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Zo života v obci

Oslavy 85. výročia Včelárskej paseky.

Oslavy 55. výročia Základnej školy v Kráľovej pri Senci.

Park pri obecnom úrade dostal nový šat.

Rekonštrukcia prvého poschodia obecného úradu.
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po zvoľnení pracovného tempa počas sviatočných
vianočných dňoch prišiel koniec roka a my stojíme na
prahu roka nového. Bilancujeme, plánujeme, dávame si
predsavzatia...
V rámci bilancovania minulého roka som uvažoval aj
o tom, čo všetko sa v Kráľovej pri Senci podarilo urobiť
pre zlepšenie kvality života v našej obci. Jedným z takýchto opatrení bola aj zmena v dopravnom značení a vybudovanie nových priechodov pre chodcov. Najmä zákazy
vjazdu by mali odľahčiť zaťaženie niektorých ciest a zvýšiť
tak bezpečnosť v daných lokalitách. Môže sa tak stať však
iba vtedy, ak sa zavedené pravidlá budú aj rešpektovať.
Nerešpektovanie právnych, ale aj spoločenských noriem
sa zdá byť už akýmsi štandardom. Opakovane riešime aj
problémy s voľne sa pohybujúcimi psami, parkovaním na
chodníkoch a spaľovaním odpadov v záhradách. Ukazuje
sa, že nestačí upozornenie, či dohovor a zjavne nepomáha
ani hrozba represií. Pomôže zverejňovanie priestupkov
na internetovej stránke obce? Alebo bude musieť obec zamestnať osobu, ktorej pracovnou náplňou bude riešenie
priestupkov?
Vo zveľaďovaní našej obce budeme pokračovať aj v roku
2018. Ukončíme obnovu budovy obecného úradu rekonštrukciou prvého poschodia, ktorá bola preinvestovaná
z vlastných zdrojov obce. V snahe o zvýšenie bezpečnosti v Kráľovej pri Senci sme rozpracovali a podali projekt
na kamerový systém v obci. Zlepšenie kvality ovzdušia by
sme chceli dosiahnuť vďaka podanému projektu na nákup
stroja na zametanie a umývanie chodníkov a ciest, vysadiť
v obci 400 nových stromov. V tomto roku rovnako plánujeme v rámci podaného projektu opraviť ďalšiu obecnú budovu, budovu hasičskej zbrojnice, na ktorej by mali
byť vymenené okná a dvere a opravené vonkajšie omietky.
Radi by sme vybudovali aj trhovisko pri obecnom úrade.
Veríme, že získame príspevok aj na túto aktivitu.
I v tomto roku náš čaká množstvo kultúrnych a športových podujatí. Za všetky spomeniem už tradičnú Kráľovskú slávnosť. Aj keď sa nám do tretice nepodarilo na
organizáciu slávnosti získať príspevok z Európskej komisie a slávnosť bude dvojdňová, program bude rozmanitý
a zaujímavý. Budeme ho financovať z vlastných zdrojov
a z príspevkov sponzorov. Veríme, že sa vydarí nielen
Kráľovská slávnosť, ale aj všetky ostatné podujatia a vopred ďakujem všetkým organizátorom za ich prácu.
A čo predsavzatia a priania? V mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu Vám
všetkým želám, aby Vás šťastie sprevádzalo pri všetkých
Vašich rozhodnutiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, nech je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas
celého roka. A tiež prajem úspešný rok 2018 našej obci
Kráľovej pri Senci.
JUDr. Dušan Šebok
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Obnova sochy svätého Floriána
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Miroslav Daniš
Naša obec má dlhú historickú tradíciu, ktorú dokresľujú viaceré historické
pamiatky. Jednou z nich je aj socha sv.
Floriána, patróna hasičov, ktorá bola pôvodne umiestnená pred súčasným obecným úradom. Pred druhou svetovou
vojnou tu bol notársky úrad a požiarna
zbrojnica. Keď v parku vyrástol Pamätník SNP socha bola premiestnená k Farskému kostolu sv. Jána Krstiteľa. I keď
bola socha viackrát reštaurovaná, zub
času ju poznačil natoľko, že jej obnova
bola nevyhnutná a tentokrát sa jej ujali
profesionálni reštaurátori, ktorí skonštatovali že povrch kameňa na soche sv. Floriána je už zvetraný, znečistený rôznymi
depozitmi a olejovými farbami. Reštaurátorskými prácami bol poverený Mgr.
art. Ladislav Chamuti, ktorý v našej obci
realizoval už reštaurátorské práce barokovo-secesného mosta a sochy sv. Jána
Nepomuckého. Stav sochy sv. Floriána si
vyžiadal skutočne zásadné reštaurátorské práce: čistenie kameňa, odstránenie
neodborných zásahov, spevnenie celej
pamiatky, domodelovanie chýbajúcich
častí, výroba nového drieku podstavca,
povrchová úprava – zjednotenie povrchu, nakonzervovanie celej pamiatky.
Plastika a podstavce boli v dezolátnom
stave a preto manipulácia s ňou si vyžiadala značnú opatrnosť. Ako poznamenal Mgr. art. L. Chamuti: „Tento zlý
stav kamennej hmoty bol zapríčinený
neodborným zásahom do tejto pamiat-

ky, keď bol prakticky celý povrch sochy
vyspravený len cementom, pod ktorým
sa kameň začal rozkladať a strácal súdržnosť a tvrdosť. Neodborné boli tiež
farebné nátery.“ Výsledok reštaurátorskej
práce môžete v súčasnosti už obdivovať
na jej novom mieste pôsobiska. V miestnej časti Teheľna, v parku, oproti požiarnej zbrojnice. Pri vybudovaní podstavca
pre sochu pomohla aj firma pána Milana
Róku a tak ako ostatné pamiatky v našej
obci je osvetlená, čím krásne dotvára náš
umelecký exteriér.
Sviatok sv. Floriána si podľa rímskeho martyrológia pripomíname 4. mája.
V tento den i naši požiarnici každoročne
kladú k pomníku kvety vďaky obetiam
rôznych živelných pohrôm, uctievajú si
památku svätého ale i našich požiarnikov, ktorí už nie sú medzi nami.
Svätý Florián bol reálna historická
postava. Žil v 3. storočí (250 - 304) v antickom Ríme. Pravdepodobne bol ilyrského pôvodu. Bol dôstojníkom rímskej
armády, zastával vysokú administratívnu
funkciu v provincii Noricum, v dnešnej
časti Rakúska. Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“ hovoria, že sa vzdal
v Lorch vojakom z Aquilína, keď chytali kresťanov. Roku 304 sa postavil na
obranu v Lorchu zatknutých a uväznených 40 kresťanských legionárov. Vojaci
ho dvakrát zbičovali, napoly ho zdrali
z kože, posadili do ohňa, a nakoniec ho
hodili do rieky Enns s kameňom okolo
krku. Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Podľa neskorších životopisov
(zo 7.-8. stor.) Florián bol kresťanský
vojak. Podľa niektorého životopisu bol
vyšší dôstojník, ktorý chcel zachrániť 40
kresťanov uväznených v prenasledovaní cisára Diokleciána. Z Mauntemu pri
Kremse, kde býval, sa vybral do Lorchu
(teraz Horné Rakúsko), kde miestodržiteľ Akvilín držal kresťanov, ktorých čakala smrť. Keď sa miestodržiteľovi vojaci
dozvedeli o cieli Floriánovej cesty, zajali
ho a predviedli pred Akvilína. Ten sa pokúšal najprv odviesť kresťanského dôstojníka od viery. Keď sa mu to nepodarilo, dal ho mučiť a napokon s kameňom
priviazaným na šiju hodiť do rieky Enns,
kde sa utopil.
Iné životopisy predstavujú Floriá
na
s menšou obmenou ako vojenského vyslúžilca, ktorý sa šiel pripojiť k zajatým

kresťanom, aby spolu s nimi podstúpil
smrť. Aj tie hovoria o utopení v rieke
Enns, a to 4. mája 304.
Po čase jeho pozostatky preniesli do
augustiniánskeho opátstva svätého Floriána, neďaleko Linzu. Neskôr ich znova preniesli do Ríma. Pápež Lucius III.
v roku 1138 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi
a biskupovi Krakowa. Od toho času je sv.
Florián považovaný za patróna Poľska,
ale aj Linzu, Horného Rakúska a všetkých požiarnikov. Svätý Florián je aj
patrónom pekárov, hrnčiarov, hutníkov,
taktiež ako ochranca pred neúrodou,
búrkou aj suchom. Kult patróna hasičov
bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa veľké množstvo jeho
sôch na ochranu pred požiarmi. Najčastejšia podoba svätého Floriána je postava
rímkeho legionára, ako hasí horiacu budovu. Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú
tiež aj na priečeliach domov, v erboch, na
pečatiach, na rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach.
Požiarna zbrojnica vždy dodávala
a dodáva sebavedomie občanov obce
v boji proti požiaru, či iným živelným pohromám. Podobne ako kostol je pevným
bodom, o ktorý sa ľudia opierajú. Aj táto
svätyňa má svojho ochráncu a patróna
sv. Floriána v uniforme vojaka s putňou
vody v ruke, ktorý hasí horiaci dom.

Katarína Smiešková
V sobotu, 12. augusta 2017 sa v areáli
Včelárskej paseky konali oslavy 85. výročia jej založenia. Podujatie organizoval Výkonný výbor SZV, v spolupráci
s regionálnou zložkou SZV Trnavského
(Ing. Zuzana Juríčková, PhD.) a Bratislavského kraja (Ing. Milan Rusnák).
Hlavná príprava osláv bola v réžii bývalého správcu zariadenia, pána Rudolfa
Moravčíka st. a Rudolfa Moravčíka ml.,
súčasného správcu Včelárskej paseky,
ako aj viacerých dobrovoľníkov.
Organizátori osláv pripravili pre
účastníkov podujatia zaujímavý, celodenný program pre celé rodiny. Súbežne
prebiehalo množstvo detských súťaží,
atrakcií a ukážok tradičných slovenských
remesiel, ktoré prezentovali rôzni remeselníci, oblečení v dobových odevoch.
Po slávnostnom otvorení podujatia a príhovoru predsedu SZV Ing.
Ľudovíta Gála, zaznel referát o histórii
Včelárskej paseky. Nasledovali príhovory hostí a milé bolo aj ocenenie zaslúžilých členov SZV. Medzi ocenenými
boli aj dvaja včelári z Kráľovej pri Senci.
Ocenenie Zlatá včela si prevzal pán Ján
Šuvada a ocenenie Strieborná včela si
prevzal pán Róbert Koiš.
Následne si mohli návštevníci prezrieť celý areál, kúpiť malé suveníry, informačné materiály, kalendáre, produkty z medu, peľu, vosku, propolisu, materskej kašičky, krmivo pre včely a pod. Pre

deti bol pripravený zaujímavý program.
Samozrejme nechýbal ani chutný guláš, ktorý bol pripravený pre všetkých
prítomných. Popoludní pokračovala
kultúrna časť programu. V nej postupne vystúpili viaceré spevácke súbory,
Terchovská muzika z Dolniakov, z Ružindola, svoje ľudové umenie predviedol Ing. Marian Plavec z Rovinky v hre
na fujaru, súbor Obstrléze z Pezinka.
V ďalšom programe vystúpili členovia
folklórnych súborov Viničiar z Viničného a Važina zo Šoporne. V závere popoludňajšieho programu všetkých prítomných potešili aj členovia folklórneho
súboru zo Sebechlieb.
Na bývalých pozemkoch grófa Jána
Pálfiho bolo v roku 1932 slovenskými
včelármi vybudované vzdelávacie a hospodárske centrum. Hlavná budova, dom
ovocinára a vzorový včelín boli naprojektované architektom Jurajom Tvarožkom.
V roku 1938 zabrali Paseku maďarské
pohraničné vojská a po oslobodení tu
bolo veliteľstvo letectva a nemocnice sovietskej armády. V päťdesiatych rokoch
20. storočia tu sídlil Domov dôchodcov,
v roku 1959 sa Paseka natrvalo vrátila
včelárom a vzniklo tu včelárske učilište.
Najväčší včelársky skanzen v strednej
Európe bol brigádnicky vybudovaný
v rokoch 1972 – 1974. Reliéfna výzdoba
klátov a slamených košov slúžila včelám
na orientáciu a zároveň ich mala aj ochra-
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OSLAVY 85. VÝROČIA VČELÁRSKEJ PASEKY
V KRÁĽOVEJ PRI SENCI

Svätý Ambróz, patrón včelárov
ňovať pred zlými silami. Včelári chovom
včiel spoločnosti viac dávajú ako od nej
dostávajú. Veď ešte v 13.storočí pred n.l.
starogrécky polyhistor Asclépios povedal:
„Med, peľ a vosk všetky boľačky zľahčujú,
ťažkosti dýchania nám odstraňujú, bolestiam zažívania prechádzajú, omladzujúci
spánok prinášajú, žily zmäkčujú a rany
zaceľujú ...“ Majme vždy na pamäti slová,
ktoré v Prahe v roku 1921 povedal Albert Einstein: „Ak uhynie posledná včela,
ľuďom zostávajú štyri roky života !“ Patrónom včelárov je svätý Ambróz, biskup
a cirkevný učiteľ.
Krátky záznam z osláv 85. výročia
Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci
si môžete pozrieť a zázname z Regionálnej televízie na stránke https://www.
youtube.com/watch?v=2Sf45tdQsBk

Históriu Včelárskej paseky
spísala Ing. Zuzana Juríčková,
PhD., predsedníčka RZ SZV
TT kraj na základe rodinných
podkladov. Fotografie dodala
z rodinného archívu. Históriu
Včelárskej paseky nájdete, keď
si kliknete na nižšie uvedený
link: http://www.vcelarskapaseka.sk/content/historia-vcelarskej-paseky.
Kompletné informácie sú na
stránke :
www.vcelarskapaseka.sk.
Naši ocenení spoluobčania, Róbert Koiš a Ján Šuvada
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Kráľovský rodák s generálskou paličkou
Marián Áč, významná osobnosť našej obce jubiluje
Andrea Rišianová
Len máloktorá obec sa môže pochváliť
a byť hrdá na také osobnosti celoslovenského významu, akým je generálporučík
Ing. Marián Áč, PhD., ktorý sa 14. decembra1957 narodil v Kráľovej pri Senci. V svojom rodisku vyrastal, vychodil
základnú školu a po jej absolvovaní si na
rozdiel od svojho brata Ľubomíra, dvojičky, vybral vojenský chlebíček a dotiahol to
naozaj ďaleko, až na náčelníka Vojenskej
kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a hlavného veliteľa ozbrojených síl SR.
V súčasnosti patrí medzi významné osobnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zároveň je vojnovým veteránom a päť
rokov sa zúčastňoval mierových a pozorovateľských misii v Afrike a na Balkáne.
Významnou mierou sa podieľal na rozvoji vojenského školstva, vojenskej vedy
a vojenského vzdelávania v Ozbrojených
silách SR, šíril dobré meno Slovenskej republiky a vojenského školstva v zahraničí.
Po absolvovaní Dvojročnej dôstojníckej školy, odbor veliteľsko-organizátorský PVOŠ, technický pri Vysokej vojenskej technickej škole (VVTŠ) v Liptovskom Mikuláši bol 15.júla 1978 prijatý do
služobného pomeru vojaka z povolania
v hodnosti podporučíka. Začiatkom septembra 1980 ho vyslali na štvorročné štúdium VVTŠ, odbor veliteľsko- inžiniersky protilietadlového raketového vojska
PVOŠ. Po skončení štúdia v júli 1984 mu
priznali titul inžinier a od 15. augusta vykonával na VVTŠ funkciu staršieho technika systému PV rádiotechnickej batérie
Volchov. Od konca roku 1984 pôsobil
ako asistent Katedry elektrotechnických
obvodov VVTŠ. K 1. 10. 1985 ho povýšili na kapitána a o tri roky do hodnosti
majora. Medzitým ho v októbri 1987 na
VVTŠ ako školiacom pracovisku prijali
na externé štúdium vedeckej ašpirantúry a po úspešnej obhajobe od septembra1991 vykonával funkciu odborného
asistenta Katedry teoretickej elektrotechniky na VVTŠ. K 1. októbru 1992 ho povýšili na podplukovníka.
Po vzniku Slovenskej republiky pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde SR. Keď sa Vysoká
vojenská technická škola 1.9.1993 reorganizovala a premenovala na Vojenskú
akadémiu Slovenského národného povstania (VA SNP), bol následne poverený

Marián Áč v spoločnosti s našim bývalým starostom obce p. Alojzom Koišom

dočasným výkonom funkcie náčelníka
skupiny analýzy signálov a rádiového
prieskumu Katedry teoretickej elektrotechniky a rádiového prieskumu.
V priebehu pôsobenia vo vojenskej akadémii bol členom kolektívu niekoľkých
vedeckých projektov. Výsledky vedeckej
prace publikoval a prezentoval na viac ako
šestnástich konferenciách. Bol spoluautorom siedmich vysokoškolských skrípt, vychoval niekoľko diplomantov a napísal dve
monografie. V polovici novembra 1993
ho vyslali do pozorovateľskej misie OSN
v Libérii. Po návrate prevzal 1. apríla 1995
najprv funkciu náčelníka vedeckého oddelenia a od 20.decembra 1995 funkciu náčelníka oddelenia pre organizovanie vedeckej
činnosti vedeckého úseku VA SNP. Počas
jej výkonu absolvoval viacero jazykových
a odborných kurzov, okrem iného Medzinárodný orientačný kurz štábnych dôstojníkov pri Vysokej škole obrany Ypenburg
v Holandsku. Dňom 1.11.1996 bol ustanovený za náčelníka vedeckého oddelenia vedeckého úseku Vojenskej akadémie
v Liptovskom Mikuláši. Od októbra 1997
pôsobil počas jedného roka ako vedúci
starší dôstojník skupiny pre zabezpečenie
úloh v zahraničí Generálneho štábu Armády SR v Monitorovacej misii Európskej
únie (ECMM) na území bývalej Juhoslávie.
Po návrate bol ponechaný krátko v personálnej zálohe, v januári 1999 sa vrátil do
Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, kde prevzal funkciu náčelníka študij-

ného oddelenia študijného úseku a v marci
1999 bol ustanovený do funkcie vedúceho
oddelenia rozvoja vojenských vied sekcie
personálnej politiky Ministerstva obrany
SR v Bratislave. Zároveň ho povýšili na
plukovníka.
V roku 2000 absolvoval desaťmesačný
pobyt vo Vojenskom jazykovom inštitúte
Leckland AFB v Texase a štúdium manažmentu zdrojov obrany na Postgraduálnej škole IDMC v Monterey v Kalifornii. Od 1.októbra.2001 bol riaditeľom oddelenia vojenského vzdelávania a športu
- zástupcom riaditeľa odboru politiky
vzdelávania sekcie ľudských zdrojov MO
SR. Je spoluautorom niekoľkých vyznaných koncepcii, ako napríklad: Koncepcia jazykového vzdelávania v ozbrojených silách Slovenskej republiky ( vznik
Jazykového inštitútu), či koncepcia
kariérneho vzdelávania v ozbrojených
silách SR a vznik poddôstojníckej akadémie. Vo februári 2003 bol vyslaný na
plnenie úloh do zahraničia. Až do marca
2006 pôsobil v sekcii vojenských bezpečnostných a politických analýz Monitorovacej misie Európskej únie EUMM v Sarajeve v Bosne a Hercegovine.
Na začiatku marca 2006 bol ustanovený za vedúceho kurzu národnej bezpečnosti Centra kariérneho rozvoja a na
začiatku septembra 2007 do funkcie veliteľa kurzu národnej bezpečnosti v Národnej akadémii obrany (NAO)maršala
A. Hadíka v Liptovskom Mikuláši.

Život okolo nás

Je spoluautorom študijného programu
kurzu národnej bezpečnosti. Významným podielom sa zasadil o integráciu
dvoch akadémii Akadémie Maršala Andreja Hadíka a Akadémie generála Milana Rastislava Štefánika a znovu vytvorenie trojstupňového vzdelávania vo vojenskom školstve. Podieľal sa na certifikácii
medzinárodného kurzu ISOC a získanie
štatútu výcvikového centra NATO v Liptovskom Mikuláši.
Je členom bezpečnostnej rady vlády slovenskej republiky. Ďalej členom
kolégia ministra obrany SR, členom
vojenskej rady náčelníka generálneho
štábu SR, členom vedeckej vojenskej
Akadémie generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 2008-2014 sa ako poradca prezidenta Slovenskej republiky pre otázky
bezpečnosti a obrany zúčastnil štyroch
dôležitých summitov NATO v Portugalsku, v Nemecku a Francúzku, v USA
a Veľkej Británii. Významnou mierou
spolu s prezidentom SR zabránil k zrušeniu tankov vo výzbroji Ozbrojených
síl SR, k zrušeniu vrtuľníkového krídla
v Prešove, zrušeniu raketového komplexu a stiahnutiu slovenských vojakov
z misie OSN na Cypre.
Vychoval a odborne viedol záverečné
prace siedmich generálov ozbrojených
síl SR.
Od 1. 12. 2007 je náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
Dňa 2. 9. 2008 ho prezident SR vymenoval do prvej generálskej hodnosti –
brigádneho generála, 25. 1. 2010 povýšil
na generálmajora a 7. 8. 2012 na generálporučíka.

Marián Áč s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom

Je nositeľom mnohých vyznamenaní,
z ktorých spomenieme napríklad vyznamenanie Za službu v mierových misiách
Armády Slovenskej republiky I. stupňa
(1993), Za službu v mierovej misii OSN
UNOMIL (1994), Za službu v mierových
misiách Armády Slovenskej republiky III.
St. (1995), Medaila OSN Za službu v mierovej misii, operácia ECMM na Balkáne
(1992), Za službu v mierových pozorovateľských misiách II. stupňa (2003),
Medaila OSN Za službu v mierovej misii EUMM v Bosne a Hercegovine (2003,
2006),
Medaila OSN Za podporu mierovej
operácie pod vedením NATO na Balkáne (2004),
Medaila OSN za podporu a službu
v mierovej operácii UMMIK v Kosove
(2004),

Sme radi, že sme sa mohli týmto výpočtom obrovskej práce rodáka z Kráľovej pri Senci nielen pochváliť, ale mu
chceme i pri príležitosti jeho okrúhlych
narodenín zaželať ešte mnoho pracovných úspechov, veľa zdravia a rodinnej
pohody. Je len potešiteľné, že on sám na
svoju obec nezabúda a už veľakrát medzi
nás zavítal pri najrôznejších príležitostiach rôznych osláv a jubileí v našej obci.
Nech mu ešte dlho slúži povestná generálska palička pre blaho nás všetkých.
Bratská dvojica
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Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. stupňa (2005), Medaila 0SN Za službu v mierovej operácii
EUFOR v Bosne a Hercegovine (2005),
slovinské vyznamenanie Medajla za sodelovanje in prijateljstvo II. st. (2005),
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa (2006), Za
vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky I. stupňa (2006), české ocenenie
Za službu v mírových pozorovatelských
misích (2006), talianske Pamätná medaila ministra obrany Talianska za prínos
mieru na Balkáne – (2006, 2008),
Medaila OSN Za podporu mierovej
misie v Bosne a Hercegovine, operácia
ALTHEA (2006),
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky II. stupňa (2007), Za
vernosť ozbrojeným silám Slovenskej
republiky III. stupňa (2008), Medaila vojenskej spravodajskej služby III. stupňa
(2008), Odznak Vojnový veterán (2008),
český Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. st. (2010), Za vernosť
ozbrojeným silám Slovenskej republiky
II. st. (2011), Medaila Vojenskej polície
II. st. (2011) a ďalšie vyznamenania.
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Kráľovská slávnosť
Dni obce sa v roku 2017 konali
v dňoch 8. až 10. septembra a aj tento
rok boli finančne podporené príspevkom Európskej komisie EÚ. Obec ich
mohla využiť nielen na organizáciu
podujatia, ale aj na nákup technického zabezpečenia, ktoré bude obci slúžiť i v budúcnosti. Trojdňová slávnosť
mala i tento rok hostí z družobných
obcí (Nová Huta –Rumunsko; Vísky a Dobré Pole – Česká republika
a Kisbajom – Maďarsko). V piatok,
8. septembra, začali oslavy večerným
programom v podaní Tadeáša Hrozáňa, skupiny Paranoid, Gipsy Čáve
a na záver diskotékou s DJ Tusom.
Sobotné doobedie sa nieslo v duchu
športových zápolení mladých hasičov
a záujemcov o stolný tenis. Poobede
sa návštevníci slávností mohli tešiť na
naozaj bohatý a rôznorodý program.
Na pódiu sa postupne predstavili jednotlivé hudobné a zábavné formácie
ako folklórny súbor Paprčkovci so
speváckymi sólistkami, Hevi Dubi,
kúzelník Talostan, tanečníci Old
School Brothers, hudobný program
Ota Weitera a spevák Majk Spirit. Po
ňom nasledoval Lazaro a na záver sa
s dikotékovou kreáciou predstavil DJ
Joky. Slávnostný príhovor starostu
obce, JUDr. Dušana Šeboka odznel
o piatej hodine. Počas celého poobedia boli pripravené zaujímavé atrakcie pre deti, skákací hrad. Deti i dospelí sa mohli povoziť na seneckom
vláčiku, ktorý robil okružné jazdy po
obci. Kráľovská slávnosť pokračovala
v nedeľu poobede. Program bol na
úvod venovaný najmä deťom. Na pódium vystúpil Eminem a vo večernom
programe populárna skupina Vidiek.
O občerstvenie bolo postarané po celé
slávnosti. Cigánska pečienka, klobásy,
ryby, trdelníky a iné dobroty. V areáli Sigotky boli umiestnené aj predajné stánky s darčekovými predmetmi.
Počasie podujatiu prialo. Veľká vďaka patrí zamestnancom obecného
úradu, starostovi JUDr. Dušanovi
Šebokovi, poslancom OZ, všetkým
spoločenským organizáciám v obci
a sponzorom. Tešíme sa na kráľovské slávnosti v roku 2018, ktoré budú
dvojdňové, ale opäť plné zábavy, príjemných stretnutí a ľudského tepla na
duši.
M. Daniš

Vystúpenie folklórneho súboru Paprčkovci so sólistkami.

Súťaž mladých požiarnikov

V dobrej nálade s Oto Weiterom

Majk Spirit na Kráľovskej slávnosti

Život okolo nás

Základná škola oslávila

55. výročie
svojej existencie
Marta Kucerová

úspechov tak vo výsledkoch výchovy
a vzdelávania, ako aj v mimoškolskej
činnosti.
21. decembra 2017 si naša škola
pripomenula túto významnú udalosť
slávnostnou akadémiou. Slávnostnú
atmosféru pre nás vyčarili žiaci našej
školy pod vedením svojich učiteľov.
Počas dvojhodinového programu sa
tu vystriedali recitácie, piesne, riekanky o zime i Vianociach, tanečné i športové kreácie, muzikálové
vystúpenie, rôzne tematické pásma,
ktoré súviseli so zimou, školou alebo
Vianocami, koledy, scénky, úprimné
vinše, sóla v podaní talentovaných
sólistov... . Ladnými tanečnými zostavami sa nám predstavila aj Zuzkina tanečná škola. Na záver zazneli

koledy v živom podaní rodiny Kardošovej. Všetko dotváralo slávnostnú
atmosféru. Spokojní a nadšení boli
tak účinkujúci, ako i pozvaní hostia
a rodičia, ktorí zaplnili slávnostne
vyzdobenú telocvičňu našej jubilantky - základnej školy.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim i tým, ktorí ich pripravovali.
Mgr. Štefanovi Kadlecovi ďakujeme
za ozvučenie a hudobný sprievod.
Po slávnostnej akadémii čakalo
sladké pohostenie tak na účinkujúcich, ako i rodičov v cukrárňach, ktoré
boli otvorené v triedach školy. Predávali sa sladké dobroty, ktoré doma pripravili šikovní rodičia žiakov. Hostia
akadémie či rodičia si mohli na trhoch
dokúpiť aj vianočnú výzdobu. Všetko
to boli výrobky, zhotovené žiakmi
a ich rodičmi. Ďakujeme za všetky
sladké dobroty i výrobky.
Celý priebeh slávnostne akadémie
zvečnili na videozázname a fotografiách naši bývalí žiaci, Matúš Bobrík
a Andrej Pecník, za čo im tiež patrí
srdečná vďaka.
Boli to vskutku dôstojné oslavy
a pamätné slávnostné okamihy. Prajeme škole ešte mnoho okrúhlych
jubileí a tešíme sa na jej každodenný život v kruhu detí, učiteľov i rodičov.
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55 rokov. Je to málo alebo veľa? Dosť
na to, aby sme si zaspomínali na chvíle krásne, veselé, ale aj trpké. Áno, 55
rokov ubehlo od chvíle, keď sa po
prvýkrát otvorili dvere novej budovy
tunajšej základnej školy, aby privítali
svojich žiakov. Títo žiaci možno už
dávno zabudli na dni, keď usmiati,
ale aj vyľakaní prichádzali so svojimi
rodičmi do školy, na slzičky, ktoré im
stekali z očí. Spomenuli si na to snáď
až vtedy, keď prichádzali do školy už
so svojimi deťmi.
Za 55 rokov prešlo touto školou
veľa žiakov, ktorí radi spomínajú na
svoje detské časy prežité v školských
laviciach. Čo všetko videli a počuli
tieto steny? Určite by toho vedeli rozprávať veľa...
Len sa zamyslite koľko bolo za 55
rokov existencie školy spotrebovanej
kriedy na tabuliach, koľko polámaných pravítok a zabudnutých prezuviek by sa tu za tú dobu dalo napočítať. Koľko učiteľov muselo za tú
dobu vypísať a podpísať vysvedčenia.
Koľko žiakov vyšlo poslednou triedou. Koľko žiakov sa rado vracia, aby
si vybavili spomienky.
Určite sme na našu školu hrdí.
Môže sa pochváliť množstvom dobre
vychovaných a vzdelaných ľudí. Naša
škola je dobrým kolektívom učiteľov,
ktorí sa snažia, aby zo školy vychádzali slušní a poctiví ľudia.Našu školu navštevovali aj rodičia a dokonca
aj starí rodičia súčasných žiakov. Naši
absolventi dosiahli veľké množstvo
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Desať rokov komunity na Slovensku
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Mladí z komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci oslávili výročie
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Komunita Cenacolo bola založená
v roku 1983 vďaka duchovnému pochopeniu rehoľnej sestry Elvíry Petrozzi,
ktorá zasvätila svoj život Bohu na osoh
a na službu závislým a všetkým strateným mladým ľuďom. Stredisko komunity je v talianskom mestečku Saluzzo
a má 55 domov po celom svete (Taliansko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina,
Brazília, Rakúsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Portugalsko, Kostarika, Francúzsko, Írsko,
Veľká Británia, Dominikánska republika, USA, Argentína, Mexiko).
Základnými piliermi, na ktorých je
Komunita postavená, sú modlitba, práca a priateľstvo. Komunita Cenacolo je
«školou života» s cieľom obnoviť rodinu, ktorá pomáha narkomanom, gamblerom a strateným mladým ľuďom.
Tým z nich, ktorí chcú nájsť zmysel
života, odhodiť všetky masky, nájsť samých seba a opäť žiť v radosti. Pobyt
v komunite je bezplatný a mladí ľudia
žijú z charity a z toho, čo vyprodukujú.
S komunitou spolupracujú dobrovoľníci, Bohu zasvätené osoby a rodiny.
Prvý slovenský komunitný dom Cenacolo začal svoju existenciu v roku
2007 práve v našej obci, v Kráľovej pri
Senci a stále sa rozrastá. Iniciátorom
vzniku našej komunity bol MUDr. Ivan
Mendl z Piešťan.
Komunita ponúka jednoduchý a rodinný štýl života na princípoch znovuobjavenia práce, prežívanej ako dar, na
skutočnom priateľstve a živej viere a to
nielen drogovo závislým, ale aj tým, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel svojho
života.

Oslavy sa začali 12. augusta v nitrianskom Župnom dome. Nasledujúci deň,
v nedeľu, 13. augusta za nádherného
slnečného dňa pokračovali v sídle komunity v Kráľovej pri Senci.
Chlapci, ich príbuzní a početní návštevníci prežili dva dni plné milosti
a Božieho požehnania. Po tieto dni
mohli vidieť ako je Pán Boh milosrdný
a dobrý ku všetkým, ktorí sa k nemu
obracajú s úprimným srdcom, aj keď
predtým v živote zlyhali. Svätú omšu
v areále komunity Cenacolo odslúžil
bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský. V úvode tejto svätej omše sa
všetkým prítomným prihovoril Mgr.
Marian Kráľ, ktorý v čase vzniku komunitného domu pôsobil v Kráľovej
pri Senci ako správca farnosti a bol
spolu s vtedajším starostom obce p.

Alojzom Koišom pri začiatkoch existencie komunity. Arcibiskup Zvolenský vo svojej kázni prirovnal náš život
ku kráčaniu po mori. V jeho homílii
zazneli aj nasledovné slová: „Veľakrát
nám v živote chýba stabilita, a preto
padáme, no Pán Ježiš je milosrdný a odpúšťa všetkým, ktorí ho o to prosia ...“
Po skončení svätej omše všetci prítomní pobudli v srdečných rozhovoroch pri chutnom obede a občerstvení,
ktorí chlapci a viacerí dobrodinci pripravili. Následne členovia komunity
v popoludňajšom bloku uviedli divadelné predstavenie Objatie, v ktorom
aktualizovali podobenstvo o milosrdnom otcovi a márnotratnom synovi.
Zazneli aj svedectvá chlapcov, ako aj
ich rodičov.
Katarína Smiešková

Po neúspechu začať znova,
ospravedlniť sa za chybu, prijať
radu od mladšieho, zniesť
pokojne úspech a pocty,
povzniesť sa nad posmech
cynikov, zachovať rozvahu
v zmätku, priznať si vlastnú
chybu, byť ľudsky nesebecký,
mať vždy dobročinné srdce,
uspokojiť sa aj s málom, vyhnúť
sa starým chybám, najprv vec
premyslieť až potom konať,
nielen odpustiť, ale aj zabudnúť,
vziať na seba zaslúženú vinu,
zmeniť svoje staré stanovisko,
dodržať sľub aj keď to niečo
stojí, podmaniť si svoje ja
a nevyspytateľnú povahu,
zostať trpezlivý aj v nešťastí.
Istá múdrosť učí, že nie je
lepší čas na šťastie, ako ten,
ktorý je práve teraz. Náš život
je vždy plný výziev. Šťastie je
cesta, nie cieľ. Na tej ceste
kráčajme usilovne a vytrvalo.
Všetko môžeme v tom, ktorý
nás posilňuje. Želám vám Božie
požehnanie.
Tomáš Kuľka, farár
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Nie je ľahké ...

Pestrá činnosť Miestneho
spolku Červeného kríža
v našej obci
Pokiaľ je aktívny a komunikatívny čelný predstaviteľ Červeného
kríža na úrovni dediny, či mestečka, dokáže komunikovať aj s inými
Pokiaľ
je aktívny
a komunikatívny
čelný
predstaviteľ
združeniami
a spolkami.
Niektoré miestne
spolky
majú toľkoČerveného
členov, že
kríža
na
úrovni
dediny,
či
mestečka,
dokáže
komunikovať
aj ssúinými
to tvorí aj tretinu obyvateľov, čo je aj náš prípad. Naši členovia
však
združeniami
a spolkami.
Niektoré miestne
spolky
majú toľko členov,
že
väčšinou zároveň
aj dobrovoľnými
hasičmi,
poľovníkmi,
včelármi,
to
tvorí
aj
tretinu
obyvateľov,
čo
je
aj
náš
prípad.
Naši
členovia
sú
však
turistami a tak sú všetky akcie hojne navštevované, reprezentatívne
väčšinou
zároveň aj vdobrovoľnými
a dobre propagované
každej rodine vhasičmi,
obci. poľovníkmi, včelármi,
turistami
a
tak
sú
všetky
akcie
hojne
navštevované,
Letné mesiace patria dovolenkám, relaxu
a rodine.reprezentatívne
Tomu sa vždy
aprispôsobuje
dobre propagované
v
každej
rodine
v
obci.
aj náš plán organizovania rôznych podujatí.
Letné
mesiace
patria
dovolenkám,
relaxuslužbu
a rodine.
Tomu sa behu
vždy
Aj tento
rok sme
zabezpečovali
zdravotnú
pri Kráľovskom
prispôsobuje
aj
náš
plán
organizovania
rôznych
podujatí.
a koncom prázdnin sme súťažili vo varení gulášu. Síce sme nevyhrali, ale
Aj
zabezpečovali
službu
Kráľovskom
behu
náštento
gulášrok
šielsme
na dračku.
Pre nás zdravotnú
druhý ročník
budepri
určite
úspešnejší.
a koncom
prázdnin
sme
súťažili
vo
varení
gulášu.
Síce
sme
nevyhrali,
September patrí vždy Kráľovskej slávnosti. Po tri dni sme tu
ale
náš guláš šielzdravotný
na dračku.dozor.
Pre násKoncom
druhý ročník
budesme
určite
úspešnejší.
zabezpečovali
mesiaca
zorganizovali
September
patrí
vždy
Kráľovskej
slávnosti.
Po
tri
dni
tu
týždňový pobyt vo Vysokých Tatrách, kde krásu našich sme
veľhôr
zabezpečovali
zdravotný
dozor.
Koncom
mesiaca
sme
zorganizovali
obdivovalo 35 členov. V tomto mesiaci prišli darovať krv nielen
týždňový
pobyt voale
Vysokých
Tatrách,– prvodarcovia.
kde krásu našich
naši stáli darcovia,
aj nováčikovia
Tých jeveľhôr
stále
obdivovalo
35
členov.
V
tomto
mesiaci
prišli
darovať
krv nielen
nedostatok. 12. októbra sa konala tradičná zbierka potravín
SČK,
naši
stáli darcovia,
ale aj nováčikovia
prvodarcovia. Vyzbieralo
Tých je stále
v spolupráci
s obchodným
partnerom– KAUFLAND.
sa
nedostatok.
12.
októbra
sa
konala
tradičná
zbierka
potravín
veľké množstvo trvanlivých potravín. Naším spoluobčanom SČK,
sme
vodovzdali
spolupráci
s obchodným
KAUFLAND.
Vyzbieralo
sa
15 škatúľ
potravín partnerom
a spravili sme
im obrovskú
radosť pred
veľké
množstvo
trvanlivých
potravín.
Naším
spoluobčanom
sme
vianočnými sviatkami. Malú pozornosť dostali aj členovia MS SČK
odovzdali
15 škatúľ
potravín
a spravili
im obrovskú
pred
pri okrúhlom
životnom
jubileu
a to p.sme
Beňková
Alžbeta,radosť
p. Kanová
vianočnými
sviatkami.
Malú
pozornosť
dostali
aj
členovia
MS
SČK
Alžbeta, p. Stanislavová Margita a p. Susková Matilda. Naše októbrové
pri
okrúhlom
životnom
jubileu
a
to
p.
Beňková
Alžbeta,
p.
Kanová
aktivity sme ukončili návštevou divadelného predstavenia Otvorené
Alžbeta,
p. Stanislavová
p. Susková Matilda. Naše októbrové
manželstvo
v kultúrnomMargita
dome v aSenci.
aktivity
sme
ukončili
návštevou
divadelného
predstavenia
Otvorené
Tradičná Katarínska zábava, ktorú organizujeme
každoročne
manželstvo
v
kultúrnom
dome
v
Senci.
v novembri sa vydarila na výbornú. Bolo menej ľudí, ale každý si našiel
Tradičná
Katarínska
zábava,
ktorú ktorá
organizujeme
svoj priestor
na tanec, spev
a tombolu,
bola vďaka každoročne
sponzorom
vbohatá.
novembri
sa
vydarila
na
výbornú.
Bolo
menej
ľudí,
ale každý si našiel
Ďakujem všetkým sponzorom a obecnému
zastupiteľstvu,
ktorí
svoj
priestorfinančne,
na tanec,alebo
spevmateriálne
a tombolu,náš
ktorá
sponzorom
podporujú
MS bola
SČK.vďaka
Bez nich
by sme
bohatá.
všetkým
sponzorom
a obecnému
zastupiteľstvu,
ktorí
nemohliĎakujem
naše akcie
a odbery
krvi celoročne
uskutočňovať.
Ďakujem
aj
podporujú
finančne,
alebo
materiálne
náš
MS
SČK.
Bez
nich
by
sme
všetkým členom výboru, za ich dobrovoľnícku prácu, ktorú vykonávajú
nemohli
naše akcie
a odbery krvi celoročne uskutočňovať. Ďakujem aj
s veľkou láskou
a chuťou.
všetkým
členom
výboru,
za ich
dobrovoľnícku
ktorú vykonávajú
Prajem vám všetkým veľa
zdravia,
šťastia aprácu,
spokojnosti
so svojimi
snajbližšími
veľkou láskou
a
chuťou.
a nech budúci rok je lepší, ako bol minulý.
Prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti so svojimi
najbližšími a nech budúci rok je lepší, ako bol minulý.

Termíny odberov krvi 2018 (23. máj, 27. september)

Termíny odberov krvi 2018 (16. január, 23. máj, Jarmila
27. septemKoišová
ber)

Asistenčná
pomoc ČK pri
obecnom podujatí Súťaž vo
varení gulášu.
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Jarmila Koišová
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Významné ocenenie Mgr. Michalovi Čaplovi
V dňoch 16. – 17. decembra 2017 sa v Linder
Hotel Gallery Central konalo mimoriadne zasadnutie
Slovenského paralympijského výboru. Predseda
SPV Ján Riapoš zhodnotil úspechy slovenských
zdravotne znevýhodnených športovcov za rok
2017. V roku 2017 získali na Majstrovstvách
sveta a Európy 23 medailí. Pri tejto príležitosti sa
dňa 16. decembra 2017 uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie najvyššieho vyznamenania SPV
AGITOS šiestim osobnostiam. Medzi ocenenými bol
aj Mgr. Michal Čapla. Počas svojho pôsobenia vo
funkcii reprezentačného trénera pretekárov v tlaku
na lavičke sa okrem Majstrovstiev sveta a Európy
zúčastnil aj šiestich Paralympijských hier, na ktoré sa
kvalifikovali desiati slovenskí pretekári.

Ocenenie odovzdávali: Prezident SOV Anton Siekel a Predseda
SPV Ján Riapoš.

NAŠI DOBROVOĽNÍ HASIČI
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Viera Gašparová
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V roku 2017 jeho druhý polrok bol pre
náš dobrovoľný hasičský zbor náročnejší ako ten prvý. V lete je najvyššie
riziko požiarov a aj my musíme byť
v pohotovosti. Náš zbor je zaradený
v skupine „C“ v rámci rozmiestnenia
síl a prostriedkov hasičských jednotiek.
Našťastie sme neboli z operačného strediska vyzvaní k pomoci pri likvidácii
požiaru či havárie. Naša jednotka však
zasahovala v rámci dediny, keď sme boli
tri krát zavolaní k odčerpaniu vody po
silnej búrke. 23. a 24. júla to boli výjazdy
kvôli zaplaveným uliciam po silnej búrke. Nakoľko v Kráľovej nebola elektrina, museli sme použiť aj elektrocentrálu
. Všetko sme zvládli a boli sme radi, že
sme mohli pomôcť našim občanom,
veď na to sme tu.
30.júla sme boli na súťaži na pozvanie žien z Dulova, ktoré boli minulý rok
súťažiť u nás.
Dulov, je malá dedinka neďaleko Ilavy. Zišli sa tu veľmi kvalitné tímy a nestratili sa tu ani naši dorastenci, ktorí si
zabehli výborný čas a obsadili pekné 4.
miesto.
5.augusta sme išli so všetkými tromi družstvami na pohárovú súťaž do
Veľkého Bielu. Priniesli sme domov
krásny putovný pohár, ktorý získali

dorastenci. Mohli byť naozaj na seba
hrdí, veď porazili aj mužov. Ženy obsadili tretie miesto. Hneď z tejto súťaže
sme sa presunuli do Kyselice na súťaž
Západoslovenskej hasičskej ligy. Tu
sme nemali veľké šťastie, lebo pri útoku žien, nám doslova praskla mašina.
Roztrhlo sa čerpadlo a bolo po útoku.
Preto nemohli súťažiť ani muži. Nálada
bola doslova mrazivá. Ale nevzdávali
sme sa a hneď z Kyselice sme dohodli
odvoz mašiny na opravu . Vďaka skvelému odborníkovi sme mali zariadenie
opravené do týždňa a mohli sme ísť na
ďalšie súťaže. 12. augusta sme už išli na
nočnú súťaž do Pavlíc, kde sme dosiahli
skvelé časy, ale na najlepších to nestačilo. Za pekné výsledky a pre utuženie
kolektívu sme s našimi deťmi vybrali
aj na stanovačku v Diakovciach na termálne kúpalisko.
V dňoch 19. a 20. augusta sme boli
na súťaži v družobnej obci Batizovce Tatry. Naši dorastenci tu boli po prvý
krát, no všetci sme sa tu opäť cítili ako
doma. Tento rok to bol už 36.ročník
spomienkovej súťaže. Po celé podujatie pršalo, takže nám veru nebolo
všetko jedno a miestami sme rozmýšľali, že ženy nám neodbehnú, keďže
sme mali všetci nachystané kopačky

Na súťaži v Sládkovičove

na trávu. Pred otvorením súťaže vedenie obce, vedenie DHZ a členovia jednotlivých družstiev šli na cintorín uctiť
si pamiatku členov, na počesť ktorých
sa spomienková súťaž konala. Súťaž
bola zahájená hymnou SR. I napriek
zlému počasiu súťaž nemala meška-

Život okolo nás

Družstvo dorastu

stolov, no proste bolo toho neúrekom.
Aj tento rok sme pripravili pre každého niečo. Pre najmenších skákací hrad,
maľovanie na tvár, tvorivé dielne, predaj sladkostí, cukrovej vaty, zhadzovanie cukríkov. Pôvodne to malo byť
z lietadla, ale pre dážď sa zhadzovali
lopatami z budovy telocvične. Pre divákov výkony špičkových tímova občerstvenie na kráľovskej úrovni. Pre súťažiacich krásnu trať, možnosť zasúťažiť
si aj v losovačke o „Pohár Petra Zajaca“.
Pre nežnejšie pohlavie bola vyhlásená
Miss hasička, pre družstvo, ktoré nemalo požičaného ani jedného člena
z inej DHZ možnosť vyhrať skladací
stan a najrýchlejšia prúdiarka vyhrala
zapožičanie auta Fiat s plnou nádržou
na víkend. Najrýchlejší prúdiar vyhral
zapožičanie auta Audi taktiež s plnou
nádržou na víkend v čase keď sa koná
slovenský Super pohár. V každej kategórii dostali poháre a vecné ceny kolektívy do šiesteho miesta. Škoda len, že
nám počasie moc neprialo a pršalo. Jubilejný XXX. ročník súťaže hasičských

Odčerpávanie vody po búrke

družstiev „Kráľovský pohár“ máme za
sebou. Vďaka všetkým, ktorý sa podujatia zúčastnili, pomohli pri jeho zorganizovaní a poskytli nám sponzorskú
pomoc. Zvlášť chceme poďakovať obci
a starostovi obce JUDr. Dušanovi Šebokovi. Ďakujeme aj nasledovným spoločnostiam a osobám: E-Net, A+Z Rišňovský Halász, S.O.M.M., Ruka Hore,
Monster, Stavebniny Tomáš Salay Fif,
Mgr. Michal Čapla, Marián Kamenický,
Dušan Stanislav, Michal Koiš, Monada
Print, Pilot Club, Alenka Galovičová,
Potraviny Packa, Potraviny Bognár ,
Peter Gerhát. Ďakujeme aj Žanetke za
tvorivé dielne pre detičky a Veronike za
maľovanie na tvár. Ďakujeme všetkým.
Už ďalší týždeň boli naši dorastenci v Šišove na pohárovej súťaži a deti
v Blatnom na brannom preteku. Na
druhý deň, mali súťaž naše fialky
v Sládkovičove a umiestnili sa na peknom 3. mieste. 31.10. náš zbor vykonával asistenčnú hliadku pri lampiónovom sprievode v našej obci. Pri tejto
príležitosti sme si dohodli „Halloveensku párty“ v hasičovni. Každý musel
prísť v maske. Zábava bola výborná. Na
konci roka sme pre deti pripravili Vianočný večierok. S deťmi sme sa stretli
aj na Silvestrovskom hasičáku v Aqua
Termáli v Senci. Ďakujeme rodičom,
ktorí nám pomohli s dopravou do Senca a p. Pavučekovi, ktorý nám zasponzoroval stravu. Na záver by sme ešte raz
chceli poďakovať všetkým našim sponzorom, p. starostovi, obecnému úradu,
všetkým ktorí nám darovali 2% z daní,
rodičom, Paľkovi Mesárošovi a Gustovi
Čaputovi za údržbu a opravu techniky
a hlavne našim členom, za aktívny prístup k činnosti dobrovoľného hasiča.
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nie. Súťažilo sa v kategóriách: ženy ,
muži, dorast, dorastenky, dorastenci,
ženy a muži nad 35 rokov. Ako prví
veľmi opatrne vybehli naši dorastenci v zložení: Brumik, Alex, Romanko, Adamčo, Miško, Dominik a Aďo.
V celku pekný útok, len obe družstva
sme boli nastavené tak, aby sme to
v lejaku na betóne v zdraví dokončili.
Na istotu zvládli súťaž i ženy v zložení:
Vierka, Lucka, Kvetka, Miška, Kika,
Danielka a Kikuška. Všetci sme sa potom šli skryť na byt, lebo už sme nemali
ani nič suché na prezlečenie. Keď sme
prišli na vyhodnotenie ostali sme príjemne prekvapení. V dorasteneckej kategórii naši obsadili 1. miesto. V podaní
žien to bolo krásne 2. miesto. Nechceli sme tomu ani uveriť a aby nestačilo,
naša Lucka bola vyhlásená ako Missis
hasička. Nakoniec sme dorast, ženy
a chlapci zo Zelenča získali poďakovanie za účasť na spomienkovej súťaži.
25. augusta býva už tradične nočná súťaž v Zlatých Klasoch. Táto súťaž býva
úspešná najmä pre naše ženy a tak
tomu bolo i tento rok. Zvíťazili. Hneď
na druhý deň sme súťažili v Topoľčiankach, kde sme obsadili 3. miesto.Chlapci
sa snažili, ale v silnej konkurencii skončili okolo 10 miesta. Naše najmladšie
družstvo „fialiek“ bolo 29. augusta na
súťaži v Bojničkách, kde si zmerali sily
v útoku i v štafete. Mali sme problém
dať dokopy mužstvo a tak sa to odrazilo aj na výsledku. Skončili na 5. mieste.
Nedarilo sa ani dospelým mužstvám na
súťaži v Suchej nad Parnou. 30.8. sme
boli na súťaži v Dulove. Naši dorastenci
si tu zabehli výborný čas a obsadili pekné 4. miesto.
V sme v rámci obecných osláv zorganizovali už VI. ročník súťaže mladých
hasičov o „Pohár starostu obce Kráľová
pri Senci“. Zišlo sa 13 družstiev mladých
hasičov. Za náš DHZ sme postavili dve
družstvá- chlapčenské a dievčenské.
V tento deň sme ešte stihli milú udalosť
- sobáš Paulínky a Robka, nášho člena.
Prajeme Vám i touto cestou veľa šťastia
a lásky. 16. septembra sme sa ešte pred
usporiadaním našej domácej súťaže
zúčastnili súťaže v Réci. Ženy obsadili
druhé miesto, dorast 4. miesto a muži
3. miesto.
V tomto roku sa uskutočnil už 30.
ročník našej pohárovej súťaže „Kráľovský pohár“. Každý člen mal stanovenú
činnosť, potrebnú k príprave súťaže.
Nakupovanie, čistenie cibule, zemiakov, klepanie cigánskej alebo príprava
cesta na langoše, varenie guláša, stavanie trate, stánkov, časomiery, bufetov,
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Október, mesiac úcty k starším
a slávnostné stretnutie s jubilantmi
Viktor Gulár
Veľa vecí na svete môže človek zastaviť, pohyb, búrku. Čo však nezastaví,
ani nespomalí je čas. Najmä v pokročilom veku si uvedomujeme, že dobre
je nám najmä medzi ľuďmi a s ľuďmi. Spomíname na dni keď sme boli
mladí, plní ideálov a očakávaní. Keď
sme vstupovali do manželstva a položili základy svojim rodinám. Sú to
spomienky vzdialené, ale radostné.
Aj tieto slová odzneli z úst predsedu
Miestnej organizácie JDS v príhovore, venovanom Mesiacu úcty k starším a jubilantom našej obce. Veľmi
radi sme na slávnostnom posedení
privítali starostu obce, p. JUDr. Dušana Šeboka, pod záštitou ktorého
bolo toto stretnutie organizované tak
pre členov JDS ako aj pre všetkých jubilujúcich občanov obce.
Pozvaní boli všetci, ktorí sa v roku
2017 dožili významných jubileí 70,
75, 80, 85, 90 a viac rokov. Minútou
ticha sme si uctili pamiatku tých,
ktorí nemali to šťastie dožiť sa svojho
jubilea a posedieť si s vrstovníkmi.
Slávnostný program sa niesol v duchu vystúpenia detičiek z Materskej
školy, ocenené veľkým potleskom.
O ďalší príjemný zážitok sa postarali
členovia speváckeho súboru Čatajan.
V príhovore pán starosta si uctil seniorov a vyjadril obdiv a vďaku za
ich celoživotnú prácu. Po ňom vystúpil predseda JDS . Obaja zapriali
všetkým ešte dlhé roky života, dobré
zdravie, pokoj v kruhu najbližších.

Deti z materskej školy zabávali seniorov.

Aby im jeseň ich života priniesla roky
naplnené vďačnosťou a starostlivosťou nás všetkých.
Všetci zúčastnení boli v závere
podujatia obdarovaní upomienkovými predmetmi a členovia výboru JDS
pripravili pre prítomných občerstvenie. Dobrá nálada bola pre organizátorov podujatia tou najväčšou odmenou za vynaložené úsilie.
Mikulášsky večierok
Stalo sa už tradíciou, že s príchodom
vianočných sviatkov MOJDS organizuje pre svojich členov Mikulášske
posedenie. Tohtoročné sa konalo 4.
decembra v miestnom klube za hojnej účasti členov. Na podujatie zavítal
aj pán starosta obce a v svojom príhovore zhodnotil úspechy, ktoré sa obci

podarilo v priebehu roka dosiahnuť
a všetkým poďakoval za ich pomoc
pri rozvoji našej obce. Predseda
MOJDS v svojom príhovore uviedol,
že členovia dôchodcovskej organizácie sa aktívne zúčastňujú všetkých
podujatí a poďakoval členom výboru za ich prácu v prospech MO
JDS. Všetkým prítomným zaželal
príjemné prežitie sviatkov a do Nového roku 2018 pevné zdravie, šťastie
a pokoj. V rámci posedenia vystúpili
deti z Materskej školy s vianočným
programom, ktorý sa všetkým veľmi
páčil a vyvolal na ich tvárach úsmev
pokoja a radosti. Prítomní seniori
boli odmenení vianočnými darčekmi a pri malom občerstvení spolu
v družnej debate posedeli do neskorších popoludňajších hodín.
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V roku 2017 oslávili jubileum
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70 rokov
Benovič Stanislav, Mgr. Čaplová
Edita, Mgr. Čapla Michal, Čederle
Vladimír, Durajová Terézia, Deményová Elena, Heriban Ladislav, Kačová
Kornélia, MVDr.Kašuba Jozef,
Koišová Mária, Konečná Františka,
Kováčová Vilma, Kuric Vladimír, Kuzma Ján, Makovská Marika, Páleníková
Valéria, Rakúsová Ľudmila, Súkeník
Jozef, Takáč Ján, Trtol Dušan, Urbanovičová Matilda, Uhnák Jozef, Ing.
Valentová Judita, Zemanová Anna.

75 rokov
Boldišová Želmíra, Farkašová Anna,
Farkašová Ľudmila, JUDr. Gulár Viktor, Klučár František, Koiš František,
Koišová Štefánia, Mačaiová Jarmila,
Matyášová Mária, Paušek Viliam,
Skalská Alžbeta, Mgr. Sedláriková
Margita, Smoradová Oľga, Stanislav
Ladislav, Stanislavová Mária, Štiglicová Alžbeta, Ing. Urbanovič, Ján.
80 rokov
Čaputová Zlata, Ing. Benková Alžbeta, Boldiš Pavol, Gašpar Ladislav,

Grófiková Anna, Kannová Alžbeta,
Peterková Anna, Stanislavová Margita,
Susková Matilda, Vošmerová Piroška.
85 rokov
Dančíková Anna, Koišová Helena,
Šimoničová Terézia, Tóthová Božena.
90 rokov
Havandová Jana, Gašpar Jozef, Koiš
František, Šuplatová Helena, Šuplatová Margita.

Ľudovít Čapla
Po dlhšej dobe by sme Vás radi poinformovali tak o holubárskej, ako
i o všeobecnej činnosti našej organizácie. Hlavnou náplňou našej činnosti
je chov a súťažné lietanie poštových
holubov. Ak chceme dosiahnuť dobré
výsledky, musíme už v decembri začať
s veterinárnymi opatreniami – odčervením holubov, po 10. dňoch liečba trichonomiázou, následne liečba salmonelózy, koksidiózy a koli. Na záver treba
zaistiť vakcináciu proti paramiksózii.
Po tomto procese, ktorý trvá zhruba do
polovice februára, môže dôjsť k páreniu
holubov. Po odchove mláďat nastáva
pretekárska sezóna, ktorá trvá od mája
do septembra. Po skončení tejto sezóny už vieme zbilancovať naše výsledky,

Združenie holubárov v družnej zábave

teda ako sme dopadli v rámci klubovej
činnosti v rámci oblastného združenia
Bratislava a samozrejme, aj v rámci celej
Slovenskej republiky.
Z našich výsledkoch za posledné
roky by som vás chcel oboznámiť aspoň s tými najpodstatnejšími.
V posledných rokoch bol najúspešnejším chovateľom pán Igor Šillo, viacnásobný majster oblastného združenia v Bratislave a to na krátkych, stredných i dlhých
tratiach. Takisto sa jeho holub dostal aj na
Olympiádu, čím reprezentoval Slovenskú
republiku na medzinárodnej úrovni. Ide
o prvého holuba našej organizácie, ktorý
sa prezentoval na tak vysokej úrovni.
Druhým chovateľom, ktorý nás
úspešne reprezentoval je pán Ľudovít
Čapla. Jeho holub letiaci na dlhých tratiach reprezentoval Slovensko v rámci
strednej Európy na pretekoch
v Budapešti, kde obsadil 5. miesto.
Do popredia patria aj chovatelia, ktorí náš klub reprezentujú v rámci Slovenska. Týmito
chovateľmi sú páni Tibor Kvál,
Ladislav Tanko, Ľudovít Filkas
a Viliam Janko.
Počas posledných dvoch rokov
k nám pribudli ďalší traja chovatelia: pán Ladislav Füle, ktorý si
kúpil dom v Reci a patrí k popredným chovateľom OZ Bratislava,
pán Štefan Šipoš z Veľkého Gro-

Súťaž vo varení gulášu
Jedinou mínusom podujatia bolo
nepochopenie
vystúpenia
pána
Martina Jakubca a Boržanky. Porota
v zložení p. Čaplová Oľga, Hubíková
Monika, Gräczerová Ruženka, Áč
Marián, Vrbovský Anton, Kis Karol
a Stanek Petr to pri rozhodovaní nemala
ľahké, no nakoniec rozhodla takto:
víťazmi sa stali Hurbanovskí geriatrici,
na druhom mieste zoskupenie Maci
– Laci a tretími boli Poľovníci. Po
skončení súťaže pokračovala akcia
diskotékou na Sigotke.
Na záver by som sa chcel poďakovať
všetkým tímom za účasť, pracovníkom
obecného úradu za pomoc pri
organizácii, poľovníkom za bezplatný
guľáš, p. Milošovi Gašparovi a p. Andrei
Stanislavovej , porote, moderátorovi,
Jokymu, Pekárni Stanislav, členom
výboru, ako aj rodičom pri Miestnom
športovom klube.
Už teraz sa tešíme na IV. ročník,

ktorý sa bude konať 25.8.2018 spolu
so Športovými hrami seniorov, ktoré
pripravia členovia Miestneho spolku
Červeného kríža.
Marián Bobrík ml.
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Dňa 26. augusta 2017 sa uskutočnil III.
ročník súťaže vo varení gulášu. Už od
rána členovia Miestneho poľovníckeho
združenia varili nesúťažný srnčí
guláš a v bufete MŠK Kráľová sa
piekla bravčová a kuracia cigánska
pečienka, chladili sa nápoje, aby sa
všetci hostia podujatia a fanúšikovia
jednotlivých tímov mohli občerstviť
počas samotnej súťaže. Pre deti ako
aj dospelých bola pripravená jazda
kočom a jazda v sedle koňa po
brehoch Čiernej Vody. Samotná súťaž
začala o druhej popoludní za účasti
13 mužstiev /Červený kríž, Susedky,
Dámy, Gorily, AUDI team, Starší žiaci,
Starí páni, Jurajov dvor, Hurbanovskí
geriatrici,
Semeňáci,
Poľovníci,
Maci-Laci a Bognár Jozef/. Navarili
guľáše s najrôznejších ingrediencií /
hovädzí, bravčový, divinový, hlivový
guľáš/. O dobrú náladu sa staral
moderátor Maroš Salaj a DJ JOKY.

bu a najmladší člen, pán Csaba Blaho
z Boldogu. Tento mladý človek je okrem
iného veľmi šikovný v oblasti výpočtovej techniky a v súčasnosti spracováva
dolety a výsledky pretekov v elektronickej podobe, čo klubu veľmi pomáha.
Najlepším chovateľom roku 2017 sa
stal pán Tibor Kvál. V pretekoch starých holubov sa umiestnil na 3. mieste a v pretekoch mladých holubov na
mieste prvom.
Ďalšími úspešnými chovateľmi sú rovnako už spomínaní Ladislav Füle, ktorý
sa v pretekoch starých holubov umiestnil na 5. mieste a v pretekoch mladých
holubov na štvrtom mieste. Ďalej Igor
Šillo s 8. miestom v pretekoch starých
holubov a 2. miestom v pretekoch mladých holubov a Ľudovít Čapla s 12.
miestom.
Naši chovatelia sa týmito výsledkami zaradili medzi najlepších a najúspešnejších chovateľov v oblastnom
združení Bratislava.
Ako po každý rok, aj v roku 2017
sa naša organizácia zapojila do skrášlenia základnej školy, úpravy živého
plota a odstránenia smetia v okolí celého areálu.
Záverom si Vám v mene našej organizácie dovoľujem zapriať veľa úspechov
v osobnom živote a holubárom, úspešnú holubársku sezónu v roku 2018.

Život okolo nás

Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV
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Šport

Najcennejšie tituly opäť v rukách
AWK Kráľová pri Senci
Dagmar Petrová
Ani sme sa nenazdali a rok 2017 je
za nami. S hrdosťou môžme povedať, že pre náš klub bol opäť úspešný.
Aj v druhom polroku naši športovci
priniesli zo súťaží množstvo cenných
kovov. Zásluhou R. Martinkovičovej
máme tri cenné kovy i titul vicemajsterky Európy v seniorskej kategórii a M. Vakoničovej titul Majsterky
Európy, ako i bronz z MS v kategórii
U18. Priblížme si teda úspechy našich športovcov.

Naša úspešná reprezentantka
Rebeka Martinkovičová

Po úspešnom vrchole armwrestlingovej sezóny na Slovensku, na
Majstrovstvách SR, kde sme získali
5 medailí, sme absolvovali dve prípravné reprezentačné sústredenia
pred septembrovými Majstrovstvami sveta. Prvé sa konalo vo Vavrečke, kde sa mohli zúčastniť všetci záujemcovia o pretláčanie rukou. Na
druhé v Námestove, bol pozvaný už
len výber reprezentantov SR, ktorý sa
následne zúčastnil aj MS. Na oboch
si naši športovci mohli overiť a hlavne doladiť silovú i kondičnú prípravu. Druhého sústredenia sa zúčastnil i niekoľkonásobný majster sveta
Rustam Babajev z Ukrajiny, ktorý
nám pomohol doladiť formu hlavne
po technickej stránke. Toto sústredenie bolo 4 dňové, v rámci ktorých
sme absolvovali silovú prípravu, testy, kondičnú prípravu, ale nevynechali sme ani regeneráciu.
Prvý septembrový víkend odcestovali naši reprezentanti do hlavného mesta Maďarska, do Budapešti,
kde sa konali 39. Majstrovstvá sveta.
Slovensko aj náš klub reprezentovali
R. Martinkovičová, M. Vakoničová a D. Petrová. Hneď prvý súťažný
deň v ľavej ruke sa síce M. Vakoničovej v kategórii U18+80kg nedarilo
ako by si želala, ale všetko napravila
na druhý deň v pravej ruke, keď vo
veľmi silnej konkurencii vybojova-

la bronzovú medailu. Skvelý úspech
na začiatok. Po skončení juniorských
súťaží sa predstavili seniori, ktorým
patrili ďalšie dva súťažné dni. Tu sa
predstavila v kategórii ženy 65 kg D.
Petrová, ktorej ale šampionát nevyšiel vôbec podľa predstáv a v pravej
ruke obsadila 11. miesto. V kategórii
70 kg nás reprezentovala R. Martinkovičová a pre Slovensko aj náš klub
v ľavej ruke vybojovala 5. miesto.
V druhý súťažný deň na pravú ruku
vybojovala fantastickú bronzovú
medailu. Predviedla pritom neskutočný výkon a pod jej rukou padali
dolu aj favoritky súťaže. Už prvý zápas bol predzvesťou výborného výsledku keď prekvapila 26-násobnú
majsterku sveta Brazílčanku Gabrielu Vasconcelos a chýbal ozaj len ten
povestný kúsoček a víťazstvo by bolo
na jej strane. Treba povedať že šampionát bol opäť kvalitne obasadený.
Predstavilo sa vyše 1200 športovcov
z viac ako 54 krajín sveta. Chceme sa
aj touto cestou poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k tomu, aby naše dievčatá mohli na MS vôbec vycestovať.
Poďakovanie patrí Premio pneuservis a FiF stavebniny.
Začiatok domácej pretláčacej sezóny nám začal 1. kolom Slovenskej
národnej ligy pretláčania, ktoré sa konalo v oravskej dedinke Rabča 29.septembra, len pár týždňov po príchode
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II. ročník turnaja o pohár prezidenta MŠK v malom futbale
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2. septembra 2017 bolo na Sigotke od
skorých ranných hodín rušno. Prichádzali prihlásené mužstvá a oproti prvému ročníku sme mali o dve
mužstvá viac. Po piatkovom žrebe, za
účasti kapitánov boli mužstvá rozdelené do dvoch skupín:
A skupina: Old boys, Vištuk, Rhiag,
NA team, Iko kumpáni, BOPECA
a Zlepenci
B skupina: FC Zohor, Sufurky FC,
Hurbanovskí geriatrici, Benzinol,
Stavmat a Cypher
Turnaj začal o deviatej hodine zápasmi v skupinách a tento krát na
našom hlavnom ihrisku, kde boli pripravené 4 malé ihriská, tak aby bolo
rovnomerne zaťažené počas celého
dňa. Zápasy viedli rozhodcovia p.

Augustovič a p. Rybár.
Pre účastníkov, ako aj divákov bola
pripravené občerstvenie v podobe
bravčovej a kuracej cigánskej, guláš
(varil ho pán Jozef Bognár), párky
a nápoje v bufetoch MŠK.
Po celodennom zápasovom maratóne sa víťazom stalo mužstvo Sufurky FC, ktoré vo finále porazilo
FC Zohor. Na treťom mieste skončil
Vištuk. Ten porazil najlepšie umiestnené mužstvo z Kráľovej, Old boys.
Najlepším strelcom sa stal pán Martin Štefunko (18 gólov, Vištuk / a najlepším brankárom sa stal pán Juraj
Deák / Hurbanovskí geriatrici).
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastnením tímom, pracovníkom obecného úradu, sponzorom (Pekáreň

Stanislav, p. Bognár Jozef, p. Mačai
Milan, p. Čapla Michal), členom výboru, ako aj rodičom pri Miestnom
športovom klube. III. ročník sa uskutoční 1. septembra 2018
Marián Bobrík ml.

Šport

z MS. Na súťaži sme mali tri zástupkyne klubu, všetky v kategórii + 60 kg.
M. Mináriková získala striebro v ľavej
ruke, R. Martinkovičová zaknihovala
tradične zlato v pravačke a D. Petrová
v ľavej ruke bronz a v pravej striebro,
pričom táto súťaž bola pre ňu jubilejná. Bolo to presne 100 krát, čo sa postavila za súťažný stolík.
Koncom októbra SAPR vyhlásila
najlepších športovcov za rok 2017.
V tento jubilejný rok, kedy oslavujeme 25 rokov od založenia SAPR
bola za najlepšieho športovca roka
vyhlásená R. Martinkovičová a medzi juniormi ocenlili M. Vakoničovú
za úspešnú reprezentáciu Slovenska.
Zároveň bola do funkcie generálneho
sekretára SAPR oficiálne vymenovaná D. Petrová.
V novembri Slovenská asociácia
pretláčania rukou, pod záštitou Ministerstva školstva zorganizovala už
23. ročník Silnej ruky stredných škôl,
kde naši členovia pomáhali s prípravou a organizáciou súťaže. Tento rok
bola v Bratislave a opäť potvrdila svoju
popularitu. Za stolmi súťažilo vyše 100
študentov stredných škôl. Súťaž ukázala viacero talentov z radov mládeže
a aj pre náš klub sme získali nového
člena (Š. Hruboň), ktorý už trénuje
a bude reprezentovať klub na nadchádzajúcich juniorských súťažiach.
Začiatkom decembra nás čakalo 2.
kolo SNLP a tak sme vycestovali na
východ Slovenska, do známeho kúpeľného mestečka Bardejov, kde sa 2.
decembra súťaž konala. Klub reprezentovalo ženské osadenstvo, D. Pet-

Družstvo žien AWR Kráľová po úspešnom súťažnom ťažení.

rová a M. Mináriková. Pre rodinné, či školské povinnosti sa nemohli
zúčastniť aj ďalší členovia. Súťaž
mala vysokú úroveňi a našim reprezentantkám sa v konkurencii darilo.
Domov sme priviezli dve bronzové
medaily.
Najbližšou súťažnou previerkou
našich športovcov bude koncom
januára 3. kolo SNLP v Bratislave,
na ktorom sa budeme v spolupráci
s AWK Bratislava podieľať organizačne aj my. V jarnej časti nás čaká
niekoľko významných medzinárodných súťaží, kde určite nebudú chýbať naši športovci. Najprv to bude
súťaž v českej republike, Golemova
ruka a následne na domácej pôde
Senecká ruka. Určite veľkou previer-

kou po organizačnej stránke, ale aj
športovej bude pripravovaná medzinárodná súťaž Junior Visegrád GP,
ktorú náš klub organizuje v marci
3.3.2018
Na záver by som sa v mene celého klubu AWK rada poďakovala
vedeniu obce, všetkým priaznivcom
a tým, ktorí svojou prácou prispeli
k úspechom nášho klubu. Verím, že
vašu dôveru nesklameme a budeme
naďalej úspešne reprezentovať našu
obec. Taktiež želám našim občanom
všetko dobré v novom roku 2018
a našim športovcom pevné zdravie
a veľa športových úspechov.

Z činnosti MŠK Kráľová pri Senci
bradlia a oplotenia areálu, vymaľovanie
vnútorných priestorov, výmena a uloženie trávového koberca, rekonštrukcia
kabíny so sprchou pre rozhodcov, rekonštrukcia klubovne, oplechovanie unimo
bunky a zavedenie prípojky vody a elektriny, doplnenie hráčskej výstroje a tréningových pomôcok.
Ďakujeme najmä nasledovným subjektom: Obec Kráľová pri Senci, Unicredit Bank, Autodoprava Herič, ELSD ,
EUPIPE SERVICES s.r.o., CYPHER
s.r.o., DH Landscape Invest s.r.o., DEDOVIZEŇ o.z., BEST LAND s.r.o.,
JAVOR spol. s.r.o., TOP GRASS s.r.o.,
Stavebniny FIF, ROKA s.r.o., Vaillant
Jozef Malík – Plynoservis s.r.o., Pavián
záhradník, Farby RKNT Laky, Radiolan, PD Kráľová pri Senci, Pekáreň Sta-

nislav, DEKATHERM LEVANDULA,
pán Mačai Milan, pán Ragas Branislav,
pán Chalás Eduard, pán Janeček Milan.
Tabuľkové umiestnenie našich mužstiev v tejto sezóne bolo nasledovné:
„A“ mužstvo na 14. mieste /zo 16./,
dorast 4. miesto /z 11./, starší žiaci 8.
miesto /zo 17./, mladší žiaci 6. miesto
/z 13./, prípravka 6. miesto /z 13. /.
Dlhodobým problémom, na ktorom
musíme všetci popracovať je platenie
členského poplatku do klubu MŠK
Kráľová pri Senci.
Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí spolupracujú a pomáhajú klubu,
aby sme aj do ďalších sezón zabezpečili
kvalitný športový život na jednom z najkrajších areálov v súťaži, na Sigotke.
Marián Bobrík ml.

Kráľovské zvesti 3-4/2017

Prvý polrok 2017 naše „A“ mužstvo
po siedmych sezónach zostúpilo z III.
ligy Bratislavského futbalového zväzu
a náš dorast nedohral jarnú časť súťaže
pre nedostatok hráčov. Do novej sezóny 2017/2018 sa nám podarilo znova
„nájsť“ chlapcov do dorastu a prihlásili sme 5 mužstiev do súťaží. /prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast
a muži/. V jesennej časti nastúpilo za
náš klub a našu obec 87 registrovaných
hráčov. Herne podporilo klub aj 34
starých pánov.
Vďaka sponzorom, ako aj ostatným
podporovateľom klubu sa nám podarilo zabezpečiť prerobenie automatickej
závlahy na hlavnom ihrisku s možnosťou
opačného chodu s vedľajším, zakúpenie
novej rotačnej kosačky, namaľovanie zá-

15

Informatórium
Kráľovské zvesti 3-4/2017

16

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V druhom polroku 2017 sa po letnom
dovolenkovom období konalo zasadnutie OZ v Kráľovej pri Senci 7. septembra
2017. Na úvod schválilo overovateľov
zápisnice a návrhovú komisiu. Následne
uznesením č. 309 zobralo na vedomie
informáciu pána Farkaša, bytom Senec
o jeho záujme o odkúpenie časti pozemku na Guláške, parc. č. 510, k. ú. Senec,
pričom písomnú žiadosť následne podal
na obecný úrad.
Uznesením č. 310 a č.311 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu
starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie a informáciu predsedov komisií pri
OZ za uplynulé obdobie. Ďalej OZ zobralo na vedomie správu audítora za individuálnu účtovnú závierku za rok 2016
a správu audítora za konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016. Uznesením
č. 313 poslanci schválili realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri
Senci“ rozpočet vo výške 329.904,01 Eur.
Tieto finančné zdroje budú poukázané
z bankového úveru vo výške 120.000,Eur; z dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 150.000,-Eur a z vlastných
zdrojov obce vo výške 59.904,01 Eur.
Uznesením č. 314 OZ zobralo na vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2017
a uznesením č. 315 informáciu o príprave
na voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017.
Uznesením č. 316 zobrali na vedomie
informáciu o neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na predaj obecného pozemku
na Gulaške, par. č. 510, katastrálne územie
Senec a schválili zrušenie uznesenia č.
305/OZ-2017. Následne poslanci schválili
kúpu pozemkov vo vlastníctve Kráľovského termálu, a.s. Kráľová pri Senci 327
- pozemky registra C KN parc. č. 135/41,
druh: orná pôda o výmere 206 m2, parc. č.
561/22, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, parc.č. 562/68, druh:
lesné pozemky o výmere 1129 m2 a parc.
č. 562/69, druh: lesné pozemky o výmere
222 m2, katastrálne územie Krmeš, zapísané na LV č. 789, (Geometrický plán č.
17/2017 vyhotovený dňa 15. 8. 2017) pre
verejnoprospešnú stavbu – komunikácia
za sumu vo výške 1,- Euro.
Uznesením č. 319 OZ neschválilo zastavovaciu štúdiu skupiny rodinných
domov a novej obslužnej komunikácie
predloženej dňa 25. 8. 2017 ValueInvestments, s.r.o. Papraďova 3, Bratislava
a Leo.No.- Real-Stav, s.r.o., Družstevná 3,
Bratislava v lokalite v grafike č. 31 (zmiešané územie - obytné územie a územie
na rekreáciu a ekoturistiku) aktuálneho
Územného plánu obce Kráľová pri Sen-

ci - Zmeny a doplnky č. 1/2008 (situácia
tvorí prílohu č. 1). S výstavbou rodinných domov v danej lokalite bude možné
začať až po vybudovaní infraštruktúry
(komunikácie a inžinierske siete).
7. decembra sa konalo 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na
ktorom po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie poslanci
zobrali na vedomie informáciu starostu
o dianí v obci za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 323 OZ schválilo Plán
kultúrno-spoločenských podujatí v roku
2018 v obci Kráľová pri Senci. Na odporúčanie komisie výstavby a dopravy
uznesením č. 323 poslanci schválili zámer zámeny obecného pozemku parcela reg. E, parc.č. 175/5, k.ú. Kráľová pri
Senci s časťou pozemku žiadateľa Mareka
Sopka s manželkou Martinou pred rodinným domom č. 389 Kráľová pri Senci,
parcela reg. C, parc.č. 175/9, kat. územie
Kráľová pri Senci z dôvodu osobitného
zreteľa spočívajúceho v zarovnaní uličnej hraničnej čiary pozemku. Náklady
spojené so zámenou hradí žiadateľ.
Zároveň uznesením č. 325 OZ schválilo
komisiu na prevzatie komunikácií v lokalite IBV Východ (Jurajov dvor) v zložení:
Ing. arch. Martin Filipovič, Ing. arch. Igor
Križko, Ing. Marek Róka, Juraj Deák.
Uznesením č. 326 OZ zobralo na vedomie informáciu predsedov komisií pri OZ
za uplynulé obdobie a uznesením č. 327
schválilo ôsmu úpravu rozpočtu 2017.
Uznesením č. 328 zobrali poslanci na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce Kráľová pri
Senci na rok 2018.
Uznesením č. 329 OZ schválilo programový a finančný rozpočet obce na rok
2018 podľa prílohy č. 3 :
Príjmy bežný rozpočet

1 607 175,00

Príjmy kapitálový rozpočet

50 000,00

Príjmy finančný rozpočet

152 000,00

Výdaje bežný rozpočet

1 557 644,00

Výdaje kapitálový rozpočet

157 000,00

Výdaje finančný rozpočet

87 500,00

Uznesením číslo 330 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh rozpočtu
obce na roky 2019-2020 a uznesením č.
331 schválilo VZN č. 6/2017 o cintorínskom poriadku na území obce Kráľová
pri Senci. Ďalej poslanci schválili uznesením č. 332 VZN č. 5/2017 Dodatok č.
1 k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku
za rozvoj v obci Kráľovej pri Senci.

Uznesením č. 333 OZ schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci a uznesením č.334
VZN č. 7/2017 Dodatok č. 1 k VZN
č. 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Následne poslanci schválili (uznesenie č. 335) „Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Kráľová pri
Senci na prvý polrok 2018“. Uznesením
č. 336 OZ uznesenie číslo 116/OZ-2008
a odporučilo starostovi obce vrátiť kúpnu
cenu zaplatenú v zmysle kúpnej zmluvy
uzatvorenej na základe tohto uznesenia
na účet určený kupujúcim do 7 dní odo
dňa schválenia tohto uznesenia. Uznesením č. 337 obecné zastupiteľstvo schválilo prevod novovytvorenej
a) parcely číslo 1245/42 (parcela registra „C“ KN), druh: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 48 m2, a
b) parcely číslo 1245/43 (parcela registra „C“ KN), druh: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 116 m2.
c) parcely číslo 1361/4 (parcela registra
„C“ KN), druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom
území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec z vlastníctva
obce Kráľová pri Senci na Ing. Dušana
Šebeňa a manželku Darinu Šebeňovú,
trvalým pobytom Nový Svet 12, 90301 za
kúpnu cenu 588,- EUR. Uvedené nehnuteľnosti boli vytvorené geometrickým
plánom č. 62/2017 zo dňa 19.10.2017
vyhotoveným Ing. Danielom Turcárom, autorizačne overeným Ing. Danielom Turcárom dňa 19.10.2017, úradne
overeným Ing. Tiborom Orosom dňa
15. 11. 2017 pod číslom 2040/17. Prevod
vlastníctva nehnuteľností z dôvodu
osobitného zreteľa spočíva v tom, že
parcely sa nachádzajú medzi miestnou
komunikáciou a pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa, ktoré má pozemky
ohradené a v užívaní už niekoľko
desiatok rokov. Uznesením č. 338 OZ
zrušilo uznesenie číslo 262/OZ-2014.
Následným uznesením OZ prevod novovytvorenej parcely číslo 24/21 (parcela
registra „C“ KN), druh: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 56 m2, ktorá sa nachádzav katastrálnom území: Kráľová
pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec z vlastníctva obce Kráľová pri
Senci na Ing. Štefana Takáča a manželku Alžbetu Takáčovú, trvalým pobytom
900 50 Kráľová pri Senci č. 227, za kúpnu
cenu 280,- EUR. Uvedená nehnuteľnosť
bola vytvorená geometrickým plánom č.
21/2017 zo dňa 13.9.2017. Ide o prípad
hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v skutočnosti, že uvedená novovytvorená

pis, posúdenie EIA a hydrogeologický
prieskum – 6 vrtov). Uznesením č. 346
OZ schválilo osadenia dopravnej značky
obmedzujúcej vjazd nákladných vozidiel
nad 12 ton na Sadovú ulicu. Uznesením č.
347 zobrali poslanci OZ na vedomie žiadosť o odpredaj časti pozemku parc reg.
E par.č. 510, k.ú. Senec zo dňa 25.10.2017
podanú Alexandrom Farkašom, Športová 15, 903 01 Senec. Uznesením OZ č.
348 poslanci zobrali na vedomie odporúčanie Rady školy pri Základnej škole
pri Kráľovej pri Senci a uznesením č.

349 schválili odvolanie člena Rady školy
pri ZŠ v Kráľovej pri Senci za zriaďovateľa poslanca Prof. Mgr. Miroslava Daniša, CSc. a vymenovanie nového člena
Rady školy pri ZŠ v Kráľovej pri Senci za
zriaďovateľa Ing. Katarínu Smieškovú.
Uznesením č. 350 obecné zastupiteľstvo
schválilo členský príspevok na rok 2018
do OOCR Región Senec sumu vo výške
3.500,- €.
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Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
Súčet z
Súčet z Návrh Súčet z Návrh Súčet z Návrh
Predpokladaná
rozpočtu na
rozpočtu na
rozpočtu na
skutočnosť
2018
2019
2020
2017

Druh

Príjmy bežný rozpočet

1 529 896,11

1 607 175,00

1 607 175,00

1 607 175,00

Príjmy finančný rozpočet

245 500,00

152 000,00

92 000,00

92 000,00

Príjmy kapitálový rozpočet

264 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

-1 417 238,00

-1 557 644,00

-1 565 644,00

-1 565 644,00

-70 000,00

-87 500,00

-87 500,00

-87 500,00

-484 660,00

-157 000,00

-57 000,00

-57 000,00

67 498,11

7 031,00

9 031,00

9 031,00

Výdaje bežný rozpočet
Výdaje finančný rozpočet
Výdaje kapitálový rozpočet
Celkový súčet
V Kráľovej pri Senci, 20.11.2017

Vyvesené: 21.11.2017
Obec Kráľová pri Senci
Schválený:
7.12.2017,na
Uznesením
OZ v -Kráľovej
Návrh rozpočtu
roky 2018
2020 pri Senci č. 329/OZ-2017

Príjmy

Druh

Príjmy bežné

Súčet z
Súčet z Návrh
EK Predpokladaná
rozpočtu na
skutočnosť 2017
2018

Súčet z Návrh
rozpočtu na
2019

Súčet z Návrh
rozpočtu na
2020

31

504 181,00

578 040,00

578 040,00

578 040,00

11

633 971,00

635 000,00

635 000,00

635 000,00

12

149 600,00

149 600,00

149 600,00

149 600,00

13

60 050,00

59 600,00

59 600,00

59 600,00

21

27 150,00

22 800,00

22 800,00

22 800,00

22

119 077,11

124 440,00

124 440,00

124 440,00

24

25,00

25,00

25,00

25,00

29

10 842,00

12 670,00

12 670,00

12 670,00

33

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1 529 896,11

1 607 175,00

1 607 175,00

1 607 175,00

45

125 500,00

92 000,00

92 000,00

92 000,00

51

120 000,00

60 000,00

0,00

0,00

Príjmy finančné Celková hodnota

245 500,00

152 000,00

92 000,00

92 000,00

Príjmy kapitálové

32

264 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

23

0,00

0,00

0,00

0,00

264 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

2 039 396,11

1 809 175,00

1 719 175,00

1 719 175,00

Príjmy bežné Celková hodnota
Príjmy finančné

Príjmy kapitálové Celková hodnota
Celkový súčet

Kráľovské zvesti 3-4/2017

parcela číslo 24/21 kat. územie Kráľová
pri Senci sa nachádza medzi telesom
miestnej komunikácie a pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa. GP, návrh kúpnej
zmluvy a zápis do katastra zabezpečí
a náklady hradí kupujúci. Platnosť tohto
uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov.
Uznesením č. 340 obecné zastupiteľstvo schválilo
a)
zámenu novovytvorenej parcely číslo 242/10 (parcela registra „C“
KN), druh: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 6 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Kráľová pri Senci,
obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec
a vytvorenej geometrickým plánom č.
22/2017 zo dňa 13.9.2017, vo vlastníctve Miroslava Koiša a Martina Koiša
(každý v podiele ½), trvalým pobytom
900 50 Kráľová pri Senci č. 331 a novovytvorenej parcely číslo 307/2 (parcela
registra „C“ KN), druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci,
okres: Senec a vytvorenej geometrickým
plánom č. 1-63/2014 zo dňa 3.9.2014.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v skutočnosti, že novovytvorená parcela číslo 307/2 kat. územie
Kráľová pri Senci sa nachádza medzi telesom miestnej komunikácie a pozemkom
vo vlastníctve Miroslava Koiša a Martina
Koiša a na novovytvorenej parcele číslo
242/10 kat. územie Kráľová pri Senci sa
nachádza časť miestnej komunikácie.
b)
zámenu pozemkov pod písmenom a) za odplatu v celkovej výške
375,-EUR, ktorú zaplatia Miroslav Koiš
a Martin Koiš ako doplatok spoločne
a nerozdielne bezhotovostným prevodom na účet Obecného úradu v Kráľovej pri Senci. GP, návrh kúpnej zmluvy
a zápis do katastra zabezpečí a náklady
hradí kupujúci. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov.
Uznesením č. 341 OZ schválilo prevádzku predaja chovateľských potrieb
Beáte Koišovej – SHR, Kráľová pri Senci
201 na parcele č. 3/1 katastrálne územie
Kráľová pri Senci od 8.12.2017. Ročné nájomné sa odsúhlasuje vo výške 100,- Eur.
OZ uznesením č. 342 zobralo na vedomie informáciu o inventarizácii majetku
a záväzkov k 31.12.2017 a uznesením č.
343 schválilo osobitný príspevok na stravovanie v plnej výške ceny obeda Marte
Kollárovej, Kráľová pri Senci č. 178. ďalej
poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o prenájme služobného bytu v budove zdravotného strediska učiteľke ZŠ
Mgr. Daniele Haladejovej na dobu určitú od 2.10.2017 do 30.6.2018 na základe
odporúčania riaditeľky základnej školy.
Podľa uznesenia č. 345
OZ odporučilo starostovi obce začať
s prípravou obecnej ČOV (podrobné
zameranie územia – polohopis a výško-
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Návrh rozpočtu
na roky 2018 - 2020
NÁVRH
ROZPOČTU
NA ROKY 2018 - 2020
Výdaje

Program
Výdaje bežné
Bezpečnosť

FK

Požiarna ochrana

Súčet z
Súčet z Návrh
Predpokladaná
EK
rozpočtu na
skutočnosť
2018
2017
63
64

Kráľovské zvesti 3-4/2017

Súčet z Návrh
rozpočtu na
2020

12 713,00
0,00
12 713,00
12 713,00
43 742,00
157 000,00
47 825,00
4 050,00
252 617,00
0,00
4 500,00
4 500,00
257 117,00
45 800,00
45 800,00
45 800,00
250,00
1 230,00
485,00
1 965,00
4 900,00
4 900,00
1 500,00
1 440,00
574,00
3 500,00
7 014,00
2 350,00

11 115,00
0,00
11 115,00
11 115,00
38 042,00
165 100,00
51 720,00
3 800,00
258 662,00
0,00
3 000,00
3 000,00
261 662,00
45 800,00
45 800,00
45 800,00
250,00
1 230,00
485,00
1 965,00
3 500,00
3 500,00
1 500,00
1 440,00
760,00
3 500,00
7 200,00
2 150,00

11 115,00
0,00
11 115,00
11 115,00
38 042,00
173 100,00
51 720,00
3 800,00
266 662,00
0,00
3 000,00
3 000,00
269 662,00
45 800,00
45 800,00
45 800,00
250,00
1 230,00
485,00
1 965,00
3 500,00
3 500,00
1 500,00
1 440,00
760,00
3 500,00
7 200,00
2 150,00

11 115,00
0,00
11 115,00
11 115,00
38 042,00
173 100,00
51 720,00
3 800,00
266 662,00
0,00
3 000,00
3 000,00
269 662,00
45 800,00
45 800,00
45 800,00
250,00
1 230,00
485,00
1 965,00
3 500,00
3 500,00
1 500,00
1 440,00
760,00
3 500,00
7 200,00
2 150,00

Pohrebníctvo a spoločenské služby Celková hodnota
2 350,00
Voľby a referendum
63
0,00
61
0,00
62
0,00
Voľby a referendum Celková hodnota
0,00
16 229,00
Služby občanom Celková hodnota
Sociálne služby
Obec, obecný úrad
64
2 200,00
Obec, obecný úrad Celková hodnota
2 200,00
Rodina
64
520,00
Rodina Celková hodnota
520,00
Sociálna pomoc
63
0,00
64
0,00
Sociálna pomoc Celková hodnota
0,00
13 500,00
Staroba
63
64
32 000,00
Staroba Celková hodnota
45 500,00
Sociálne služby Celková hodnota
48 220,00
28 180,00
Spoločenský život v obci
Knižnica
63
61
2 000,00
62
650,00
Knižnica Celková hodnota
30 830,00
MŠK a kulturisti
63
8 300,00
62
0,00
9 000,00
64
17 300,00
MŠK a kulturisti Celková hodnota
10 610,00
Obecný klub a kultúra
63
Obecný klub a kultúra Celková hodnota
10 610,00
Pohrebníctvo a spoločenské služby64
2 888,00
Pohrebníctvo a spoločenské služby Celková hodnota
2 888,00
Spoločenský život v obci Celková hodnota
61 628,00
Školstvo
Materská škola
63
25 865,00
61
97 650,00
62
35 705,00
Materská škola Celková hodnota
159 220,00
ŠKD
63
9 400,00

2 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 815,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
30 000,00
43 500,00
46 000,00
36 180,00
2 000,00
650,00
38 830,00
9 800,00
1 500,00
9 000,00
20 300,00
11 150,00
11 150,00
2 000,00
2 000,00
72 280,00
27 015,00
113 850,00
41 020,00
181 885,00
11 400,00

2 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 815,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
30 000,00
43 500,00
46 000,00
36 180,00
2 000,00
650,00
38 830,00
9 800,00
1 500,00
9 000,00
20 300,00
11 150,00
11 150,00
2 000,00
2 000,00
72 280,00
27 015,00
113 850,00
41 020,00
181 885,00
11 400,00

2 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 815,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 500,00
30 000,00
43 500,00
46 000,00
36 180,00
2 000,00
650,00
38 830,00
9 800,00
1 500,00
9 000,00
20 300,00
11 150,00
11 150,00
2 000,00
2 000,00
72 280,00
27 015,00
113 850,00
41 020,00
181 885,00
11 400,00

Požiarna ochrana Celková hodnota
Bezpečnosť Celková hodnota
Manažment, kontrola a plánovanie
Obec, obecný úrad
63
61
62
64
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Verejný dlh
63
65
Verejný dlh Celková hodnota
Manažment, kontrola a plánovanie Celková hodnota
Odpadové hospodárstvo
Komunálny odpad
63
Komunálny odpad Celková hodnota
Odpadové hospodárstvo Celková hodnota
Služby občanom
Matrika
63
61
62
Matrika Celková hodnota
Miestny rozhlas
63
Miestny rozhlas Celková hodnota
Obec, obecný úrad
63
61
62
64
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Pohrebníctvo a spoločenské služby63
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Súčet z Návrh
rozpočtu na
2019

62

650,00
38 830,00
9 800,00
1 500,00
9 000,00
20 300,00
11 150,00
11 150,00
2 000,00
2 000,00
72 280,00
27 015,00
113 850,00
41 020,00
181
74 885,00
753,00
11
15 400,00
300,00
46
21 962,00
850,00
168 391,00
650,00
45 800,00
275 900,00
302 115,00
105 649,00
0,00
683 664,00
986 102,00
15 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
49 730,00
49 730,00
12 820,00
0,00
12 820,00
22 400,00
22 400,00
100 950,00
9 710,00
7 300,00
1 910,00
18 920,00
18 920,00
1 565 644,00
87 500,00
87 500,00
87 500,00
87 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

650,00
38 830,00
9 800,00
1 500,00
9 000,00
20 300,00
11 150,00
11 150,00
2 000,00
2 000,00
72 280,00
27 015,00
113 850,00
41 020,00
181
74 885,00
753,00
11
15 400,00
300,00
46
21 962,00
850,00
168 391,00
650,00
45 800,00
275 900,00
302 115,00
105 649,00
0,00
683 664,00
986 102,00
15 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
49 730,00
49 730,00
12 820,00
0,00
12 820,00
22 400,00
22 400,00
100 950,00
9 710,00
7 300,00
1 910,00
18 920,00
18 920,00
1 565 644,00
87 500,00
87 500,00
87 500,00
87 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Miestny rozhlas Celková hodnota
Služby občanom Celková hodnota
Spoločenský život v obci
Základná škola
71
Základná škola Celková hodnota
Spoločenský život v obci Celková hodnota
Školstvo
Materská škola
71
Materská škola Celková hodnota
ŠKD
71
ŠKD Celková hodnota
Školská jedáleň pri MŠ
71
Školská jedáleň pri MŠ Celková hodnota
Základná škola
71
Základná škola Celková hodnota
Školstvo Celková hodnota
Údržba, starostlivosť a obnova obce
Obec, obecný úrad
71
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Údržba, starostlivosť a obnova obce Celková hodnota

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157 000,00
157 000,00
157 000,00
157 000,00
1 802 144,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
57 000,00
57 000,00
57 000,00
1 710 144,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
57 000,00
57 000,00
57 000,00
1 710 144,00

Výdaje kapitálové Celková hodnota
Celkový súčet

3 000,00
3 000,00
2 700,00
2 700,00
2 700,00
0,00
0,00
2 700,00
2 700,00
7 250,00
7 250,00
0,00
0,00
9 950,00
469 010,00
469 010,00
469 010,00
484 660,00
1 971 898,00
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650,00
38 830,00
9 800,00
1 500,00
9 000,00
20 300,00
11 150,00
11 150,00
2 000,00
2 000,00
72 280,00
27 015,00
113 850,00
41 020,00
181
74 885,00
753,00
11
15 400,00
300,00
46
21 962,00
850,00
168 391,00
650,00
45 800,00
275 900,00
302 115,00
105 649,00
0,00
683 664,00
986 102,00
15 000,00
15 000,00
1 000,00
1 000,00
49 730,00
49 730,00
12 820,00
0,00
12 820,00
22 400,00
22 400,00
100 950,00
9 710,00
7 300,00
1 910,00
18 920,00
18 920,00
1 557 644,00
87 500,00
87 500,00
87 500,00
87 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Informatórium

650,00
30 830,00
8 300,00
63
62
0,00
9 000,00
64
17 300,00
MŠK a kulturisti Celková hodnota
10 610,00
Obecný klub a kultúra
63
Obecný klub a kultúra Celková hodnota
10 610,00
Pohrebníctvo a spoločenské služby64
2 888,00
Pohrebníctvo a spoločenské služby Celková hodnota
2 888,00
Spoločenský život v obci Celková hodnota
61 628,00
Školstvo
Materská škola
63
25 865,00
61
97 650,00
62
35 705,00
Materská
školahodnota
Celková hodnota
159
ŠKD Celková
72 220,00
753,00
ŠKD
63
9 400,00
Školská jedáleň pri MŠ
15
050,00
61
46
20 962,00
700,00
62
166 391,00
940,00
42 690,00
Školská jedáleň pri MŠ Celková hodnota
Základná škola
63
135 260,00
61
309 901,00
62
109 571,00
64
9 008,00
Základná škola Celková hodnota
563 740,00
Školstvo Celková hodnota
838 403,00
Údržba, starostlivosť a obnova obce
Materská škola
63
0,00
Materská škola Celková hodnota
0,00
Miestne komunikácie
63
1 000,00
Miestne komunikácie Celková hodnota
1 000,00
Obec, obecný úrad
63
82 498,00
Obec, obecný úrad Celková hodnota
82 498,00
Verejná zeleň
63
12 820,00
62
0,00
Verejná zeleň Celková hodnota
12 820,00
Verejné osvetlenie
63
22 800,00
Verejné osvetlenie Celková hodnota
22 800,00
Údržba, starostlivosť a obnova obce Celková hodnota
119 118,00
Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko
63
9 390,00
61
7 000,00
62
1 620,00
Zdravotné stredisko Celková hodnota
18 010,00
Zdravotníctvo Celková hodnota
18 010,00
Výdaje bežné Celková hodnota
1 417 238,00
Manažment, kontrola a plánovanie
Verejný dlh
82
70 000,00
Verejný dlh Celková hodnota
70 000,00
Manažment, kontrola a plánovanie Celková hodnota
70 000,00
Výdaje finančné Celková hodnota
70 000,00
Manažment, kontrola a plánovanie
Obec, obecný úrad
71
0,00
Obec, obecný úrad Celková hodnota
0,00
Manažment, kontrola a plánovanie Celková hodnota
0,00
Služby občanom
Miestny rozhlas
71
3 000,00
Knižnica Celková hodnota
MŠK a kulturisti
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Spoločenská kronika
V roku 2017 sa narodili

Do stavu manželského v tomto roku vstúpili

Adam Mačai, Karolína Brnová, Emma
Gazdíková, Klára Podolská, Natália Čahojová,
Matúš Rybárik, Vanesa Šimonová, Sofia
Polgárová, Jozef Mihalco, Adam Michálek,
Richard Miklič, Samuel Křížek, Leo Brichta,
Katarína Bilík, Filip Ulický, František Kardoš,
Emily Dianová, Lenka Kováčová, Terézia
Ujhelyiová, Michaela Latináková, Karolína
Koloditsová, Katarína Fábricová, Elias
Okechukwu Okenwa, Lujza Mária Mačajová,
Viola Kardošová, Mia Mikušová, Samuel Orlej,
Ema Krajčovičová, Natália Ježovičová, Tatiana
Vargová, Marek Komada, Emily Koišová,
Karolína Doktoríková, Rebeka Blahová, Sophia
Kakoulidi, Liliana Molnárová, Sebastián
Zsigmond.

Ing. Andrej Tušš a Beatrica Fringešová
Marcel Konečný a Laura Dömeová
Sütö Brigita a Bombilaj Ľubomír
Ing. Doktorík Miloš a Borosová Silvia
Žigo Tomáš a Ľudmila Gašparová
Darlington Charles Okenwa a Eva Konečná
Ing. Sivák Ladislav a Patrícia Štefunková
Róbert Tóth a Veronika Andrássyová
Mgr. Ladislav Orlej a Ivana Žáková
Juraj Rigo a Alžbeta Farkašová
Olšiak Róbert a Nikoleta Pavellová
Jozef Farkaš a Gabriela Gulyášová
Samuel Aulitis a Alexandra Bednárová
Tibor Kováčik a Iveta Štefkovičová
Peter Strieborný a Eva Mareková

V roku 2017 nás navždy opustili
Bohumil Kováč,
Alžbeta Konečná,
Ladislav Dubeň,
Juraj Tóth,
Štefan Slávik,
Mária Vinczeová,
MVDr. Igor Gašpar,

Jozef Bobrík,
Mária Podolská,
Mgr. Jozef Pikáli,
Irena Čaputová,
Júlia Glasová,
Pavol Ježovič,
Milan Podolský,

Mária Tuchscherová,
Jozef Révay,
Ján Valjent,
Anna Švihranová,
Ernest Susko,
Mária Kováčiková,
Rozália Koišová.
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Štatistika počtu obyvateľov v Kráľovej pri Senci od roku 2010
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k 31.12. 2010 ..... 1646 obyvateľov
k 31.12. 2011 ..... 1683 obyvateľov
k 31.12. 2012 ..... 1754 obyvateľov
k 31.12. 2013 ..... 1788 obyvateľov

k 31.12. 2014 ..... 1855 obyvateľov
k 31.12. 2015 ..... 1897 obyvateľov
k 31.12. 2016 ..... 2006 obyvateľov
k 31.12. 2017 ..... 2057 obyvateľov
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