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Vážení spoluobčania,

máme za sebou ďalší rok. Po Vianociach a Novom roku prežívame prvé
týždne roka 2016 a začíname plniť svoje
tohtoročné predsavzatia.
Nedávno ubehol aj môj prvý rok vo funkcii starostu našej
obce. Je preto načase trochu bilancovať.
Hneď na začiatku roka sa výrazne zmenilo personálne obsadenie obecného úradu. Bolo to náročné obdobie pre všetkých,
ale zvládli sme ho. Teraz už tvoríme výborný tím a verím, že
s prácou obecného úradu ste spokojní všetci. Začiatkom roka
sme čiastočne inovovali aj interiér obecného úradu, aby sme
získali viac priestoru na prácu a aby sme sa mohli stretávať
v prívetivejšom prostredí. Koncom tohto roka sme zakúpili
multifunkčný traktor, ktorý nám pomôže zefektívniť a zlepšiť
údržbu obecných ciest, chodníkov, cyklotrasy a trávnatých
plôch v obci.
Na jar sme začali riešiť projekt modulovej prístavby základnej školy, ktorý sa z dôvodov odstúpenia dodávateľa, výhercu
verejnej súťaže napokon nerealizoval. Prístavbu školy napokon budeme realizovať ako murovanú stavbu. Momentálne je
spracovaný nový projekt a pripravujeme verejné obstarávanie.
Termín dokončenia prístavby školy teraz najviac závisí práve
od verejného obstarávania. Verím, že prebehne bez prieťahov
a komplikácií a prístavbu budeme mať hotovú podľa plánu,
v septembri. V telocvični školy sme už aj s pomocou sponzorov, vymenili osvetlenie za úsporné LED. Koncom roka sme
požiadali ministerstvo školstva o pomoc s havarijným stavom
parkiet v telocvični a tiež o príspevok na výmenu podláh
v triedach základnej školy. Rovnako sme koncom roka podali
na Enviromentálny fond dva projekty na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov materskej školy a obecného úradu.
V minulom roku sme po audite verejného osvetlenia realizovali jeho modernizáciu na LED zdroje, formou koncesie.
Môžeme tak v obci svietiť celú noc bez zvýšenia nákladov na
elektrickú energiu. V priebehu leta sme zveľadili aj plochu na
Sigotke a získali tak väčší priestor na obecné aj spoločenské
akcie. Jeho využiteľnosť sme preverili hneď v septembri, na
Kráľovskej slávnosti. Bola to krásna akcia, na ktorej sme sa
stretli a zabavili pri zaujímavom programe. Tohtoročná Kráľovská slávnosť by mala mať program ešte zaujímavejší. Bude
trvať až tri dni a zúčastnia sa na nej aj naše partnerské obce.
Z Rumunska to bude obec Nová Huta, z Českej republiky obce
Vísky a Dobré Pole a z Maďarska obec Kisbajom. Na tento účel
sme s projektom „Budúcnosť EÚ vidíme v mladej generácii“
získali prostriedky z EÚ.
Ak by som mal v krátkosti zhodnotiť rok 2015 v našej obci,
povedal by som, že to bol rok úspešný. Teší ma najmä výborná spolupráca s poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí
mimoriadne iniciatívne pristupujú k práci v prospech našej
obce. Takisto chcem v mene spoluobčanov poďakovať všetkým, ktorí našej obci pomáhajú a prispievajú tak k jej rozvoju. Bez výraznej pomoci sponzorov a občanov by sme mnohé
z projektov nemohli zrealizovať.
Verím, že rok 2016 bude ešte úspešnejší, že sa nám podarí
nielen dokončiť rozbehnuté projekty, ale rozbehnúť aj nové.
Prajem všetkým v roku 2016 veľa síl, veľa úspechov a hlavne
zdravie.
Dušan Šebok, starosta obce

Kráľovské zvesti 1-2/2015
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Po roku práce
môžeme už aj
bilancovať

1

Život okolo nás

K storočnici narodenia

Svetloslava Veigla (1915 – 2010)
Miroslav Daniš
Oslavy storočnice v našej obci

Kráľovské zvesti 1-2/2015

Dňa 27. decembra 2015 sme si pripomenuli sté výročie narodenia
básnika, kňaza Svetloslava Veigla
obecnými slávnosťami. V tento sviatočný čas vianočný, v Kostole sv. Jána
Krstiteľa sa konal slávnostný koncert
hudobného telesa Il Cuore Barocco
a speváckeho súboru Nebeská Rosa.
Barokové srdce (Il Cuore Barocco) je
nezávislé zoskupenie aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky
poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú
dobové ladenia a poznatky čerpajú
najmä z dobových manuskriptov
a traktátov.
Il Cuore Barocco vzniklo v roku
2010 na pôde bratislavskej VŠMU
na podnet violončelistu Tomáša Kardoša ako študentské zoskupenie pod
vedením Petra Zajíčka, umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna. Na slovenskej hudobnej scéne je
propagácia „starej“ hudby ešte stále
pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore
Barocco priblížiť poslucháčovi hudbu minulých storočí čo najvernejšie.
Spolu so speváckym súborom Nebeská Rosa z Kráľovej pri Senci, ktorý
každoročne v období pripomenutia
si úmrtia básnika a kňaza Svetloslava
Veigla vo februári organizuje hudobný koncert Keď anjel v tebe spieva pripravil pre preplnený kostol poslucháčov nádherný koncert, zostavený zo

2

skladieb Georga Friedricha Händela.
Recitáciou básnikovej poézie nás na
tomto podujatí poctili významní slovenskí umelci, herec a prvý podpredseda Matice Slovenskej, pán Jozef
Šimonovič a herečka, členka Slovenského národného divadla, Božidara
Turzonovová.
Na oslavách sme privítali celý
rad významných osobností nášho
verejného a kultúrneho života. Verejných činiteľov, spisovateľov, predstaviteľov viacerých kultúrnych ustanovizní Slovenska. Spomedzi nich
spomeniem podpredsedu Národnej
rady SR Jána Figeľa, predsedu Matice Slovenskej Ing. Marián Tkáča,

PhD. a predsedu spolku spisovateľov
PhDr. Miroslava Bielika. Každý zo
zúčastnených sa istým spôsobom dotkol životnej púte Svetloslava Veigla
a prišiel vzdať hold jeho životu, dielu
a posolstvu, ktoré nám tu zanechal.
Celé podujatie moderoval prof.
Miroslav Daniš, ktorý básnika dlhé
roky nielen poznal, ale dvadsať rokov
sprevádzal na jeho umeleckej ceste.
Na úvod podujatia so slovom
o básnikovom diele a jeho vzťahu
k Literárnemu týždenníku, vystúpil
člen Spolku slovenských spisovateľov, významný literárny vedec a kritik, profesor Vincent Šabík.
Knižná publikácia, Básnik neodchádza
Súčasťou osláv storočnice S. Veigla
bolo aj vydanie knižnej publikácie
Básnik neodchádza (výber z poézie
a publicistiky S. Veigla), ktorú zostavil Miroslav Daniš a na oslavách
ju uviedla vydavateľka diela, riaditeľka vydavateľstva Hlbiny, pani Ing.
Gabriela Smolíková. Knižná publikácia vyšla s finančnou podporou
miestnych podnikateľov a všetkých
občanov Kráľovej pri Senci. Uvedený
projekt vznikol aj na podporu zriade-

Odhalenie pamätnej tabule
Po ukončení koncertu sa návštevníci podujatia presunuli pred budovu
kostola k miestnej fare na slávnostný
akt odhalenia pamätnej tabule. Pamätná tabuľa, venovaná storočnici
Svetloslava Veigla je autorským dielom akademického sochára Jána Gejdoša, ktorý momentálne žije a pôsobí v Martine. Je to už druhé umelecké
dielo, ktoré Ján Gejdoš pre našu obec
zhotovil. Je autorom pamätnej stély Sv. Jána Krstiteľa, ktorá stojí pri
vchode do kostola. Donátormi a mecénmi pamätnej tabule Svetloslavovi
Veiglovi sú Ing. Ján Oršuliak a Ing.
Gabriela Bučeková. Pri príležitosti
odhalenia pamätnej dosky vystúpil
s príhovorom predseda Matice slo-

Život okolo nás

nia pamätnej izby Svetloslava Veigla
v priestoroch Kostola Sv. Jána Krstiteľa, ktorý je súčasťou bývalého dnes
už zbúraného kaštieľa, vidieckeho
sídla rodiny Pálffyovcov. V zadnom
trakte budovy kostola sa zachovali miestnosti bývalého kaštieľa, kde
by mala byť po rekonštrukcii týchto
priestorov pamätná izba inštalovaná.
Obec vytvorila samostatný účet na
ktorý budú plynúť financie na podporu uvedeného projektu – pamätnej
izby. Aj výnos z predaja knižnej publikácie Básnik neodchádza pôjde na
tento účel.

venskej, pán Ing. Marián Tkáč, PhD.
Na záver podujatia sa v priestoroch školskej družiny Základnej školy, ktorá by v krátkom čase, po vybavení všetkých administratívnych
úkonov mala niesť meno Svetloslava
Veigla konala slávnostná recepcia
kde všetkých zúčastnených hostí pozdravil starosta obce, JUDr. Dušan
Šebok.
Oslavy storočnice v Abraháme
Je úctyhodné, že v ten istý deň, 27.
decembra, sa oslavy storočnice Svetloslava Veigla uskutočnili aj v obci
Abrahám. Tu S. Veigl pôsobil až
do príchodu do Kráľovej pri Senci,

v roku 1975. Obyvatelia Abrahámu
mali k nemu hlboký a vrúcny vzťah
až do jeho smrti a často ho v našej
obci navštevovali. Ústredný obraz
s biblickým výjavom v obývacej izbe
na fare u dôstojného pána farára S.
Veigla bol darom abrahámskeho maliara p. Čambála.
Spomienková slávnosť v Abraháme sa začala o pol jedenástej bohoslužbou. Po omši občania obce odhalili S. Veiglovi pamätnú tabuľu na
budove fary a v poobedňajších hodinách sa konal kultúrny program,
spojený s výstavou fotografií a písomností zo života básnika a kňaza,
S.Veigla.

Pamätná izba Svetloslavovi Veiglovi a katolíckej moderne
sa Pamätná izba bude realizovať. (viď
obrázok vizualizácie)
Pretože ide o významnú osobnosť
slovenskej kultúry, cieľom projektu je
priblížiť v múzejných priestoroch jeho
život a dielo v kontexte doby v ktorej
žil a sprístupniť ho širokej verejnosti.
Pamätná izba má význam aj v slovenskom vzdelávacom systéme. Múzeum
bude slúžiť aj ako miesto pre žiacke
a študentské exkurzie k problematike
slovenskej katolíckej moderny, ktorá sa
v rámci slovenského jazyka a literatúry
vyučuje tak na základných ako aj stredných školách. Uvedená problematika je
súčasťou otázok maturitnej skúšky na
stredných školách.
Projekt takéhoto múzea by v obci
a regióne rozšírilo ponuku turistických
destinácií. Projekt má aj celospoločenský a celoštátny význam, pretože ide
o významnú osobnosť a významné obdobie slovenských literárnych dejín 20.
storočia. Prispeje k poznaniu dejín slovenského literárneho života v kontexte
jednej z jej významných súčastí, akou

Vizualizácia pamätnej izby.
bola katolícka moderna, ktorej predstaviteľmi okrem S. Veigla boli také literárne osobnosti ako J. Silan, V. Beniak, R.
Dilong, K. Strmeň, D. Haranta, J. Kostra
a celý rad ďalších spisovateľov.
Nad zriadeným účtom má dozor
päťčlenná komisia z radov poslancov
OZ, ktorá je poverená kontrolnou činnosťou čerpania finančných zdrojov.
V prípade Vášho záujmu podporiť
uvedený projekt vybudovania Pamätnej
izby, môžete financie poukázať na č. účtu
IBAN: SK8702000000003575761955.
M. Daniš
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Ferdinand Svetloslav Veigl (24. 12. 1915
– 17.2.2009) bol významný slovenský
básnik, predstaviteľ katolíckej moderny. V našej obci žil a pôsobil vyše tridsať
rokov a je tu i pochovaný na cintoríne
v Kráľovej pri Senci. Obec sa rozhodla
v rámci osláv básnikovej storočnice iniciovať zriadenie múzea – Pamätnej izby
Svetloslava Veigla.
Uvedený projekt je finančne náročný, preto obec zriadila samostatný účet,
na ktorý je možné poukázať financie
na uvedený účel. Obec sa snaží okrem
toho získať financie aj prostredníctvom rôznych grantov podporujúcich
kultúrne aktivity a počiny. Finančné
prostriedky by boli použité na rekonštrukciu priestorov pamätnej izby, ktorá
bude umiestnená v budove miestneho
kostola,(bývalé krídlo barokovej stavby
kaštieľa rodu Pálffyovcov). Budova Kostola sv. Jána Krstiteľa je národnou kultúrnou pamiatkou a uvedené priestory sú na umiestnenie múzea vhodné.
Obec už dala spracovať projekt a architektonickú štúdiu, na základe ktorej
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Imaginárny rozhovor s kňazom a básnikom
Svetloslavom Veiglom
Miroslav Daniš
Pri príležitosti storočnice od narodenia
kňaza a básnika Svetloslava Veigla sme
zostavili imaginárny rozhovor, v ktorom
otázky a odpovede boli reálne v minulosti
položené a zodpovedané. Aj takýmto
netradičným spôsobom si môžeme pripomenúť život a myšlienkové bohatstvo
významného predstaviteľa katolíckej
moderny na Slovensku.V rozhovore sú
použité otázky a odpovede z viacerých
zdrojov, napríklad z časopisov Kultúra
a život Trnavy, 1997; Kultúra č. 26/2000;
Slovenský denník, 20. decembra 1990;
Jednota, ročník I. – 12/2003; Kráľovské
zvesti 3-4, 2000.
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Uzreli ste svetlo sveta presne na Štedrý
deň. Máte rád Vianoce?
Na Vianoce som vždy nesmierne vďačný
za to, že môžem byť kňazom. V kostole
aj medzi ľuďmi je veľa svetla. Spisovateľ
Štefan Moravčík mi kedysi povedal: „Veď
ty si ani nemohol byť ničím iným ako farárom, keď si sa narodil na Štedrý deň...!“
A v tom mal pravdu, tento fakt predurčil
moju životnú dráhu a poslanie. Vianoce
sú predovšetkým o narodení bohočloveka Ježiša Krista. Povedal by som, že je to
úžasné. V ľudských dejinách niet väčšej
drámy a tajomstva...
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Vráťme sa do Vášho raného detstva, k rodičom, súrodencom. Aké bolo prostredie
v ktorom ste vyrastali? A vôbec, čo pre Vás
znamená detstvo?
Moje detstvo bolo rozbité. Narodil som
sa síce na vidieku – v Horňanoch, ale keď
som mal asi 5 rokov, rodičia sa presťahovali do Levíc. A tak som nemohol intenzívnejšie vpíjať do seba kúzlo života na
dedine, ktorý najmä vtedy ešte mal svoje
čaro. Z rodičovského domu som si odniesol vieru, a mladosť v srdci nosím stále
ako mladosť detinstva Božieho – všetci
sme deti Božie a Boh nás nekonečne miluje. Narodil som sa ako ôsme – posledné
dieťa na Štedrý deň, večer o šiestej. Medzi
najstaršou sestrou a mnou bolo takmer
dvadsať rokov. Na matku si spomínam
ako na veľmi dobrú, nežnú ženu a starostlivú mamu. Otec bol prísnejší.
Náš rodný dom už nestojí. Zbúrali ho
po roku 1989 pri prestavbe hlavnej ulice.
Stál pri kostole. Ako v každej dobrej dedi-

ne, krčma stála pri kostole. Z útleho detstva
si spomínam na časy, keď sme s rapkáčmi
chodili po dedine. Cez dedinu tiekla malá
voda a keď sme prechádzali cez lávku,
spadol som do vody a topil sa v dvadsať
centimetrovej riečke. Bolo to smiešne, no
detské oči vidia svet inak. I lesík kde sme
sa chodili v detstve hrávať, ktorý sa mi zdal
byť vzdialený od dediny starašne ďaleko,
bol, ako som po rokoch zistil, iba naskok,
zo tristo metrov.
Čo Vás teda motivovalo k vstupu do františkánskej rehole a na cestu kňaza?
„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som
si vyvolil vás“ – hovorí Pán Ježiš. Jeden
z mojich bratov bol u Milosrdných bratov, rozprával mi o sv. Františkovi, a tak
dozrela vo mne túžba – vstúpil som do
františkánskej rehole, zakladateľ ktorej,
sv. František, je životom i slovom veľký
svätec i básnik ospevujúci krásy Zeme,
vesmíru a cez ne Stvoriteľa. Celý svet, vesmír, všetkých tvorov pokladal za jednu
rodinu – všetci sme bratia a sestry: brat
vlk, brat somár, sestra mačička, sestra
lastovička. Nádherná vízia a humanita!
Ľudia všetci, isteže, ale aj zvieratá a rastliny, kvety, celá príroda.
Základom bola moja výchova. Vyrastal som vo veriacej rodine, takže náboženský duch išiel celý čas so mnou.
Ako dieťa som miništroval, stýkal sa
s kňazmi. Rozhodnutie pre takýto krok
nie je vždy vedomou cestou.
Pán Ježiš povedal apoštolom: Nie vy
ste si ma vyvolili, ale ja som si vyvolil
vás. Musel som teda dostať vnuknutie od
Ducha Svätého. A ja som šiel za týmto
Pánovým hlasom, ktorý sa môže prejaviť
tisícorakým spôsobom a volaním.
Po piatej triede gymnázia som sa prihlásil do noviciátu v roku 1931 v Trnave a stal
som sa františkánom a kňazom, čo som nikdy neoľutoval, aj keď som musel ako každý človek bojovať medzi životnými pokušeniami a ťažkosťami. Čím som však starší,
tým je tých ťažkostí menej, lebo vidím, že
som na dobrej ceste a že som vytrval.
Aké boli Vaše študentské a učiteľské roky
života?
Počas štúdia na gymnáziu v Malackách
som mal najradšej slovenčinu a dejepis,

Ferdinand Veigl v noviciáte vo františkánskom
kláštore v Malackách

ktorý som tu už ako absolvent vysokej
školy, po roku 1946, aj dva roky učil. Nemal som moc rád matematiku a fyziku.
Po maturite som jeden rok študoval teológiu v rakúzskom Salzburgu, kde sme
sa mali hlavne zdokonaliť v nemeckom
jazyku. Spomínam si ako nám na Vianoce, neviem prečo, všetkým rozdávali
cigarety. Moja prvá cigareta bola celkom
príjemná, no tá ďalšia, hneď po ráne,
mi spôsobila ukrutné bolesti a krútenie
hlavy. To bolo asi moje prvé a posledné
fajčenie. Štúdium teológiie v Bratislave trvalo medzi hrubými, ale zdravými
múrmi kláštora štyri roky. Roku 1940, na
primíciách, na mojej prvej svätej omši,
ma uviedol do kňažského stavu ako
manduktor Dr. Jozef Tiso, farár farnosti
v Bánovciach, ktorý bol v tom čase už aj
prezident Slovenskej republiky. Po vysviacke som ďalej študoval na Slovenskej
univerzite v Bratislave filozofiu a slovenčinu, kde k mojim učiteľom patrili také
osobnosti, ako univ. prof. Stanislav, Pišút,
Paulíny, Mráz, Novák. Doktorom filozofe som sa stal roku 1946. Potom som pôsobil na gymnáziu v Malackách. V roku
1948 bolo františkánske gymnázium
poštátnené a tak ma provinciál Lepáček
preložil do Bardejova. Tu som učil slovenčinu a stal som sa triednym učiteľom

Na fare Tulipán v Trnave

S. Veigl s R. Dilongom v Pittsburghu (1971)

študoval filozofickú fakultu, a zakončil
štúdium až r. 1946 dizertáciou, a tak nebolo dosť príležitostí častejšie sa stýkať
s ostatnými básnikmi, a za vlády jednej
strany sme sa „rozpŕchli“ – alebo nás rozohnali, nemali sme možnosť publikovať.
Navštívil som dva razy P. G. Hlbinu v Bobote, a Janka Silana viac razy, keď som
bol v Tatrách na dovolenke. Ale cítili sme
sa a prežívali naše odtisnutie na perifériu. A vyčkávali.

Aké osobnosti mali na Vás v živote najväčší vplyv?
Keď odhliadnem od Ježiša Krista, Bohočloveka, ktorý sa vyníma ponad všetky
osobnosti, tak najviac na mňa zapôsobili
sv. František z Assisi, konvertiti Papini,
Gemelli, z básnikov J. Seifert a V. Beniak.
Zdá sa, že máte zvláštny vzťah k svetlu...
V ráde sv.Františka som prijal meno Klárus (slovo clarus pochádza z latinčiny
a znamená jasný, svetlý). Neskôr som dal
toto meno do slovenskej podoby a začal
som pod ním publikovať. Máte pravdu,
slovo svetlo má pre mňa veľký význam.
Beriem ho ako motto svojho poslania
kňaza a básnika. Podľa môjho názoru
každý človek by mal byť šíriteľom svetla.
Krása a jej podstata nás vedú k Bohu.

Medzivojnová poézia sa stala zlatým vekom modernej katolíckej literatúry. Kto na
Vás vplýval z príslušníkov Katolíckej moderny a čo je pre Vás Katolícka moderna?
Áno, Beniak, Hlbina, Dilong, Haranta,
Janko Silan, Paľo Oliva, Šprinc, Gorazd
Zvonický, Karol Strmeň – to sú básnické osobnosti, ozdoby klenotnice nášho
národa. Z Katolíckej moderny najviac na
mňa zapôsobil P. G. Hlbina, svojim debutom Začarovaný kruh (1932). Knihou
Cesta do raja (1933) a Dúhou (1937) ma
očaril. To bolo nové svetlo, nová iskra
v duchovnej poézii u nás. To bol nástup
pre Katolícku modernu. Čo je pre mňa
Katolícka moderna? Pozerať na seba,
na svet, na blížnych očami Božími na
patričnej umeleckej úrovni. Treba poéziu žiť. Esenciou každého umenia najmä u veriaceho umelca je duchovnosť.
Najpôsobivejšie umelecké diela vytvorí
autor, ktorý sa usiluje o jednotu života
a umeleckého diela. Formálne majstrovstvo, virtuozita je jedna vec a duchovnosť
druhá. „Predstavte si lampu. Nech je
akokoľvek umelecky a zaujímavo vyzdobená, predovšetkým musí svietiť“ (Honoré de Balzac). – Takouto lampou chcela byť i poézia Katolíckej moderny – poézia ľudská, smerujúca však k nebesiam.

Ako si spomínate na barbarskú noc roku
1950, keď sa likvidovali kláštory a rehole
a vy ste sa museli spolu s ostatnými nedobrovoľne vzdať rehoľnej sutany.
O polnoci z trinásteho na štrnásteho
apríla 1950 ktosi prudko otvoril dvere
a rozsvietil. V kláštore sme sa v izbách
nezamykali. Strhol som sa a skríkol, kto
tu robí komédie. Vo dverách stál milicionár., ktorý mi prikázal v priebehu
pätnástich minút sa obliecť, zbaliť si potrebné veci a vyjsť von. Usmial sa a vyšiel
von, kde čakal. Zdalo sa mi, že ma odkiaľsi poznal a vyšiel snáď práve preto.
Až neskôr som sa dozvedel, že nesmel
opustiť moju celu, ale ma sledovať, čo si
vezmem so sebou. Oznámil mi, že pátri,
frátri a klerici sú preložení do Šaštína.
Všetkých tridsiatich nás postavili do
radu a prezreli či nemáme zbrane. Potom nás posadili do autobusu a keď sme
prechádzali Sereďou, vedeli sme , že do
Šaštína nás nevezú. Náš autobus zastavil
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V kláštore ste stretli známeho búrliváka,
básnika Rudolfa Dilonga, s ktorým Vás spojilo puto trvalého priateľstva a bratstva v duchovnom poslaní, ale aj v umeleckej tvorbe.
Bol pre Vás Dilong tým, kto Vám otvoril
dvere do kráľovstva poézie?Ako si spomínate
na ostatných z katolíckej moderny?
S rehoľným spolubratom Dilongom som
sa prvý raz stretol v Trnave, keď som bol
v noviciáte v roku 1931. Dilong tam bol
pátrom. Tam som sa dozvedel, že Dilong je básnik. Azda vplyvom toho som
začal písať básničky, ktoré mi opravoval
a posielal do náboženského časopisu Serafínsky svet. Po noviciáte som ďalej pokračoval v štúdiu na rehoľnom gymnáziu
v Malackách a pokračoval v písaní veršíkov. Dilong mal v sebe zvláštnu iskru, bol
temperamentný, priateľský a ohľaduplný.
Navštívil som ho v USA v roku 1971,
vtedy býval v Pittsburghu. Tam som pobudol dva týždne. Tešil sa, veď som mu
v sebe doniesol, ako povedal, kus Slovenska. Debatovali sme o pomeroch na
Slovensku, o poézii a o komunistickom
jarme. Rozprával mi – vtedy mal 66 rokov – že má zmluvu s Pánom Bohom, že
zomrie až 75-ročný, a Pán Boh mu pridal, zomrel 81-ročný. Pri všetkom búrliváckom živote vždy si zachoval hlbokú
vieru, a teda vedel konať aj pokánie. Veď
v každom človeku je kus anjela i diabla,
ustavišný boj o tvár človeka. Posledných
asi 15 rokov života žil v Pittsburghu a ako
hovorí Dr. Teodorik Zúbek, jeho spolubrat, ktorý mu spočiatku vytýkal jeho
búrlivý život v minulosti, za jeho pobytu
v Pittsburghu Dilong bol charizmatický človek-rehoľník, ktorý zmysel života
videl v láske k Bohu a blížnemu. Čiže
Dilong aj zo svojho života utvoril umelecké dielo – vedel činiť pokánie a padať
v ľútosti pred večným Sudcom na kolená
– aj a najmä popri poézii, aj v tom je jeho
veľkosť. Keď som sa s ním lúčil v USA,
pri rozlúčke mi povedal: „A porozprávaj
o mne len dobre!“ A ja o ňom vo svetle
jeho hlbokej viery a pokánia nič zlého
neviem. Pokáním zakryl všetky chmáry.
Dilong mi bol najbližší, veď bol mojim
rehoľným spolubratom, a svojho času
som s ním býval pod jednou strechou –
v Trnave a Skalici, i keď len krátko. Bol
to, ako sa hovorí, rodený básnik, ktorý poéziou žil. Popri viere ona mu bola
všetkým. Ja som po vysviacke (1940) ešte
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dievčenskej šiestej B. triedy. Poznali ma
ako autora básnickej zbierky Láska smrť.
Rozumeli sme si, a dievčatá, dnes už panie v svojich rokoch, ma dodnes pozývajú na svoje pomaturitné stretnutia, píšu
mi krásne listy.
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v lese. Vtedy mi spolucestujúci kňaz zlomeným hlasom po latinsky pošepkal do
ucha prosbu: „vyspovedaj ma brat“. Nielen on bol presvedčený, že v temnom lese
nadíde náš koniec. No milicionári boli
„ľudskí“ - poskytli nám iba možnosť povystierať si údy. Ukázalo sa, že nás vezú
do saleziánskeho kláštora v Hronskom
Beňadiku. Spali sme vo veľkých izbách aj
po dvadsiatich a nikto nevedel, čo bude
zajtra. Z rôznych zdrojov sme vedeli, že
napríklad v Juhoslávii reholných bratov
vraždili a tak i nám nebolo všetko jedno.
Napokon začali niektorých kňazov nabádať aby sa prihlásili na faru do Šaštína,
teda do pastorácie, lebo návrat do kláštora už nebol možný. Hoci nám predstavení nič nezakazovali ani neprikazovali,
rozhodol som sa že najprv musím ísť
k trnavskému biskupovi Ambroziovi Lazíkovi, či súhlasí. Opäť nastali problémy
so štátnou mocou, ktorá nás tu väznila.
Čo vás priviedlo k poézii?
Prečo sa človek zamiluje. Iste je to milosť
Božia, ako ináč všetko, ale umenie zvlášť.
Pravá báseň, pravý básnik má veľmi blízo k modlitbe, ku svätcovi. Obaja majú
prahnúť po tajomstve bytia, a ono je
ukryté v Bohu.
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Na oslave svojej deväťdesiatky
s Darinou Laščiakovou
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Symbolika svetla je vo vašom diele dominantou. Povedali ste, že „Každý človek má
v duši tým viac svetla, čím viac činí dobro“? Myslíte si, že zvíťazí svetlo nad tmou?
Isteže, čím viac dobrého konáme, tým je
v nás svetla, teda duchovnosti, tým viac
krásy a poézie, a tak tým je človek „plnší“
– šťastnejší, lebo spokojnejší. Svetlo nikdy nezvíťazí na tomto svete úplne nad
tmou, lebo vždy budú ľudia dobrí i zlí,
ako v prírode – aj v záhradke zeleninovej
alebo okrasnej je plno zeliny, ktorú treba
trhať a záhony očisťovať. Svetlo zvíťazí až
v nebi, tam budeme prebývať v dokonalosti Božej.

Svätá omša pri príležitosti 80-tky S. Veigla

Môže byť podľa vás zarytý ateista vynikajúcim básnikom, spisovateľom, hudobníkom?
Ozaj zarytý ateista nemôže byť vynikajúcim umelcom, a teda ani básnikom. Kde
je hnev, nenávisť, tam od toho uteká pravé
umenie. Veď krása pozemská je odleskom
večnej Krásy, Boha. A ako hovorí veľký
Karl Rahner: „Kto sa vie vzrušiť krásou
na tomto svete, už je anonymným kresťanom.“ Veď umelec, aj keby bol ateista,
ale nie zarytý, ak stvárňuje dobro a svetlo,
vlastne ospevuje najvyššie Dobro a Svetlo.
Dnes o hlúposti všeobecne možno povedať,
že prežíva éru rozkvetu. Hlúposť je nesmrteľná. Ste presvedčený o tom, že všetko má
svoj koniec?
Sami ste si odpovedali, keď tvrdíte, že „hlúposť je nesmrteľná“. Je. Ibaže v jednom národe „prežíva éru rozkvetu“, v inom je na
ústupe, ale nikdy zo sveta nezmizne. Lebo
k hlúposti patrí nedostatok svetla, lásky,
porozumenia, dobrého slova, tak ako hlúposť napomáha závisť, nenávisť, egoizmus,
a tieto nešváry nikdy sa nestratia zo sveta.
Iba v nebi budeme dokonalí a neschopní páchať zlo, teda „hlúposti“. Kedysi môj
spolubrat žartovne často hovoril, že do litánií by sa mal dať aj verš „Od hlúpych ľudí,
vysloboď nás, Pane“.
Prečo si slabo ceníme ľudí za ich života?
Čo máme stále „na očiach“, to nám zovšednie. Aj nechceme uznať azda ich
výnimočnosť, ich vyčnievanie nad nami,
Ale keď sa pominú tí, čo vynikali, potom
zákonite im tlieskame – patrí to aj k bontónu ctiť si tých, čo „niečo“ dokázali. Veď
už Pán Ježiš povedal, nik nie je prorokom
vo svojej otčine... Taký je život!
Telá sa v ľuďoch milujú častejšie ako duše.
Je tomu tak?

Následkom dedičného hriechu telesnosť sa
v človeku mocnejšie prejavuje ako duchovnosť. Telo je pre väčšinu ľudí, ale aj všeobecne „reálnejšie“ než duša – duša neviditeľná.
Ktorí si uchovali zmysel pre duchovnosť, tí
aj v telesnom milovaní sa spájajú aj dušami, ako to aj má byť pri opravdivej láske.
Lenže mnohí vyhľadávajú len telá, tým sú
ochudobnení, veď podstatou plnosti života
je duša, svet vnútorný.
Človek musí pozrieť smrti do tváre a až
potom pochopí, čo znamená život?
Na niekoho to doslova platí. Až smrť niekoho blízkeho ním trochu zatrasie, aby
si uvedomil, čo znamená život. Ale niekto sa otrasie a po krátkom čase zase žije
zo dňa na deň. Ale človek, ktorý dostal
etickú rodinnú výchovu a rozmýšľa, rozjíma o živote, vie si život ceniť a vážiť, bez
toho, aby musel pozrieť smrti do tváre.
Vraj, keď je niekto veľmi ľudský, to je zároveň aj prednosť aj nedostatok. Oplatí sa
byť vždy človekom?
Isteže oplatí sa byť ľudský, ale dobre, keď
človek nečaká od ľudí vďaku, aspoň sa potom tak nesklame. Ale najväčšiu odmenu
nosí človek v sebe. Čím viac dobrého ľuďom učiníme, tým viac svetla sa v nás zažne, tým viac krásy a vnútornej sily.
Ťažká je cesta mojej generácie ku koreňom morálky. Veríte, že tá cesta sa nájde?
Treba nájsť cestu predovšetkým k Bohu,
vtedy človek uznáva aj hriech. Uznáva
autoritu nad sebou, ktorej je zodpovedný
za seba, za svoje skutky. Alebo aspoň cestu k sebe, k prirodzenému zákonu, ktorý
každý nosí v sebe, v ktorom je zakódované Desatoro. Evanjelizácia nastúpila,
tak iste určitých zachytí. A ostatní musia
vymrieť, aby na ich miesta prišla nová
generácia, nezasiahnutá nevyliečiteľne.

Čo si myslíte o bohatstve?
Žalmista v Starom zákone hovorí: Pane
Bože, nedaj mi ani veľkú chudobu, ani
veľké bohatstvo. Veľká chudoba tiež popudzuje k hriechom, ako i veľké bohatstvo. Bohatstvo samo osebe nie je zlé,
ale omamuje. Podobne ako moc. Stačí,
ak človek má len toľko, čo potrebuje ku
slušnému, dôstojnému životu.
Život je v podstate tragický. Človek je
smrteľný, hriešny, protirečivý. Chce jedno
a robí druhé. Treba veriť v dobro?
Áno človek je smrteľný, ale pre veriaceho
život smrťou nekončí, len prechádza do
inej večnej formy života. Človek chce jedno a robí druhé. Aj sv. Pavol to isté hovorí.
Ale treba ustavične bojovať, znovu a znovu vstávať. Kto prestane, utopí sa v bahne.

Musíme byť optimisti, najmä teraz, keď to
vyzerá, akoby svet nemal veľa možností?
Boh nám ľuďom dal skvelý rozum a svoju
milosť nám dáva. Ťažkosti donútia ľudstvo a mocných tohto sveta, aby „rozmýšľali“, aby rozum rozumne napínali,
a keď budú riešiť problémy sveta v duchu

Žiaľ, množstvo dnešných básnikov nevie
svojich čitateľov potešiť ani novou myšlienkou, ani hĺbkou citov. Byť dnes básnikom je oveľa ťažšie ako včera?
Poézia musí čitateľovi „niečo“ dať. Čitateľ
vnímavý vycíti krásu slova, nevšedného slova a idey, ale básnik musí ich mať
v sebe a pracovať na sebe i na svojej básni
ako sochár pracuje na kameni, aby vdýchol do neho dušu. Aj poézia musí mať
„dušu“, potom zachytí čitateľa. Byť dobrým, umelcom, myslím, vždy si vyžaduje
úsilie a svedomitosť a cizelovanie. Húževnatosť. Neprestať, kým báseň nemá
svoj tvar a svoju tvár.
Čo by ste chceli a čo nechceli vidieť v našich
novinách, časopisoch, vôbec v literatúre?
Z časopisov a vôbec z literatúry má vyžarovať duchovnosť. Literatúra môže a má
zobrazovať život v celej zložitosti, ale má
zobrazovať pravdivo – a pravdivý život je
stavaný na etických hodnotách a nie na
pahodnotách a lži. Tajomné chvenie života musí sa transformovať cez dušu alebo
vychádzať z duše, potom bude mať človek
i literatúra patričnú hĺbku, výšku, šírku
a nebude balansovať a poskakovať na povrchu, v plytkosti. Či to má byť „hrdinstvo“, naplnenie zmyslu života ustavičné
pohlavné dráždenie?! Sú veci a javy, ktoré
patria len do súkromia a nie na verejnosť,
lebo ináč nastáva degradácia človeka, jeho
duchovnosti. Teda čím menej erotických
filmov, literatúry, nahotiniek – užívať ich
ako šafranu. Aj korenia a soli – majúc na
zreteli racionálnu životosprávu – sa dáva
málo do jedla, a nikdy nie do otvorenej
rany. A po páde Adama a Evy všetci nosíme v sebe otvorenú ranu dedičného zaťaženia a náklonnosti k nízkym pudom
-–preto múdro a opatrne posunujme!
Veď žijeme v polarite duše a tela. Telom
sa funkčne podobáme zvieratám, dušou
Bohu – sme stvorení na obraz Boží. Vytvárať rovnováhu medzi týmito realitami,
nedať sa strhnúť podrobiť výlučne jednou,
je povinnosťou každého človeka. Každý
človek má v sebe zakódované zákony etické – prirodzený zákon (svedomie), čo je
vlastne zrkadlením Desatora. Teda i človek neveriaci je povinný riadiť sa v živote
týmto prirodzeným zákonom – v predpoklade, že ho už nemá zdeformovaný
pokrivenou výchovou alebo zdeformovaným prostredím. Po svetle duša piští
v temnotách sveta.
Čo pre Vás literatúra znamená a ako sa
pozeráte na súčasnú modernú literatúru?

Literatúre pre mňa znamená druhý život,
a tak vlastne žijem dva životy. Ten druhý
je život a sny básnika, ktorý umocňujú
môj prvý život a znásobujú, preto tak
veľmi ďakujem Pánu Bohu za tento dar.
Literatúra pre mňa znamená dobrodružstvo krásy, hľadania, túžob, vlastne je to
cesta za najväčšou krásou, za absolútnou
krásou. Súčasnej našej modernej literatúre vo veľkej časti chýba dych, iskra Božia. Niet divu, štyridsať rokov ateizácie
vykonalo svoje. Chýba našej literatúre
vyrovnanosť medzi duchom a hlinou. Je
nádej, že to dokáže nová generácia vyrastená v slobode ducha.

Autogramiáda pri príležitosti vydania
súborného diela.

Aký je duchovný odkaz básnika, kňaza
a filozofa Svetloslava Veigla?
Žijeme len jeden život, a netreba si ho
zbabrať. Zbabre si ho ten, kto stavia iba
a výlučne na hmote, bez duchovnosti.
K zdravému životu a účinkovaniu treba aj
rozmer duchovný, bez duchovného rozmeru sme len polovičatí, nedokončení – chýba
nám iskra Božia a bez nej človek, i keby virtuózne ovládal umeleckú techniku, ostane
nedoukom. Usilovať sa byť Svetlom, ako
nám pripomína Kristus: Vy ste svetlo sveta. Kto kráča vo svetle, nezablúdi. Prebývať
v láske, ľuďom robiť dobre, uplatňovať toleranciu. To je zmysel života nielen kňaza,
ale každého človeka. Pán Boh je najväčšia
realita a najväčšia láska a dobrota. Z toho
vyvierajú všetky moje aktivity. Bez Boha si
neviem predstaviť život ani tu na Zemi, ani
po smrti. Žijeme len jeden život, a netreba
si ho zbabrať. Zbabre si ho ten, kto stavia
iba a výlučne na hmote, bez duchovnosti.
K zdravému životu a účinkovaniu treba aj
rozmer duchovný, bez duchovného rozmeru sme len polovičatí, nedokončení – chýba nám iskra Božia a bez nej človek, i keby
virtuózne ovládal umeleckú techniku, ostane nedoukom. Usilovať sa byť Svetlom,
ako nám pripomína Kristus: Vy ste svetlo
sveta, čiže máme byť svetlom sveta. Kto
kráča vo svetle, nezablúdi.
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Telo zachrániť nemožno, je smrteľné.
Zachrániť možno jedine dušu. Prečo aj
dnešný človek ochorie, zblázni sa?
Napätie a stresy, nepokoj v duši a komunitách, v ktorých človek žije – rodina, medziľudské vzťahy môžu človeka natoľko
nahlodať, či stráca seba, vypovedia nervy a tak i zdravie. Jeden za druhého sme
zodpovední. Aby sme nielen sebe, ale aj
ani druhým nestrpčovali život a neskracovali im život, lebo trest nás neminie!
Kto druhého sužuje a skracuje mu život,
aj sám sebe je katom! Zloba je trestom aj
samého človeka. Dobro človeka omladzuje a robí krásnym – duševne i telesne.

lásky a Božej spravodlivosti, tak východisko vždy sa nájde.

Život okolo nás

Na zarábanie peňazí treba schopnosti.
Musí sa to skrátka vedieť. Ale na ich utrácanie treba zasa kultúru. Ako to možno
najlepšie zladiť?
Človek každý, či bohatý, či chudobný,
má sa usilovať zachovať si rovnováhu
tela i duše. Zdravie tela i duše. K tomu
sa vyžaduje určitá „disciplína“. Tak treba
jesť a piť, ako keby som nemal z čoho –
to musí byť zásada aj pre toho, kto na to
má, lebo nemôžem sústavne jesť ani piť
za dvoch, za troch – zničím si zdravie,
srdce. I keď sú príležitosti, že si človek
„dopraje“, len aby to nebolo príliš často,
ani každý týždeň. Kto na to má, má pamätať aj na kultúru všeobecne – to nie sú
vyhodené peniaze. Veď kultúrnosť a žitie
s kultúrou človeka osviežuje a naplňuje
tiež určitým šťastím.
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Kultúrny a spoločenský život seniorov
Viktor Gulár
Nezáleží na tom koľko máme za sebou rokov, ba ani na tom, čím sme v mladšom
veku boli. Záleží však na tom, aby sme
mali pred sebou ešte krásne roky, naplnené rôznymi akciami.
Miestna organizácia JDS v Kráľovej
pri Senci je tou, ktorá sa snaží svojimi
možnosťami prispievať k obohateniu
bežného života našich seniorov, organizovať rôzne spoločenské podujatia a výlety, na ktoré sú naši členovia už zvyknutí a radi sa ich zúčastňujú.
K obľúbeným akciám našich seniorov
vo všeobecnosti patria spoločenské posedenia pri hudbe, zájazdová činnosť, poznávacie zájazdy obvykle spojené s návštevou rôznych výstav a spoločenských
podujatí.
Pravidelne v jarných mesiacoch organizuje MO JDS zájazd na predajné
výstavy záhradkárov v Trenčíne. Toho
roku sme prvýkrát zorganizovali v mesiaci apríl zájazd na medzinárodnú predajnú výstavu záhradkárov do Nitry. Dá
sa povedať, že každý si prišiel na svoje.
Prekrásne kvetinové záhony šikovných
aranžérov, široká škála okrasných i úžitkových drevín, ako aj pestrá paleta potrieb pre záhradkárov, náradia, semien,
kvetinových priesad a podobne boli lákadlom pre každého. Okrem pekných
zážitkov sme si teda priviezli aj užitočné
veci do našich záhrad.
Ďalším vydareným podujatím bol
zájazd do prekrásneho prostredia Bojníc
a jeho okolia, ktorý sme zorganizovali
v mesiaci jún. Keďže nám počasie prialo, zvolili sme voľný program. Niektorí
navštívili zámok, iní zoologickú záhradu. Zámer nevyšiel tým, ktorí sa chceli
v horúcom dni osviežiť na kúpalisku,
pretože bolo zatvorené. Celkove však panovala dobrá atmosféra a veselá nálada.
Obzvlášť veľkému záujmu sa tešili
priaznivci jarmokov. Pre nich sme zorganizovali zájazd do Štúrova na tradičný
štúrovský jarmok. Pestrosť predajných
stánkov a občerstvenia a pomerne dobré počasie dávali záruku úspešnosti zájazdu. Navyše, blízkosť impozantnej Baziliky v neďalekom Ostrihome využili na
návštevu viacerí účastníci zájazdu. Dá sa
teda povedať, že na svoje si prišiel každý.
Tak ako po iné roky, aj v tomto sme
zorganizovali zájazd na Vianočné trhy.
Rozhodli sme sa pre Viedeň. Zájazd
sme uskutočnili v novembri a návšteva
vianočných trhov bola spojená s návštevou čokoládovne a nákupného centra
v Kittse. Nádherne vyzdobené námestia

v centre Viedne pripomínali prichádzajúce vianočné sviatky. Nielen vianočná
výzdoba ale aj tradičné stánky s občerstvením, vôňa punču, vareného vína
a miestnych špecialít boli predzvesťou
prichádzajúcich, najkrajších sviatkov
roka. Na všetky podujatia tohto typu
sme pozývali aj ostatných občanov obce,
ktorí o ne mali záujem.
Tradične v decembri zvykneme pripraviť mikulášske posedenie pre členov
MO JDS. Z dôvodu, že Obecný klub
v súčasnosti slúži na iné účely, darčeky,
ktoré sme pre našich členov pripravili,
boli členmi výboru miestnej organizácie
JDS doručené osobne. Z dôvodu, že všetky podujatia miestnej organizácie JDS sa
uskutočnili za výdatnej finančnej pomoci
obce, dovoľujeme si touto cestou poďakovať starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu za nezištnú pomoc a spoluprácu.
Naše poďakovanie za spoločenskú
podporu patrí aj sponzorom, ktorí nám
na spoločenské podujatia prispeli vecnými darmi. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj členom výboru, ktorí zodpovedne a nezištne plnili úlohy, spojené
s organizovaním jednotlivých podujatí.
Október, mesiac úcty k starším
Človek sústavne vkladá do svojej mysli
a duše množstvo zážitkov a vecí, ktoré
po čase vyprchajú, vyblednú, stratia
sa... Na druhej strane však získava oveľa
viac zážitkov, ktoré sa nedajú zabudnúť,
ktoré sa natrvalo hlboko uložia v jeho
mysli, v pamäti.
K tým príjemným a nezabudnuteľným zážitkom chcela v rámci Mesiaca
úcty k starším prispieť aj naša organizácia a tak sme pripravili spoločenské
podujatie pre našich jubilantov v spolupráci a pod záštitou starostu obce
p. JUDr. Dušana Šeboka. Podujatie sa

uskutočnilo 27. októbra 2015 v slávnostne vyzdobenom zariadení MŠK na
Sigotke. Podľa ohlasov, ktoré sme na
toto podujatie dostali, podarilo sa nám
uviesť seniorov – jubilantov do radostnej a optimistickej nálady a celé podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére.
Slávnostné posedenie jubilantov
prišli pozdraviť žiaci Základnej školy
v Kráľovej pri Senci, ktorí svojim vystúpením náš program obohatili.
K jubilantom sa prihovoril predseda
MO JDS slovami: „Každému z nás vždy
dobre padnú vo vhodnej chvíli povedané úprimné slová prejavu úcty a uznania za vykonanú prácu. Práve takouto
chvíľou je Mesiac úcty k starším, ktorá
je úctou životnej skúsenosti, múdrosti,
pamäti, úctou k hodnotám, ktoré zosobňujú našu identitu.“
Vo svojom vystúpení starosta obce
poďakoval za pozvanie na toto výnimočné podujatie. Vyznal sa, že k seniorom prechováva veľkú úctu za ich
vykonanú prácu. Poprial im ešte veľa
tvorivých síl pri prežívaní jesene života
a veľa slnečných a radostných dní. Na
záver svojho vystúpenia poprial všetkým príjemné a ničím nerušené vianočné sviatky a veľa zdravia do ďalších
rokov, počínajúc rokom 2016.
Program pokračoval príhovorom
preventivistky Policajného zboru SR
v Senci, ktorá vo svojom vystúpení ponúkla seniorom niekoľko užitočných
rád ako predchádzať tomu, aby sa stali
obeťou trestného činu, ako si zabezpečiť majetok, vyhnúť sa podvodníkom,
chrániť sa pred zlom na ulici, riziku
prepadnutia v cestnej premávke a pod.
Z priateľského posedenia odchádzali jubilanti s hrejivými pocitmi, pretože
opäť prežili jeden z príjemných dní,
ktoré si natrvalo uchovajú v pamäti.

Už po desiaty krát sa v našej obci konala Kráľovská slávnosť
ako deň obce. V tomto roku (2015) sa konala 12. septembra.
Kráľovské slávnosti sa začali už v doobedňajších hodinách
športovými podujatiami : stolnotenisovým turnajom v školskej telocvični a súťažou žiackych družstiev hasičov. V poobedňajších hodinách sa v športovom duchu pokračovalo
zápasom futbalových výberov Kráľovej a Krmeša. Slávnostné
a oficiálne otvorenie slávnosti sa uskutočnilo o pol štvrtej príhovorom starostu obce, JUDr. Dušanom Šebokom. S kultúrnym programom sa o dobrú náladu postarali na úvod žiačky
našej základnej školy. Ďalej to bol žonglér Sližo a hudobné
produkcie Fidlikanti, Motovidlo, Senzus a Zdenka Predná. V nočných hodinách sa o zábavu postarali 4D a DJ Joky
a Imelo. Hudbou a tancom sa zabávali účastníci osláv až do
samého rána. Široká a bohatá bola aj ponuka občerstvenia.
Od cigánskej, pečenej klobásy, rýb až po sladkosti v podobe
trdelníkov, či popcornu. Celý program moderoval Maroš Szalay.
Obecných osláv sa zúčastnili aj viacerí starostovia okolitých obcí s manželkami. Naši spoluobčania sa mohli kultúrne a spoločensky vyžiť a popri bohatom programe sa zabaviť
v kruhu priateľov. Budúcoročné kráľovské oslavy by sa už mali
predstaviť v novom šate. Mali by trvať tri dni a niesť sa nielen v duchu športovo- zábavnom ale aj v duchu upevňovania
medzinárodných vzťahov s družobnými obcami zo susedných
štátov. Verím, že budeme všetci príjemne prekvapení.

Život okolo nás

X. ročník Kráľovskej slávnosti

M. Daniš

Mikuláš
a krmešský advent
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Predvianočnú atmosféru 2015 sme v našej obci začali
prostredníctvom detí a ich rodičov pociťovať už od 5. decembra, keď o piatej hodine podvečer prišiel pred obecný úrad Mikuláš s plným košom sladkých balíčkov.
Všetkých zúčastnených zohrievala nielen dobrá nálada
ale aj horúci čaj a hudba DJ Jokyho. Najväčšou zábavou
pre deti bola možnosť povoziť sa na koči, zapriahnutom
dvoma koníkmi.
Už o dva týždne po Mikulášovi, 19. decembra sa v krmešskom parku pri Kaplnke Božieho srdca konalo tradičné predvianočné adventné stretnutie občanov a priateľov našej obce. Vo viacerých stánkoch tu ponúkali
návštevníkom obecnú kapustnicu, ktorú navaril pán Janko Žemlička. Združenie rodičov školy ponúkalo vianočný grog, cigánsku a chutné placky. Školáci mali stánok
s vianočnými ikebanami, koláčmi a ozdobami. Predávala sa aj medovina, výrobky z medu, včelieho vosku a iné
darčekové predmety.
Deti sa mohli potešiť pri symbolickom Betleheme so živými zvieratkami a po zotmení sa rozhorela vatra. Jej
žiara a tóny vianočných kolied zohriali pri srdci všetkých
a naladili ich duše na príchod vianočných sviatkov. m-d
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Viera Gašparová
Činnosť dobrovoľného hasičského zboru
v druhom polroku 2015 bola ešte rôznorodejšia ako v tom prvom. Čakalo nás veľa
zaujímavých akcií. Začiatok júla patril pohárovým súťažiam v Šenkviciach a Zelenči, kde
sa uskutočnila nočná súťaž. Zúčastnili sa jej
naše obidve družstvá, muži aj ženy. Hneď na
druhý deň sme pomáhali našej obci s organizáciou dopravy, pri príležitosti konania bežeckej súťaže „Kráľovský beh“.
11. júla nastal ten moment, keď sme cestovali na „Majstrovstvá Slovenskej republiky
DHZ“. Nakoľko to bola dlhšia cesta, vybavili
sme si ubytovanie v Nezábudke v Jasenskej doline, v lone nádhernej prírody a ticha. Ideálne
prostredie na sústredenie sa pred súťažou, no
istá nervozita pred pretekmi nás veru neopustila. Už ráno o šiestej sme vstávali, spoločne
sme sa naraňajkovali, hoci niektorým vôbec
nechutilo a vyrazili sme do Turian na štadión, kde sa konali majstrovstvá . O 8.00 sme
sa zaprezentovali, pripravili techniku na štadión a išli sme sa zaradiť medzi ostatné družstvá. Medzitým sa zaplnila tribúna čelnými
predstaviteľmi Slovenskej vlády, Hasičského
a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky, medzinárodné
delegácie hasičov z okolitých štátov a v neposlednom rade veľa fanúšikov.
O desiatej to začalo. Napochodovali sme
na štadión zoradení podľa krajov. Bola to pre
nás veľká česť pochodovať v spoločnosti najlepších družstiev z jednotlivých krajov z celého Slovenska. Nasledovalo vztýčenie zástav,
príhovory ale aj zloženie sľubov z radov rozhodcov a súťažiacich. Potom generálny sekretár DPO SR p. Vendelín Horváth vyhlásil
majstrovstvá za otvorené.
Nasledovali jednotlivé súťaže. Naše ženy
mali doobeda 2 pokusy v hasičskom útoku
a poobede 2 pokusy v štafete. Všetko bolo
precízne zorganizované. Pred útokom sme

Kráľovské zvesti 1-2/2015

Život okolo nás

Z činnosti dobrovoľných hasičov

10

Hasenie požiaru

prešli kontrolou, kde kontrolovali príslušnosť
členov ako aj ich ustrojenie. Potom sme napochodovali za rozhodcom k základni, na
ktorej sme si mohli začať pripravovať náradie.
Mali sme na to päť minút. Nasledoval štart
a naše ženy sa rozbehli k plneniu disciplíny.
Po ukončení prvého útoku, sme boli celkom
spokojné. Jeden prúd sme mali nastriekaný
v takom čase, ktorý by bol druhým najlepším.
Žiaľ, do druhého terča sme striekali dlhšie,
ale aj tak sme boli spokojné. Druhý pokus
nám nevyšiel, nakoľko sme boli diskvalifikované pre nenaskrutkovanie sacieho koša.
Poobede nasledovali dva pokusy štafety.
Za veľkej horúčavy sme boli odhodlané dosiahnuť čo najlepší výsledok. Dopredu nás
hnali aj mnohí naši fanúšikovia, ktorí nás prišli
podporiť. Veľmi sme sa potešili, keď sme zbadali, že prišiel aj pán starosta D. Šebok, náš VIP
sponzor p. M. Čepel ako i rodinní príslušníci
a členovia DHZ. Určite sme mali aj jedného
z najmladších fanúšikov, Janka Deáka.
Nakoniec naša snaha a výkony postačili
na 7. miesto, čo je určite pekný výsledok. Už
len postup medzi najlepšie kolektívy z celého
Slovenska je predsa veľký úspech. Mnohým
iným sa to veru nepodarilo.
Za reprezentáciu nášho DHZ, obce,
okresu ale aj kraja patrí veľká vďaka hlavne ženskému družstvu v zložení: Kvetoslava
Vrbovská, Lucia Čaplová, Viera Gašparová,
Danka Róková, Alena Chrapáňová, Daniela
Bobríková, Kristína Dubská-Oboňová, Kristína Koišová, Kristína Cingelová, trénerovi
Paľkovi Mesárošovi, ale aj všetkým tým, ktorí
boli nápomocní pri tréningoch i na samotných majstrovstvách.
Požiarny zásah
16. júla o 15,58 h. sme mali telefonáty od
občanov, že niečo horí v Krmeši. Obvolali
sme členov a už o 12 minút sme vyrazili zo
zbrojnice. Po ceste sme sa už dozvedeli, že
horí v Senci. Na mieste požiaru už boli profesionálni hasiči zo Senca, Pezinka, Bratislavy
a Malaciek. Pomáhať však bolo aj tak treba
a tak sa naši členovia Pavol Mesároš, Juraj
Oboňa, Matej Vrbovský hlásili u veliteľa zásahu a dostali úlohy, smerujúce k likvidácii
požiaru. Poskytli sme naše hadice a natiahli
sme nový prúd z druhej strany budovy, kde
boli filtre a kontajnery. Taktiež sme pomáhali pri nosení náradia, ale aj ako komunikačná spojka medzi velením. Požiar bol okolo
šiestej hodiny zlikvidovaný. Vrátili sme sa
na zbrojnicu. Následne sme boli telefonicky
požiadaní operačným stredisko HaZZ, či by
sme nemohli zabezpečiť hliadkovanie požiaroviska od polnoci do siedmej hodiny rána.
Takže pred polnocou sme sa opäť obliekli do
zásahových oblekov a išli sme na požiarovisko /horela výrobná hala firmy Compass, kde
sa vyrábali bazény/. Zásahu sa zúčastnili Pavol Mesároš, Lucia Čaplová a David Schramko, ktorí celú noc vodou ochladzovali filtre

Marchegg
a kontajnery, kde bolo najväčšie nebezpečenstvo opätovného sa vznietenia.
To, že sme sa zúčastnili takéhoto ostrého
zásahu, sme veru pociťovali ešte niekoľko
týždňov. Museli sme vyčistiť obuv a hadice , ktoré boli celé zaleptané od roztopenej
smoly. Hadice boli tak znečistené, že pozostatky smoly sa už nedali odstrániť úplne
a obleky sme museli dať do čistiarne. Aj napriek týmto problémom, ďakujeme všetkým
občanom, ktorí nám volali a upozorňovali na
požiar. A hlavne patrí vďaka zasahujúcim členom za obetavosť a odvahu.
Pohárové súťaže
Nasledujúce víkendy opäť patrili pohárovým
súťažiam. Niektoré z nich sme absolvovali od
piatka až do nedele, čo bolo skutočne náročné. Zúčastnili sme sa pohárovej súťaži v Suchej nad Parnou, Kyselici, Pavliciach, Dvorníkoch, Veľkých Úľanoch, Topoľčiankach,
Zlatých Klasoch, Gáni a mnohých ďalších.
14.-16. augusta strávili naši mladí hasiči
pekný víkend na pozvanie v rakúskom meste
Marchegg, kde sa konal nultý ročník Tábora
mladých hasičov.
V piatok sme si prevzali deti od rodičov a vyrazili sme smer Rakúsko. V Senci
sa k nám pridali aj ostatné DHZ z Blatného,
Šenkvíc, Malinova a Pezinku. Na cestu vyrazila kolóna dvanástich vozidiel. V Rakúsku sa
k nám pripojil DHZ Vysoká pri Morave. Po
príchode do cieľa sme sa ubytovali vo veľkých
stanoch, ktoré zabezpečila rakúska strana.
S ich pomocou sme si ich aj postavili. Na naše
počudovanie medzi deťmi nebola žiadna rečová bariéra. Starším poslúžila angličtina
a tým mladším „ruky a nohy“. Piatok večer
sa začal slávnostným nástupom a vztýčením
zástavy. Privítal nás vedúci tábora a predseda rakúskych hasičov. Bolo s nami niekoľko
tlmočníkov, preto sme všetkému dobre rozumeli. Večer sa ukončil diskotékou.
V sobotu po raňajkách sme sa zišli v hlavnom stane, kde vedúci rozdelili všetky deti do
zmiešaných družstiev, vekovo i medzinárodne.

bol postavený hrad na skákanie a prišlo aj
prekvapenie z lietadla. Padali cukríky ale aj
jeden poukaz na vyhliadkový let.
Najväčší odbyt mala kávička z autíčka,
nakoľko bolo chladné počasie.Aj napriek nepriazni počasia sa „Kráľovský pohár“ opäť zapísal medzi najlepšie súťaže v širokom okolí.
V októbri sme sa s deťmi zúčastnili branného preteku v Blatnom. Boli sme tam so 4
hliadkami a starší chalani obsadili 3. miesto.
31.októbra sme robili asistenčnú službu
pri lampiónovom sprievode, ktorý organizujú
kráľovské mamičky.
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Posledná rozlúčka s Ladislavom
Čaplom

Miss hasicka
divákov, hlavne rodičov a známych, ktorí ich
prišli podporiť. Ďakujeme im za to. Zvíťazilo družstvo zo Zelenča pred Sládkovičovom
a Šenkvicami.
Ešte pred našou najvýznamnejšou domácou súťažou, sme boli na pohárovej súťaži v Moste pri Bratislave, kde ženy zvíťazili
a muži boli tretí.
Potom už nasledoval týždeň plný príprav,
vybavovania, nakupovania a organizovania
Kráľovského pohára 2015. Cez týždeň sme
mali brigádu na ihrisku kde sme zlikvidovali
veľkú kopu odpadu zo dvora školy a pripravili plochu na parkovanie áut. Už v piatok sme
pripravili ihrisko, dráhy, bufety, aby bolo na
sobotu všetko v poriadku. Podľa počtu prihlásených družstiev sme vedeli, že príde skutočne veľa ľudí. Nakoniec bolo 39 družstiev,
z toho 10 ženských. Boli sme veľmi radi, že
prišli aj chalani z Réci, ktorým sme požičali všetko náradie a oni si opäť po 20 rokoch
zasúťažili. Teší nás to o to viac, že ich DHZ
touto súťažou odštartovala novú éru zboru
a oficiálne obnovila činnosť.
Víťazom XXVIII. ročníka „Kráľovský
pohár“ sa stalo družstvo žien z Veľkej Paky,
druhé boli z Paty a tretie zo Šenkvíc. U mužov zvíťazilo družstvo zo Šenkvíc druhé
bolo Sládkovičovo „A“ a tretie Dolné Janíky.
Okrem pohárov dostali víťazné družstvá aj
vecné ceny a to až po šieste miesto.
Už po tretí krát sa konala aj tzv. Losovačka na počesť nášho kamaráta a veľmi dobrého
sponzora Petra Zajaca. Víťazom tejto ceny sa
stali chalani zo Sládkovičova „B“.
Novinkou tohto ročníka bolo, že sme
volili aj Miss hasička, ktorú získala Monika
z Gáňe. Z našich dievčat bola Kristína Cingelová na treťom mieste. Víťazka získala poukážku na fotenie u známeho fotografa Michal
Petríka. Šerpy a dary misskám odovzdával
spevák Robo Papp.
Popri súťažení prebiehali aj iné aktivity,
hlavne pre deti. Fúkania balónov sa tradične zhostil náš sponzor Martin Čepel a Juraj
Tóth. Ďalej prebiehalo maľovanie detí na tvár,

Dňa 11.decembra sme sa boli rozlúčiť na
cintoríne s našim dlhoročným predsedom
Ladislavom Čaplom. Aj touto cestou, by sme
chceli poďakovať za jeho činnosť v DHZ, veď
on bol ten, ktorý oživil činnosť kráľovských
hasičov, bojoval za vybudovanie novej zbrojnice. Od tej doby patrí náš zbor medzi najlepšie v okolí. Ešte raz Ti ďakujeme a odpočívaj
v pokoji.
Počas zimných mesiacov s deťmi navštevujeme pravidelne telocvičňu. Pred Vianocami sme im pripravili Vianočný večierok, na
ktorom sme sa spoločne zabavili a každý si
domov odniesol malý balíček.
Zimné mesiace patria aj údržbe výstroje
a techniky. Tu patrí veľká vďaka za udržiavanie a opravy techniky nášmu veliteľovi Paľkovi Mesárošovi.
Koncom roka sme si pred Štedrým večerom urobili netradičné malé stretnutie tzv.
„chodbovicu“. Každý niečo priniesol a dobre
sme sa zabavili.
Dovoľte mi ešte v mene DHZ poďakovať
starostovi, sponzorom, rodičom, ale hlavne
Vám, členom DHZ za to, že náš zbor je taký
úspešný a prospešný nám všetkým.
Záverom by sme vás chceli informovať
o tom, že sme sa zaregistrovali na možnosť
prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane
z príjmu za rok 2015. Ak niekto má túto možnosť a chcel by podporiť činnosť nášho zboru
darovaním tohto podielu, budeme veľmi radi
a vopred ďakujeme všetkým, ktorí tak urobia.
Ďakujeme a prajeme krásny, šťastný a úspešný Nový rok 2016.

Naše kontaktné údaje na darovanie:
Názov organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci. Právna forma:
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby. IČO: 00177474. Sídlo
organizácie: 90050 Kráľová pri
Senci, č.d.591. Č. účtu : IBAN:
SK230900000000001916277,
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
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Deti dostali na ruky farebné náramky s číslami, aby sa poznalo, v ktorom sú tíme. O 9,00
hodine začal branný pretek, kde nám rakúska
strana ukázala ich spôsob branného preteku.
Niektoré stanoviská boli podobné s našimi /
prvá pomoc, viazanie uzlov/, ale s niektorými
sa stretli slovenské deti prvý raz /zlaňovanie,
splav rieky a hod záchranného kolesa topiacemu sa/. Jedno z najzaujímavejších stanovísk
pre deti bolo stanovisko s obrázkami technických prostriedkov. Slovenské deti to pomenovali po slovensky a rakúske to museli zopakovať a naopak.
Po obede a odpočinku deti súťažili v CTIF.
Po jej skončení sa začala „kráľovská disciplína“ – požiarny útok. Na naše veľké počudovanie rakúske deti nevedeli, o čo ide. A tak sme
ich to my, Slováci, učili. S veľkou radosťou sa
to učili nielen deti, ale aj ich táboroví vedúci.
Večer nasledoval nástup, na ktorom sa deťom
poďakovalo za účasť a príjemne strávené spoločné chvíle. Čakala nás posledná noc. To sme
ešte netušili aká. Počas noci sa strhlo niekoľko
búrok a tá po polnoci bola taká silná, akú sme
ešte nezažili. V nedeľu po raňajkách nasledoval
slávnostný nástup, na ktorom sa spustila zástava a oficiálne sa tábor ukončil. Domov sme
sa vracali unavení, ale plný zážitkov zo super
víkendu.
V letných mesiacoch sme vykonali aj
preventívne prehliadky v niektorých malých
prevádzkach .
Koniec augusta opäť patril našim najmenším hasičom. Zúčastnili sme sa územného kola
mladých hasičov v Pezinku. Súťažili sme v hasičskom útoku, útoku CTIF a štafete. V hasičskom útoku naši zvíťazili a v CTIF a štafete boli
druhí. Deti boli veľmi šťastné a nielen oni ale aj
ich vedúce a ostatní členovia, ktorí im pomáhali
s náradím, za čo im patrí poďakovanie. V tento deň sme mali ešte o jednu milú povinnosť
naviac. Náš člen Jurko Tóth oslávil deň pred
súťažou svoje narodeniny a tak sme mu dali
hobla a darovali nejaké sladkosti. No najväčší
zážitok „na celý život“ mal, ako on povedal,
keď sme boli u profesionálov v garáži a on sa
mohol na všetko popýtať hasičov a mohol ísť
do každého auta, čo tam mali. Asi najviac sa
mu páčila nová hasičská štvorkolka. Cestou
domov sme sa ešte stavili na zmrzline.
31. augusta organizoval miestny futbalový klub súťaž vo varení gulášu. Prihlásili sme
sa na poslednú chvíľu a urobili sme dobre.
Každý z našich členov priložil ruku k dielu,
či to bolo čistenie cibule, papriky, paradajok,
krájanie mäsa alebo miešanie či dochucovanie. Všetci boli dôležití a asi preto sme aj vyhrali. Ďakujem porote a všetkým, ktorým náš
guláš chutil a pochválili ho.
September už tradične patrí organizovaniu našich domácich súťaží. Najskôr to bola
súťaž mladých hasičov „O pohár starostu
obce“, ktorá sa koná v deň Kráľovských slávností. Tento rok to bol už IV. ročník a bolo to
vidieť aj na počte družstiev, ktoré prišli oň súťažiť. Bolo ich 13 a dokonca prišli aj deti predškolského veku z Blatného, ktoré bolo vlastne
štrnástym družstvom. Našim sa trocha nedarilo, ale možno to bola iba tréma z toľkých
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Naša práca je o ľudskosti,
humanizme a dobrovoľnosti
Vážení a milí priatelia, dobrovoľníci,
členovia a podporovatelia Červeného
kríža. Dovoľte aby som sa vám prihovorila na začiatku roku 2016 a v skratke zhrnula činnosť našej organizácie
v roku 2015.
Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, univerzálnosť, jednotnosť
a dobrovoľnosť- to všetko zahrňuje
práca Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. Sme veľká organizácia
s množstvom ľudí, činností a nie všetko
funguje absolútne dokonale. Čo však
funguje dokonale je odber krvi, ktorí
nám vyšiel aj v tomto roku fantasticky. Krv sa v našej obci daruje tri krát
do roka a spolu to bolo 105 dobrovoľných odberov krvi. Je teda príležitosť sa
nám poďakovať a vzdať týmto vzácnym
ľuďom hold. Pre mnohých z nich je to
celoživotné poslanie – nezištne pomáhať zachraňovať ľudské životy. Dobrovoľných darcov krvi v našej obci, na
Slovensku aj vo svete bude stále treba
a SČK neustále pracuje na rozširovaní
darcovskej základne.
Mali sme problémy ako s priestormi, tak s pracovníkmi MOJ, ale našťastie sa nám všetko podarilo vyriešiť
k celkovej spokojnosti. Medzi dobrovoľných darcov patrí Čaputa Stanislav,
Čaputa Martin, Gräczer Ivan a Nicolas,
Linduška Marián, Ruman Radovan,
Ruman Adrián, Bobrík Marián, Lukáč
Martin, Turáni Radovan, Pikáli Matúš,
Takáčová Emília, Tatár Stanislav, Káčerová Michaela, Káčer Martin, Deáková Lenka, Deáková Darina, Petrík
Ivan, Kováč Michal, Konečný Kamil,
Ježovič Matej, Vrábelová Eva, Varga
Martin, Koiš Peter, Scholczová Jana,
Peťovská Ľubica, Urbanovičová Bože-

na, Domonkoš Vojtech, Vrauko Pavol,
Németh Imrich, Kučera Štefan, Tengéri Rómeo, Klenovský Roman, Meszároš Oliver, Gašparová Viera, Pažitná
Helena, Mačaj Marek, Slezák Martin,
Pätoprstý Dalibor, Molnárová Renáta,
Kapuscinská Lucia, Kľúčik Ľudovít,
Kuscera Ladislav, Pellerová Helena,
Stanislavová Andrea, Brnová Janka,
Kostolanská Alena, Guldanová Milena.
Ďakujeme za vzácnu tekutinu, ktorú ste
darovali bezplatne.
Pred Veľkou nocou sme pripravili
Jarmok s ručnými prácami všetkého
druhu, ktorý sa vydaril nad očakávanie.
Mali sme v pláne robiť aj jesenný Jarmok, ale žiaľ z priestorových dôvodov
sme to museli zrušiť. Podobne sme nemohli zorganizovať ani výstavu ovocia
a zeleniny a našu tradičnú Katarínsku
zábavu. Veríme, že v budúcom roku sa
nám už všetky naše naplánované akcie
podaria splniť a nebudeme musieť na
rýchlo pripravovať náhradný program.

V priebehu roka sme zorganizovali
návštevy kultúrnych predstavení, návštevu
kúpaliska, výstavy Flóra Olomouc. Zapojili sme sa do finančnej zbierky pod názvom
Buďte aj vy ľudia s veľkým srdcom, spojenú s meraním krvného tlaku a meraním

hladiny cukru v krvi. Celkovo sa na Slovensku vyzbieralo 18.854,22 €, z toho v našej obci 214€. Všetkým zúčastneným patrí
srdečné ďakujem. Náš MS SČK sa zapojil
aj do zbierky potravín s Kauflandom a následne tieto potraviny boli dané do sociálne slabých rodín. Vyhodnotenie tejto
zbierky sa uskutočnilo v Bratislave, kde bol
pripravený program pre deti. Tie dostali aj
malé darčeky. Naša organizácia sa zúčastnila Kráľovského behu, kde sme zabezpečovali zdravotný dozor v krásnych tričkách, ktoré nám vyrobila firma „RUKA
HORE“. Aj takýmto spôsobom sa vieme
prezentovať na rôznych akciách, ktoré sa
konajú v našej obci.
Na začiatku školských prázdnin
sme boli na trojdňovom zájazde v Poľsku, kde sme navštívili rodný dom Jána
Pavla II vo Wadovicziach, soľnú baňu
vo Wieliczke. Druhý deň sme strávili
v meste Krakow prehliadkou židovského mesta Kazimieri, katedrály Wawel
a kráľovských komnát a popoludní
starého mesta. Tretí deň sme navštívili
múzeum Auschwitz v Osvienčime, kde
sme si uctili pamiatku všetkých obetí
holokaustu 2. svetovej vojny.
Aj tento rok sme navštívili našich
dlhoročných členov pani Blahovú Helenu, Kročanovú Matildu, Morančíkovú
Annu, Vorošovú Antóniu a Vojtecha
Dolinského, ktorým sme priniesli malé
darčeky a zaželali im veľa zdravia pri dožití krásneho jubilea 80-tych rokov.
Advent sme začali návštevou zámku
Schlosshoff a Panónskych vianočných
trhov vo Viedni, kde sme si pochutnali
na špecialitách a výbornom punči.
Na záver by som vám chcela všetkým zaželať všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia v kruhu svojich najbližších,
nech budúci rok je lepší ako tento, čo
odchádza. Ďakujem všetkým za neoceniteľnú aktivitu, pomoc a ochotu,
s ktorou som sa stretla počas môjho
pôsobenia v Červenom kríži. Ďakujem
všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k pôsobeniu nášho MS SČK. Poďakovať sa
chcem celému výboru, ktorí stál a stojí
pri náročnej dobrovoľníckej práci našej
organizácie. Jeden človek nespraví nič,
ale všetci spravia veľa.
Jarmila Koišová, predseda MS SČK

Seniori majú namierené do hornej časti tabuľky

Náš predsezónny cieľ bol a je pohybovať sa a skončiť na konci sezóny
v hornej časti tabuľky.V priebehu jesennej časti zasiahlo do hry 24 hráčov, vrátane hráčov z kádra mužov ŠK Senec, keďže pred sezónou prišlo
k dohode medzi klubmi o striedavom štarte hráčov. Po jesennej časti súťaže musím skonštatovať, že tento cieľ je reálny, ale momentálne postavenie v tabuľke (11.miesto a 16 bodov) je pre nás všetkých sklamaním.
Kvalita a potenciál hráčskeho kádra má určite naviac. Odohrali sme veľa
dobrých zápasov, v ktorých sme boli herne lepší ako súper, ale doplatili
sme na slabú efektivitu v zakončení a zápasy sme výsledkovo nezvládli
(iba 3 víťazstvá a 7 remíz). Absencia vyloženého strelca a 17 strelených
gólov je vzhľadom na obrovský počet vypracovaných príležitostí málo.
Mrzia nás aj dva pokazené zápasy (Svätý Jur, Slovenský Grob), kde sme
totálne prepadli (inkasovaných 9 gólov). Jesenná časť je za nami, nebola ideálna a musí byť pre nás poučením. Verím, že sa nám podarí sa čo
najlepšie pripraviť na jarnú časť. Hráčom verím a som presvedčený, že
výraznejšie potvrdia svoju kvalitu, čo nás v tabuľke posunie na priečky,
ktoré sme si predsavzali.
Braňo Fodrek, tréner A mužstva

Dorast je zatiaľ na siedmej priečke

Po jesennej časti súťaže musíme skonštatovať spolu s pánom Gábrišom,
že máme aj na lepšie umiestnenie. Momentálne sme v tabuľke na siedmom mieste a na druhé a tretie miesto strácame 3 body. Dúfame, že
v jarnej časti sa splnia naše očakávania. Mrzia nás najmä tri pokazené
zápasy, kde sme zbytočne stratili body, ktoré nám teraz chýbajú na vyššie
priečky v tabuľke. Boli to zápasy s Lokomotívou Devínska Nová Ves a FK
Rača. Na záver jesenní časti sme boli s mladšími chlapcami na turnaji
v Galante, kde nás potešili a obsadili prvé miesto. Patrí im za to pochvala.
Veríme, že sa nám podarí čo najlepšie pripraviť na jarnú časť a posunúť
sa na priečky, ktoré sme si predsavzali.
Karol Kiss

Žiaci a prípravka

Po uplynutí úspešnej jesennej časti mi prináleží zhodnotiť súťažný rok
2015 u našich najmenších hráčov MŠK Kráľová pri Senci. Príprava začína
už v najmladšom veku, o čo sa príkladne u nás dlhodobo stará tréner najmladších p. Ternény st. v spolupráci s p. Surmákom. Aj v uplynulom roku
sa im podarilo dať dokopy viac ako 20 našich najmenších hráčov, ktorí vo
veľmi silnej konkurencii oveľa starších protivníkov nestrácajú motiváciu.
Naša Prípravka „A“ už tradične vedená trénermi p. Ternénym ml. a p.
Tušom hrá o najvyššie umiestnenia. Mladší žiaci pod vedením trénera
p. Slávika majú za sebou náročný rok v silnej konkurencii bratislavských
mužstev. Napriek tomu bojujú tak ako naši mladší rovesníci o popredné
miesta v súťaži. Mnohí hráči sú zaraďovaní aj do zápasov v kategórii starších žiakov. Skupina starších žiakov, vedená trénerom p. Matúšom má aj
v tomto ročníku len tie najvyššie ciele a tým je postup do vyššej súťaže.
Silný kolektív a dvaja najlepší strelci dávajú súperom poriadne zabrať.
V mene trénerov ďakujem vedeniu klubu, rodičom a priateľom MŠK Kráľová pri Senci za príkladnú spoluprácu, podporu a v neposlednom rade
trpezlivosť pri práci s tými najmladšími.
Martin Slávik

Milí futbaloví priaznivci,
v poslednom období som sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti
nemohol venovať aktivitám MŠK podľa svojich predstáv. Preto
som sa koncom roka, po viac ako 10 ročnom pôsobení vo funkcii
predsedu MŠK tejto funkcie vzdal.
Počas uplynulých rokov naše mužstvá dosahovali výborné výsledky a tiež sa nám podarilo v značnej miere zmodernizovať areál
futbalového ihriska. Chcem sa aj touto cestou poďakovať celému
výboru MŠK za vynikajúcu spoluprácu, celému tímu za skvelé výkony a fanúšikom za oduševnené povzbudzovanie. V neposlednom rade ďakujem sponzorom za podporu, pretože bez nej by
existencia nášho klubu bola ťažká. Novému vedeniu MŠK, ktoré
sa sformuje na výročnej členskej schôdzi začiatkom tohto roka,
prajem veľa síl a mužstvám výborné výsledky.
Dušan Šebok
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16

ŠK Báhoň
ŠK Svätý Jur
FK Inter Bratislava
TJ Rovinka
FC Rohožník
FK Rača Bratislava
PŠC Pezinok
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Tomášov
Lokomotíva Devínska Nová Ves
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Lozorno, FO
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
TJ Slovan Viničné
ŠK Bernolákovo
OŠK Slovenský Grob

Z

V

R

15
15
15
15
15
15
15
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8
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P Skóre
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9
9
8
6
6
5
4
4
3
1
2
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2 0
2 1
1 2
0 4
1 5
1 5
2 5
2 6
1 7
1 8
5 6
0 10
2 9

B +/-

24:12
32
8
42:12
29
8
32:9
29
8
26:20
27
3
29:17
26
2
19:11
22
1
22:20
20 -1
19:13
18 -6
22:24 21(-3) -3
16:23
16 -5
17:24
16 -5
19:36
14 -10
14:22
13 -11
17:42
13 -8
14:30 15(-3) -9
15:32
9 -12

VI. liga seniori B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MŠK Iskra Petržalka
ŠK Hamuliakovo
ŠK Krasňany Bratislava
FC Volkswagen Bratislava
FK MARIATHAL BRATISLAVA
MŠK Kráľová pri Senci
FK The Dragons
TJ Slávia Ekonóm Bratislava
FK Družstevník Blatné
ŠK Kaplna
MKF Slovan Záhorská Bystrica
AFK DHL Bratislava
OFK Dunajská Lužná

38:12
34:10
33:14
35:17
35:23
29:24
25:20
26:22
20:31
17:38
21:36
12:58
13:33

32
29
28
24
19
19
17
14
13
10
8
6
5

11
14
13
6
4
1
-1
-10
-5
-11
-7
-9
-16

III. liga dorast
1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FC Petržalka akadémia
FC Ružinov Bratislava
PŠC Pezinok
FK Rača Bratislava
NMŠK 1922 Bratislava
Lokomotíva Devínska Nová Ves
MŠK Kráľová pri Senci
OFK Dunajská Lužná
ŠK Igram
ŠK Vrakuňa Bratislava
ŠK Šenkvice
FC Rohožník
FK Jablonové
FC Slovan Modra
MŠK Iskra Petržalka
ŠK Lozorno, FO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1
1
1
1
0
0
3
1
1
0
2
1
0
1
0
1

0
2
2
3
4
4
3
7
9
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9
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12
12
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96:6
65:12
56:15
70:16
59:15
47:23
61:20
54:27
21:31
36:62
18:52
20:54
21:62
9:68
9:107
8:80

14 13 1
14 12 1
14 10 1
14 9 2
14 8 3
14 8 2
14 6 2
14 5 3
14 5 1
14 5 1
14 4 3
14 4 2
14 2 0
14 1 2
14 1 0
(odstúpené)
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3
3
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8
8
7
8
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82:1
89:14
59:14
56:8
41:10
39:17
52:31
18:21
25:46
16:46
15:44
25:47
12:84
12:71
13:100
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0

14
12
12
11
11
11
9
7
5
5
4
4
3
2
2
1

43
37
37
34
33
33
30
22
16
15
14
13
9
7
6
4

19
16
16
10
9
12
6
-2
-5
-6
-10
-14
-12
-11
-15
-20

I.trieda žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MŠK Iskra Petržalka
MŠK Kráľová pri Senci
FC Petržalka akadémia
SDM Domino Bratislava
FK Lamač Bratislava
FK Scorpions Bratislava
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Nová Dedinka
ŠK Tomášov
MŠK Iskra Petržalka
ŠK Slovan Bratislava futbal
FK Šamorín - Hamuliakovo
ŠK HARGAŠOVA Z. BYSTRICA
FK Vajnory
TJ Rovinka
FKM Karlova Ves Bratislava

40 16
37 13
31 13
29 14
27
6
26
5
20 -1
18 -3
16 -2
16 -8
15 -6
14 -7
6 -21
5 -19
3 -12

Prípravka
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ŠK Bernolákovo

ŠKO Miloslavov
ŠK Tomášov
ŠK Nová Dedinka
MŠK Kráľová pri Senci
FK Slovan Most pri Bratislave
SFC Kalinkovo
TJ Rovinka
FK Družstevník Blatné
TJ Malinovo
OŠK Chorvátsky Grob
MŠK Senec
ŠK Čataj - FK
MŠK Kráľová pri Senci

13 10
13
9
13
9
13
8
13
7
13
7
13
6
13
6
13
5
13
4
13
2
13
1
13
0

1

1
2
0
4
0
4
2
3
2
4
1
5
1
6
1
6
0
8
1
8
0 11
0 12
0 13

109:9 37

80:25
68:21
59:20
68:19
63:30
44:40
69:34
48:38
54:51
52:49
23:89
18:137
6:199

31
27
27
26
23
22
19
19
15
13
6
3
0

16

13
6
6
8
5
1
1
-2
-3
-5
-15
-15
-21
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Ukončenie práce na poste predsedu

III. liga seniori A

Šport

Jesenná sezóna
futbalistov MŠK

13

Kráľovské zvesti 1-2/2015

Šport

Úspešný rok armwrestlerov

14

Dagmar Petrová
AWK Kráľová pri Senci v roku 2015 získal na rôznych súťažiach 21 medailí,
majstrovský titul a úspešne reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta.
V ľavačke sa mu ušlo až 13. miesto, čo
Rok 2015 nám opäť ubehol ako voda. spôsobilo hlavne zranenie, z ktorého sa
Na konci roka si dávame predsavzatia dlhšie liečil.
V júni (2.6. – 5.6.) sa konali Maja stanovujeme nové ciele a méty, ktoré
by sme chceli dosiahnuť. Už tradične si strovstvá Európy v Bulharskej Sofii, kde
v tomto čase pripomíname dosiahnuté sme mali dvoch zástupcov klubu. Výborúspechy a hodnotíme čo sa nám poda- ne si na tejto vrcholnej súťaži počínala D.
rilo ako klubu realizovať. V skratke tak Petrová (70 kg) a len kúsok ju delil od
môžme pripomenúť úspešnú reprezen- medailovej pozície. V početne obsadenej
táciu klubu predovšetkým na súťažiach kategórii do 70 kg obsadila nie veľmi pov armwrestlingu – pretláčanie rukou, ale pulárne 4. miesto a v ľavej ruke pridala 7.
i v naturálnej kulturistike a tiež realizáciu miesto. D. Vida (70 kg) súťažil v kategórii
športových podujatí nielen v našej obci juniorov do 18 rokov a pri svojej premiérovej účasti na ME obsadil v pravej ruke
(stolný tenis, armwrestling).
Už začiatkom roka 2015 (18.1.) sme 12. miesto a v ľavačke 14. miesto. Ďalším
zavítali do neďalekého Červeníka, kde sa úspešným, i keď nepriamym zástupcom
konalo 3.kolo súťaže Slovenskej národnej nášho klubu v súťaži juniorov do 21 roligy pretláčania (SNLP). Pre klub sme vy- kov bola naša členka R. Martinkovičová
bojovali v súťaži pravou rukou bronz D. (trénuje u nás ale súťaží za AWK TrnaPetrová (+ 60 kg) a ďalšie dve bronzové va) ktorá obhájila prvenstvo v ľavej ruke
medaily pridal M. Laky (70 kg). Na pek- a stala sa tak už po tretí raz majsterkou
ných bodovaných miestach sa umiestnila Európy. V pravačke získala po urputnom
aj Ľ. Hajková (+60 kg). V súťaži pravou boji striebornú medailu. Nebyť zranenia
rukou obsadila 5. miesto a ľavou rukou 6. z predchádzajúceho zápasu v eliminácii
miesto. Treba dodať že Ľ. Hajková sa do určite by siahla aj na zlato.
Koncom júna (27.6.) čakal našich sereprezentácie klubu opäť úspešne zapojiniorov vrchol sezóny na Slovensku a to
la po niekoľkých rokoch.
Počas zimných mesiacov sme sily 23. Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa kokoncentrovali hlavne na prípravu. Vo nali v Bratislave, v Rusovciach. Zišla sa
februári našich juniorov do 21. rokov tu už tradične špička slovenského pretláčakala prvá medzinárodná súťaž Vise- čania. Nás teší, že jeden z cenných kovov
grád Grand Prix, ktorá sa konala 28.2. – ten najcennejší zásluhou D. Petrovej
opäť v neďalekom Červeníku. Táto súťaž putoval do nášho klubu. V kategórii 60+
sa každoročne koná vždy v inom mes- kg získala v pravej ruke zlatú medailu
te jedného z členských štátov V4. Klub a majstrovský titul. V ľavej ruke pridala
úspešne reprezentoval náš najlepší junior bronzovú medailu. Finále súťaže MSR
D. Vida (75 kg), ktorý vybojoval v súťaži bol vysielaný na TV Slovak sport naživo
ľavou rukou cenný bronz. V pravej ruke a aj týmto spôsobom sme prezentovali
sa mu veľmi nedarilo, no napriek tomu náš klub a obec. Taktiež rozsiahlu reportáž o súťaži priniesol časopis Muscle
zaknihoval pekné 10. miesto.
Koncom marca (28.3.) sme sa zúčast- & Fitness č. 9/15 (jednotka na českoslonili medzinárodnej súťaže Senecká ruka venskom trhu v oblasti fitness a kulturis(už 22. ročník), ktorá bola zároveň aj po- tiky), krátky report sa objavil aj v mesačsledným kolom SNLP a poslednou mož- níku Extra plus.
Ďalšou medzinárodnou súťažou nanosťou získať body do celkového hodnotenia SNLP potrebných na nomináciu na šich juniorov bola Dobrovodská dvadME. Na tejto súťaži opäť reprezentovali saťjednotka (18.7.) kde sme mali dvoch
náš klub D. Petrová a v silne obsadených zástupcov klubu. Najlepšie si počínal D.
kategóriách získala vo svojej kategórii Vida (75 kg) ziskom dvoch bronzových
bronz v pravej ruke a v ľavačke pridala medailí. Na svojej prvej súťaži sa nestratil
5. miesto. D. Vida (70 kg) v súťaži junio- ani jeho brat P. Vida (75 kg) ktorý pridal
rov pridal po ťažkých zápasoch zaslúžene v pravej ruke 10. miesto a v ľavačke skondve bronzové medaily vo svojej kategórii. čil na 12. mieste.
V lete po krátkom oddychu sme smeV apríli (25.4.) na našich juniorov čakal vrchol armwrestlingovej sezóny a to rovali prípravu na začiatok novej sezómajstrovstvá Slovenska juniorov. Tu svoj ny 2015/2016 ale hlavne na prípravu na
titul vicemajstra SR v pravej ruke získal nadchádzajúce Majstrovstvá sveta, na
(aj napriek chorobe) D. Vida (80kg), ktoré si vďaka dobrým výsledkom a zísčím si definitívne vybojoval miestenku kaným bodom v SNLP vybojovala miesna nadchádzajúce Majstrovstvá Európy. tenku D. Petrová.

Úspešný reprezentant v naturálnej kulturistike A.Poláček
Pred odletom na MS sme nemohli
vynechať 1. kolo SNLP už tradične konaného v Banskej Štiavnici. Toto kolo
sa koná počas Salamadrových slávností a klub tu reprezentovala D. Petrová
(60+kg) ziskom striebra v pravej i ľavej
ruke. Striebro a bronz v súťaži juniorov
pridal D. Vida (80 kg) a výborne si tiež
na svojej prvej súťaži počínala v kategórii
nováčikov M. Mináriková a zaslúžene sa
tak tešila zo zisku striebornej medaily.
Počas septembrových Kráľovských
slávností sa už tradične organizoval stolnotenisový turnaj o „Pohár starostu“.
Bol to už jeho trinásty ročník. V troch
kategóriach súťažila skoro tridsiatka
súťažiacich. Súťažiaci boli rozdelení do
skupín kde hral každý s každým. Videli
sme veľmi pekné súboje a víťazi jednotlivých kategórií sa tešili z pekných pohárov a hodnotných cien, ktoré venoval
do súťaže náš klub AWK a sponzori. Celkový víťaz získal pohár, ktorý zabezpečil
Obecný úrad a víťazovi ho odovzdal p.
starosta D. Šebok. Už tradične sa o občerstvenie na súťaži postaral Sendy a súťažiaci si tak mohli pochutnať na jeho
preslávenej cigánskej. Na tomto mieste
by sme tiež radi poďakovali vedeniu ZŠ
a p. riaditeľke D. Deákovej za zapožičanie priestorov školskej telocvične pre
túto súťaž.
Ešte v máji naša asociácia SAPR dostala ponuku prezentovať náš šport na
podujatí, ktoré malo byť súčasťou Európskeho týždňa športu. Asociácia ponuku
prijala a v septembri sme sa tak ocitli
v Sade Janka Kráľa. Prezentovali sme tu
armwrestling ako jeden z rozvíjajúcich sa
športov. Ešte sme nemali ani poskladané stoly a už prichádzali prví zvedavci.
So záujemcami akoby sa vrece roztrhlo.
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Čo sa týka zlepšovania a skvalitňovania posilňovne v tomto roku bola z vlastných zdrojov zakúpená a položená nová
špeciálna podlaha, nakoľko pôvodná
bola už po rokoch užívania v zlom stave,
boli vymaľované priestory posilňovne,
zrekonštruované niektoré staršie posilňovacie stroje a prečalúnené viaceré lavičky. Zakúpili sme drobné pomôcky na
cvičenie a funkčný tréning. V lete prebehlo tiež čistenie fasády budovy požiarnej zbrojnice a parkoviska špeciálnou na
to určenou technikou. Čo sme tento rok
nestihli, bola generálna oprava – rekonštrukciu schodov pri vstupe do budovy, nakoľko tieto sú v havarijnom stave,
a čaká nás ešte kompletná výmena osvetlenia v priestoroch posilňovne.
Na tomto mieste by som tiež rada
spomenula, že priestory posilňovne boli
využité pri natáčaní relácie Reflex TV
Markíza, ktorá bola v rámci akcie Milka
- Trúfni si na jemnosť. Jej ambasádorkou bola R. Martinkovičová. Počas mesiacov február
a marec prebiehala jej kampaň,
prezentovaná v rôznych médiách od časopisov až po TV u nás
i v ČR. Aj touto cestou sa náš
fitnessklub i obec Kráľová pri
Senci prezentovala. Taktiež nás
teší fakt, že pretláčanie sa prostredníctvom TV Slovak sport
dostalo vo veľkej miere aj na
obrazovky TV a široká verejnosť
tak mohla sledovať priame prenosy zo súťaží ako Senecká ruka,
ME či Majstrovstvá SR.
Samozrejmosťou
každého
klubu, ktorý chce dosahovať dobré výsledky je príprava nových
perspektívnych športovcov. Tu
spomeniem, že záujemcovia o armwrestling či kulturistiku sa môžu prihlásiť do 1.3.2016, kedy prebieha nábor nových členov. V súčasnosti v klube pôsobia
piati kvalifikovaní inštruktori/tréneri a aj
v tomto roku plánujeme pre záujemcov
spomedzi našich členov možnosť rozšíriť
si svoje vedomosti na kurze kulturistiky
a silového trojboja, či možnosť absolvovať
kurz rozhodcu v pretláčaní rukou.
Na záver by som v mene celého klubu AWK rada poďakovala p. starostovi
D. Šebokovi, vedeniu obce a všetkým
priaznivcom za podporu našej športovej činnosti. Špeciálne poďakovanie patrí
firmám Ardei s.r.o., Javor s.r.o., Benzinol
a Starí páni Kráľová pri Senci za finančnú
podporu, bez ktorej by sme nemohli reprezentovať klub na ME a MS. Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí svojou prácou
prispeli k úspechom nášho klubu. Verím,
že vašu dôveru nesklameme a budeme
naďalej úspešne reprezentovať našu obec.
Všetkým našim občanom želám všetko
dobré v novom roku 2016. Športovcom
samozrejme pevné zdravie a veľa športových úspechov.
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A všetci chceli vidieť a samozrejme si aj la premožiteľku vo svojej kategórii a po
armwrestling vyskúšať na vlastnej koži. úžasnom finálovom zápase sa zaslúžene
Skvelé, že o náš šport prejavilo záujem tešila so svojho prvého zlata. Dve brontoľko nadšencov. Doobeda v našom stán- zové medaily pridala D. Petrová (60+kg).
ku prezentovala armwrestling juniorská
Kým v minulosti sa klub zameriaval
majsterka sveta R. Martinkovičová, po- predovšetkým na súťaže v pretláčaní ruobede prišla ďalšia posila z nášho klubu kou, už v minulých rokoch nás úspešAWK Kráľová pri Senci D. Petrová a M. ne reprezentoval na súťaži v naturálnej
Mináriková. Veru mali sme čo robiť, kulturistike A. Poláček. Na dosiahnulebo prílev ľudí vôbec neutíchal a my sme té úspechy z minulého roku nadviazal
chceli náš šport priblížiť naozaj všetkým, tento rok v kategórii do 174 cm opäť
ktorí oň prejavili záujem. A keď sme už tými najcennejšími kovmi. Na Medzináunavení začali rozkladať stoly, bolo dosť rodných Majstrovstvách SR získal zlato
náročné vôbec odísť, lebo záujemcov a taktiež na pohárovej súťaži vo Zvolene
o pretláčanie sme mali až kým sme stoly obsadil prvú priečku. Za dosiahnuté výdoslova neuniesli.
sledky a reprezentáciu klubu mu gratuO pár dní neskôr sme v spolupráci lujeme a prajeme veľa elánu do ďalších
o obcou Hrubá Borša organizovali súťaž tréningov, aby sme sa opäť mohli tešiť
pre verejnosť, spojenú aj so seminárom z krásnych výsledkov. Verím tiež, že sa
a ukážkami armwrestlingu. Súťaž mala ich výsledkami nechajú inšpirovať aj iný
veľký úspech a víťazi jednotlivých kategó- nádejní pretekári a na súťažnom poli uvirii sa tešili z hodnotných cien. Súťaž pre- díme aj ďalších našich členov. .
biehala v priateľskom duchu
a súťažný stôl si vyskúšali
doslova všetci od najmenších detí až po dospelých.
Majstrovstvá
sveta v roku 2015 sa konali
v hlavnom meste Malajzie Kuala Lumpur (29.9.
– 2.10.) Členkou malej
výpravy, ktorá na MS cestovala a náš klub i Slovensko mohla reprezentovať
bola D. Petrová (70 kg).
Vo svojej kategórii obsadila v súťaži pravou rukou
6. miesto a v ľavej ruke po
nie veľmi vydarených zápasoch až 9. miesto. Veľmi
úspešne si však počínala na
A. Poláček, majster Slovenska v naturálnej kulturistike
MS v súťaži juniorov do 21
rokov R. Martinkovičová (70 kg). V ľavej i pravej ruke získala
V úlohe rozhodcov sa tento rok prezlato a stala sa tak zaslúžene Majsterkou zentovali naši ďalší členovia klubu, R.
Sveta a obhájila titul na obe ruky z mi- Brettschneider, M. Vrbovský a D. Petnuloročných MS v Litve. Výprava bola rová, ktorí v tomto roku rozhodovali
celkovo veľmi úspešná. Celkovo sme pre viacero súťaží v pretláčaní rukou. Za
Slovensko vybojovali až päť cenných ko- zmienku určite stojí medzinárodná súvov a v celkovom hodnotení krajín sme ťaž Senecká ruka a Visegrád Grand Prix,
skončili na poprednom mieste.
či špecifická súťaž Silná ruka stredných
Začiatkom novembra (11. 11.) naši škôl v Bratislave.
juniori absolvovali v Bratislave súťaž SilNajbližšími súťažnými previerkami
ná ruka stredných škôl. Chlapci si výbor- našich pretláčačov bude 3. kolo SNLP
ne počínali vo svojich kategóriách a svo- 23.1.2016 v Sildiciach, kde by sa mali
jim súperom rozhodne nič nedarovali predstaviť v juniorskej kategórii naši
zadarmo. Súťažilo sa len v pravej ruke nádejní športovci. Následne nás čaká
v atraktívnom prostredí bratislavského vo februári významná súťaž tzv. OlymAvionu. Najúspešnejší bol D. Vida (80 piáda vysokoškolákov – Zimná univerkg) ktorý v doslova extra nabitej kategó- ziáda v Košiciach a tiež medzinárodná
rii presvedčivo zvíťazil a získal zlato.
súťaž Golemova ruka v ČR, a juniorská
V predposledný novembrový víkend súťaž Visegrád Junior World Cup v ma(21.11.) sme reprezentovali klub na 2. ďarskom meste God. Napokon to bude
kole SNPL v Košiciach, kde sme tento krát 1.4.2016 Senecká ruka. Veríme, že sa remali troch zástupcov klubu. Nováčikom prezentantom Kráľovej podarí vybojovať
bol L. Marjov (75+kg) ktorý na svojej pre klub opäť cenné kovy a zabojovať tak
premiérovej súťaži medzi nováčikmi ob- o miestenky na Majstrovstvá Európy či
sadil v pravačke 7. miesto. Vynikajúco si Sveta a taktiež pozývame našich priazpočínala M. Mináriková ktorá nenaš- nivcov, aby nás prišli povzbudiť.
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Mgr. Michal Čapla uvedený do Siene slávy
AAU v Spojených štátoch amerických

V dňoch 25.09. – 27.09.2015 sa konali Majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke federácie AAU USA, ktorá bola
založená v roku 1880 a patrí medzi najstaršie športové organizácie. Jej členmi
je 198 svetových organizácii a združuje
78 športových odvetví. Športová reprezentácia SR sa od roku 1997 pravidelne
zúčastňuje Majstrovstiev sveta v silo-

vom trojboji a tlaku na lavičke, ktoré
táto organizácia organizuje a SR každoročne z predmetných súťaží prináša tie
najcennejšie umiestnenia.
Mgr. Michal Čapla sa počas takmer
dvadsiatich rokov zúčastnil Majstrovstiev sveta ako pretekár, tréner, medzinárodný rozhodca a vedúci výpravy
SR. Ako pretekár získal 2 krát titul majstra sveta a 2 krát striebornú medailu.
Pretekári SR i v roku 2015 získali 2 zlaté
a 2 strieborné medaily.
26. septembra 2015 bol pre Mgr.
Michala Čaplu výnimočný, keďže ako
jediný Európan v histórii bol uvedený
do Siene slávy AAU za silové športy.
Slávnostné uvedenie do Siene slávy sa
konalo v konferenčnej sále hotela Rio
v Las Vegas.
Medzi 15. ocenenými bol aj svetový
rekordér a olympijský víťaz vo vzpieraní Tony Kono z USA. Po viacerých
oceneniach, ktoré Mgr. Čapla počas
svojho pôsobenia v športe získal (Zlatý
rád IFBB, pamätnú medailu ako čestné
uznanie prof. Karola Stráňaia za celoživotné pôsobenie v oblasti športu) ide

o výnimočnú poctu, ktorú mu vzdalo
vedenie AAU USA.
Mgr. Michal Čapla v súčasnosti
pôsobí vo funkcii viceprezidenta Konfederácie športových zväzov, v ktorej
zastupuje všetky neolympijské športy.

mart-
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V rámci druhého polroka 2015 sa konali dve
riadne a tri mimoriadne zasadnutia OZ.
27. júla 2015 sa konalo 3. mimoriadne zasadnutie, ktoré po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
uznesením č. 72/OZ – 2015 schválilo nové
podmienky predaja obecného pozemku
parc. č. 1354/43 (rozdelený geometrickým plánom číslo 2/2013 na pozemky
parc. č. 1354/43 a 1354/285) katastrálne
územie Kráľová pri Senci, lokalita Jurajov
dvor formou verejnej obchodnej súťaže
za minimálnu cenu 61.200,- Eur, t.j. 60
Eur/m2.
Následne uznesením č. 73 obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu uznesenia
č. 41/OZ – 2015 nasledovne: bezplatná
zámena (prevod) pozemku vo vlastníctve
obce – pozemok registra C KN parc. č.
241/8, druh: záhrady o výmere 270 m2
zapísaný na Okresnom úrade Senec, katastrálny odbor, na LV č. 528, pre okres

Senec, obec Kráľová pri Senci, katastrálne územie Kráľová pri Senci za pozemok
vo vlastníctve Štefana Klučku, bydliskom
Vodná 8 , 903 01 Senec, dátum narodenia
9.9.1949 - pozemok registra E KN parc.
č. 241/200, druh: lesné pozemky o výmere 282 m2, ktorý je zapísaný na Okresnom úrade Senec, katastrálny odbor, na
LV č. 508, pre okres Senec, obec Kráľová
pri Senci, katastrálne územie Kráľová
pri Senci v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.Prípadom
hodným osobitného zreteľa sú nasledovné skutočnosti:Pozemok parc. č. 241/200
vo vlastníctve Štefana Klučku sa už 60 rokov nachádza v rámci oploteného dvora
obce, v ktorom stojí na parc. č. 240/1 zap.
na LV č. 528 vo vlastníctve obce kultúrny
dom slúžiaci v súčasnosti ako obecný klub.
Vedľajšia parc. č. 240/3 slúži ako dvor (záhrada) k obecnému klubu. Pozemok parc.

č. 241/8 vo vlastníctve obce, ktorý je dotknutý zámenou, je pre obec prebytočný
a nepoužiteľný pre potreby obce. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti iného
pozemku (záhrady) vo vlastníctve Štefana Klučku.Zámenou bude areál obecného
klubu predstavovať jeden funkčný celok
a zefektívni sa jeho využitie pre občanov
obce. Pozemok parc. č. 241/200 vo vlastníctve Štefana Klučku obec už niekoľko
rokov využíva.
Uznesením č. 74 poslanci OZ jednohlasne schválili text znenia výzvy na predloženie návrhov na doplnky alebo zmeny
funkčného využitia územia /pozemkov/ pri
príležitosti aktualizácie Územného plánu
obce Kráľová pri Senci.
Tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci sa
konalo dňa 9. septembra 2015. Poslanci
prijali 18 uznesení. Zobrali na vedomie
informáciu starostu o dianí v obci za uply-

vestičného úveru súhlasilo s vystavením
vlastnej blankozmenky obce spolu s dohodou o vyplňovacom práve ku blankozmenke a zároveň poverilo starostu obce
k podpisu blankozmenky.
Uznesením č. 87 poslanci zobrali na
vedomie informáciu starostu o pripravovanej aktualizácii v Územnom pláne obce
Kráľová pri Senci a informáciu starostu o predaji obecného pozemku parc. č.
1354/43 lokalita Jurajov dvor. Uznesením
č. 89 obecné zastupiteľstvo schválilo nové
podmienky predaja obecného pozemku
parc. č. 1354/43 (rozdelený geometrickým
plánom číslo 2/2013 na pozemky parc. č.
1354/43 a 1354/285) katastrálne územie
Kráľová pri Senci, lokalita Jurajov dvor
formou verejnej obchodnej súťaže za minimálnu cenu 56.100,- Eur, t.j. 55 Eur/
m2. ďalším uznesením schválili poslanci
smernicu „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ a uznesením 91
zobrali na vedomie zmenu rozpočtu č.
4/2015 schválenú starostom JUDr. Dušanom Šebokom v zmysle platného VZN č.
1/2015 o rozpočtových pravidlách obce.
Taktiež zobrali na vedomie zmenu rozpočtu č. 5/2015 v zmysle platného VZN č.
1/2015 o rozpočtových pravidlách obce.
Na záver rokovania poslanci zobrali na
vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu
k 30.6.2015.
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Dňa 29. októbra 2015 sa konalo 4.
mimoriadne zasadnutie OZ, na ktorom
prijali nasledovné uznesenia. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie uznesením č. 96 zobrali na vedomie informáciu o odstúpení firmy Fagus
SK, s.r.o. Hliník nad Váhom z verejnej
súťaže diela „Prístavba Základnej školy
v obci Kráľovej pri Senci modulovým systémom“. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej
pri Senci poverilo starostu zabezpečiť
predĺženie termínu prístavby Základnej
školy v Kráľovej pri Senci na september
2016 a odporučilo zabezpečiť ďalší postup prístavby ZŠ vhodnejším riešením,
t.j. murovanou stavbou prístavby Základnej školy v Kráľovej pri Senci. Uznesením
č. 98 úpravu uznesenia č. 16/OZ - 2011
nasledovne: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie žiadosť
Ľudmily Prokešovej, Kráľová pri Senci č.
100 o zámenu obecného pozemku par. č.
146/10, druh: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 72 m2, kat. územie Krmeš (vytvorený GO plánom vypracovaným Ing.
Marek Róka MIGEO Kráľová pri Senci
č. 516, zo dňa 6.11.2014), za pozemok registra KN-C, par. č. 77/8, druh: zastavané
plochy a nádvoria o výmere 39 m2, kat.
územie Krmeš, zapísaný na Okresnom

úrade Senec, katastrálny odbor, na LV
č. 26 s tým, že rozdiel o výmere 33 m2 jej
obec odpredá. Schvaľuje výmenu parcely
č. 146/10, druh: zastavané plochy a nádvoria, kat. územie Krmeš o výmere 72
m2 vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci
(vytvorený GO plánom vypracovaným
Ing. Marek Róka MIGEO Kráľová pri
Senci č. 516, zo dňa 6.11.2014) za pozemok registra KN-C, par. č. 77/8, druh:
zastavané plochy a nádvoria , kat. územie
Krmeš zapísaný na Okresnom úrade
Senec, katastrálny odbor, na LV č. 26
o výmere 39 m2 vo vlastníctve Ľudmily Prokešovej, Kráľová pri Senci č. 100.
Rozdiel 33 m2 vo výmere parciel obec
odpredá Ľudmile Prokešovej za cenu 2,Eur/m2, t.j. 66,- Eur z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
že obecný pozemok pri rodinnom dome
má žiadateľka ohradený múrom a takto
sa dlhé roky užíva a pozemok vo vlastníctve žiadateľky je pred rodinným domom
a užíva sa ako obecný pozemok. Žiadateľ
si dá vypracovať kúpnu zmluvu na vlastné náklady a uhradí si vklad do katastra
(usporiadanie vlastníckych vzťahov).
Platnosť tohto uznesenia je obmedzená
na 6 mesiacov.
Uznesením č. 99 poslanci zámer nákupu malotraktora pre potreby obecného
úradu a schválili prijatie úveru na základe
indikatívnej ponuky úverového financovania VÚB banky, na nákup malotraktora - výška úveru 30.000,- Eur, slovom:
tridsaťtisíc Eur. Splatnosť úveru je lineárnou formou s možnosťou bezplatného
predčasného splatenia. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v súvislosti
s prijatím investičného úveru súhlasilo
s vystavením vlastnej blankozmenky
obce spolu s dohodou o vyplňovacom
práve ku blankozmenke a zároveň poveruje starostu obce k podpisu blankozmenky. Následne uznesením č. 102 OZ
v Kráľovej pri Senci zmenu rozpočtu č.
7/2015 na zvýšenie kapitálových výdavkov o 32.000,- Eur a zvýšenie finančných
príjmov o 30.000,- Eur. Uznesením č. 103
poslanci zobrali na vedomie zmenu rozpočtu č. 6/2015 v zmysle platného VZN č.
1/2015 o rozpočtových pravidlách obce.
Uznesením č. 104 poslanci schválili
na výkon funkcie ďalšieho sobášiaceho
- poslankyňu Beatu Podolskú a schválili
určenie dní, hodiny a miesta uzatvárania manželstva pred Matričným úradom
v Kráľovej pri Senci nasledovne: Sobášne
dni: štvrtok, sobota. Sobášne hodiny:
od 13,00 hodiny do 17,00 hodiny. Úradne
určená obradná miestnosť: Sobášna sieň
v budove Obecného úradu Kráľová pri
Senci.
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nulé obdobie. Uznesením č. 79 na základe
odporúčania komisie výstavby a dopravy
neschválili odpredaj obecného pozemku
parc. č. 146/1, katastrálne územie Krmeš
o výmere 80 m2 MUDr. Jánovi Takáčovi,
Kráľová pri Senci č. 106. Uznesením č. 80
schválili odstránenie stavby – zadná časť
rodinného domu č. 82 na parcele č. 111/1,
katastrálne územie Krmeš. Stavba nezodpovedá statike a ohrozuje zdravie a bezpečnosť okolo sa pohybujúcich občanov
a následným uznesením schválili bezodplatné zriadenie vecného bremena na
pozemku parcela číslo 1574/200 registra
„E-KN“, katastrálne územie Kráľová pri
Senci (na základe Geometrického plánu
č. 107-4/2015 zo dňa 22.7.2015, vyhotoviteľ Radovan Verčík – RV GEO, Bazovského 17, 841 01 Bratislava) v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Čulenova 6, na elektroenergetické
stavby a zariadenia distribučnej sústavy,
vrátane transformačnej stanice, rozvod
elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku
zrealizované pod názvom „IBV Kráľová
pri Senci, Pri Kostolnej časť elektro – TS,
NNK, VNK“.
Uznesením č. 82 poslanci schválili
VZN č. 5/2015 o službách poskytovaných
obcou a poplatkoch za tieto služby. Uznesením č. 83 zobrali na vedomie informáciu o ukončení verejného obstarávania
na zhotoviteľa diela „Modulová prístavba Základnej školy v Kráľovej pri Senci
– spodná stavba“. Stavbu bude realizovať
firma Roka – stavebné práce a elektroinštalácie, Kráľová pri Senci, ktorej bola
podľa stanovených podmienok verejného
obstarávania vystavená objednávka zo
dňa 30.7.2015. Zmluvná cena za zhotovenie diela je 9.925,- Eur vrátane DPH.
Ďalej OZ zobralo na vedomie informáciu o ukončení verejného obstarávania
na zhotoviteľa diela „Modulová prístavba
Základnej školy v Kráľovej pri Senci modulovým systémom“. Stavbu bude realizovať firma Fagus SK, s.r.o. Hliník nad
Váhom, s ktorou bude podľa podmienok
verejného obstarávania uzatvorená zmluva o dielo. Zmluvná cena za zhotovenie
diela je 452.543,95 Eur vrátane DPH. Následne poslnci schválili prijatie úveru na
základe indikatívnej ponuky úverového
financovania VÚB banky, na projekt „Prístavba Základnej školy v obci Kráľová pri
Senci modulovým systémom“, typ úveru:
investičný, výška úveru 200.000,- Eur,
slovom: dvestotisíc Eur. Splatnosť úveru
je 6 rokov, formou lineárneho splácania
s možnosťou bezplatného predčasného
splatenia. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v súvislosti s prijatím in-
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Uznesením č. 106 a 107 OZ zobralo na vedomie informáciu o príkaze na
inventarizáciu majetku a záväzkov účtovnej jednotky Obec Kráľová pri Senci
k 31.12.2015 a o predaji obecného pozemku parc. č. 1354/43 (rozdelený geometrickým plánom číslo 2/2013 na pozemky
parc. č. 1354/43 a 1354/285) katastrálne
územie Kráľová pri Senci, lokalita Jurajov
dvor formou verejnej obchodnej súťaže.
2. decembra 2015 sa konalo 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Poslanci na
úvod schválili overovateľov zápisnice
a návrhovú komisiu. Uznesením č. 112
schválilo Plán kultúrno-spoločenských
podujatí v roku 2016 v obci Kráľová pri
Senci. Na základe odporúčania komisie
výstavby a dopravy poslanci neschválili odpredaj obecného pozemku parc. č.
146/1 MUDr. Jane Pudmerickej, Kráľová pri Senci 39, ktorý sa nachádza pred
jej rodinným domom a schválili zámer
odpredaja obecného pozemku parc.
č. 16/52, katastrálne územie Kráľová
pri Senci o výmere 7 m2 Mgr. Pavlovi
Mazúrovi, Krížna 11, 811 07 Bratislava
a MUDr. Gabriele Pavleovej,PhD.,MPH., Krížna 11, 811 07 Bratislava. Ďalej
schválili odpredaj obecného pozemku
parc. č. 16/52 o výmere 7 m2 za cenu
50 €/m2 Mgr. Pavlovi Mazúrovi, Krížna
11, 811 07 Bratislava a MUDr. Gabriele
Pavleovej,PhD.MPH., Krížna 11, 811 07
Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza medzi stavebným pozemkom a miestnou komunikáciou. GP,
návrh kúpnej zmluvy a zápis do katastra
zabezpečí a náklady hradí kupujúci.
Platnosť tohto uznesenia je obmedzená
na 6 mesiacov.
Uznesením 116 OZ schválilo daň za
psa na rok 2016 jednotne vo výške 7,- Eur.
Následne poslanci zobrali na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
a uznesením č. 118 schválili rozpočet na
rok 2016 bez programového rozpočtu nasledovne:
Príjmy bežný rozpočet
Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet

716 604
55 000
445 000

Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový
rozpočet
Výdaje finančný rozpočet

657 901
464 600
70 800,00

Uznesením č. 119 obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci zobralo na
vedomie návrh rozpočtu na roky 20172018 a uznesením č. 120 schválilo VZN
č. 6/2015 o ochrane drevín a podmienkach výrubu stromov. Ďalej schválilo
VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností,
dani za psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov platné od
1.1.2016. Uznesením č. 122 poslanci
schválili VZN č. 8/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školských zariadení so sídlom na území
obce Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 123 schválili „Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Kráľová
pri Senci na prvý polrok 2016“. Následne
OZ súhlasilo s pokračovaním prevádzkovania stávkových terminálov v Hostinci
u Petra, Kráľová pri Senci 415 pre spoločnosť JUNIOR GAME, s.r.o. so sídlom
Bebravská 11, 821 07 Bratislava na dobu
určitú do 31.12.2016.
Uznesením č. 125 OZ schválilo bezodplatné zriadenie vecného bremena –
priznania práva uloženia inžinierskych
sietí na pozemku parcela číslo 307 registra „E-KN“, katastrálne územie Kráľová
pri Senci (na základe Geometrického
plánu č. 109-2/2015 zo dňa 4.10.2015,
vyhotoviteľ Radovan Verčík – RV GEO,
Bazovského 17, 841 01 Bratislava) o výmere 3 m2 v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava, Čulenova 6,
na základe žiadosti uvedenej organizácie
zo dňa 10.11.2015, na elektroenergetickú
stavbu „BA Kráľová pri Senci, 351 DT,
NNK, TS“.
Následne poslanci kontrolnú komisiu
v zložení predseda: Alojz Koiš, členovia:
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Ing. Katarína
Smiešková, Beata Podolská, Ing. Erika
Petriková, Ing. Ján Hollý, na vyúčtovanie
obecnej akcie „Oslavy 100-ročnice básnika Svetloslava Veigla“.
Uznesením č. 127 poslanci schválili
predĺženie nájmu pre Jána Žemličku - byt
v Obecnom klube na dobu neurčitú. Nájomné za užívanie bytu je 50,- € mesačne. Uznesením č. 128 schválili zvýšenie
úväzku hlavného kontrolóra obce Kráľo-

vá pri Senci z 20% na 30% od 1.1.2016.
Uznesením č. 129 OZ schválilo v zmysle
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 starostovi plat
s celkovým navýšením o 50 %, t.j. 849,50
€.
Následne poslanci zobrali na vedomie
informáciu o vytvorení jedného volebného okrsku pre celú obec Kráľová pri Senci
a určenie volebnej miestnosti - sobášna
miestnosť na obecnom úrade v Kráľovej
pri Senci pre parlamentné voľby Slovenskej republiky 2016, ktoré sa konajú dňa
5.3.2016 v čase od 7,00 – 22,00 hod. Na
záver rokovania poslanci uznesením č.
131 schválili užívanie priestoru po ukončení prevádzky kaderníctva pre Poľovnícke združenie SPOLOK, Kráľová pri Senci
na dobu neurčitú bezodplatne.
29. decembra 2015 sa konalo 5. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Na úvod
poslanci odhlasovali overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu. Uznesením
č. 135 OZ zobralo na vedomie vypracovanú štúdiu projektu multifunkčnej
haly so zázemím na obecnom pozemku
na Gulaške. ďalším uznesením poslanci
schválili udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov
v počte 2 kusy v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci na dobu určitú od 1.1.2016
do 31.12.2016 pre právnickú osobu ASTOR-DUO spol. s r. o., so sídlom Komenského 544/20, 925 22 Veľké Úľany.
Uznesením č. 137 a 138 zobrali na vedomie informáciu o vyhlásení verejného
obstarávania na zhotoviteľa diela „Prístavba Základnej školy v Kráľovej pri
Senci“ murovanou stavbou. Komisia verejného obstarávateľa zostáva v pôvodnom zložení z poslancov OZ a informáciu o plánovanom zasadnutí finančnej
komisie k odmenám poslancov na roky
2016-2018. Uznesením č. 139 poslanci
zobrali na vedomie informáciu o obecnej akcii „Oslava storočnice SvetloslavaVeigla“. Následne OZ schválilo Dodatok
č. 1 k VZN č. 2/2010 o umiestňovaní
a vylepovaní volebných plagátov.
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Obec Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326

Druh
Príjmy bežný rozpočet

Popis
Súčet z Návrh 2016
Dane z nehnuteľností
139 800,00
Dane za psa, priestransvo
43 200,00
Ostatné príjmy
300,00
Pokuty, penále, sankcie
0,00
Poplatky - správne
4 200,00
Poplatky - za služby
23 270,00
Príjmy - úroky
8,00
Príjmy z prenájmu
17 636,00
Transfery - bežné
8 190,00
Výnosy z dane z príjmu
480 000,00
Príjmy bežný rozpočet Celková hodnota
716 604,00
Príjmy kapitálový rozpočet Ostatné príjmy
0,00
Príjem z predaja kapitálových aktív
0,00
55 000,00
Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktí
Transfery - kapitálové
0,00
Príjmy kapitálový rozpočet Celková hodnota
55 000,00
Príjmy finančný rozpočet
Bankové úvery
200 000,00
Splácanie poskytnutých úverov
0,00
Zostatky finančných prostriedkov
245 000,00
Príjmy finančný rozpočet Celková hodnota
445 000,00
Príjmy nerozpočtované
Ostatné príjmy
0,00
Poplatky - za služby
0,00
Príjmy - dividendy
0,00
Príjmy nerozpočtované Celková hodnota
0,00
Výdaje nerozpočtované
Materiál
0,00
Služby
1 828,50
Výdaje nerozpočtované Celková hodnota
1 828,50
Celkový súčet
1 218 432,50

Druh
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Rozpočet na rok 2016

Obec Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326
Rozpočet na roky 2016 až 2018
Návrh 2016 Návrh 2017 Návrh 2018
Príjmy bežný rozpočet

716 604,00

716 604,00

716 604,00

55 000,00

0,00

0,00

445 000,00

20 000,00

20 000,00

Príjmy nerozpočtované

0,00

0,00

0,00

Výdaje bežný rozpočet

657 901,00

657 901,00

657 901,00

Výdaje kapitálový rozpočet

464 600,00

0,00

0,00

70 800,00

70 800,00

70 800,00

1 828,50

1 828,50

1 828,50

58 703,00

58 703,00

58 703,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -409 600,00

0,00

0,00

374 200,00

-50 800,00

-50 800,00

NEROZPOČTOVANÉ

-1 828,50

-1 828,50

-1 828,50

Prebytok/schodok

21 474,50

6 074,50

6 074,50

Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet

Výdaje finančný rozpočet
Výdaje nerozpočtované
BEŽNÝ ROZPOČET

FINANČNÝ ROZPOČET

Predkladá:

JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

Schválené:

č. 118/OZ-2015 dňa 2.12.2015

Súčet z Návrh 2016
4 366,00
42 350,00
139 390,00
1 915,00
2 300,00
16 250,00
216 715,00
20 350,00
5 470,00
9 290,00
305,00
27 000,00
40 000,00
25 265,00
13 500,00
22 500,00
5 100,00
72 400,00
19 935,00
657 901,00
70 800,00
70 800,00
70 800,00
0,00
0,00
0,00
9 600,00
455 000,00
464 600,00
0,00
0,00
464 600,00
3,50
3,50
165,00
165,00
1 330,00
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FK
Popis
Knižnica Celková hodnota
Komunálny odpad Celková hodnota
Materská škola Celková hodnota
Matrika Celková hodnota
Miestne komunikácie Celková hodnota
MŠK a kulturisti Celková hodnota
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Obecný klub a kultúra Celková hodnota
Pohrebníctvo a spoločenské služby Celková hodnota
Požiarna ochrana Celková hodnota
Rodina
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.
Staroba
Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.
Staroba Celková hodnota
Školská jedáleň pri MŠ Celková hodnota
Verejná zeleň Celková hodnota
Verejné osvetlenie Celková hodnota
Verejný dlh splacanie urokov
Základná škola Celková hodnota
Zdravotné stredisko Celková hodnota
Výdaje bežný rozpočet Celková hodnota
Výdaje finančný rozpočet
Verejný dlh
Splácanie istiny úveru
Verejný dlh Celková hodnota
Výdaje finančný rozpočet Celková hodnota
Výdaje kapitálový rozpočet
Materská škola
Realizácia stavieb a ich technického zhodn.
Materská škola Celková hodnota
Obec, obecný úrad
Nákup strojov, prístrojov a zariadení
Prípravná a projektová dokum.
Realizácia stavieb a ich technického zhodn.
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Základná škola
Poskytnuté príspevky príspevkovým org.
Základná škola Celková hodnota
Výdaje kapitálový rozpočet Celková hodnota
Výdaje nerozpočtované
Knižnica
Služby
Knižnica Celková hodnota
Materská škola
Služby
Materská škola Celková hodnota
Obec, obecný úrad
Služby
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V roku 2015 sa narodili
Marianna Križanová (27.1.); Saša Koiš (1.4.); Luisa
Balaško (2.4.); William James Ryder (30.4); Dominik
Koiš (2.5.); Matúš Vaľko (28.5.); Juraj Kardoš (29.5.);
Tamara Dubačová (4.6.); Henrich Sléz 17.7.); Katarína
Konečná (16.7.); Alex Štefkovič (8.8.); Matej Janiga
(14.8.); Richard Bekö (19.8.); Miriam Roziak (22.8.);
Petra Konečná (22.8.); Matúš Nešťák (28.8.); Matej
Benko (2.9.); Michaela Repoňová (25.9.); Šimon Seják
(28.9.); Pavlína Konečná (8.11)

V roku 2015 oslávili jubileum
Benický Eduard, Černušková Anna, Čaputová Mária,
Čaputa Jozef, Černeková Regina, Filipovičová Oľga,
Guldanová Viera, Grätzerová Ružena, Koišová Mária,
Mathé Štefan, Pikali Jozef Mgr., Šuplatová Anna, Štiglic
Vladimír, † Valientová Mária

75 rokov

Čapkovičová Mária, Čaputa Milan, Farkaš Ladislav,
Filipovič Tibor, Gašparová Mária, Horáčeková Terézia,
Kostolanská Ľudmila, Krivosudský Ján, Magyarová
Emília, Podolská Jarka, Vinczeová Terézia

80 rokov

Blahová Helena, Dolinský Vojtech, Guldan Peter,
Kročanová Matilda, Moravčíková Anna, Mazáčeková
Zdenka, Poláková Helena, Vörösová Antónia

85 rokov

Gabriška Emil, Koiš František, Mazáček Rudolf, Stanislavová Vilma

90 rokov
Mačajová Helena, Koišová Rozália, Podolský Jozef

Všetkým jubilantom aj touto cestou
gratulujeme!
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roku vstúp
omto
ili
r
v

Ing.Ragas Branislav a Beata Podolská
Juraj Brandis a Jana Holetzová
Ing.Martin Slezák a Katarína Repčíková
Jozef Kiss a Vlasta Némethová
Roman Džudža a Mgr.Simona Kováčiková
Ing. Daniel Daniš a Bc. Katarína Seemannová

70 rokov
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Do s
o
tavu manželskéh

Milan Janeček a Lenka Galovičová
Dušan Veselka a Jana Krivosudská
Ing.Peter Balco a Mgr.Martina Nemčíková
Mgr. Branislav Chovančík a Mgr.Petra Jaká
Igor Ježovič a Bc.Mária Boboková
Mgr. Marián Háčik, ACMA a JUDr.Katarína
Valkárová
Jozef Stanislav a Jana Peterková
Matej Koiš a Natália Horváthová
Peter Vrábel a Dominika Ligdová
Borislav Usačev a JUDr. Zuzana Jozanová
Marian Guldan a Katarína Kiššová
JUDr. Juraj Hatvány a JUDr. Sylvia Paičková
Ing. Rastislav Petro a Kristína Laurinecová
Mgr. Marek Horský a Patrícia Stískalová
Bertold Razgyel a Veronika Jakabovičová

V roku 2015 nás navždy opustili
Anna Révayová (11.7.1942 – 03.01.2015)
Helena lovašová (24.03.1930 – 11.02.2015)
Jozef Porubský (24.07.1966 – 05.03.2015)
Ľudmila Podolská (27.08.1934 – 13.03.2015)
Vladimír Durai (14.11.1940 – 13.04.2015)
Zuzana Nedbalová (20.06.1970 – 25.04.2015)
Mária Gašparová (27.01.1927 -02.05.2015)
Štefan Kollárik (04.04.1927 – 04.05.2015)
Štefánia Čaputová (04.02.1926 – 06.07.2015)

Rudolf Tóth (06.08.1947 – 08.08.2015)
Júlia Čerňanská (24.01.1927 – 17.08.2015)
Karol Baďurík (03.11.1945 – 21.08.2015)
Katarína Tausberiková (22.08.1957 –
31.10.2015)
Ján Tomašek (18.01.1937 – 20.11.2015)
Jozef Daniš (11.01.1933 – 27.11.2015)
Mária Valjentová (10.09.1945 – 29.11.2015)
Ladislav Čapla (23.09.1949 – 08.12.2015)

