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Vianočné trhy 2017
Vôňa vianočného punču pod rozsvietenými 

svetlami a rozsvieteným stromčekom je naj-
lepšia voľba ako sa nabudiť tou pravou atmo-
sférou najkrajších sviatkov v roku.

Naša obec v spolupráci s Miestnym kultúr-
nym strediskom zorganizovala dňa 9.12.2017 
4. ročník vianočných trhov na našom trhovisku.

Podujatie otvoril s prianím príjemnej via-
nočnej atmosféry starosta obce Emil Rábek. 
Krásne vianočné piesne a koledy zaspieval 
náš FS Kráľovanky, deti zo základnej školy  
a FS Kepežďanka.

Vianočné mestečko navštívil aj Miku-
láš, anjel a čert, ktorí našim najmenším 
ponúkali cukrovinky.

Návštevníci trhov si mohli v stánkoch  
s občerstvením zakúpiť vianočný punč, 
varené víno, vianočný punč pre deti, ci-
gánsku pečienku, pečenú klobásu a via-
nočnú kapustnicu.

Vianočnú atmosféru dotvoril aj predaj via-
nočných oblátok, darčekových predmetov, 
vianočných ozdôb a medu, ktoré nám vyrobili 
šikovné ruky našich predajcov.

V strede trhoviska sa deti aj dospelí za-
stavili pri našom vyzdobenom betleheme, 
tešili sa z rozsvieteného vianočného strom-
čeka ako symbolu Vianoc a nachvíľu zabudli  
na predvianočný stres.

Anna Vencelová

 Foto: Ivan Števko
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Vo Vianociach ide o čosi viac
Milí priatelia, ešte predtým, ako zložíme  

zo stola starý kalendár a položíme naň nový, 
budeme sláviť Vianoce. Čím sú pre nás Via-
noce? V týchto predvianočných dňoch sme 
svedkami všestrannej aktivity, ktorú vyvíjame 
preto, aby sme prežili niekoľko hodín inak ako 
cez celý rok. Koľko starostí s darčekmi, aby 
sme prekvapili. Zháňanie ozdôb, originálneho 
betlehemu či receptu na vianočné pečivo. Stojí 
to za to? Je to predsa deň ako všetky ostatné. 
Alebo predsa iný? Nech už je to akokoľvek, 
nechceme sa zrieknuť čara Vianoc. Avšak 
majú byť Vianoce len sviatkami nostalgic-
kých spomienok z detstva alebo hrou farieb  
na stromčeku? Alebo v nich ide o čosi viac?

Jeden vianočný príbeh hovorí o malom 
chlapcovi, ktorý bol hrdý na to, že jeho starý 
otec vedel vyrezávať drevené figúrky. Raz sa 
tak zadíval na vyrezávané postavičky, že jeho 
myseľ celkom splynula so svetom figúrok. 
Spolu s pastiermi a kráľmi vošiel do maštale 
a odrazu stál pri dieťati v jasliach. Vtedy si 
uvedomil, že má prázdne ruky. Všetci niečo 
priniesli, iba on nie. Rozrušený rýchlo pove-
dal: „Sľubujem ti to najkrajšie, čo mám! Dám 
ti môj nový bicykel alebo elektrickú železni-
cu.“ Dieťa  v jasliach s úsmevom povedalo: 
„Ale ja nechcem tvoju elektrickú železnicu. 
Podaruj mi svoju poslednú slohovú úlohu!“ 
„Poslednú slohovú úlohu? Ale veď tú som 
napísal úplne mizerne!“ ,,Práve preto ju 
chcem“, odpovedalo Dieťa a pokračovalo: 
„Daj mi vždy to, čo je mizerné. Preto som 
prišiel na svet. No chcel by som od teba aj 
niečo iné – tvoj pohár na mlieko.“ Teraz malý 
chlapec zosmutnel. „Môj pohár na mlieko? 
Ale ten je predsa rozbitý!“ „Práve preto ho 
chcem“, povedalo Dieťa milo a dodalo: „Mô-
žeš mi vždy doniesť všetko, čo sa ti v živote 
rozbije, lebo ja to chcem napraviť.“ A hlas 

z jasličiek pokračoval: ,,Do tre-
tice by som ešte niečo rád od 
teba dostal. Daruj mi odpoveď, 
ktorú si dal svojej mame, keď sa ťa opý-
tala, ako sa mohol pohár na mlieko rozbiť.“ 
Tu už sa chlapec rozplakal a priznal: „Vtedy 
som mame klamal. Povedal som, že pohár ná-
hodou spadol na zem, no v skutočnosti som 
ho ja od zlosti hodil na zem.“ „Práve preto 
chcem tvoju odpoveď,“ povedalo Dieťa, „pri-
nes mi vždy všetko, čo je v tvojom živote zlé, 
mizerné, nepravdivé, vzdorné... Ja som preto 
prišiel na svet, aby som ti odpustil, aby som 
ťa vzal za ruku a ukázal ti správnu cestu.“

Áno, milí priatelia, Vianoce sú časom,  
v ktorom nás Boh prostredníctvom betlehem-
ského dieťaťa uisťuje, že nás miluje takých, 
akí sme, aby sme sa mohli postupne stávať 
takými, akými máme byť. Toto znamenajú 
Vianoce. Udalosť vianočnej noci nezačína 
slovami „Bol raz jeden kráľ“, ale Vianoce 
nám hovoria, že v konkrétnom čase, na kon-
krétnom mieste vstúpilo do tohto sveta po-
divuhodné dieťa, v ktorom sa nebo spojilo  
so zemou, Boh s človekom a čas s večnosťou. 
V Ježišovi sa Boh skláňa k človeku, prichádza 
do našej úbohosti, vydaný napospas ľuďom, 
ale ako každé dieťa – stáva sa maličkým s po-
trebou ľudskej lásky. A je to on, ktorý prináša 
nové svetlo do tmy našich životov. On osvetlil 
nočný čas. Noc našich temnôt, nepochopení, 
zlyhaní, noc našich strachov Boh urobil svä-
tou nocou. A práve prijatie tohto tajomstva 
dáva Vianociam čaro, farbu, hodnotu, svetlo 
a teplo.

Všetkým vám prajem, aby ste počas Vianoc 
objavili práve toto posolstvo, ktoré dá nielen 
našim Vianociam, ale celému nášmu životu 
novú hodnotu. 

                    Ľuboš Utekal, kaplán farnosti
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Naša obec bola úspešná s projektom vý-
stavby zberného dvora. Výzvu vyhlásilo 
ministerstvo vnútra, v súčasnosti už je pod-
písaná zmluva s riadiacim orgánom. Išlo  
o zákazku s nízkou hodnotou, obec hľadala 
zhotoviteľa elektronickou akciou. Laicky 
povedané: obec zadá zákazku do systému, 
firmy na ňu reagujú a po uzavretí vzíde ví-
ťaz, resp. uchádzač, ktorý dá najnižšiu cenu. 
Keďže v systéme nie je vidno, aké firmy 
dávajú ponuky, obec sa zhotoviteľa dozvie  
až po skončení elektronickej aukcie.

Aby sme boli presní, prebehli tri výbery. 
„Jeden bol na samotnú výstavbu zberného 
dvora, druhý na stroj a tretí na stojiská,“ 
informoval starosta Emil Rábek.

Rozmenené na drobné: v obci budú dve 
stojiská, zberné miesta s kontajnermi. Jedno 
pri artézskej studni, druhé v Malej Kráľo-
vej. „Dodávateľ vybuduje ohradenú betó-
novú plochu s rozmermi tri krát dva metre. 
Budú na nej tri 1100 litrové kontajnery, ur-

čené na triedený odpad,“ povedal starosta. 
Túto časť bude realizovať firma Inex Haus-
garden z Močenku.

Táto firma vyhrala aj druhý výber, výstav-
bu samotného zberného dvora. Tá sa už za-
čala, stará časť bola zbúraná, v súčasnosti sa 
stavia nová. Pri vstupnej bráne bude váha. 
Výstavba by mala byť ukončená do konca 
kalendárneho roka.

Obec získala financie aj na nákup čelného 
nakladača. Zákazku vyhrala v elektronickej 
aukcii firma Terrastroj z Bratislavy, nakla-
dač s lyžicou vie dodať obci za 74 500 eur. 
Vedenie obce však chcelo k stroju kúpiť 
ďalšie príslušenstvo, hlavne podkopové za-
riadenie. Vie to dodať aj spomínaná firma, 
obec to však musí doplatiť zo svojho. Ide  
o sumu takmer 16 000 eur, stroj sa tak sta-
ne viacúčelným a použiteľným pri prácach  
v celej obci. Poslanci napokon nákup ďalších 
častí schválili, za boli piati, zdržali sa traja.

Ladislav Odráška

Zberný dvor by mal stáť do konca roka

Rozhodnutím č. 6/2017 
Z.z. boli vyhlásené voľby 
do orgánov samospráv-
nych krajov a konali sa  
v sobotu 4. novembra 
2017 v čase od 7.00  
do 22.00 hod.

 V obci Horná Kráľová 
sa volilo v jednom voleb-
nom okrsku, miestom ko-
nania volieb pre celú obec 
bola zasadacia miestnosť 
Obecného úradu.  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 Foto: Ladislav Odráška



5

                                                                                                                            

´

                                                                           

                                                                                                                   královské zvesti

Funkciu predsedkyne okrskovej voleb-
nej komisie v Hornej Kráľovej zastávala 
Mária Paškevičová.      

   
Okrsková volebná komisia v Hornej 

Kráľovej zistila tieto výsledky.
Počet voličov zapísaných v zozname 

voličov: 1559
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hla-

sovaní: 257
Počet platných hlasovacích lístkov odo-

vzdaných pre voľby do zastupiteľstva Nit-
rianskeho samosprávneho kraja: 237

Počet platných hlasovacích lístkov odo-
vzdaných pre voľby predsedu Nitrianske-
ho samosprávneho kraja: 254  

   
Počet platných hlasov odovzdaných pre 

jednotlivých kandidátov na predsedu Nit-
rianskeho samosprávneho kraja podľa po-
radia na hlasovacom lístku :

1. Milan Belica, doc. Ing., PhD   91
2. Iván Farkas, Ing.,   12
3. Ján Greššo, Mgr, art.,   60
4. László Hajdu, Mgr.     3
5. Renáta Kolenčíková Mgr.   5
6. Ján Marko                                    1
7. Peter Oremus, Ing., PhD.,          44
8. Milan Uhrík, Ing., PhD.,            38

Za predsedu Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja bol zvolený :

Milan Belica, doc. Ing., PhD. - SMER-so-
ciálna demokracia, SNS, MOST – HÍD

 Počet platných hlasov odovzdaných 

pre jednotlivých kandidátov na poslancov 
Nitrianskeho zastupiteľstva podľa poradia  
na hlasovacom lístku :

1.   Martin Alföldi, MUDr.,          114
2.   Róbert Andráši, Ing.                 62
3.   Zsolt Baranyay, Mgr.                23
4.   Róbert Baros, Ing.,                   14
5.   Juraj Bednárik                          27                                                        
6.   Jozef Belický, Mgr.,                 71
7.   Regan Belovič, MUDr.            40
8.   László Hajdu, Mgr.,                 11
9.   Peter Hlavatý                           58
10. Štefan Jancsó, Ing.,                  16
11. Michal Janoško                        28
12. Peter Kišš, Mgr.,                      26
13. Ildikó Kőrösi, Mgr.,                 16
14. Jozef Kozaňák, Ing.,                12
15. Marek Molnár                          39
16. František Mrázik, Ing.,             50
17. Roman Szabó, JUDr.,               43
18. Róbert Tölgyesi                        27
19. Milena Verešová                       76
  
Do zastupiteľstva Nitrianskeho samo-

správneho kraja boli vo volebnom
obvode č. 5 Šaľa zvolení :
1. Jozef Belický, Mgr. -  SMER - sociál-

na demokracia, SNS, MOST – HÍD
2. Martin Alföldi, MUDr. - nezávislý 

kandidát
3. Róbert Andráši, Ing. - SMER-sociál-

na demokracia, SNS, MOST – HÍD
4. Ildikó Kőrösi, Mgr.  - Strana maďar-

skej komunity – Magyar Közösség Pártja
 Monika Vörösová, zapisovateľka

Hodina deťom
Hodina deťom je celoročná zbierka  

na podporu projektov pomáhajúcim deťom 
a mladým ľuďom na celom Slovensku.

Zapojili sa aj žiaci našej základnej 
školy, ktorí boli aktivistami verejnej 

zbierky „ Hodina deťom“. 
V piatok 10.11.2017 vyšli do ulíc  

a od obyvateľov našej obce vyzbierali 
sumu 289,55 eur.

Anna Vencelová
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ôsme zasadnutie OZ sa konalo dňa 27. októbra 2017 a zúčastnilo sa ho  

7 poslancov. Na programe bolo osem bodov. 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom roku 2016/2017 predniesla poslancom PaedDr. Blan-
ka Horáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Horná Kráľová. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  
v Hornej Kráľovej podalo na OZ žiadosť o refinancovanie školských skri-

niek v celkovej sume 6 201,- Eur. Odkladacie skrinky poskytnú žiakom osobný priestor 
nielen na odloženie odevov a obuvi, ale i výtvarných potrieb, dresu na cvičenie, prezúvok  
a učebníc, ktoré nie je potrebné nosiť domov na ďalšie vzdelávanie. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 predniesla poslancom Eva Hippová.
OZ schválilo:  
- refinancovanie školských skriniek v celkovej sume,
- municipálny úver – Superlinka vo výške 25.000,- Eur, ktorý bude zabezpečený  

      zmenkou, poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s.,
- Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

       stavebnými odpadmi na území obce Horná Kráľová,
- poskytnutie 1m3 dreva na kúrenie pre Margitu Stojkovú, pre Ivana Bila, Ivetu Kotlárovú,
- dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 pre: Občianske združenie zväzu zdravotne 

      postihnutých vo výške 500 Eur, MO Matice Slovenskej vo výške 600 Eur,  
      MO Csemadok-u  vo výške 500 Eur, MS SČK vo výške 500 Eur, PZ DUBINA  
      vo výške 500 Eur, FK KFC Horná Kráľová vo výške 19 500 Eur,

- poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,- Eur na opravu vstupného svetlíka  
       nad vchodovými dverami do kostola, 

-  vyradenie kníh v obecnej knižnici v roku 2017 v počte 97 kusov, vo výške 100,74 Eur.

OZ neschválilo:
- jednorázový finančný príspevok pre Alexandru Kotlárovú, Zlaticu Bilovú, Michaelu  

       Bilovú, Andreu Kollárikovú,
- mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce pre FK KFC Horná Kráľová, mimoriadnu dotáciu  

      z rozpočtu obce  pre MO Csemadok-u, 
- žiadosť o prehodnotenie – zníženie sadzby dane z nehnuteľností pre Spolok urbárov  

      a želiarov v Hornej Kráľovej.
OZ nesúhlasilo s umiestnením stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádz-

ke: Hostinec Kráľovan. Poslanec Tibor Rábek interpeloval ohľadom verejného osvetlenia, 
ktoré nesvieti v časti ulíc Hlavná, Domoviny. Starosta obce mu hneď odpovedal, že je to 
výpadkami elektrickej energie, pretože elektrickému vedeniu zavadzajú konáre stromov a tie 
vyhadzujú jednu fázu. Konáre stromov treba opíliť.   
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OZ berie na vedomie:
- otázku poslanca Michala Lencsésa, prečo sa v občasníku Kráľovské zvesti, v článku  

    O čom rokovalo OZ, ako sa hlasovalo, píšu konkrétne mená poslancov a žiada toto  
       prešetriť u právnika,

- otázku poslanca Michala Lencsésa, že kto schvaľuje komisiu na verejné obstarávanie  
      a žiada toto prešetriť u právnika,

- kontrolu plnenia uznesenia z  augustového zasadnutia OZ,
- vyhodnotenie činnosti komisie kultúry, školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže a športu 

      bez pripomienok,
- otázku poslanca Františka Lešša ohľadom umiestnenia dopravného zrkadla na pôvodné 

      miesto na Sereďskej ulici,
- pripomienku poslanca Miloša Kopiaryho ohľadom úpravy okolia sochy Božského srdca,
- informatívnu správu starostu obce o vytvorení únikového východu v podkrovnej triede  

      v základnej škole.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že ak chcú robiť zmeny v poplatkoch, treba  
na decembrové zasadnutie OZ pripraviť konkrétne znenie úpravy VZN. Poslanec Miloš Ko-
piary sa pýtal, či cestu v Malej Kráľovej, po rozkopaní optických káblov dajú do pôvodného 
stavu, nakoľko tam zostala jama. Starosta obce odpovedal, že bolo prisľúbené od firmy, ktorá 
realizovala výkop, že všetky cesty dajú do pôvodného stavu. Poslankyňa Mariana Zabáková 
sa pýtala prečo rozhodnutia na dane neboli rozposlané do domácností. Hlavný kontrolór od-
povedal, že každá domácnosť by mala dostať rozhodnutia na daň. Poslanec Tibor Rábek sa 
pýtal, či sa nedá ešte požiadať Slovak Telekom o zapracovanie káblov na kamery do káblov 
optickej siete. Starosta obce odpovedal, že preverí či sa ešte dá zapracovať táto požiadavka. 
Manželia Sklenároví podali na OZ žiadosť o úpravu svahov potoka pri ich rodinnom dome. 
Popri dome tečie potok. Do neho tečie prítoková voda z prívalových dažďov a potok sa zaná-
ša rôznym odpadom. Voda sa z neho vylieva aj na hlavnú cestu, kde nie je chodník. Vyliaty 
potok robí starosti aj iným občanom, zabraňuje im v chôdzi a znečisťuje prostredie. OZ sú-
hlasilo s vyčistením potoka na ulici Malá Kráľová. 

Miriam Sklenárová

Poriadne problémy obyvateľom našej 
obce narobili vysoké koruny stromov – 
konáre, ktoré zasahujú do elektrického 
vedenia.

Pri veternom počasí konáre stromov 
spôsobili skrat a vyhadzovanie poistiek 
na verejnom osvetlení a samozrejme  

aj v niektorých domácnostiach.
Z tohto dôvodu sa obec rozhodla,  

že opíli konáre stromov, ktoré zasahujú 
do vedenia. Pílenie konárov a ich od-
voz na bio skládku vykonali pracovníci 
obecného úradu, za čo im patrí vďaka.

Anna Vencelová

Výpadky elektrického osvetlenia
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V predchádzajúcich číslach sme vám 
priniesli článok o pohrome v našej obci  
v roku 1947 a spomienky priamych 
účastníkov tejto nepríjemnej udalosti.  
V tomto čísle prinášame druhú a zároveň 
záverečnú časť spomienok našich obča-
nov, ktorí ju zažili na vlastnej koži.

Pán Ján Vörös, ulica Hlavná,  spomína:
„Videl som blížiť sa k dedine mračno, tak 

som sa vybral aj so svojimi kravami domov. 
Tesne pred dedinou ma už zastihla búrka. 
Najprv mi zobral vietor z hlavy moju novú 
čiapku. Tak som utekal za ňou. Keď som vi-
del, že ju nedokážem zachrániť, dážď bol 
silný, tak som zachraňoval svoj život. Chcel 
som sa dostať do najbližšieho domu /Rá-
bek Ernest, terajšia Hlavná ulica/, domáci 
však pre silný vietor nevedeli otvoriť dvere. 
S ťažkosťami, ale nakoniec sa im podarilo 
otvoriť. Tam som prečkal búrku. Pohľad, 
ktorý sa mi naskytol po krupobití však bol 
aj pre mňa desivý. Všetko bolo zničené. Ni-
kde naokolo nebola ani jedna brána, pri 
domoch žiadny plot, hospodárske budovy 
boli zničené.... 

Moja mama /Margita Vörösová, rod. 
Vencelová/ išla domov z poľa s Kalabo-
vou Ilonkou. Bola posledná, kto ju videl 
ešte živú. Veľká a prudká voda ju odniesla  
a v týchto vodách, ako som už spomínala, 
našla svoju smrť.

Mama sa ukryla u pána Vojtecha Rábeka, 
ktorému víchrica strhla z domu celú strechu 
a odniesla ju až k tretím susedom. 

Škody, ktoré popisujem, boli obrovské. 

Našťastie prišla pomoc od štátu. Pracovní-
ci z ministerstva prišli do dediny, odhado-
vali škody a ľuďom dávali odškodné, aby 
dokázali prežiť, aby dokázali čeliť ťažkým 
časom, ktoré mali pred sebou.“ Pán Vörös 
s úsmevom dodáva: „Aj vtedy sa našli jed-
notlivci, ktorí ťažili zo situácie. Úmyselne 
poškodili to, čo im zostalo, aby dostali viac 
peňazí. 

Aj pomoc, ktorá prišla od štátu, však bola 
málo na prežitie. Museli sme hľadať ďal-
šie riešenie v podobe práce. Ako 15-ročný 
som sa nemohol zamestnať, tak som zobral 
rodný list brata, ktorý mal už osemnásť  
a zamestnal som sa v Bratislave, aby som 
doniesol nejaký zárobok.

Potravu pre dobytok sme chodili kupovať 
do okolitých obcí.“  

 
P. Margita Sklenárová, ulica Hlavná si 

zachovala nasledovné spomienky: 
„Pracovala som na našom poli, mala 

som už len kúsok k dokončeniu svojej prá-
ce, keď som uvidela blížiace sa mraky. 
Pretože dlho nepršalo, priala som si, aby 
napršalo, aj keby som prácu nedokončila. 
Mraky boli hrozivé. Biele mračno mi pri-
pomínalo záclonu zavesenú na šnúrke, kto-
rá sa blížila k dedine veľkou rýchlosťou. 
Svoju prácu som naozaj nedokončila, lebo 
sa spustil hrozne silný vietor. Musela som 
pobaliť svoje veci a hľadať úkryt. Vietor 
bol čoraz silnejší a kvapky dažďa sa zača-
li miešať s ľadovcom. Veľmi som sa bála, 
pomyslela som si, ako by bolo dobre vedieť 
lietať. No vzápätí som tú myšlienku aj za-

Občania spomínajú na pohromu spred 70-tich rokov  
(II. časť)
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vrhla, lebo sila vetra ma skutočne unášala 
vo vzduchu. Našťastie sa mi podarilo do-
stať do dediny do najbližšieho domu, kde už 
našlo útočisko viac ľudí. Moju pozornosť 
zaujala jedna pani, ktorá stála na gánku  
a snažila si zakryť svoje obnažené telo, pre-
tože šaty, ktoré mala na sebe boli značne 
roztrhané. 

   Keď búrka mierne utíchla snažila som 
sa po veľkej vode dostať domov. Cestu som 
hľadala iba spamäti. Nakoniec sa mi však 
podarilo dostať domov. Mama nás už ne-
trpezlivo čakala, lebo všetci sme boli pred 
búrkou vonku na poliach. Na našom dvore 
som videla veľkú spúšť. Sušiareň, ktorá stá-
la na dvore, bola rozbitá na márne kúsky. 
Moja mama nám povedala, že uvidela iba 

veľkú vodu, jej tlak zdvihol sušiareň do výš-
ky. Keď dopadla na zem, veľká voda s po-
mocou vetra ju rozmlátili na márne kúsky. 
Jedna moja sestra prišla domov celkom 
dobitá, silný vietor ju vtlačil do okolitých 
plotov, na tele mala samé modriny a krvavé 
miesta od nárazov. 

S odstupom času si p. Sklenárová spome-
nula aj na veselú príhodu, na ktorej sa te-
raz pousmiala. Sestra po búrke zbadala, že 
z nohavičiek jej zostala iba samotná guma.      

To sú spomienky našich žijúcich obča-
nov. O tejto prírodnej katastrofe sa im roz-
právalo ťažko. Bol to deň hrôzy, a dúfajú, 
že sa už nikdy nezopakuje... 

 Veronika Holubková

Predvianočné posedenie členov OZ zväzu  
zdravotne postihnutých

V mesiaci december naša organizácia za-
chováva tradíciu osláv sv. Mikuláša.

6. december - deň sv. Mikuláša bol pre 
našich členov výnimočný. V sále miestneho 
kultúrneho domu sme privítali vzácnu náv-
števu, ktorá prichádza len raz do roka. Poteší 
najmä najmenších, ale určite aj tých, ktorí 
majú v kútiku duše kúsok dieťaťa a radujú 
sa aj v dospelosti. Zavítal k nám Mikuláš. 

Slávnostne vyzdobená sála kultúrneho 
domu čakala na členov organizácie. 

Mikuláša sme privítali kultúrnym progra-
mom, ktorý pripravili detičky zo základnej 
školy.

Na toto posedenie prijal pozvanie aj sta-
rosta obce E. Rábek, ktorý sa vo svojom 
príhovore pochvalne vyjadril o činnosti 

organizácie a poprial im veľa spokojnosti  
a ďalšieho pracovného elánu do budúceho 
roku.  

Nasledovalo bohaté občerstvenie pre čle-
nov, po ktorom prítomní posedeli v družnej 
debate a pri speve ľudových piesní. O dob-
rú náladu a pohodu sa postaral p. Horváth, 
ktorý spevákov doprevádzal hrou na harmo-
nike. 

V tomto uponáhľanom svete dobre padlo 
na chvíľu sa zastaviť a stráviť príjemné po-
poludnie v kruhu známych. 

Pre členov organizácia pripravila ešte  
v predvianočnom období návštevu vianoč-
ných trhov v Trnave.

Veronika Holubková,
predsedkyňa OZ ZZP
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Na naše vlastné veci si dávame veľký 
pozor a sme úzkostliví na ich poškode-
nie. Na spoločný či verejný majetok ale-
bo veci už tak citliví nie sme. Dôkazom 
toho sú viaceré oznamy a zistenia o po-
škodenom alebo zničenom majetku či 
vandalizme, ktoré boli nahlásené všíma-
vými občanmi v našej obci. Našťastie, 
nie všetci ľudia sa riadia heslom „Nehas, 
čo ťa nepáli!“ a aj veci cudzie a verej-
né sa ich dotýkajú natoľko, že pri akej-
koľvek závažnejšej závade v našej obci 
kontaktujú obecný úrad a dožadujú sa 
zjednania nápravy.

Zopár postrehov:
Vandali na miestnom trhovisku pokres-

lili trhové stánky nepeknými kresbami, 
boli poškodené lišty a polámané črepníky. 
Pritom miestne trhovisko obec vybudova-
la len nedávno za naše spoločné finančné 
prostriedky.

 
Pri artézskej studni a pri bývalej hasič-

skej zbrojnici máme umiestnené kontaj-
nery na nepotrebné šatstvo a sklo. Slušní 
ľudia umiestňujú šatstvo do kontajnerov 
a vandali ho odtiaľ vyberajú a nechávajú 
pohodené v okolí kontajnerov. Upozor-
ňujeme občanov aby vrecia neboli šat-
stvom natlačené, lebo sa potom nezmestia  
do otvoru na zbernej nádobe.

V časti „Malomút“ obec prevádzkuje bio 
skládku. Každý náš občan tam môže bez-
platne vyviesť bio odpad ktorý mu vznikne 
v domácnosti. Samozrejme, málokto od-
pad vytriedi, haluzovinu napravo a bylinný 
odpad naľavo. Nahádžeme všetko na jednu 
kopu a to ešte do stredu cesty. Však čo nie-

koho po tom, že druhý občan nemá mož-
nosť sa tam dostať. Staré váľandy, okná, 
sklo a iný odpad čo máme doma, na bio 
skládku nepatrí. Najnovšie si niekto dovolí 
skládku zapáliť, pričom všetci vieme, že je 
to protizákonné. 

Na zastávke pri artézskej studni niekto 
nechal pri odpadkovom koši pneumatiku 
z auta. Takýto odpad nepatrí do komunál-
neho odpadu, občan ju môže odovzdať  
v ktorejkoľvek predajni pneumatík alebo  
v ktoromkoľvek pneuservise. Preto žia-
dame občanov, aby takýto druh odpadu 
neodkladali na verejných priestranstvách,  
ale umiestnili ho na miesto na to určené.

V areáli ihriska vandali polámali dvere 
na WC a sedačky na tribúne natreli výkal-
mi. Čo sa už k tomuto dá dodať?!

Všetci sa snažíme, aby naša obec bola 
čistejšia a krajšia, vynakladáme úsilie, kto-
ré je v niektorých prípadoch zbytočné, pre-
tože vandali ničia, čo im príde pod ruku. 
Za konaním týchto osôb môže byť čokoľ-
vek – puberta, nahromadená zlosť, emočné 
vypätie, alkohol, prípadne iné faktory. Ani 
jeden z nich však nikoho neoprávňuje, aby 
svoje problémy riešil na úkor niekoho iné-
ho. Ani jeden z týchto, alebo podobných 
faktorov nikoho neospravedlňuje za ich 
nezákonné konanie. Prosíme všímavých 
občanov, ak budú svedkami takéhoto ko-
nania, aby nahlásili na obecný úrad, kto sa 
takéhoto konania dopúšťa, aby mohli byť 
vandali potrestaní.

                                              František Lešš,
 predseda komisie verejného  poriadku

Vandalizmus v našej obci pokračuje...
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Vždy nás veľmi poteší záujem oby-
vateľov obce o našu prácu. Od začiatku 
školského roka ubehlo niekoľko týždňov 
a žiaci, rovnako ako učitelia, majú plné 
ruky práce. 

Reprezentujú školu, píšu domáce úlo-
hy, písomné práce...

Futbalové mužstvo pod vedením tréne-
rov Imricha Sklenára a Ľubomíra Straňá-
ka získalo I. miesto na VITIS v obci 
Báb. Jeden z futbalistov, Thomas Kotlár 
strávil niekoľko dní na skúške v Ajaxe 
Amsterdam. Žiaci vyšších ročníkov si 
užívali večerný a nočný program v škole, 
diskotéku, Svetový deň jazykov, kde pre-
zentovali projekty v anglickom a nemec-
kom jazyku, besedovali  s podplukov-
níkom Dušanom Ivanom o šikanovaní  
a týraní, navštívili burzu stredných škôl 
v Šali, získavali finančné prostriedky 

pre projekt Hodina deťom. Tí menší sa 
tešili výrobe šarkanov, tekvicových stra-
šidiel a príprave programu pre babičky  
a deduškov. Žiaci 1.-4. ročníka pracujú 
na projekte Misia modrá planéta. Nedáv-
no boli na exkurzii v Nitre, kde navští-
vili stálu expozíciu v priestoroch hradu  
a divadelné predstavenie v deň, keď žiaci 
piateho ročníka usilovne vypĺňali testy 
na preverenie ich vedomostí.

Všetci spolu sme absolvovali vychádz-
ky, Týždeň aktivít – Hovorme o jedle, 
zdravé stravovanie. Pri zbere papiera sme 
naplnili kontajner. V týchto dňoch cestu-
jeme na okresné súťaže do miest  Šaľa, 
Komárno, Nitra, aby naši žiaci prezento-
vali svoje vedomosti na vyššej súťažnej 
úrovni.

Základná škola prešla mnohými zme-
nami. Pribudli nástenky vypovedajúce 

Čo má škola nové?

o práci detí, mapy, 
opravila sa počíta-
čová technika, vy-
budovala sa nová 
trieda pre žiakov so 
ŠVP, nový kabinet 
na pomôcky. Pri-
budlo zariadenie do 
tried vďaka spon-
zorom – učiteľom.

A na koniec sme 
si pripravili to naj-
krajšie. Vďaka 
štedrosti Obecného  Foto: Katarína Lencsésová

úradu, pána starostu a poslancov obce Horná Kráľová sme mohli všetkým žiakom zák-
ladnej školy zakúpiť školské skrinky. Radosť žiakov je obrovská, pretože polovica kníh 
a zošitov teraz zostáva v škole!. 
            Blanka Horáková, riaditeľka ZŠ s MŠ 
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V roku 1927 pod vedením Sándora Ruzsicsku 
s manželkou vznikol Kultúrny spolok, ktorý  
v súčasnosti pracuje pod názvom Csemadok. 
Poslaním tejto organizácie je ochrana a pesto-
vanie materinského jazyka. 

90 rokov divadla v našej obci

Prvé divadelné predstavenie v maďarskom 
jazyku bolo 15. augusta 1927 hra Sári, te /Šára/, 
ktoré nadšenci odohrali na scéne postaveného 
vo dvore „starej školy“. V tejto hre účinkovali: 
Michal Venczel, Gejza Lencsés,  Árpád Lenc-
sés, Gejza Bleho, Michal Paczka, Tibor Rábek,  
Ondrej Lenyiczky, Helena Kissová, Aranka 
Pápayová, Amália Risztová, Július Varga. Re-
žírovala: Ruzsicsková Alžbeta rod. Vörösová.

Od prvého predstavenia uplynulo už 90 ro-
kov, ale počiatočné nadšenie, napriek viacerým 
prekážkam, vydržalo až doteraz. Počas tohto 

 Foto: archív MO Csemadok

obdobia približne 200 ľudí – ama-
térski herci, režiséri, kulisári – 
ukázalo svoju zdatnosť, obetovalo 
voľný čas, aby potešili našich spo-
luobčanov. Na scéne sa striedali 
generácie. Okrem divadla v niekto-
rých rokoch naštudovali a uviedli 
aj estrádne programy. Divadelná 
skupina MO Csemadok-u každý 
rok naštuduje jednu divadelnú hru, 
s ktorou sa predstaví v našej obci, 
ale niekedy aj v iných obciach. 

Pri príležitosti okrúhlych výročí v roku 1997  
a v roku 2007 sme zorganizovali slávnostné 
posedenie pre bývalých a súčasných hercov, 
režisérov, pomocníkov. Na posedení v roku 
1997 bola prítomná aj 89 ročná p. Amália 
Lovászová rod. Risztová, ktorá účinkovala  
v prvej divadelnej hre.

11. novembra 2017 sme na slávnostnom 
posedení oslávili 90. výročie divadla v ma-
ďarskom jazyku v našej obci. Históriu divadla 
v maďarskom jazyku v našej obci sme spra-
covali v brožúre, ktorú obdržal každý bývalý 
aj súčasný účinkujúci. Na posedenie prišlo asi 
70 pozvaných. 

Z príležitosti tohto jubilea zástupca Oblastné-
ho výboru Csemadok Galanta odovzdal predse-
dovi miestnej organizácie Čestné uznanie.

Členovia divadelnej skupiny v súčasnosti 
sú: Imrich Bleho, Zuzana Feketeová, Margita 
Hanáková, Silvia Chudáčiková, Eva Juhásová, 
Gabriela Hippová, Ladislav Kokeš, Ladislav 
Kokeš ml., Robert Kokeš, Zuzana Kompasová, 
Gabriel Lencsés, Gabriel  Lencsés ml., Olívia 
Lenčéšová, Enikő Lenická, Jozef Lovás, Attila 
Rábek,  Katarína  Seresová,  Mária Šoková, Jo-
zef Šoka, Judita Újová. Režiséri: Mária Kokešo-
vá, Margita Hanáková. Výtvarník: Attila Rábek.

Mária Kokešová
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Výstava o našich krojoch
Naša obec  tu už existuje celé tisícročie. 

I keď sme nevytvorili veľké stavby, tvori-
vosť našich predkov sa prejavovala hlav-
ne v šikovnosti ich rúk, či už pri dorábaní 
chleba alebo výrobe každodenných pred-
metov. 

Naše staré mamy a ich staré mamy sa 
zaslúžili o to, že aj my máme niečo je-
dinečné, výnimočné, s čím sa môžeme 
pochváliť pred celým svetom. Sú to naše 
prekrásne kroje. Toto jedinečné bohat-
stvo by sme si mali chrániť a nedovoliť, 
aby upadlo v zabudnutie. Preto aj ten-
to rok 26. novembra 2017 zorganizoval 
Miestny odbor Matice slovenskej výstavu  
Z histórie našej obce zameranú na tému 
Krása našich krojov. Návštevníci mohli 
obdivovať krásu jednotlivých častí krojov 

a nekonečnú šikovnosť rúk, ktoré ich vy-
tvorili. Niektoré kroje mali aj  sto rokov 
a pre mnohých bolo prekvapením sledo-
vať, ako boli ušité a aké materiály v nich 
použili. Zaujímavosťou boli aj takzvané 
„kráľovské sakáčky“ a ich krásne výšiv-
ky. Každý, kto si našiel čas a prišiel sa 
pozrieť, odchádzal plný dojmov z našich 
jedinečných krojov.

Sprievodným podujatím výstavy bolo 
aj uvedenie publikácie Mariána Lovásza 

MAFINY. Jedná sa už o druhú knihu  
z jeho zbierky kuchárskych receptov, kto-
rá dosahuje takmer 30 000 receptov.

Vladimír Lovász,
predseda MO Matice slovenskej

 Foto: archív MO Matice slovenskej

Koncom roka odchádza na materskú dovolenku pani Olívia Lenčéšová – sekretárka 
starostu obce. S prianím všetkého dobrého,  hlavne veľa zdravia a peknej materskej 
dovolenky jej želá redakčná rada a pracovníci obecného úradu.

Zároveň predstavujeme novú sekretárku starostu obce pani Mgr. Máriu Holečkovú, 
ktorá má 30 rokov, je vydatá, má 2 deti – dvojičky a býva na ul. Sliváš I.

Anna Vencelová

Predstavujeme novú sekretárku
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Vitajte medzi nami:

Markus Packa nar. 2.10.2017, Vinohradnícka 606/19
Fabio Kokeš nar. 4.11.2017, Hlohovecká 767/39

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:

Margita Nožičková 85 rokov, Helena Malíková 97 rokov, František Lencsés 
81 rokov, Helena Mikleová 73 rokov, Jozef Lenčéš 80 rokov, Gabriel Horváth 
78 rokov, Michal Švondra 62 rokov

Blahoželáme novomanželom:

Daniel Laluch                        Ing. Júlia Dičérová
Malá Kráľová 181/118           Močenok

Bc. Monika Vörösová            Ing. Stanislav Paločko
Športová 29/2                         Ľubovec

Tomáš Rist                              Lenka Michalovičová
Nad Humnami 441/54            Suchohrad

Ing. Erik Mesároš                  Mgr. Veronika Gombíková 
Domoviny 529/35                   Cabaj-Čápor

Ing. Peter Gyárfás                  Ing. Mária Blehová
Hlavná 513/57                         Močenok

Ondrej Števko                         Ing. Jana Kotlárová
Hlohovecká 251/8                   Močenok



15

                           

´                  královské zvesti

                                                                                                                            

´

                                                                           

                                                                                                                   královské zvesti

Thomas Kotlár, 14-ročný futbalový su-
pertalent z našej obce, sa ocitol v hľadáčiku 
Ajaxu Amsterdam. Holandský klub, známy 
skvelým prístupom k mládežníkom a snáď 
najlepšou akadémiou na svete, z ktorej vyšlo 
obrovské množstvo hviezd, si pozval Tho-
masa na týždňovú skúšku. „Manažéri Ajaxu 
sa na mňa boli pozrieť na dvoch zápasoch  
v lige a na reprezentačnou zápase proti Švaj-
čiarsku. Po zápase mi povedali, že som sa im 
páčil a chceli by ma vidieť u nich,“ rozpráva 
žiak deviatej triedy na ZŠ Horná Kráľová. 

Slovo dalo slovo a v novembri absolvoval 
Thomas skúšku v Holandsku. Absolvoval tri 
tréningy, prehliadku štadióna a zápas. „Hrali 
sme proti druhej najväčšej akadémii v Am-
sterdame. Vyhrali sme 3:2,“ vraví Thomas, 
ktorý na prvý gól prihral a prsty mal aj v dru-
hom, keď jeho strelu gólman vyrazil a spolu-
hráč dorážal do brány.

Náš rodák sa vedeniu Ajaxu páčil, rozlúči-
li sa s tým, že ho budú sledovať a o polroka 
ho pozvú opäť. „Dalo mi to veľa skúseností, 

Thomas Kotlár bol na skúške v Ajaxe!

 Foto: Archív Thomasa Kotlára

 Zľava: Timotej Kudlička (č.17) a Thomas Kotlár (č.7)

naučil som sa mnoho nového,“ hovorí ofen-
zívny univerzál, aktuálne hráč Spartaka Trna-
va. Pravda, dovtedy môže Thomas zakotviť  
v nejakom inom klube. „Manažér mi povedal, 
že sa o mňa zaujíma viacero klubov. Sleduje 
ma napríklad Red Bull Salzburg,“ prezradil.

Náš mladík má za sebou ďalšiu výbor-
nú skúsenosť a skvelý rok. Na jeseň si 
zahral v najcennejšom, reprezentačnom 
drese Slovenska. Odohral dva duely pro-
ti Švajčiarsku, Thomasovi sa podarilo aj 
skórovať. Spomeňme, že reprezentačnú 
premiéru si spolu s ním odkrútil aj ďalší už 
Hornokráľovčan Timotej Kudlička. S nad-
sádzkou môžeme povedať, že Sereďská ulica 
v Hornej Kráľovej je najreprezentačnejšou  
na Slovensku. Obaja mládežnícki reprezen-
tanti totiž bývajú na tejto ulici, dokonca de-
sať domov od seba.

Ladislav Odráška




