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Královské zvesti´

Vážení spoluobčania,

po dvoch rokoch Covidu  
a vojnovom konflikte v našom 
susednom štáte postihla nás 
všetkých energetická kríza, 
ktorá každému z nás znižuje 
životnú úroveň. Prichádza zlá 
doba, zatiaľ sme sa od vlády 
nedočkali žiadnej pomoci a ani 
nevieme ako bude fungovať 
chod obce. Musíme mať na pa-
mäti, že sa zo strany štátu neja-
kej veľkej pomoci nedočkáme 
a preto už teraz rozmýšľame 
ako usporiť výdavky na ener-
gie v obci, škole, materskej 
škole, telocvični... 

V mesiaci október,  29.10. 
2022 nás čakajú komunál-

ne voľby, kde si budeme vo-
liť nového starostu a nových 
poslancov. Chcem touto cestou 
poprosiť poslancov, ktorí budú 
zvolení na štvorročné obdobie 
aby svojimi rozhodnutiami, 
vedomosťami a skúsenosťa-
mi pomáhali chodu obecného 
úradu a aj našim občanom.  
Zo svojich dlhoročných  skúse-
ností môžem povedať, že práca 
v samospráve nie je jednodu-
chá, obec nie je podnikateľ  
a príjem do pokladne má len z 
podielových daní. Na budova-
nie a zveľaďovanie obce mu-
síme  podávať projekty a rea-
govať na výzvy, ktoré bývajú 
odborníkmi veľmi málo schva-
ľované a rýchlo vyčerpané.     

„Ďakujem“  všetkým,  ktorí 
mi moje dlhé starostovské ob-
dobie pomáhali, mojej rodine, 
zástupcom starostu a  poslan-
com z každého volebného ob-
dobia, všetkým občianskym 
združeniam, minulej a súčas-
nej redakčnej rade, kronikárke 
obce, obecným elektrikárom,  
všetkým aj bývalým zamest-
nancom obecného úradu, sa-
mozrejme aj všetkým, ktorí 
obetovali svoj voľný čas v pro-
spech budovania, skrášľovania 
obce, pri organizovaní  rôz-
nych spoločenských a pracov-
ných akcií ako i pri nedávnom 
hudobnom programe Hudba 
hraj p. Monike Šokovej,  
p. Mirke Straňákovej a samo-

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia

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

17.03.2022.

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 340-I.-OZ/2022
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z 
prvého zasadnutia OZ poslancov Ing. Mi-
chala Klinku a Ing. Zuzanu Slávikovú. 
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, 
Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKO-
VÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁ-
KOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 2 –  Kontrola plnenia uznesenia 
zo zasadnutia OZ

Uznesenie č. 344-I.-OZ/2022
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesenia zo zasadnutia OZ a konštatuje, 
že:
- uznesenia č. 317-VI.-OZ/2021, 318-VI.-
OZ/2021, 319-VI.-OZ/2021, 320-VI.-
OZ/2021, 
321-VI.-OZ/2021, 323-VI.-OZ/2021, 
324-VI.-OZ/2021, 325-VI.-OZ/2021, 
326-VI.-OZ/2021, 327-VI.-OZ/2021, 
328-VI.-OZ/2021, 329-VI.-OZ/2021, 

330-VI.-OZ/2021, 331-VI.-OZ/2021, 
332-VI.-OZ/2021, 333-VI.-OZ/2021, 
335-VI.-OZ/2021, 336-VI.-OZ/2021, 
337-VI.-OZ/2021, 338-VI.-OZ/2021, 
339-VI.-OZ/2021, 312-V.-OZ/2021, 
271-IV.-OZ/2021, – sú splnené
- uznesenia č. 334-VI.-OZ/2021, 309-V.-
OZ/2021, 247-II.-OZ/2021, 98-V.-
OZ/2019, 
109-V.-OZ/2019 – sa rieši
_________________________________

K bodu 3 – Pripomienky a podnety súvi-
siace s chodom samosprávy
Neboli žiadne pripomienky
_________________________________

K bodu 5 – Informatívna správa k inves-
tičným  akciám obce

Uznesenie č. 345-I.-OZ/2022
OZ berie na vedomie informatívnu správu 
o investičných akciách obce.
_________________________________

K bodu 6 – Správa z kontroly použitia 
finančného príspevku uhrádzaného z 
rozpočtu obce Horná Kráľová 

Uznesenie č. 346-I.-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej  
A) prerokovalo správu z kontroly použi-
tia finančného príspevku uhrádzaného z 
rozpočtu obce Horná Kráľová na základe 
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobslu-
hy pri poskytovaní sociálnej služby a prí-
spevku na prevádzku poskytovanej sociál-
nej služby na rozpočtový rok 2021 zo dňa 
1.7.2021
B) berie na vedomie správu z kontroly po-
užitia finančného príspevku uhrádzaného  
z rozpočtu obce Horná Kráľová na základe 
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobslu-
hy pri poskytovaní sociálnej služby a prí-
spevku na prevádzku poskytovanej sociál-
nej služby na rozpočtový rok 2021 zo dňa 
1.7.2021
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, 
Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKO-
VÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁ-
KOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu  7 – Rôzne

Uznesenie č. 347-I.-OZ/2022
OZ podľa príslušných ustanovení záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa § 63 
ods. 1 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných 
hrách v znení neskorších predpisov, na zá-
klade žiadosti spoločnosti SYNOT TIP, a. 
s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 

zrejme aj tým, na ktorých  som si 
pri písaní nespomenul.

Emil Rábek, 
starosta obce
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059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 36 472 
565, vydáva súhlas s prevádzkovaním kur-
zových stávok v prevádzke Hostinec Zobor, 
Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová na 
dobu do 31.12.2022.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, 
Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKO-
VÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁ-
KOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 348-I.-OZ/2022
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru  prevo-
du nehnuteľnosti - pozemku, časť parcely 
registra EKN č. 1577/100, ostatná plocha, 
vedená katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Horná Kráľová na LV č. 2930, ktorá sa 
nachádza v rámci funkčného oploteného 
celku rodinného domu v podielovom spo-
luvlastníctve žiadateľov a ktorej presná 
výmera bude určená geometrickým plá-
nom, v prospech Rybárová Helena, Rybár 
Alexander, Rybár Ladislav, všetci trvale 
bytom Horná Kráľová, Sliváš I 292 a Pe-
cháčová Jolana, trvale bytom Močenok 
1802 do ich podielového spoluvlastníctva, 
rovným dielom za kúpnu cenu, ktorej výš-
ka bude určená znaleckým posudkom. Ná-
klady na vyhotovenie geometrického plá-
nu a znaleckého posudku znášajú v plnej 
výške žiadatelia.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, 
Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKO-
VÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁ-
KOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 349-I.-OZ/2022
OZ berie na vedomie žiadosti od občanov 
našej obce o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby.

Uznesenie č. 350-I.-OZ/2022
OZ súhlasí s osadením obecného rozhla-
su na ulici Vinohradnícka pre žiadateľku 
Máriu Mondočkovú, trvale bytom Horná 
Kráľová, Vinohradnícka 594.

Uznesenie č. 352-I.-OZ/2022
OZ schvaľuje pridelenie dotácie pre o.z. 
Život pod Tópartom z rozpočtu obce Hor-
ná Kráľová v sume 400,- Eur na zorgani-
zovanie podujatia Kráľovská rybka 2022.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, 
Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKO-

VÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁ-
KOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 353-I.-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej 
prerokovalo súhrnnú správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Horná 
Kráľová za rok 2021 
berie na vedomie  súhrnnú správu o kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Horná Kráľová za rok 2021 
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, 
Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ, 
Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________

K bodu 8 – Záver 
Emil Rábek, starosta obce poďakoval všet-
kým za účasť a ukončil zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva.

 Uznesenia

z druhého zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva Obce Horná Kráľová konaného 

dňa 16.06.2022

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 354-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice 
z druhého zasadnutia OZ poslancov Ing. 
Petra Šoku a Mareka Lenického. 
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

 K bodu 2 –  Kontrola plnenia uznesenia 
zo zasadnutia OZ 

Uznesenie č. 358-II.-OZ/2022
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uzne-
senia zo zasadnutia OZ a konštatuje, že:
- uznesenia č. 346-I.-OZ/2022, 347-I.-
OZ/2022, 348-I.-OZ/2022, 349-I.-
OZ/2022, 
351-I.-OZ/2022, 352-I.-OZ/2022, 353-I.-
OZ/2022, 334-VI.-OZ/2021, 309-V.-
OZ/2021 – sú splnené
- uznesenia č. 350-I.-OZ/2022, 247-II.-
OZ/2021, 98-V.-OZ/2019, 109-V.-OZ/2019 
– sa rieši

K bodu 5 – Informatívna správa k inves-
tičným  akciám obce

Uznesenie č. 359-II.-OZ/2022
OZ berie na vedomie informatívnu správu 
o investičných akciách obce.
__________________________________

K bodu 6 – Záverečný účet Obce Horná 
Kráľová a rozpočtové hospodárenie za 
rok 2021

Uznesenie č. 360-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje Záverečný účet obce Horná 
Kráľová a celoročné hospodárenie obce 
Horná Kráľová za rok 2021 bez výhrad
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENIC-
KÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, 
PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 361-II.-OZ/2022
- prerokovalo stanovisko hlavného kontro-
lóra obce Horná Kráľová k záverečnému 
účtu obce Horná Kráľová za rok 2021
- berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Horná Kráľová k závereč-
nému účtu obce Horná Kráľová za rok 2021
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENIC-
KÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, 
PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 362-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje použitie finančných pro-
striedkov zo zisteného prebytku rozpočtu 
obce za rok 2021 vo výške 23 681,50 Eur 
účelovo viazané na kapitálové výdavky 
obce Horná Kráľová v roku 2022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENIC-
KÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, 
PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________

K bodu 7 - Návrh na použitie finančných 
prostriedkov rezervného fondu obce na 
opravu budovy domu smútku

Uznesenie č. 363-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu 
na bežné výdavky vo výške 30 000,- Eur 
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na odstránenie havarijného stavu majet-
ku obce na opravu domu smútku v zmys-
le ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu  8 – Rôzne

Uznesenie č. 364-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru prevodu 
obecného pozemku, parcela číslo 300/72, 
parcela registra „C“, o výmere 80 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne 
územie Horná Kráľová, evidovaný na LV 
č. 845 v prospech žiadateľov Gyulaffyová 
Alžbeta, r. Kotlárová, Belinského 1036/20, 
851 01 Bratislava - Petržalka, Kotlár Ján, 
r. Kotlár, M.R.Štefánika 475/20, 951 31 
Močenok, Soczeková Katarína, r. Šere-
šová, Tupolevova 1009/6A, 851 01 Bra-
tislava - Petržalka, do ich podielového 
spoluvlastníctva rovným dielom, za kúpnu 
cenu, ktorej výška bude určená znaleckým 
posudkom.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 365-II.-OZ/2022
OZ berie na vedomie žiadosť o dofinanco-
vanie sociálnej služby pre MONIKA o.z., 
Družstevná 1518, 951 31 Močenok a žiada 
vypracovanie zmluvy na ďalšie zasadnutie 
OZ na základe zákona č. 448/2008 Z. z.  
o sociálnych službách.

Uznesenie č. 366-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje Zmluvu o odovzdaní sklád-
ky TKO medzi obcou Horná Kráľová  
a ENVI-GEOS Nitra s.r.o.  
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. SLÁVIKOVÁ)

Uznesenie č. 367-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje 1 volebný obvod a 2 voleb-

né okrsky (Obecný úrad Horná Kráľová 
a Základná škola Horná Kráľová)  vo vo-
lebnom obvode Horná Kráľová na volebné 
obdobie 2022 – 2026.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 368-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje počet 9 poslancov vo voleb-
nom obvode Horná Kráľová na volebné 
obdobie 2022 – 2026.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 369-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje plný rozsah výkonu funkcie 
100 % (úväzok) starostu obce Horná Krá-
ľová na celé funkčné obdobie 2022 – 2026.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 370-II.-OZ/2022
OZ schvaľuje Nájomnú zmluvu o nájme 
nehnuteľnosti - pevné hnojisko, nachá-
dzajúce sa v kat.úz..Horná Kráľová na 
parcele registra E č. 1989 – trvalý trávny 
porast o výmere 167 766 m2, LV č. 1381, 
ktorého vlastníkom je obec Horná Kráľo-
vá medzi obcou Horná Kráľová a Poľno-
hospodárskym družstvom Močenok. PD 
Močenok prenajme obci uvedený pozemok 
o výmere 4 500 m2 

Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. 
ODRÁŠKA, LEŠŠ,  ŠTEVKO, LENICKÝ, 
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, PhD.)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 9 – Záver 
Emil Rábek, starosta obce poďakoval všet-
kým za účasť a ukončil zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva. 

Miriam Sklenárová

Anton Štefanák pochádza  
z Trenčína.

Od prvého júla má naša farnosť 
nového kaplána. Volá sa Anton Šte-
fánek a od spomínaného dátumu 
bol ustanovený za kaplána farnos-
ti Močenok, kde je filiálkou aj naša 
obec. Nitrianske biskupstvo muselo 
reagovať na skutočnosť, že doterajší 
kaplán Dalibor Vavro je na štúdiách 
kanonického práva v Ríme. Naďalej 
zostáva pomocným duchovným v na-
šej farnosti.

Nového pána kaplána sme požiada-
li o pár slov na predstavenie sa. „Po-
chádzam z Trenčína, teológiu som 
študoval v Kňazskom seminári v Nit-
re. Za kňaza som bol vysvätený v 18. 
júna 2016. Mojím primičným mot-
tom je: Boh je láska. Odvtedy som 
pôsobil vo viacerých farnostiach, 
menovite v Topoľčanoch, Štúrove, 
Starom Tekove a mojím posledným 
pôsobiskom boli Vráble,“ povedal 
nový pán kaplán Anton Štefanák.

Ako sa priznal, je športovým za-
nietencom. V mladosti sa venoval 
napríklad basketbalu, volejbalu ale-
bo spoločenskému tancu. Dozvede-
li sme sa dokonca, že v roku 2009 
v spoločenských tancoch obsadil  
s partnerkou piate miesto v pároch 
na Slovensku. Nakoniec tanec zane-
chal, odolal aj viacerým pozvaniam 
do zahraničia a rozhodol sa prejsť na 
duchovnú dráhu. Vo voľnom čase rád 
sadne na bicykel a je aj fanúšikom 
turistiky.

Miriam Sklenárová 
a Ladislav Odráška

Nový kaplán 
v našej farnosti
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Ideálne počasie, kúsok športu, časť 
zábavy, štipka oddychu a chutné ob-
čerstvenie. To všetko ponúkla akcia 
„Na bicykli po chotári.“ Po ročnej 
odmlke ju v poslednú májovú sobotu 
usporiadalo Občianske združenie Ži-
vot pod Tópartom. Úspešnej akcie sa 
zúčastnilo vyše 100 športu-chtivých. 

Začínalo sa na začiatku ulice Pod 

Tópartom, kde dostali súťažiaci 
mapy s trasou, ktorú majú absolvovať  
a športovými zastávkami. Nápor 
hneď v úvode podujatia dával tušiť, 
že záujem predčí očakávania. Prví ne-
dočkavci sa začali trúsiť už pol hodi-
ny pred oficiálnym začiatkom.

Viac ako 70 detí napokon absol-
vovalo približne trojkilometrovú 

Na bicykli po chotári opäť s úspechom
Dvojkolesového tátoša osedlalo viac ako 70 detí.

Strecha je v havarijnom stave, do budovy zateká.
Praskajúca stena, zatekajúci strop. Dom smútku na cintoríne 

je v zlom stave. Problémom je najmä strecha, cez ktorú zateká, 
čo spôsobuje ďalšie pridružené problémy. Dobrou správou je, že 
samospráva chce situáciu riešiť a dom smútku sa dočká opravy.

Začne sa po hodoch
Na júnovom zasadnutí poslanci obecného zastupiteľstva schvá-

lili použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 30-tisíc 
eur na odstránenie havarijného stavu a opravu domu smútku. Pod-
ľa slov zástupcu starostu obce Petra Šoku by sa s rekonštrukciou 
malo začať na jeseň tohto roku, hneď po skončení hodových sláv-
ností. „V tejto etape bude zhotovená iba nová strešná konštruk-
cia, na zabránenie zatekania do objektu. Momentálne je strecha  
v havarijnom stave,“ priblížil Peter Šoka.

Ako doplnil, bola už vykonaná niekoľkonásobná obhliadka  
so statikom a samotným realizátorom. „Bol stanovený postup 
prác a objednanie samotných stavebných materiálov potrebných 
k rekonštrukcii,“ povedal zástupca starostu. Väčšinu najmä prí-
pravných prác (búranie, rozoberanie, nová betonáž) budú realizo-
vať pracovníci obecného úradu, kvôli ušetreniu finančných pro-
striedkov potrebných k realizácii.

Zatiaľ iba nová strecha
Podľa slov zástupcu starostu Petra Šoku začnú práce búraním 

pôvodnej strešnej konštrukcie prestrešenia, búraním atiky na ob-
jekte, vyrovnaním stĺpových konštrukcií do rovnakej výšky, zho-

tovením nového venca na objekte. „Po vykonaní všetkých týchto 
prípravných prácach sa bude pokračovať zhotovením novej dre-
venej strešnej konštrukcie s následným osadením plechovej kryti-
ny a všetkých klampiarskych konštrukcií,“ vysvetlil Šoka. Dodal 
zároveň, že v tejto prvej etape bude zhotovená iba nová strešná 
konštrukcia. „Pokračovanie a dokončenie samotného objektu 
domu smútku je naplánované na budúci rok.“

Smútočné obrady budú počas rekonštrukcie prebiehať v mierne 
improvizovaných priestoroch. Postaví sa stan na trávnatej plo-
che, pričom vnútorné priestory by mali zostať prevádzkyschopné. 
„Pod stanom budú prebiehať obrady,“ upresnil Peter Šoka. Záro-
veň dodal, že cena materiálu je podľa cenových ponúk predbežne 
stanovená na približne 20-tisíc eur. 

Ladislav Odráška

Dom smútku sa dočká opravy

Organizačný tím: horný rad zľava Miloš Kopiary,  
Michal Morvay, Andrea Morvayová, Ladislav Odráška, 
Lukáš Ostriž, vpredu Ivan Števko.

trasu, na ktorej našli päť športových 
disciplín (streľba vzduchovkou, fut-
bal, hokej, kolky). Po ich úspešnom 
absolvovaní dostali indíciu. Za správ-
ne vylúštenie čakala každého v cieli 
na Geríci zaslúžená sladká odmena. 

To však nebolo všetko, v priesto-
roch poľovníckej chaty mali deti 
možnosť pokračovať v športovaní  
a zahnať hlad mohli dobrotami ope-
kanými na ohni. 

Vydarená akcia, pri ktorej urobili 
jej účastníci niečo pre svoje telo, mali 
pohyb na čerstvom vzduchu a mohli 
si pri tom aj zašportovať, mala kladný 

ohlas aj medzi zúčastnenými. „Super 
akcia!“, „Deťom sa veľmi páčilo, vy-
jašili sa“, „Ďakujeme, športové do-
obedia sme si veľmi užili“, bolo len 
zopár ohlasov spomedzi spokojných 
účastníkov.

Poďakovanie zo strany organizátora 
patrí poľovníckemu združeniu Dubina, 
obci Horná Kráľová, rýchlemu občer-
stveniu Zedz ma a firme Autolaluch. 

Podujatie bolo realizované s finanč-
nou podporou Nitrianskeho samo-
správneho kraja.

Ladislav Odráška
Foto: Archív OZ Život pod Tópartom
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Komunálne a župné voľby budú v jeden deň
Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 

29.októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 hod., sú prvý raz 
spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Voľby 
sú jednokolové. Za poslancov obecného zastupiteľstva budú 
zvolení kandidáti, ktorí získajú najviac platných hlasov. Volí 
sa 9 poslancov. Za starostu obce bude zvolený ten kandidát, 
ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa 
podľa zákona vykonajú nové voľby. 

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov si zvolíme 
nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov. Podľa nových pravidiel bude za predsedu kraja 
zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. 
Voľba predsedu samosprávneho kraja je jednokolová. 

Voliči budú mať hlasovanie v jesenných spojených voľbách 
odlíšené farebne. Na hlasovanie za poslancov obecných za-

stupiteľstiev a starostu, bude slúžiť biela obálka a biela voleb-
ná schránka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských 
zastupiteľstiev a predsedu samosprávneho kraja bude potreb-
né vložiť do modrej obálky a následne do modrej volebnej 
schránky. Ak vloží volič  hlasovací lístok do nesprávnej obál-
ky, bude jeho hlas neplatný. Volič môže voliť len v obci svoj-
ho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný. V našej obci máme vytvorené dva voleb-
né okrsky. Miestom konania spojených volieb vo volebnom 
okrsku č. 1 je zasadacia miestnosť Obecného úradu a v okrsku 
č. 2 učebňa Základnej školy v Hornej Kráľovej. 

Monika Vörösová,
 zodp. prac. za technicko-organizačné zabezp. volieb

a zapisovateľka miestnej volebnej komisie

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce HORNÁ KRÁĽOVÁ

1. Michal Klinka, Ing., 38 r., zamestnanec v samospráve, nezávislý kandidát
2. Peter Šoka, Ing., 43 r., projektant, nezávislý kandidát

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej 

Volebný obvod č. 1
1. Adriána Benčíková, Mgr., 35 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
2. René Bilo, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát
3. Silvia Dicsérová, Ing., PhD., 29 r., referentka, nezávislá kandidátka
4. Mikuláš Ištokovič, 34 r., skladník, nezávislý kandidát
5. Michal Klinka, Ing., 38 r., zamestnanec v samospráve, nezávislý kandidát
6. Vojtech Kollár, Ing., 28 r., projektant, nezávislý kandidát
7. Radoslav Kompas, 44 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
8. Marek Lenický, 37 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
9. František Lešš, 43 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
10. Štefan Lešš, 40 r., šofér, nezávislý kandidát
11. Lucia Mesárošová, Bc., 39 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
12. Stanislava Mészárošová, Ing., 40 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
13. Michal Morvay, Mgr., 36 r.,vedúci implementácie projektov, nezávislý kandidát
14. Adam Rábek, Mgr., 25 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
15. Diana Slováková, Mgr., 47 r., firemné bankovníctvo, nezávislá kandidátka
16. Štefan Straňák, Ing., PhD., 43 r., výkonný riaditeľ, nezávislý kandidát
17. Peter Šoka, Ing., 43 r., projektant, nezávislý kandidát 
18. Ondrej Števko, 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí  9  poslancov.
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Knižné búdky v našej obci 

V apríli tohto roku sme opäť nevynechali 
tradíciu na Lúkach - detské rybárske prete-
ky Kráľovská rybka. Rekordný počet detí, 
rodičov a divákov sa postaral o atmosféru 
ako nikdy predtým. Niektorým jednotlivcom 
sa darilo perfektne a ulovili desiatky rýb, iní 
boli menej úspešní, no napriek tomu lovili  
do poslednej chvíle. Vyvrcholením bolo 
vyhodnotenie, v ktorom si každý odniesol 
vďaka sponzorom bohaté ceny. Nemôžeme 
zabudnúť, že obrovský podiel na možnosti 
zorganizovania týchto pretekov mala obec 
Horná Kráľová a občianske združenie Život 
pod Tópartom. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie preteky!

Samuel Móry
Foto: Archív Samuela Móryho

KRÁLOVSKÁ 
RYBKA 2022

´

Nejednu dedinu a mesto v dnešnej 
dobe už skrášľujú milé a hlavne užitočné 
domčeky najčastejšie drevenej konštruk-
cie. Áno, sú to knižné búdky. Také niečo 
máme už konečne aj my.

Nápad osadiť v našej obci knižné búdky 
skrsol určite už v hlavách viacerých obča-
nov našej obce, no  mať iba nápad nesta-
čí. Takéto vnuknutie postrčilo k činom aj 
občianske združenie Život pod Tópartom  
v roku 2021. Nakoľko združenie bolo 
úspešné už vo viacerých grantových vý-
zvach, skúsilo to tentokrát s výzvou orga-
nizovanou spoločnosťou Tesco, kde prvý 
uchádzač mohol vyhrať až 1300,- EUR. 

Vo výzve „len“ tretie miesto
Žiaľ, po pár mesiacoch hlasovania čle-

nov združenia ako aj ich sympatizantov 
z obci, sa tomuto projektu podarilo obsa-
diť len tretie miesto s výhrou 300,- EUR. 
V pôvodnom projekte bolo započítaných 
mnoho iných výdavkov ako napr. knižná 
beseda, rozšírenie knižného fondu obecnej 
knižnice a iné.

Život pod Tópartom to ale nevzdal. Cha-
lani sa do toho pustili sami a každý jeden 
priložil ruku k dielu. Po naštudovaní pár 
návodov z internetu sa rozhodli pre knižné 
búdky z drevenej preglejky na oceľových 
stojkách, nakoľko najviac vyhovovali terénu 
a prostrediu, v akom mali byť osadené. Po 
napílení potrebných rozmerov nasledovalo 
lepenie a osadenie dvier, asfaltového šindľa, 
vybrúsenie znaku, výber správnych textov  
a tlač šablón, grafické a farebné prevedenie, 
maľovanie, lakovanie, brúsenie a osadenie 
úchytov pre stojky. Áno, aké jednoduché... 
Tiež sme si to mysleli na začiatku.

Knihy pribúdajú
Všetko, čo sa robí prvýkrát, robí sa dva-

krát tak dlho. Aj tento citát určite pozná-
te. Pri výrobe nastali mnohé komplikácie,  
s ktorými sa samozrejme nepočítalo, a prá-
ve preto sa osadenie knižných búdok každý 
mesiac presúvalo. Nakoniec sa však dielo 
podarilo dokončiť, a to zabetónovaním oce-
ľových stojok na ktoré sme po pár dňoch na-
montovali aj samotné knižné búdky. 

Členovia OZ (zľava Michal Morvay,  
Ladislav Odráška a Martin Morvay) po 
úspešnej realizácii. 

„Nakoľko spomínaných 300,- EUR ne-
stačilo ani na knižné búdky, úmysel nakúpiť 
nové knihy do týchto „bielych domčekov“ 
sa nám nepodarilo zrealizovať. Tento typ 
projektov je však o zdieľaní kníh, takže 
knihy pribúdajú a menia sa vďaka milov-
níkom kníh z našej obci. Veľká vďaka patrí 
samozrejme každému kto pomohol. Boli by 
sme radi, keby kníh pribúdalo, aby búdky 
nikto neničil a hlavne aby boli naplno vy-
užívané v podobe prečítaných kníh,“ po-
vedal jeden z členov združenia Život pod 
Tópartom Martin Morvay.

Život pod Tópartom, o.z.
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Rodák z našej obce spolupracoval na-
príklad s Václavom Havlom, Václavom 
Klausom, Gustávovi Husákovi prerábal 
príhovor.

János Kokes sa narodil pred 70 rokmi  
v našej obci. Po vyštudovaní priemyslov-
ky v Komárne sa dal na dráhu novinára. To 
ešte netušil, že žurnalistika mu bude osud-
nou a sprevádzať ho bude po celý život. 
Dlhé roky pôsobil v Rumunsku, kde naj-
prv vyštudoval vysokú školu a následne tu 
pôsobil ako spravodajca Československej 
tlačovej kancelárie. Vo svojom povolaní 
toho preskákal mnoho, zážitky a príhody 
by boli námetom aj na vydanie knihy. Bol 
priamo v centre diania, keď sa lámali de-
jiny, spolupracoval s množstvom význam-
ných osobností politického života.

Dlhé roky žije v Prahe, prijal české ob-
čianstvo, hlási sa k maďarskej národnos-
ti. Rozhovor pre Kráľovské zvesti urobil 
po slovensky. Nezabúda na svoje korene, 
ktoré má v Hornej Kráľovej, kam sa pravi-
delne a rád vracia. Ešte stále vám nehovo-
rí meno János Kokes nič? A čo takto Zoli 
Kokes?

Začnem možno trochu netradične. 
Veľa ľudí, vrátane mňa, Vás má zafixo-
vaného ako Zoltána Kokesa, aj Vás tak 
volajú. Voláte sa však János. Čo je za 
tým?

Obyčajné nedorozumenie. V roku 1952, 
keď som sa narodil, sa matriky ešte vied-
li na farských úradoch. Na otázku farára, 
aké meno chce zapísať synovi, moja mama 
povedala Zoltán. Pán farár poznamenal, 
že taký svätý nebol, takže je treba k tomu 
pridať ešte jedno „sväté“ meno. Matka 
povedala Ján (maďarské tvary mien vtedy 
ešte neboli povolené), toto meno sa jej vraj 
nikdy neľúbilo, tak si myslela, že takto to 
bude mať odbyté. Farár napokon latinsky 
napísal: Ioannes Kokes Zoltán. Po zavede-
ní svetských matrík, ako som si to overil, 
meno bolo prepísané ako Ján Kokes. Doma 
aj v dedine ma však každý volal Zoli. Ro-
dičia ma aj do školy zapísali ako Zoltána. 
Až keď som mal dostať občianku, v šest-
nástich rokoch, úrad skontroloval dokla-
dy a zistilo sa, že oficiálne sa volám Ján. 
Aj pre mňa to bolo prekvapenie, nevedel 
som o tom. Do občianky mi bolo zapísané 
toto meno, tak som si na to musel zvykať. 
No a keď som odišiel z Kráľovej do sveta, 
musel som sa predstavovať pod týmto me-

János Kokes s maďarským prezidentom László 
Sólyomom (rok 2006)

Sledovala ho tajná služba, bol pri najkrvavejšom 
prevrate vo Východnej Európe

nom, po čase som si na to ako-tak zvykol. 
Nič iné mi ani neostávalo. Nešlo predsa 
vysvetľovať každému, prečo by ma nemal 
volať Ján, ale Zoltán. Takže zvykol som si, 
a takto podpisujem aj svoje materiály v no-
vinách. Len pôvodnú formu mena Ján som 
si nechal upraviť na maďarský tvar János. 
Mnohí priatelia a dobrí známí, keď sa rôz-
nymi cestami dozvedeli, ako je to s mojim 
menom, tiež ma volajú Zoltán. A to mi robí 
radosť.  

Vyštudovali ste strojnícku školu, ale 
nevenovali ste sa tomuto odboru. Zláka-
la Vás novinárčina. Ako sa človek dosta-
ne od strojariny k žurnalistike?

Po skončení základnej školy v Kráľovej 
som chcel ísť na gymnázium. Otec ma ale 
presvedčil, aby som šiel na nejakú odbornú 
strednú školu, lebo keby som z akýchkoľ-
vek dôvodov nešiel ďalej študovať, budem 
mať v ruke nejaké remeslo, ktoré ma uživí. 
Bolo to praktické myslenie, ktoré vtedy na 
dedinách prevažovalo. Som veľmi rád, že 
som študoval v Komárne, priemyslovka aj 
mesto mi dali do života veľmi veľa. To os-
tatne môžem a musím povedať aj o základ-
nej škole maďarskej v Kráľovej.      

Išli ste študovať na vysokú školu do 
Rumunska. Prečo práve tam? Viem, že 
práve tu ste sa definitívne rozhodli na-
stúpiť na dráhu novinára...

Bol to trochu „šťastný omyl“ môjho ži-
vota. Chystal som sa na pražskú Karlovu 
univerzitu na dejiny. Prijímacie skúšky 
na univerzitu do Budapešti na obor de-
jiny-žurnalistika som síce urobil, ale ten 
obor sa neotvoril, a preto mi boli sloven-
ským ministerstvom školstva ponúknuté 
iné možnosti. Vybral som si Bukurešť.  
A to na základe úvahy, že Rumunsko sa  
v roku 1968 nezúčastnilo invázie do Čes-
koslovenska, píše sa, že tam je to iné, ako  
v ostatných socialistických krajinách, mož-

no je to tak, ako u nás za Dubčeka... A tak 
som si vybral Univerzitu Bukurešť a musím 
povedať, že som to nikdy neoľutoval. Univer-
zita mi dala nielen dobré základy vzdelania, 
ale tam som si našiel aj partnerku do života, 
moju neskoršiu manželku Jelku. Inak v Ru-
munsku skutočne bol iný druh socializmu, 
ako v Československu.      

Študovali ste rumunský a španielsky ja-
zyk. Oba sú to náročné a odlišné jazyky. 
Navyše, v tej dobe neboli až také prefero-
vané, ak sa nemýlim.

Áno, je to tak. Na druhej strane treba pove-
dať, že španielčina bola aj vtedy svetovým ja-
zykom, ktorým hovoria stovky miliónov ľudí. 
Španielska kultúra, kultúra Latinskej a Južnej 
Ameriky je úžasná. A znalosť rumunčiny mi 
zaistila, že som neskôr dlhé roky mohol pô-
sobiť v Bukurešti ako spravodajca Českoslo-
venskej tlačovej kancelárie (ČTK). Nástup do 
ČTK mi doporučil vtedajší spravodajca agen-
túry v Bukurešti, s ktorým som sa spriatelil. 
On sa neskôr stal spravodajcom v Číne, ale 
ešte pred zmenou režimu emigroval do USA. 
Presvedčil ma, že rumunčina a maďarčina sa 
mi v Prahe budú veľmi hodiť, že to má per-
spektívu. Som rád, že som dal na jeho slová.

Práve štúdium jazykov 
Vám otvorilo cestu do zamest-
nania. Nastúpili ste do ČTK. 
V čom spočívala Vaša práca?

Na univerzite už som mal 
jasno, chcel som sa stať noviná-
rom, písať o dianí vo svete, spo-
ločnosti. Ako chlapec z dediny, 
kde veľký svet bol neznámy  
a vzdialený, som sa orientoval 
len pomaly. Naviac vtedy nee-
xistoval ani internet, ani stov-
ky televíznych kanálov. Ale po 
skončení univerzity som už ve-

del aj to, že v Bratislave nechcem zostať, mal 
som vyššie ambície. 

Na jeseň 1977,  po absolvovaní prijímacích 
skúšok a pohovoru, som bol prijatý ako re-
daktor do Zahraničnej redakcie ČTK v Pra-
he. Redakcia v podstate informovala o vývoji  
a udalostiach vo svete. My sme mali prístup 
ku všetkým informáciám, mali sme k dispo-
zícii najvýznamnejšie noviny z Východu aj 
Západu, vo svete pracovalo cez 20 zahranič-
ných spravodajcov ČTK. Takéto zdroje v re-
publike žiadne noviny ani úrady nemali. Bolo 
to exkluzívne pracovisko, práca ma veľmi ba-
vila. Osobne som spracovával predovšetkým 
materiály týkajúce sa Rumunska, Maďarska, 
Balkánu a Strednej Európy. 
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Nie je tajomstvom, že za socializmu boli 
médiá kontrolované. Naša redakcia vydáva-
la, v súlade so štátnou politikou, bežné sprá-
vy zo sveta, to bolo tzv. biele spravodajstvo 
– podľa papieru, na ktorý sa správy tlačili. 
Potom bolo tzv. modré spravodajstvo, to 
boli neskreslené informácie zo sveta, ale  
k nim mal prístup len obmedzený okruh 
ľudí, vyšší funkcionári a šéfredaktori. Ešte 
vyššie utajenie mali tzv. téčka, čiže tajné, 
tlačené na žltý papier. To šlo len špičkám 
strany a vlády. Existovali ešte aj tzv. separá-
ty, to boli informácie týkajúce sa rozporov 
vo vedení strany a štátu, to dostávali už len 
traja, štyria najvyšší činitelia. My, redakto-
ri sme ale mali prístup ku všetkému, takže 
sme boli dobre informovaní. 

čom, vždy písali o realite v krajine ich 
pôsobenia, ktoré správy, materiály kam 
boli zaradené, o tom sa rozhodovalo  
v Prahe. 

Spravodajská práca bola vždy veľmi 
zaujímavá, robil som ju rád. Poznal som 
zaujímavé miesta, zaujímavých ľudí, 
prezidentov, ministrov, športovcov aj 
umelcov, ku ktorým by som sa inak ni-
kdy nedostal.

V zahraničí som bol vždy s rodinou, 
vďaka mojej špecifickej práci, mohol 
som byť s deťmi od malička skoro stále.   

Vy ste boli tak trochu rebel a idea-
lista, nemali ste problémy s režimom  
v Rumunsku, kde vládol komunistický 
režim Ceaușesca? Necenzurovali Vám 

správy?
Príslušné rumunské 

úrady, a tajná služba 
Securitate, mňa, a aj 
kolegov spravodajcov 
z iných štátov, pochopi-
teľne sledovali. Vedeli 
sme o tom, a ostatne 
dali mi to neraz aj naja-
vo. Môj telefón bol od-
počúvaný, niekoľkokrát 
mi prepichli gumy na 
aute, rozbili mi sklá na 

povolaný na rozhovor do Prahy, k riaditeľovi 
ČTK a spolu s ním sme boli u Jana Fojtíka, 
všemocného tajomníka ústredného výboru 
komunistickej strany, zodpovedného za mé-
diá a ideológiu. V minulosti by bol spravo-
dajca v takejto situácii okamžite odvolaný, 
no v lete 1989 už bola iná situácia aj u nás. 
Vedenie ČTK, príslušné odbory ústredného 
výboru strany sa postavili za mňa. Fojtík sa 
ma v podstate spýtal iba na to, či sa nebojím 
toho, že ma Securitate zlikviduje. Keď som 
mu povedal, že to riziko beriem na seba, prob-
lém bol vyriešený a mohol som sa vrátiť do 
Bukurešti. Mohol som tak na mieste sledovať 
zrútenie Ceaușescovej diktatúry, najkrvavejší 
prevrat vo Východnej Európe. Je to najsilnej-
ší zážitok môjho profesionálneho života. Také 
niečo sa nedá naplánovať, človek jednoducho 
musí mať šťastie, že práve on je pri tom. 

Zaujímavosťou je určite aj fakt, že ako 
jediný československý novinár ste boli 
priamo v centre diania, keď sa v Rumun-
sku menil režim. Aké to bolo, byť rovno pri 
týchto prelomových udalostiach? Môžete 
trochu priblížiť, ako to prebiehalo?

V Bukurešti to začalo 21. decembra veľ-
kým zhromaždením, ktoré zvolal Ceaușescu 
do centra mesta, aby svetu ukázal, že ho ľud 
podporuje. Bol to jeho tragický omyl, ľudia ho 
vypískali a začali sa demonštrácie proti jeho 
moci a komunistickému režimu. Celý deň bol 
obrovský chaos v meste. V jednu chvíľu som 
aj ja podľahol emóciám, pridal sa k jednej ko-
lóne demonštrantov a začal vykrikovať heslá 
proti režimu, ale potom som prestal, uvedomil 
som si, že mojou úlohou nie je demonštrovať, 
ale informovať o tom, čo sa tu deje. Posielal 
som do Prahy jednu správu za druhou. Volali 
aj redakcie zo Západu, lebo západní noviná-
ri vtedy v Rumunsku neboli. Okolo obeda sa 
v meste objavili ozbrojené komandá a tanky, 

došlo k prvým konfliktom, zomrelo niekoľko 
ľudí.

Neskoro večer sa demonštranti, podľa môj-
ho odhadu niekoľko tisíc prevažne mladých 
ľudí, zabarikádovali pred hotelom Interconti-
nental. Celý priestor bol obkľúčený kordónmi 
polície a vojska. Bol som tam s juhoslovan-

Rozhovor so slovenskou premiérkou I. Radičovou 
(rok 2011)

Byť novinárom v časoch komunizmu 
asi nebola veľmi jednoduchá práca. Ako 
ste sa vysporiadavali pri svojej práci  
s nástrahami a obmedzeniami režimu?

Z mojej predchádzajúcej odpovede je, 
aspoň dúfam, jasné, že my v zahraničnej 
redakcii ČTK sme nepísali úvodníky komu-
nistických novín, ale robili vecné spravo-
dajstvo zo sveta, ktoré bolo kategorizované, 
verejné alebo nezávisle na nás, dôverné, 
rôzne utajované. 

Ja som celý život robil spravodajcu, 
hlavne pre agentúru, ale aj pre televíziu  
a rozhlas, sledoval a spracovával som pre-
dovšetkým vysokú politiku. Som presved-
čený o tom, že činnosť spravodajcu nie je 
obyčajná práca, je to v podstate životný 
štýl. Inak to ani nemôže byť. Spravodajca 
síce nemusí chodiť do práce, pritom ale je 
stále v práci. Musí byť pripravený každý 
deň v týždni, každú hodinu dňa. Nikdy ne-
viete, čo sa stane, o čom treba informovať. 
Je to veľmi náročné, ale krásne povolanie. 
Určité úskalia, nástrahy a problémy k tomu 
patria, s tým sa nedá nič robiť. 

Dlhé roky ste pôsobili ako spravodajca 
v Rumunsku. Ako si spomínate na pôso-
benia v tejto krajine?

Z hľadiska profesie to boli najlepšie roky 
môjho života. Zahraniční spravodajcovia 
ČTK v podstate neboli obmedzovaní v ni-

oknách apod. Bolo treba byť opatrný, 
hlavne pri mojom druhom pobyte v ro-
koch 1988 až 1992. 

Kým koncom osemdesiatych rokov so-
cialistický režim v Československu pod 
vplyvom vývoja v Sovietskom zväze sla-
bol, v Rumunsku naďalej panovala tvrdá 
diktatúra. Opatrnosť bola na mieste. Mal 
som ale už svoje skúsenosti a svoje in-
formácie. S mnohými ľuďmi som sa stre-
tával v podstate tajne, na dohovorených 

Pri jednom z pamätníkov krvavej noci z decembra 
1989

miestach, večer a v noci som sa 
radšej vyhýbal tmavým uliciam.

Čo sa týka spravodajstva, tak 
môj telefón aj môj telex, boli sa-
mozrejme sledované, citlivejšie 
materiály som posielal diploma-
tickou poštou, ktorú nemohol 
kontrolovať ani náš veľvysla-
nec, sám, žiaľbohu, tiež priazni-
vec Ceaušeskovej politiky, a ani 
Rumuni.

Ako sa v Československu 
uvoľňovala situácia, aj v na-
šej tlači sa objavovali stále otvorenejšie  
a kritickejšie materiály o Rumunsku. 
Vždy som pod nimi nebol  podpísaný ja, 
ale aj tak Rumuni vedeli, že je to hlav-
ne moja práca. V auguste 1989 preto ich 
ministerstvo zahraničných vecí požia-
dalo Prahu o moje odvolanie. Bol som 
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ským a bulharským kolegom. Okolo desiatej 
nám jeden dôstojník povedal: choďte do-
mov, dostali sme rozkaz rozohnať demon-
štrácie použitím násilia, streľby. Nebývali 
sme ďaleko, utekali sme domov, poslať 
krátku správu. So susedom, spravodajcom 
agentúry Tanjug som sa dohodol, že sa po 
odvysielaní správy okamžite vrátime na 
námestie, aby sme mohlo všetko sledovať 
zblízka. Ešte som nevedel, čo sa tam odohrá.

Na miesto som sa však vracal sám, suseda 
manželka nepustila, že je to nebezpečné, že 
nechce zostať vdovou. Ja som ale už mal ro-
dinu na ceste do Československa, takže som 
sa mohol rozhodnúť slobodne. Keď som pri-
šiel k námestiu, vo vzduchu som cítil pušný 
prach, streľba neprestávala, barikády hore-
li, policajti a civilisti sa bili, na zemi ležali 
mŕtvi a ranení, ktorých odvážali sanitky. za-
tknutých zase nakladali do policajných an-
tonov. Bolo to peklo. Stretol som tam môj-
ho kolegu z univerzity a priateľa Nikolaja 
Morozova, spravodajcu TASS. Všetko sme 
videli na vlastné oči. Trvalo to asi dve ho-
diny. Bolo to nebezpečné, ale vtedy sme na 
to nemysleli. My sme mali šťastie, nemali 
sme totiž žiadne označenie, že sme noviná-
ri. Ostatne, to asi nikoho na mieste ani neza-
ujímalo. Behali sme hore-dolu. Neskutočný 
chaos. Len pre dokreslenie poznamenávam, 
že na námestí bolo zastrelených päťdesiat 
ľudí, zranených bolo asi 800 a zatknutých 
cez tisíc. Toto všetko som sa samozrejme 
dozvedel len neskoršie.  

Prežiť na mieste takéto niečo, nie je nič 
pekného, príjemného. Bol to najhorší zá-
žitok môjho života. Na druhej strane platí 
paradox: čo je pre novinára vrchol profesi-
onálnej činnosti, je pre normálneho človeka 
tragédia, dno.  

Na druhý deň vyšlo do ulíc Bukurešti cez 
milión ľudí. Videl som na vlastné oči, ako 
musel Ceaușescu utiecť helikoptérou z bu-
dovy ústredného výboru strany. Krutý ru-
munský komunistický režim padol, v meste 
sa strieľalo ešte niekoľko dní, bolo to ako  
v občianskej vojne.    

Po revolúcii ste pôsobil krátko v Bu-
dapešti a následne ste pracovali pre 
viacerých politikov. Priblížite pre kto-
rých?  Na ktorých máte najlepšie spo-
mienky? 

V Maďarsku som pôsobil viac ako dva 
roky, od jesene 1992 až do konca roku 
1994. Zažil som tam vrcholnú Konferen-
ciu o bezpečnosti a spolupráci v Európe, 
sledoval z Budapešti rozdelenie Česko-
slovenska alebo slovensko-maďarský 
spor o vodné dielo Gabčíkovo-Nagy-
maros. Referoval som aj o poslednom 
stretnutí Václava Klausa a Vladimíra 
Mečiara o delení republiky v Budapešti. 
Stretával som sa s prezidentom Árpádom 
Gönczom, urobil som s ním aj rozhovory. 

Po návrate do Prahy som ešte desať 
rokov zostal pracovať v Zahraničnej re-
dakcii ČTK, a zároveň som začal fungo-
vať aj ako spravodajca maďarskej agen-
túry MTI. Nedalo sa to zvládať, tak som  
z ČTK odišiel a naplno začal pracovať 
pre MTI, maďarský rozhlas a televíziu.

Sprevádzal som občas na zahraničných 
cestách českého prezidenta, predsedu 
vlády, aj ministrov zahraničných vecí  
a obrany. Pri takýchto cestách má novinár 
možnosť vidieť významných politikov 
zblízka, neformálne, má možnosť hovo-
riť s nimi. Je to mimoriadne zaujímavé, 
a je aj nepísaným pravidlom, že z tohto 
zákulisia sa osobné informácie nevynáša-
jú. Kto to poruší, už sa druhýkrát k nim 

nedostane.      
Viem, že ste spolupraco-

vali s Václavom Havlom 
alebo Václavom Klausom. 
Ako si spomínate na týchto 
dvoch pánov, ktorí tvorili 
históriu?

Mal som to šťastie, že som 
s Václavom Havlom ako aj  
s Václavom Klausom mohol 
byť na niekoľkých cestách  
v zahraničí, a na rôznych uda-
lostiach v Česku. Mal som 
možnosť rozprávať sa s nimi  

a pýtať sa ich na rôzne veci, urobiť aj 
rozhovory. Havel býval bezprostrednejší, 
Klaus odmeranejší. Obaja boli veľmi in-
teligentní, a keď sme sa rozprávali sami, 
boli aj otvorenejší. Ich poradcovia vedeli, 
že mám skúsenosti z Rumunska a z Ma-
ďarska, tak sa o to aj prezidenti zaujímali. 
Klaus mal na veci vyhranenejšie osobné 
názory, kým Havel bol váhavejší a vždy 
viac počúval aj poradcov a novinárov.  

Stalo sa mi, ešte za socializmu, keď 
som bol ako novinár s prezidentom 
Gustávom Husákom v Bukurešti, že som 

musel pomáhať prerobiť jeho prejav na sláv-
nostnej večeri. Husákov prejav bol napísaný v 
Prahe. Keď som ho dostal, upozornil som pre-
zidentovho tajomníka, že asi dva odstavce pod-
ľa mňa nie sú dobré a vhodné. Bolo to prvýkrát 
v mojom živote, keď pomocníci vysokých po-
litikov dali na moju radu a prejav upravili..   

Od roku 1995 ste pražským a čiastočne 
bratislavským korešpondentom verejno-
právnych médií v Maďarsku, pracujete aj 
pre české a slovenské médiá. Čo to v praxi 
znamená?

Predovšetkým veľa každodennej práce. 
Konkrétne musím sústavne sledovať dianie  
v Čechách a na Slovensku, zbierať informácie 
a tie spracovávať pre potreby maďarskej agen-
túry MTI, verejnoprávneho rozhlasu a televí-
zie. České a slovenské médiá zase žiadajú odo 
mňa rozhovory, komentáre o dianí v Maďar-
sku, a tiež v Rumunsku. 

Ste šéfredaktorom časopisu maďarskej 
národnostnej menšiny Pražské zrkadlo. Čo 
je obsahom spomínaného časopisu?

Prágai Tükör, čiže Pražské zrkadlo, je spo-
ločensko-kultúrny časopis, ktorý vychádza  
v Prahe v maďarskom jazyku šesťkrát do roka. 
Vydavateľom je Zväz Maďarov žijúcich v Čes-
kej republike. Časopis informuje o živote ma-
ďarskej národnej komunity v Českej republike, 
o maďarsko-českých vzťahoch, a prináša člán-
ky predovšetkým o maďarskej kultúre, histórii, 
spoločnosti.

Vydali ste viacero kníh, môžete priblížiť 
o čom sú?

Najviac si cením  knihu Maďarské pamiatky 
v Čechách (Magyar emlékek Csehországban). 
Bola vydaná v Budapešti a predalo sa niekoľko 
tisíc kusov, čo v dnešnej dobe možno považo-
vať za úspech. Význam knihy je v tom, že je 
to prvá publikácia, ktorá podrobne zmapovala 
túto oblasť.  

Publikácia Maďarské osudy od Moravy na 
západ (Magyar sorsok a Morvától nyugatra…) 
obsahuje tri desiatky dlhých rozhovorov o osu-
doch hlavne Maďarov zo Slovenska, ktorí sa 
usadili v Čechách. 

Pre niekoľko časopisov som napísal dlhé se-
riály o zmene režimu v Rumunsku, respektíve 
moje vtedajšie zážitky. Niektoré moje štúdiá a 
odborné materiály vyšli aj v rôznych sborníkoch.

Do Hornej Kráľovej sa vraciate a nezabú-
date na rodnú obec...

Som Kráľovan, moje korene, moja pôvodná 
rodina sú tu, v tejto obci. Dokonca ešte stojí 
aj môj rodný dom, som veľmi rád, že som ho 
mohol ukázať aj svojim deťom. Na rodisko sa 
nezabúda, a viem, že vždy sa sem môžem vrá-
tiť. Som tu totiž naďalej doma. 

Ladislav Odráška
Foto: Archív Jánosa Kokesa

S rodičmi, krstnými a súrodencami v Královej 
(rok 2017)
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Na festival prišlo viac ako 400 ľudí.

Po úspešných prvých ročníkoch a naj-
mä množstvu pozitívnych ohlasov náv-
števníkov sme sa po roku opäť rozhodli 
usporiadať festival nielen pre deti Hala-
bala fest. Viacero otázok, dotazov a po-
strehov počas roka na tému Halabala boli 
pre nás predzvesťou, že festival si získava 
celkom isto cveng a nachádza si miesto 
v kalendároch rodičov a detí. Zároveň je 
však pre nás akýmsi záväzkom robiť ho 
stále lepšie a lepšie, prinášať nové veci  
a vyskúšané vylepšovať.

Rovnako to bolo aj v tomto roku. Ská-
kacie hrady, maľovanie na tvár, tombola, 
detský kútik, to všetko poznali návštevní-
ci z minulých ročníkov. Všetky spomína-
né atrakcie sme sa však snažili ešte vylep-
šiť, spomeňme napríklad pestrú tombolu 

s parádnymi cenami (šmykľavka, bazén, 
kávovar či sodastream). 

V porovnaní s predchádzajúcimi roč-
níkmi sme stavili na trochu iný program. 
Odštartovala ho show s maskotmi z Lab-
kovej patroly, ktoré roztancovali všetky 
deti. Všetka mládež bola sústredená pri 
tanečno-pesničkovej show Divadla Zá-
BaVKa. Snáď najväčší úspech mal Mr. 
Bubble so svojou bublinovou show, do 
ktorej zapojil všetky deti. Záverečná mini-
disco bola čerešničkou pre tancuchtivých. 
Spomenúť treba aj celodennú účasť so-
koliarov s viacerými dravcami, s ktorými 
mladé dievčatá zo Sokoliarskej skupiny 
Biatec predviedli aj dve vystúpenia. Ná-
boje nestačili nabíjať v stánku miestneho 
poľovníckeho združenia Dubina, kde si 
deti aj s rodičmi mohli vyskúšať streľbu.

Čo sme ovplyvniť nevedeli, bolo poča-

sie. Vybláznilo sa počas festivalu a bolo 
ako samotný názov – Halabala. Veľká 
spara v úvode, v polovici zatiahnuté ne-
besá, našťastie však bez avizovanej búr-
ky. Kto prišiel aj napriek tomu, veríme,  
že neoľutoval. 

Robiť tak náročnú akciu by nebolo 
možné bez pomoci sponzorov a množ-
stva dobrovoľníkov, ktorým patrí naše 
veľké poďakovanie. Konkrétne sú to 
INEX – Hausgarden s.r.o., MKL-Klam-
piarstvo, Železoobchod TÓTH, Reštau-
rácia a Pizzeria VESNA, Decorgarden, 
EURO-VALVE s.r.o., Majster Pizza Mo-
čenok, Zedz Ma, krasnechvile.sk, Capital 
Pro s.r.o, KŠ, s.r.o., Peter Szalay, rodina 
Holečková a rodina Siládiová.

OZ Život pod Tópartom
Foto: Ivan Števko

HALABALA FEST: BLÁZNIVÉ POCASIE A PESTRÝ PROGRAM
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Vstup bol vďaka sponzorom voľný

Rovnako ako pred rokom začali hody v našej obci už v piatok. 
Na futbalovom ihrisku sa konala hudobno-zábavná show Hudba 
hraj! Množstvo skvelých a zaujímavých hostí ako napríklad spe-
vák skupiny Metalinda Palo Drapák, člen Salca Juraj Gahér ale-
bo Gizka Oňová či množstvo ďalších dávalo tušiť, že o zábavu 
bude postarané. Navyše, išlo o najväčšie tohtoročné nakrúcanie 
spomenutej zábavnej show, ktorá býva vysielaná aj na televízii 
Senzi. 

Najväčšie natáčanie show populárnej show Hudba hraj začalo hody 
Vstup bol vďaka sponzorom voľný.

„Dovoľte nám srdečne poďakovať za natáčanie Hudba 
hraj v obci Horná Kráľová – štábu, účinkujúcim, divá-
kom a to najväčšie ĎAKUJEM patrí domácim organi-
zátorom za kusisko práce a srdca, ktoré do toho vložili.  
Ešte raz ĎAKUJEME.“ (Hergottovci)

 Najväčšie natáčanie populárnej show Hudba hraj začalo hody
nizovať natáčanie programu. Keďže 
aj im sa táto myšlienka zapáčila, po 
schválení starostom sme išli do toho. 
Aj keď bol prvý ročník organizačne 
náročný pre veľký počet účinkujúcich 
myslím, že sme to zvládli,“ povedala 
Monika Šoková na margo prvého vy-
dareného ročníka.

Slovo dalo slovo a po roku sa k nám 
Hergottovci aj so svojím programom 
a nahrávaním vrátili. Zaujímavosťou 
bolo, že vstup bol voľný. „Podarilo 
sa nám zohnať sponzorov a z predaja 
tomboly sme zaplatili náklady spoje-
né s účinkujúcimi. Chceli by sme sa-
mozrejme poďakovať  všetkým, ktorí 

v tomto smere pomohli,“ vyjadrila sa organizátorka akcie.
Pestrý výber účinkujúcich, dobré počasie, spomínaný vstup 

zdarma, to všetko prispelo k hojnej účasti vďačného publika. 
„Pevne verím, že každý si našiel toho svojho obľúbeného spe-
váka či skupinu, aj keď sa nedá vždy všetkým vyhovieť. I keď sa 
nájdu nedostatky, myslím, že takmer všetko vyšlo na jednotku. 
Vyšlo počasie, čo je v prípade akcie konanej pod holým nebom 
vždy risk. Príprava trvá takmer pol roka a všetko môže zmariť 
zlé počasie. Našťastie, oba ročníky v tomto smere vyšli,“ zbilan-
covala podujatie Monika Šoková. Vyslovila zároveň želanie, aby 
sa takáto zábava mohla konať u nás v obci každý rok. „Všetko 
ukáže čas.“

„Za seba by som chcela veľmi poďakovať za pomoc KFC 
Horná Kráľová, obecnému úradu v Hornej Kráľovej. Sponzo-
rom, ktorí nás finančne podporili, všetkým čo prispeli tombolou  
a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o to, že to 
všetko dobre dopadlo,“ dodala na záver Monika Šoková, hybná  
organizátorská páka akcie Hudba hraj v našej obci.

Ladislav Odráška
Foto: FB Hergottovci a Janka Tóthová

Populárna Gizka Oňová patrila medzi hviezdy večera. 

Hergottovci s Paľom Drapákom (v čiernom).

Celé podujatie, ktoré organizovala obec Horná Kráľová, mala 
rovnako ako pred rokom pod patronátom Monika Šoková. Ako 
nám povedala, k Hergottovcom sa dostala cez jej bývalú kole-
gyňu a zároveň speváčku Alenku Valentínyovú, ktorá tiež vy-
stupovala v hudobno-zábavnej show. „Veľmi sa mi zapáčil tento 
hudobný program a tak som sa skontaktovala s Milanom Perným 
a Jankom Hergottom, či by bolo možné aj u nás v obci zorga-

Hergottovci a ich hostia spolu na pódiu. 
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Najväčšia celoobecná akcia Hody 2022
V posledných augustových dňoch pra-

covníci obce naplno pracovali na prípra-
ve hodov. Začali rozkladať stany, stoly  
a  lavice, čistili areál futbalového ihriska, 
venovali sa príprave pódia aby sa moh-
la konať hudobno-zábavná show Hudba 
hraj a následne Hody 2022.

Po vyčistení ihriska a po ukončenom 
piatkovom podujatí nastal deň našich 
hodov, ktoré sa, ako už vieme, nekonali 
v týždeň, kedy sa mali, nakoľko niekde 
mimo nás pracovníkov nastala chyba.

Sobotné ráno pre tých, ktorí organi-
zovali hody, začalo o 7,00 hod. Začali 
prichádzať družstvá vo varení gulášov, 
ktorým sme pomohli pri ich rozkladaní. 
Futbalisti a ich pomocníci aj v sobotu 
celý deň chystali a pripravovali bufety, 
aby všetko fungovalo tak, ako vždy na 
vysokej úrovni. Chvíľu som ich pozo-
rovala a ich práca bola veľmi precízna 
a spoľahlivá aj keď po dni príprav až do 
ranných hodín mali  pred sebou ešte dva 
dni práce.

 V poobedňajších hodinách začali na 
ihrisko prichádzať občania našej obce, 
aby ochutnali guláše, ktoré navarili naše 
družstvá miestnych organizácií, ktorých 
tento rok bolo len 7. „Guláš bol zadarmo 
a návštevníkom veľmi chutil.“ – vyjadrila 
sa Oľga Laurenčíková, ktorá spolu s ku-
chárom Miroslavom Lenčéšom a Jolanou 
Ristovou varili guláš pre účinkujúcich  

Miroslav Lenčéš a Jolana Ristová pri 
príprave gulášu pre účinkujúcich.

MO Matica slovenská

v hodovom programe.
O 15,00 hodine sa na pódiu ujala slo-

va naša šikovná moderá torka Veronika 
Holubková a spolu s pánom Emilom 
Rábekom, starostom obce zahájili hody 
privítaním  hostí, občanov a účinkujú-

cich. Prvým bodom bolo vyhodnotenie 
gulášov miestnych organizácií, ktorým 
patrí veľké poďakovanie za ich prácu, 
nakoľko obetovali svoj voľný čas a varili 
guláš pre návštevníkov hodov. Zahájenie 
spevu patrilo MO Matici slovenskej, kde 
pribudla nová členka speváčka Katarína 
Lovászová. Ďalšou speváckou skupinou 

MO Csemadok

bola MO Csemadoku, ktorá zaspievala 
rezké pesničky v maďarskom jazyku. Ná-
sledne ich vystriedali naše deti „Kráľova-
nečky“ pod vedením p. M. Lalúchovej, 
ich zvučné hlasy rozospievali mnohých 

Kráľovanečky

návštevníkov. Zo susedných obcí prišli 
zaspievať FS Kepežďanka a Zúgovanka. 
Chcem touto cestou poďakovať p. Mari-
ánovi Horváthovi a Zúgovanke, že i keď 
sme ich volali na vystúpenie 2 dni pred 
akciou stihli sa pripraviť. V programe 
mal vystúpiť FS Sečkár,  ktorý  oznámil 
2 dni pred akciou že neprídu, nemajú nič 
nacvičené. Taktiež neprišli ani deti z det-
ského FS Kráľovanček, pretože rodičia 
svoje deti nepriniesli na nácvik. Ďalším 
účinkujúcim v našom programe bola ta-

Tanečná skupina Dee Reggaetonera

nečná skupina Dee Reggaetonera, ktorá 
vyzdobená farebnými pierkami zatan-
covala brazílske tance a následne tanco-
vali animácie s našimi najmenšími deť-

mi. Podľa veľkého záujmu detí o tanec  
a milého prístupu tanečníc k naším de-
ťom,  vniesli do folklórneho programu 
kúsok exotiky. Predseda kultúrnej ko-
misie Mgr. Ladislav Odráška pozval do  
programu naše deti zo Základnej umelec-
kej školy z Močenku, ktorého vystúpenie 
mal pod palcom. Ozvučenie detského vy-
stúpenia bolo slabšie nakoľko bola slabá 
spolupráca so zvukárom.

Predposledným a posledným vystú-
pením boli speváčky z FS Kráľovanky 
- p. Mária Lalúchová, Kristína Dičérová  
a Terchovská muzika z dolniakov. Zvuč-
né hlasy našich speváčiek a mužské hlasy 
spevákov za doprovodu hudobných ná-
strojov boli príjemným ukončením hodo-
vého programu.

FS Kráľovanky a Terchovská muzika 
z dolniakov

Teplé a slnečné počasie, dobrá nálada 
organizátorov a návštevníkov prispeli  
k vysokej návštevnosti našich hodov. Deti 
využili možnosť skákania a šmýkania na 
nafukovacích hradoch, tiež maľovania na 
tvár a dospelí zase mali možnosť pochut-
nať si na gulášoch, posedieť s priateľmi, 
popočúvať a zaspievať piesne. Každý kto 
chcel, mal možnosť nájsť si niečo, čo je 
jemu najbližšie a tým si spríjemniť hodo-
vé dni.

Na záver by som chcela poďakovať 
všetkým účinkujúcim v našom programe, 
ktorí boli vynikajúci. Taktiež ďakujem 
futbalovému klubu KFC Horná Kráľová 
pod vedením Ľubomíra Kollára za ich 
trojdňovú zmenu, pracovníkom a pracov-
níčkam obecného úradu  a samozrejme 
aj Veronike Holubkovej – moderátor-
ke,  ktorá vynechala časť svadobného 
ceremoniálu a odmoderovala kultúrny 
program. 

Do ďalších rokov hľadáme ľudí,  ktorí 
majú záujem pomáhať pri organizovaní 
hodov 2023, aby sa nahlásili na obecnom 
úrade, aby prišli s novými nápadmi, vyu-
žili svoje skúsenosti a pomohli vylepšiť  
a pripraviť ďalšie ročníky hodov ešte 
kvalitnejšie.

Anna Vencelová
Foto: Archív obecného úradu 



Královské zvesti´

14

Miestny odbor Matice slovenskej v Hornej Kráľovej už 
tradične pripravil na nedeľné hodové popoludnie výstavu  
z cyklu „Z histórie našej obce“. Každý rok je zameraná na 
inú oblasť života, aby vždy priniesla niečo nové a zaujímavé 
a prekvapila aj každoročných návštevníkov. 

Tento ročník bol venovaný kuchyni a kuchárskym receptom. 
V prvej časti si návštevníci mohli pozrieť rôzne predmety, kto-
ré sa nachádzali v kuchyni, alebo s ktorými sa v minulosti pri-
pravovala strava. Zaujímavosťou boli prekrásne vyšívané žen-
ské zástery z medzivojnového obdobia, ktoré tvorili výzdobu 

stolov s predmetmi. Medzi vystavovanými predmetmi mohli 
návštevníci vidieť ručne maľované taniere, váhu, hrnce a ke-
ramické nádoby, rôzne mlynčeky na mak a orechy, mlynček 
na kávu, petrolejovú lampu a iné drobnosti z kuchyne. Mnohé 
predmety vyvolávali v návštevníkoch spomienky z detských 
čias, keď tvorili súčasť ich domovov.

Druhá časť výstavy bola venovaná kuchárskym receptom. 
Predstavili sme vám zbierku kuchárskych receptov deda Maroša 
alias Mariána Lovásza. Svojou zbierkou vyše 35 000 originál-
nych kuchárskych receptov mnohých návštevníkov prekvapil  
a zaujal. Pre kuchárov a kuchárky si pripravil výber receptov  

zo zbierky na tému: Pagáče, Mufiny, Guláše, Cukrovinky, Ba-
bičkine rady a špeciálne pre  mužov Likéry a Víno v kuchyni.

,,Všetky predmety z výstavy som zozbieral počas mnohých 
rokov sám alebo za pomoci dobrých ľudí, ktorý mi ich daro-
vali a tak ich zachránili pre nás všetkých. Za toto by som sa 
im chcel aj touto cestou poďakovať.“

Vladimír Lovász, predseda MO MS 
Foto: Michal Morvay

VÝSTAVA ZAMERANÁ 
NA KUCHYŇU A RECEPTY

Po záplavách v roku 2019 sa budova na štadióne dostala 
do havarijného stavu. Boli prepadnuté podlahy, popraska-
né steny, podmytá budova.

Preto sme sa rozhodli pre úplnú rekonštrukciu časti, kto-
rá bola značne zničená. Rekonštrukciou prešli napríklad 
kabíny, toalety, sprchy a chodba. Vybúrané boli všetky 
priečky aj podlahy, zostali vlastne len obvodové múry. 

Časť financií na rekonštrukciu nám poskytol obecný 
úrad, ďalšie eurá sme získali z projektu zo SFZ. Musíme 
povedať, že značnú časť sme si zabezpečili sami ako klub 
a to v podobe veľkého množstva brigádnických hodín.  

Aj týmto by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí ako-
ukoľvek formou pomohli. Patrí im veľká vďaka. Chceli 
by sme pokračovať v rekonštrukcii aj druhej časti (spolo-
čenská miestnosť, sklad, kabína domácich) a následne aj  
v opláštení zvonka (zateplenie, fasáda). Samozrejme, ak to 
financie dovolia.

Ľubomír Kollár, prezident KFC
Foto: Archív KFC

Rekonštrukcia kabín 
na štadióne KFC

Výmena, plnenie CO2 bombičiek 
SodaStream, Limobar, Syphon a iné. 

0948045084 Močenok
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Blahoželáme novomanželom

Adrián Šuraba  (Hlavná 737/7)
a Viktória Rakovičová (Trnovec nad Váhom)

Michal Sysel (Nad Humnami 419/49)
a Adriana Sabová (Močenok)

Ján Lenický (Nad Humnami 404/81) 
a Mgr. Silvia Rajčanová (Stará Kremnička)

Adam Kubík (Malá Kráľová 170/90) 
a Eliška Šramová rod. Benická (Šaľa)

Vanesa Gašparíková (Malá Kráľová 128/14)
a Andrej Marikovič (Veľké Zálužie)

Mgr. Simona Lenická (Hlavná 496/81) 
a Mgr. Dušan Dičér (Močenok)

Lenka Lenčéšová (Malá Kráľová 137/42) 
a Ing. Juraj Šimanský (Nitra – Klokočina)

Martin Lenický (Nad Humnami 405/79)
a Katarína Goralková rod. Belanová (Ivanka pri Nitre)

Erik Kostka (Malá Kráľová 234/13)
a Mgr. Viktória Tóthová (Tvrdošovce)

Eliška Velčická (Vinohradnícka 606/13)
a Martin Hajnovič (Vinohradnícka 606/13)

Ing. Lívia Pápayová (Sereďská 510/5)
a Andrej Lenčéš (Močenok)

Vitajte medzi nami

Andrej Sárközi (Športová 34/10)
Natália Klinková (Nad Humnami 450/72)
Dominik Kollárik (Malá Kráľová 227/29)
Lýdia Lenčéšová (Hlohovecká 270/33)

Liam Vančo (Malá Kráľová 156/64)
Dominik Tarkoš (Sereďská 423/16)

Amélia Odrášková (Vinohradnícka 606/12)
Lukáš Lenický (Školská II. 790/19)
Theo Klinka (Vinohradnícka 629/66)

Andrej Marikovič (Malá Kráľová 128/14)
Nina Timárová (Vinohradnícka 581/43)
Oliver Poturica (Malá Kráľová 129/32)

Rebeka Vašková (Sliváš II. 595/29)
Liana Laurenčíková (Školská II. 786/14)
Ema Rábeková (Malá Kráľová 234/13)

Navždy nás opustili

Katarína Straňáková (86 rokov), Helena Ševčí-
ková (64 rokov), Magdaléna Pápayová  
(90 rokov), Ladislav Vencel (65 rokov), 

Jozef Kokeš (90 rokov), Juliana Révayová (88 
rokov), Mária Odrášková (65 rokov), Ladislav 
Rábek (70 rokov), Irena Lovászová (85 rokov), 
Roman Bilo (58 rokov), Ernest Rist (76 rokov), 
Mária Benková (77 rokov), Veronika Studená  
(83 rokov), Vilma Slamková (91 rokov), Ivan 
Števko (61 rokov), Štefan Sklenár (57 rokov)

,,V myšlienkach trochu obzrieť sa a skúsiť vrátiť napäť čas...
Pietne mlčať... možno modliť sa, za tých, čo z časti žijú v nás...“

24.12.2022 uplynú dva roky, čo nás navždy opustila drahá mama, babka, svokra a sestra 
Mária Šerešová a 15.7.2022 uplynul  rok, čo nás opustil drahý strýko a brat Jozef Kotlár. 

Odpočívajte v pokoji, s láskou v srdci spomíname.

Katka s rodinou

SPOLOČENSKÁ KRONIKA



V polovici júna, po skončení súťažných 
zápasov, sa na futbalovom ihrisku konal det-
ský futbalový megaturnaj. Prečo mega? Bol 
to turnaj, aký u nás nemá obdoby. Svoje sily 
si zmerali tímy v troch kategóriách – U9, 
U11 a U13. Zúčastnilo sa ho celkovo 14 ko-
lektívov, čo ho radí medzi historicky najväč-
ší mládežnícky turnaj konaný v našej obci.

Čo je ešte potešiteľnejšie, z celkového 
víťazstva sa vo všetkých kategóriách teši-
li naše výbery. Všetky dokonca prešli tur-
najom bez zaváhania a jedinej straty.

Spomenúť treba, že okrem vysokej špor-
tovej úrovne bol turnaj vysoko hodnotený 
aj po spoločenskej stránke. Pre každé dieťa 
(bolo ich mimochodom viac ako 150) bolo 
pripravené občerstvenie. Najlepšie tímy boli 
ocenené pohármi, naprázdno neobišlo ani 
jedno dieťa. Víťazom bolo každé jedno, kto-
ré prežilo parádny športový deň a za svoje 
výkony boli všetci ocenení medailami.

Radoslav Dicsér, tréner U9: „Každé 
dieťa si zahralo a užilo si turnaj. Chcem 
sa veľmi pekne poďakovať všetkým, čo 
reprezentovali Hornú Kráľovú. A popriať 
veľa športových úspechov tým, čo idú do 
vyššej vekovej kategórie. Poďakovanie 
patrí aj ľuďom čo prispeli finančne, ale 
aj personálne počas priebehu turnaja. 
Nebolo ľahké zorganizovať toľko detí, ale 
turnaj vyšiel na výbornú a chceli by sme 

ho zorganizovať aj na budúci rok.“
Ladislav Odráška, tréner U11: „Mega-

turnaj vyšiel na výbornú. Bola pred nami 
náročná úloha zorganizovať akciu s toľký-

mi tímami v troch kategóriách, ale kladné 
ohlasy svedčia o tom, že sme to zvládli. 
Bolo za tým veľa organizácie a vybavovaní. 
Ďakujem treba povedať aj ľuďom, ktorí po-
mohli personálne alebo finančne. Bez nich 
by megaturnaj nedopadol tak ako dopadol. 
Čo sa týka športovej stránky, moji zverenci 

odohrali výborný turnaj a bol som na nich 
veľmi pyšný. Najmä záverečný zápas proti 
silnému Jelencu o prvé miesto ukázali bo-
jovnosť, odhodlanie, charakter a odohrali 
asi najlepší duel pod mojím vedením.“

Štefan Lalák, tréner U13: „S turnajom 
som bol veľmi spokojný, keďže som mal 
celý tím k dispozícii a vyhrali sme ho. Naj-
lepší strelec turnaja bol náš Filip Lenčéš.“

Výsledky našich:
U9
KFC – Hájske 5:1, KFC – Horné Saliby 

3:0, KFC – Veča 6:2, KFC – Jelenec 2:1.

U11
KFC – Močenok B 4:2, KFC – Horné 

Saliby 4:2, KFC – Nové Sady 10:0, KFC 
– Jelenec 2:1.

U13
KFC – Jelenec 4:3, KFC – Galanta B 4:3, 

KFC – Nové Sady 7:0.
Reprezentovali naše farby:

KFC Horná Kráľová U13: Daniela Šo-
ková, Dominik Barta, Filip Kalina, Filip 
Lenčéš, Jakub Trubač, Hugo Mészáros, 
Branislav Gyarfás, Andrej Klinka, Jarko 
Soroka, Matej Karásik, Lukáš Varga, Do-
minik Malcho.

KFC Horná Kráľová U11: Tamara Haná-
ková, Alexandra Lenčéšová, Nela Siládio-
vá, Martin Siládi, Marek Tóth, Dejan Od-
ráška, Jozef Lenický, Andrej Bočák, 

KFC Horná Kráľová U9: Tomáš Hanák, 
Filip Siládi, Oliver Padlák, Marek Stanko, 
Samo Kollár, Adam Benčík, Adrián Šoka, 
Jakub Lenický, Artur Holečka, Marián  

Holečka, René Bilo, Vladimír Bilo, Dorota 
Bartová, Liana Noemi Burján

Ladislav Odráška
Foto: Archív KFC

Mládežnícky megaturnaj: tri prvenstvá našich družstiev
Viac ako 150 detí prežilo deň plný futbalu. Medailu dostal každý.

Individuálne ocenenia 

Dvojici našich mládežníkov sa podarilo 
získať aj individuálne ocenenia. V ka-
tegórii U11 bol najlepším hráčom Dejan 
Odráška, v U13 bol najlepším strelcom 

Filip Lenčéš.


