10. Emil Rábek 464 

11. Tibor Rábek 306 
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FINANČNE NAJNÁROČNEJŠIA INVESTIČNÁ AKCIA 
V NAŠEJ OBCI V TREŤOM TISÍCROČÍ FINIŠUJE 

 

Úroveň a rozsah rozvoja obce 

v tomto volebnom období určovala 

predovšetkým stavba čistiarne odpadových 

vôd a obecnej kanalizácie, resp. stav 

realizácie tejto investičnej akcie. 

Preto snaţenie novozvolených 

orgánov sa v úvode roka 2003 sústredilo na 

dostavbu ČOV a prvej etapy kanalizácie 

v úseku Školská ul. -  Hlavná ul. - ČOV. 

Úsilie bolo korunované 29. 10. 2003, kedy 

obe stavby boli skolaudované a dané do 

skúšobnej prevádzky. Veľkú zásluhu má 

na tom hlavný dodávateľ  stavby 

VODOMONT a.s. Šaľa a dodávateľ technologickej časti firma 

BIOKOMPAKT Bratislava. Vybudoval sa hlavný kanalizačný zberač 

v dĺţke 1200 m a dve prečerpávacie stanice. Postupne sa budovalo 79 

kanalizačných prípojok. Ako prvý subjekt sa na kanalizačnú sieť napojila 

ZŠ, najväčší producent odpadových vôd. Nasledovali rodinné domy, 

pohostinské zariadenia, MKS a pod. Následne sa obec zapojila do 

regionálneho projektu „Stavba systému odpadových vôd v regióne Šaľa“  

financovaného z Európskeho fondu ISPA. V tomto bola naša obec zaradená 

do harmonogramu prác v rokoch 2006-2007 s hodnotou diela 48 mil. korún 

a s ukončením celoplošnej kanalizácie v obci v termíne apríl 2007. Sme 

svedkami, ţe  dodávateľ stavby firma SKANSKA s prácami rozsiahleho 

projektu úspešne napreduje a sú všetky predpoklady realizácie stavby 

v prijatom termíne /vybudovanie celoobecnej kanalizácie v celkovej dĺţke 

9734 m a napojenie na ČOV Šaľa-Veča/. Následne po ukončení kanalizačnej 

stavby pracovníci OcÚ nastupovali k úprave ciest, cestných rigolov, 

poškodených chodníkov a k obnove verejnej zelene. 

Na skládke komunálneho odpadu sme vykonali jej úpravu a rozsiahlu 

opravu poškodeného a náhradu odcudzeného oplotenia. Pre novú investičnú 

akciu bol spracovaný projekt rekultivácie vyťaţenej časti skládky a  projekt 

druhej etapy rozšírenia telesa skládky. Rekultiváciu bude finančne 

zabezpečovať obec a na druhú stavbu sme poţiadali o účelovú dotáciu 

Ministerstvo ŢP SR.Rozsiahlou obnovou a rekonštrukciou budov a objektov 

MKS v roku 2005 a 2006 sa zvýšil ich technický štandard, kultúrnosť 
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a estetický vzhľad. Prispela  tomu oprava krovu a výmena schátralej strešnej 

krytiny za novú z moderného materiálu, modernizácia jeho interiéru tým, ţe 

došlo k obnove náterov a maľovky stien, k obmene parketovej podlahy, 

k výmene elektroinštalácie za novú, osadili sa  reflektory na osvietenie 

javiska a rozsiahlu rekonštrukciu dostali aj zariadenia pre osobnú hygienu 

/WC s umyvárňami/. Upravil sa vstup do kultúrneho domu, oprava fasády 

a plechová brána sa nahradila novou z kovaného ţeleza. Rekonštrukcia 

strechy bola dotovaná Ministerstvom financií SR sumou 850.000,-Sk. 

Obnovu interiéru a sociálnych zariadení sme  vo výške 200.000,-Sk hradili 

z obecného rozpočtu. 

    V ZŠ sa nám podarilo vyriešiť  problém odvedenia zráţkových vôd. 

V triedach riaditeľstvo školy vymenilo poškodené parketové podlahy za 

podlahovinu z PVC a v celom objekte pracovníci OcÚ obnovili náter 

radiátorov ekologickou farbou. 

V zariadení, spadajúcom pod obec, v MŠ bola vykonaná oprava 

a údrţba altánkov, pieskoviska, oprava poškodených hračiek, učebných 

pomôcok ako i kotolne. 

V spolupráci s firmou AKUPLAST obec obnovila oplotenie na 

východnej strane cintorína a vybudovala tu obrubníkovú cestu zo zámkovej 

dlaţby. Opravila fasádu budovy domu smútku a náter dreveného obloţenia 

objektu poslednej rozlúčky. 

V spolupráci s Okresnou správou ciest sa nám podarila finančne 

náročná akcia - obnova poškodeného povrchu vozovky v zákrute na 

Seredskú ulicu novou vrstvou asfaltu v dĺţke 240 bm. Nový povrch dostala 

aj cesta na Školskej ul. Pre občanov obec vybudovala novú betónovú cestu 

na Topoľovej ulici k lávke cez Dlhý kanál v celkovej dĺţke 170 m. 

V rámci starostlivosti o kultúrne pamiatky obecný úrad zabezpečil 

opravu sochy Boţského srdca, kríţa pri zvonici a centrálneho kríţa na  

cintoríne. 

Významnou akciou v rámci ochrany ţivotného prostredia v obci bola 

v tomto roku vykonaná obnova stromového porastu na futbalovom štadióne 

za garancie  obecného úradu a vedenia FK. Táto spočívala vo výrube 135 

viac ako 50-ročných schátralých a poškodených topoľov a v ich náhrade za 

šľachtené dreviny. Náväzne na túto etapu sa v jarných mesiacoch prikročilo 

k výsadbe nového stromového porastu. Pracovníci OcÚ vysadili spolu 120 

mladých topoľových stromov, o ktoré sa priebeţne starali, ošetrovali 

a pravidelne zalievali.  
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Vďaka zdaru a úspešnosti zrealizovanej ekologickej akcie dnes 

športový areál opäť lemuje mladá, zelená alej topoľov, ktorá je garantom 

zdravého ţivotného prostredia nie len pre nás, ale aj pre budúce generácie. 

     Vážení spoluobčania. Z vykonaného odpočtu je zrejmé, že ani 

v tomto volebnom období sme nezaháľali. Investičné akcie, ktoré sme 

spoločnými silami zrealizovali neboli malé, ich hodnota je niekoľko 

miliónová, budú slúžiť pre blaho všetkých, pre občanov našej obce. Chcem 

sa Vám všetkým zo srdca poďakovať, za podporu, pomoc a vzájomnú 

spoluprácu nie len za dosiahnuté výsledky v tomto volebnom období, ale aj 

za celé obdobie môjho starostovania. Vždy som si vás vážil a čo som konal, 

konal som to vždy v mene a v prospech občanov. 

Ďakujem orgánom samosprávy obce, poslancom, členom odborných 

komisií a nie v poslednom rade vyslovujem úprimné poďakovanie mojim 

spolupracovníkom a všetkým, s ktorými sme spoločne riešili problémy 

a záujmy obce. 
                                         Váš starosta    PaedDr. Ján Veres,   

 

 

O ČOM ROKOVALI ORGÁNY OBCE     
          

OZ v druhom polroku  zasadalo 3-krát, 25. augusta a 

27. októbra sa uskutočnilo plánované a 14. septembra 

mimoriadne zasadnutie, na ktorých  prerokovalo: 

- informatívnu správu zástupcu starostu obce p. Emila Rábeka 

o situácii vo  výstavbe kanalizácie v obci firmou SKANSKA 

- správu riaditeľky MŠ p. Márie Veresovej a riaditeľa ZŠ PaedDr. 

Romana Urbánika o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v 

šk.r. 2005/2006 a o príprave na nový šk.rok 2006/2007, 

- správu o cintorínskych sluţbách v roku 2006, 

- správu o činnosti komisie rozvoja vzdelávania, kultúry a športu 

v roku 2006, ktorú predloţila predsedkyňa komisie Mária Kokešová 

 

OZ schválilo: 

- organizačné zabezpečenie decembrových volieb do orgánov 

samosprávy obce. Určilo dva volebné okrsky /KD,ZŠ/, jeden 

volebný obvod a pre nastávajúce funkčné obdobie stanovilo 9 členné 

obecné zastupiteľstvo 
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- uvoľnenie Zdenky Trubačovej z funkcie vedúcej školskej jedálne na 

vlastnú ţiadosť a na jej pozíciu od 1.9.2006 menovalo Máriu 

Kokešovú, 

- odpredaj obecného pozemku  /118 m
2
/ Veronike Leššovej č.d.238  

- jednorázovú finančnú výpomoc ţiadateľkám Margite Stojkovej 

/2.000,- Sk/,  Claudii Lakatošovej /2.000,- Sk/ a. Andrei Rábekovej 

/2.000,- Sk/ 

- dotáciu pre ZŠ vo výške 5.000,- Sk na fin.krytie pobytu detí 

z druţobnej obce Kestúc, 

- úhradu 20.000,- Sk Regionálnej rozvojovej agentúre Šaľa na 

vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Horná Kráľová“,  

- vypracovanie projektu na rekultiváciu skládky KO Ing. Peškom do 

fin. výšky 70.000,- Sk, 

- odstupné v sume 43.000,-Sk pre bývalú zamestnankyňu v šk. klube 

pri ZŠ, 

- pouţitie finančných prostriedkov zo zdrojov FNM SR /kompenzácia 

nákladov obce na energetické zariadenie – trafostanica do 

telocvične/ na financovanie časti faktúry za geodetické zameranie 

skládky KO, 

 

OZ uloţilo: 

- na Ministerstve ţivotného prostredia SR preveriť moţnosť 

predĺţenia prevádzky skládky KO 

- riešiť sťaţnosť občanov Sereďskej ulice na nevhodné parkovanie 

motorových vozidiel na chodníku 

- právne preveriť Zmluvu o prenájme verejného vodovodu v obci so 

spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra  
 

OZ neschválilo: 

- ţiadosť p. Rudolfa  Lenického na odstránenie trhových  stánkov z priestoru pred 

jeho cukrárňou 

- ţiadosť Ivety Bilovej o poskytnutie fin. výpomoci 

- odpredaj obecného pozemku p. Ladislavovi Ficovi, č.d.136  
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H O D Y    2006 
 

Dominantnou kultúrno-spoločenskou udalosťou v uplynulom období 

boli v našej obci hodové slávnosti. Od roku 1994 sa konajú pravidelne na 

sviatok Narodenia Panny Márie, patrónky nášho kostola. Ich trojdňový 

priebeh sprevádzali bohaté 

kultúrne, spoločenské, súťažné 

a športové akcie. 

Úvod mali v piatok 8. 

septembra, keď program 

hodových osláv zahájila tanečná 

zábava Dobrovoľného hasičského 

zboru v kultúrnom dome. 

Novinkou sa  pre hodárov 

prezentoval Obecný úrad cez 

Miestne kultúrne stredisko 

a občianske združenia v obci.  

V areáli futbalového štadióna 

vybudoval prírodný amfiteáter 

s trvalou tribúnou pre 

účinkujúcich a vybavil ho novými stolmi, lavicami a stoličkami pre 

návštevníkov. Do priestoru inštaloval večerné osvetlenie a upravil ho pre 

organizovanie rôznych súťaží. 

Na hodový program v sobotu popoludní, ktorý pripravilo MKS sa 

amfiteáter zaplnil do posledného miestečka. Postupne sa návštevníkom 

predstavila folklórna skupina Kepežďanka z Hájskeho, miestne spevokoly 

Matice slovenskej a Csemadoku, detská tanečná skupina pri ZŠ pod vedením 

p. uč. Porhajášovej a skvelý tanečný súbor JUMPING zo Šale. 
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Premiéru mala aj súťaž miestnych občianskych združení v príprave 

najchutnejšieho guláša. Súťaž bola pripravená do detailov a nevyskytli sa 

žiadne problémy. Na 

regulárnosť dohlia-

dala porota v zložení: 

Miroslav Lenčéš 

predseda poroty, 

členovia Emil Rábek, 

PaedDr. Roman Ur-

bánik, Mária Lencsé-

sová a Zdenka Tru-

bačová. Ochutnávke 

súťažných gulášov 

porota venovala veľ-kú 

pozornosť a jej 

záverečný ortieľ bol takýto : 
MO Matice slovenskej – ocenenie 

za výbornú chuť a kvalitu guláša 

PZ DUBINA – za výbornú 

konzistenciu a farbu guláša 

MO Csemadoku – za farbu 

a výbornú vôňu guláša 

MS SČK – za pikantnú chuť 

a kvalitu guláša 

Hasičský zbor – za dobrú vôňu 

a správnu hustotu guláša  

FK KFC TIBI – za extra pikan-

tnosť a príjemnú vôňu guláša 

V závere sa najmladší 

členovia hasičského zboru 

prezentovali návštevníkom 

ukážkou vodného útoku  na živý 

terč. 

Prvý hodový deň 

vyvrcholil  diskotékou s DJ 

Tabletka, pri ktorej sa do 

polnoci výborne zabával celý 

štadión. Celé podujatie so 

šarmom a vtipom výborne 

moderovala  Mgr. Veronika 

Holubková. 
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Keďže sobotňajší program a jeho atmosféra bola viac ako úspešná, 

určite sa stane na našich hodoch tradíciou. 
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 V rámci nedeľňajšieho programu sa predpoludním v miestnom 

kostole konali slávnostné sv. omše v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré 

celebroval p. kaplán Štefan Rác. 

Popoludnie patrilo športovcom, konkrétne majstrovským  stretnutiam 

7. súťažného kola: 

Mužstvo dospelých, IV.liga JV   H. Kráľová - Hurbanovo  0:2 

Družstvo dorastu, V.liga JUH    H.Kráľová - Baka   3:0 

Družstvo žiakov, KS JUH          H.Kráľová – H. Saliby    3:0 kont. 

Okrem uvedených akcií hostia a najmä deti a mládež sa mali možnosť 

zabaviť pri kolotočoch. 

Tretí hodový deň – pondelok patrí predovšetkým športu, tradičným 

exibičným stretnutiam dorastu, starých pánov a seniorskeho mužstva. 

Divákom sa predstavili :  dorast KFC TIBI – dorast Sl.Duslo Šaľa  2:5 

                         starí páni H.K.- st. páni Šaľa-Veča    1:1 

                           seniori KFC TIBI-DAC Dunajská Streda  1:7 

Na margo toho-

ročných hodov by som 

veľmi rada pozname-

nala, že v ich histórii boli 

programovo naj-plnšie, 

žánrovo najpes-trejšie 

a celkove najú-

spešnejšie. Všetkým, ktorí 

svojim dielom prispeli do 

takéhoto hodnotenia 

vyslovujem uznanie 

a úprimné poďakovanie.         

Dovidenia na obecných hodoch 2007.      Marta Lovásová, vedúca MKS 
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Z družobných aktivít obce 
 

POHĽAD NA STRETNUTIE DRUŢOBNÝCH ŠKÔL 
     

Význam terajšieho stretnutia ţiakov a pedagógov oboch druţobných škôl 

zvýrazňuje skutočnosť, ţe sa konalo v roku desiateho výročia realizácie obsahu 

zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi samosprávami obcí Kestúc a Horná 

Kráľová. Uskutočnilo sa na začiatku nového  školského roku, návšteva trvala 

dva dni a na pôde našej školy sme privítali skupinu 39 ţiakov s dvomi 

pedagógmi z Kestúcu. 

      Z bohatého programu druţobných dní vyberáme tie najatraktívnejšie : 

- tvorivé výtvarné dielne na ZŠ, v rámci ktorých ţiaci oboch škôl predviedli 

nápaditosť a šikovnosť v modelovaní sadrových figúr, poväčšine zo 

zvieracej ríše. 

- Stretnutie ţiakov a pedagógov hostí so starostom obce PaedDr. Jánom 

Veresom. 

- návšteva predstavenia divadelnej hry Robot Robko v kultúrnom dome, 

ktorú pod vedením učiteľky Mgr. Veroniky Holubkovej naštudovali ţiaci 

KDDS – Kráľovského detského divadelného súboru pôsobiaceho pri ZŠ. 

Príbeh hovorí o láske a vzťahu medzi dvomi generáciami. 

- Prehliadka okresného mesta Šaľa s plavbou na výletnej lodi po rieke Váh. 

- Exkurzia na farme Humanita v Kráľovej nad Váhom, prehliadka zvierat 

a jazda na osedlaných koňoch. 

- Návšteva výstavy v Štátnom archíve v Šali o histórii a osudoch Ţidov na 

juţnom Slovensku. 

S priateľmi sme sa rozlúčili v Šali v nádeji, ţe sa opäť stretneme o rok. Ja 

však verím,  ţe to bude skôr, lebo priatelia sa navzájom stretávajú radi. 

                                             PaedDr. Roman Urbánik, riaditeľ ZŠ  
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TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE BÚČ 

 

 Po vlaňajšku, kedy sa družobný turnaj konal u nás, v tomto roku 

turnajové popoludnie zorganizoval starosta Búču János Szigeti. Konal 

sa v poslednú augustovú sobotu a našu obec na turnaji reprezentovali 

futbalisti KFC TIBI za účasti starostu obce PaedDr. Jána Veresa 

a prezidenta klubu Ladislava Kokeša. Turnaj  sa  hral vyraďovacím 

systémom a trojicu družobných obcí  Búč, Kestúc a H. Kráľová 

doplnilo mužstvo budapeštianskeho amatérskeho futbalového klubu. 

Športovým účinkovaním a dosiahnutými výsledkami nás chlapci 

ani tento raz nesklamali. Turnaj bez prehry vyhrali a športovú vitrínu 

na štadióne zdobí ďalšia vzácna futbalová trofej.      Výsledky mužstva 

KFC TIBI: 

 

H.Kráľová – Budapešt. futbal.klub  10 : 1 

Búč – H. Kráľová                                1: 3 
 

Umiestnenie mužstiev: 

 

l. Horná Kráľová 

2. Búč 

3. Kestúc 

4. Bud.amatérsky klub 

K medzinárodnému športovému úspechu, mužstvu a vedeniu 

klubu blahoželám, a ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce. 
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Pripravované kultúrne akcie: 

 

- Vianočná akadémia ţiakov ZŠ 

- Silvestrovská tanečná zábava, ktorú  usporiada fi Aku-plast Horná 

Kráľová 

- Privítanie Nového roka 2007, slávnosť pred MKS  v pondelok 1. 

januára 2007, ktorá vyvrcholí novoročným ohňostrojom. 

- Tradičné divadelné predstavenia v podaní členov div. súborov 

občianskych zdruţení v obci a ZŠ 

 

Nezmenené dane a poplatky v roku 2007: 

 

- poplatky za vývoz komunálneho odpadu pre fyzické a právnické 

osoby zostávajú nezmenené t.j. 110,- Sk pre občana a 300,- Sk pre   

firmy a právnické osoby 

- dane z nehnuteľnosti  zostanú v pôvodnej výške      ,- Sk 

- poplatok za psa 50,-Sk 

 

Ešte o voľbách 

- ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva bude     v 

piatok 29. 12. 2006. 

- Účasť na voľbách v našej obci bola 56,54%-ná, čo jen nad 

celoštátny priemer.   

- Najstaršou  občiankou, ktorá sa aktívne zúčastnila volebného aktu     

bola 84 ročná p. Irena Szöllösyová, ul. Nad humnami č. 687.  

- Naopak, najmladšími voličmi boli 18 roční prvovoliči, ktorých bolo 

vo volebných listinách zapísaných deväť. 

  

Blahoţelanie  

 

- Odstupujúci starosta PaedDr. Ján  Veres zablahoţelal svojmu  

nástupcovi p. Emilovi Rábekovi k zvoleniu do funkcie a v jeho 

zodpovednej práci pri zveľaďovaní a rozvoji obce mu zaţelal veľa 

iniciatívy, úspechov a zdaru. 
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ŠPORT                          ŠPORT                           ŠPORT                            ŠPORT 

 
 

NAŠI FUTBALISTI PO JESENI 
 

Spokojnosť s účinkovaním našich troch druţstiev v krajských majstrovských 

súťaţiach moţno vysloviť len u dorastu a ţiakov. 

Ţiaci  v KS-JUH sa priebeţne pohybovali na špici súťaţnej skupiny a aj 

v záverečnej tabuľke jesene skončili na druhom mieste s rovnakým počtom 37 

bodov  ako víťazné druţstvo Trstíc. 

Dorast v V. lige-JUH si vďaka záverečnému finišu vybojoval tretiu priečku 

jesennej tabuľky a získal medailovú pozíciu. 

Najmenej radosti v priebehu jesene robili svojim priaznivcom IV-ligoví hráči 

seniorského muţstva. Ich nevýrazná hra, nedostatočné herné nasadenie, malá 

bojovnosť a nízka strelecká aktivita sa zúročili a premietli do ukazovateľov 

záverečného umiestnenia muţstva. Z 15 odohraných majstrovských stretnutí 6 

prehrali, v 5-tich remizovali a 5 stretnutí vyhrali. Súperom dali 17 gólov a 29 gólov 

inkasovali. So 17-mi bodmi skončili v dolnej časti tabuľky, na 12. mieste. 

Po náročnej zimnej príprave priaznivci hornokráľovského futbalu právom 

očakávajú od muţstva jarný reparát. 

 
NEZVYČAJNÝ NÁLEZ 

sa v tohoročnej hubárskej sezóne podaril pánovi Štefanovi RÁBEKOVI, bývajúcemu 

na ulici Nad humnami č.697. 

Pri jednej z letných hubárskych prechádzok objavil na okraji močenského 

hája, na vrbe, v jednom trse v našich podmienkach menej známu hubu SÍROVEC 

OBYČAJNÝ. Vážila neuveriteľných 38,5 kg. Podľa mykológov sa jedná o veľmi 

hodnotnú, chutnú jedlú hubu, použiteľnú na prípravu bežných hubárskych jedál, 

rôznych špecialít, ale je vhodná aj na zaváranie. 

Šťastný nálezca sa so svojim „gigantom“ ochotne podelil so známymi, 

priateľmi a hubárskymi labužníkmi. 
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Vítajte medzi nami:   

 

 

Martin Sabo,  nar. 9.8.2006,  Hlavná  ul.729 

Frank Lakatoš,  nar. 31.7.2006,  Malá Kráľová 227 

Ester Rábeková,  nar. 31.8.2006, Vinohradnícka ul. 611 

Andrea Kolláriková,  nar. 5.9.2006, Malá Kráľová 227 

Sebastian Slamka,  nar. 26.9.2006, ul. Nad humnami 693 
 

Blahoţeláme novomanţelom: 

 

 

Rastislav Lenčéš  Slávka Popelková 

Školská 371                  Hájske 
 

Ľuboš Sysel                   Ing. Helena Nerečová 

Sliváš  352                     Svätoplukovo 
 

Gabriel Nagy                Miroslava Kuţelová 

Sereďská 668               Šaľa 
 

Juraj Švondra             Ingrid Lenická 

Malá Kráľová 243      Močenok 
 

Michal Uher                Tatiana Pintérová 

Hlavná 515           Veľké Záluţie 
 
 

 

Navţdy nás opustili: 

Vincent Studený 69 r., Magdaléna Kalabová 76 r., Štefan Dúcz 73 r.,    Irena 

Packová 64 r., Mária Ristová 81 r., Mária Hradská 93 r., Jaroslav Blcha 28 

r.,  Helena Tóthová 86 r., Július Ištokovič 65 r., Ján Bako 41 r., Irena 

Rábeková 73 r. 
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ŠŤASTNÉ  A VESELÉ VIANOCE 
Zima ide zďaleka 

bolestná a čistá. 

Mama pečie, vypeká, 

na Vianoce chystá. 

Medovníky, koláče 

deťom za koledu. 

Na Vianoce k domovu 

všetky cesty vedú. 

 

K veršu a  želaniu ešte vianočný recept 
 

BABKINE DVOJFAREBNÉ HNIEZDA 
 

Čo potrebujeme: 500 g hladkej múky, ½ bal. prášku do pečiva, 200 g  práš. 

cukru, 1 vanilka, 2 vajcia, 200 g masla, 1 PL kakaa, 1 bielok na potretie. 

Postup:Múku, prášok do pečiva, práš. cukor a vanilkový cukor preosejeme 

na dosku. Do múky pridáme vajcia a nastrúhame maslo. Vymiesime cesto. 

Rozdelíme na dve časti. Do jednej pridáme kakao a dobre to premiesime. 

Cestá rozvaľkáme na hrúbku 3 mm. Svetlý plát potrieme bielkom a poloţíme 

naň kakaový plát. Stočíme ich ako roládu. Zrolované cesto odloţíme na 30 

min. do chladničky. Vychladnutú roládu potom pokrájame na kolieska hrubé 

asi 1 cm. Poukladáme na plech, trošku ďalej od seba a upečieme pri  teplote 

190 stupňov cca 10-12 minút. 

Čas prípravy: 50 minút 

Počet kusov : 80  



S v o j i m   č i t a t e ľ o m   
Š ť a s t n ý  n o v ý  r o k  2 0 0 7   
ž e l á  r e d a k č n á  r a d a  K Z  
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