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Vážení spoluobčania,
prihováram sa k Vám po prvý
krát od môjho menovania do
funkcie starostu a zároveň na
prahu Nového roku 2015. Na úvod by som sa Vám chcel
predovšetkým poďakovať za účasť v novembrových komunálnych voľbách. Svojimi hlasmi ste rozhodli o Vašich zástupcoch v zákonodarnom orgáne obce, o tých,
ktorým veríte že nesklamú Vaše očakávania o kvalitnom
a zodpovednom spravovaní vecí verejných. V našej obci
sa na voľbách zúčastnilo takmer 60% voličov (58,66%).
Aj to svedčí o tom, že našim občanom nie je dianie
v obci ľahostajné.
Rád by som sa tiež poďakoval prechádzajúcemu pánovi starostovi, Alojzovi Koišovi za jeho dvanásťročnú
prácu pre blaho a rozvoj našej obce. Zároveň ďakujem
všetkým doterajším poslancom za ich prácu v predchádzajúcich volebných obdobiach.
Dôvera občanov ma postavila na čelo obce. Je to pre
mňa veľká česť, preto sa budem zo všetkých síl snažiť túto dôveru nesklamať. Začalo sa nové štvorročné
volebné obdobie, ktoré prinesie mnoho úloh a určite
mnohé nebudú jednoduché. Verím však, že v spolupráci
s poslancami obecného zastupiteľstva, zamestnancami
obce a samozrejme s podporou všetkých spoločenských
organizácií, školy, podnikateľských subjektov a všetkých spoluobčanov sa nám ich podarí úspešne plniť.
Mojím základným krédom bude zodpovedný prístup
k práci, snaha o rozvoj a zveľaďovanie obce. Chcem
byť starostom všetkých občanov. Nebudem rozlišovať
občanov na základe ich členstva v politických stranách,
ich národnosti, či nebodaj ich rodiska, pretože verím, že
vzájomná úcta je najdôležitejším predpokladom pokojného spolužitia.
Našou úlohou a snahou bude získať čo najviac finančných grantov, ale zároveň hľadať aj iné zdroje financovania. Len so stabilným finančným zázemím je možné
zveľaďovať našu obec (kanalizácia, zberný dvor, miestne komunikácie, osvetlenie...) a pomáhať tak všetkým
občanom.
Prioritou v tomto roku bude zvýšenie personálnych
kapacít materskej školy a základnej školy, pretože investícia do našich detí je investíciou do budúcnosti
obce. Plánujeme tiež revitalizáciu zelene na Hlavnej ulici, pretože jej súčasný stav ohrozuje najmä chodcov na
chodníkoch a spôsobuje skraty na rozvodoch obecného
osvetlenia. Posilnenie statusu občana Kráľovej pri Senci začneme tento rok riešiť úpravou sadzieb miestnych
daní a zavedením príspevkov na bývanie pre našich občanov. Našou snahou v tomto roku bude aj skvalitniť
úroveň informačného systému a internetovej stránky
obce. Budeme naďalej rozvíjať športový život v obci,
aktivity v oblasti športovo-oddychových aktivít mládeže, dospelých a seniorov. Dúfam že už tento rok sa nám
podarí vytvoriť v obci miestne trhovisko (zaviesť tradíciu sobotných trhov v obci), v rámci ktorého budú môcť
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Obci chceme
priniesť novú víziu
a perspektívu

Úvodník

KRÁĽOVSKÉ ZVESTI

1

Úvodník

realizovať naši občania drobný predaj použitého alebo
nadbytočného tovaru a výrobkov či odpredaj zo záhrady
a hospodárskeho dvora. Dôležitou súčasťou našej práce
bude podpora kultúrnych podujatí v obci, podpora spoločenských organizácií, ktoré sú nosným pilierom nášho
verejného a spoločenského života. Úloh a plánov má sú-

časné vedenie obce dostatok a verím, že sa nám mnohé
z nich podarí už v tomto roku úspešne naplniť.
Záverom by som Vám vážení spoluobčania rád poprial
do nového roku veľa zdravia, šťastia a úspechov doma
i v práci.
Dušan Šebok
starosta obce
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Tri volebné obdobia v službách občana

2

Moje 12 ročné pôsobenie na poste starostu obce končí
a tak dovoľte krátke bilancovanie. Do funkcie som nastúpil v decembri 2002, teda rok po tom ako nastala zásadná
reforma v organizácii štátnej správy. Veľa prenesených
kompetencii prešlo zo štátnej správy na verejnú správu,
čiže na obce. Táto reforma priniesla obciam celý rad úloh
a boli to hlavne tie, s ktorými mal štát problémy a presunul ich riešenia na samosprávy. Na obec prešla správa
základnej a materskej školy, kde neboli doriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom, obe školy boli v zlom technickom stave od striech, okien, dverí, kotolní, sociálnych
zariadení až po staré elektrické rozvody, ktoré nezodpovedali už bezpečnostným predpisom. To všetko sme museli začali riešiť a hľadať finančné zdroje. Ďalej sa zrušili
okresné stavebné úrady a uložili túto úlohu zabezpečovať
obciam, ktoré si museli vytvoriť fungujúci úrad. V našom prípade sme združili viaceré obce a z rozpočtu obce
začať vyfinancovať všetky náklady na fungovanie tohto
spoločného stavebného úradu, počnúc priestormi, počítačovej techniky, vozidla a kvalifikovaného pracovníka.
Zároveň v obci neboli právne usporiadané obecné cesty,
pozemky pod obecnými budovami, ani miestny cintorín.
Na obec prešla zodpovednosť za opatrovateľskú službu,
ktorú musíme zo zákona zabezpečovať pre tých, ktorí
sú na ňu odkázaní. Túto službu platíme z rozpočtu obce.
A celý rad činností, ktoré sa v súčasnosti skôr rozširujú
musí obec financovať z vlastných zdrojov.
Mnohé tieto závažné úlohy sa mi podarilo plniť aj najmä vďaka tomu, že som počas troch volebných období pracoval s dobrými a múdrymi poslankyňami a poslancami,
nikdy medzi nami neprišlo k žiadnym vážnejším nedorozumeniam, vždy bol priestor na otvorenú diskusiu a závery
uznesení boli prijímané v súlade zásad o Obecnom zriadení.
Verím, že aj nové vedenie bude mať takúto pozíciu. Len vtedy sa budú dať veci riešiť, napredovať v rozvoji obce a vykonávať dobrú a cieľavedomú službu občanom.
Počas spomínaného funkčného obdobia sa nám podarilo viacero vecí zrealizovať aj za pomoci eurofondov,
poskytovaných cez výzvy pre Bratislavský samosprávny
kraj, ako aj z iných finančných zdrojov štátu. Bola to výstavba chodníkov, postavenie lávky pri hlavnom moste,
vyasfaltovanie niektorých ciest, obnov mostu na Sigótku,
vybudovanie troch úsekov cyklotrás. Obnovili a zreštaurovali sme národné kultúrne pamiatky ako barokový
most, kostol, zvonicu a naposledy, v závere roka 2014 sochu Sv. Jána Nepomuckého. Vybudovali sme a zariadili
nábytkom ďalšie dve triedy materskej školy. Na základnej škole sme vymenili všetky okná, dvere, opravili strechy a tento rok sa realizovala generálna oprava kanalizácie s vybudovaním septiku pre objekt školskej jedálne
a kuchyne, do ktorej sa nakúpili aj nové kuchynské za-

riadenia. Ďalej na objekte starej materskej školy sa zrealizovala v I. etape
generálna oprava strechy, taktiež oprava strechy na hasičovni, jej zateplenie,
ako aj zateplenie časti Domu smútku.
Na historickom objekte knižnice sme
vykonali opravu strechy a položili novú strešnú krytinu.
Pre skultúrnenie priestorov v areáli Sigótky sa vybudovalo pódium, na tunajších prístreškoch sa vymenila
krytina a uložila sa dlažba tak, aby sa tam počas teplých
letných dní dali usporiadať rôzne kultúrne a športové akcie. Pre futbalový klub sa vytvorili dôstojné podmienky
prestavbou šatní, spŕch, prezliekarní, priestor pre rozhodcov a klubovú činnosť, vykonala sa úprava tribúny.
Pri základnej škole sa vybudovalo viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením.
Z realizovaných aktivít musím spomenúť aj vybudované parky pri kostole s odstavnou plochou pre motorové
vozidlá, park pri kaplnke v miestnej časti Krmeš a parkovú úpravu pozdĺž koryta Čiernej vody. Usporiadali sme
pozemky v rámci ROEPu /registrácia, obnova, evidencia
pozemkov/ katastrálnych území Kráľovej a Krmeša. Vykonali sa zmeny a doplnky v územnom pláne obce. Usporiadali a scelili sa pozemky na termálnom kúpalisku, obnovili a revitalizovali sme termálny vrt.
Do spomínaných aktivít je potrebné zahrnúť aj usporiadanie rôznych kultúrno-športových podujatí a súťaží,
ktoré boli počas tohto obdobia zabezpečované pod gesciou
vedenia obce. Tieto prinášali a dodnes prinášajú našim občanom zábavu, oddych, potešenie a zaujímavé zážitky.
Nakoniec chcem upriamiť pozornosť na ekonomický
rozmer mojej starostlivosti o náš verejný majetok. Ten
pri mojom nástupe do funkcie starostu v roku 2002 činil
12 458 000 Sk v prepočítaní na €: 413 530 €. K dnešnému dňu je to: 4 418 651€. Aj týmto môžeme konštatovať,
že obec dobre investovala a gazdovala, zároveň využívala finančné zdroje z eurofondov, ako aj iné zdroje na
realizáciu rozvoja obce.
V závere môjho bilancovania chcem len poznamenať,
že mi bolo cťou vykonávať túto funkciu počas troch volebných období. Snažil som sa ju robiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektoval som členov obecných zastupiteľstiev, záujem občanov, ktorí boli zároveň aj mojím
hnacím motorom pri výkone tejto zodpovednej službe pre
nášho občana.
Novému starostovi a obecnému zastupiteľstvu
v tomto volebnom období želám veľa úspechov, aby sa
predsavzatia z volebného programu naplnili a občania
boli spokojní a mohli po štyroch rokoch povedať, že si
zvolili dobré vedenie obce.
Alojz Koiš

História

Uctili sme si hrdinu
Pri hrobe nášho rodáka vo francúzskej Normandii

V

sme navštívili aj hrob
nášho krajana – rodáka
– seržanta anglického
kráľovského letectva,
Imricha Kormanoviča, ktorý ako 40 ročný
padol 3.3.1942 pri oslobodzovaní Paríža. Pochovaný je v mestečku
Creil, približne 40 km
od Paríža. Miesto jeho
odpočinku sa nachádza
na verejnom cintoríne,
kde majú vojaci padlí v II. svetovej vojne
vyhradené osobitné miesto. Hroby
vojakov sa nachádzajú na dôstojnom mieste cintorína, sú starostlivo
udržiavané. Náhrobný pomník, kde
je pochovaný Imrich Kormanovič je
vytesaný z pieskovca a sú na ňom
všetky údaje, ktoré pomník zvyčajne obsahuje s označením, že išlo o
československého občana.
Spolu s našim priateľom z Francúzska sme mu zapálili sviečku.
Boli sme pyšní, že sme tomuto hrdinovi druhej svetovej vojny mohli
vzdať úctu a poďakovať sa mu za
statočný život, ktorý obetoval za
našu slobodu. Po hrobe seržanta I. Kormanoviča sme pátrali vo

Francúzsku na podnet pána Milana
Róku.
I keď naša návšteva na hrobe
rodáka I. Kormanoviča bola prvou, veríme, že nebola poslednou
a pietne miesto navštívia aj ďalší
Kráľovčania.
Tibor Filipovič s manželkou
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tomto roku vo Francúzsku
a v celej západnej Európe oslavovali 6. júna 2014 jubilejné, 70. výročie vylodenia spojeneckých vojsk
v Normandii, v severnom Francúzsku. Tejto významnej udalosti bola
venovaná dôstojná pozornosť, úcta
a vďaka osloboditeľom od fašizmu.
Aj nám sa dostalo tej pocty, keď
sme v septembri 2014 spolu s našimi francúzskymi priateľmi – Madelainovcami, okrem iných vzácnych
miest a lokalít, navštívili aj miesta,
kde sa odohrali urputné boje za oslobodenie Francúzska a celej Európy.
Navštívili sme miesta, ktoré svedčia
o odhodlaní ľudí obetovať svoje životy za slobodu.
Prešli sme kus pobrežia kanálu
La Manche, kde sa nachádzajú pozostatky a torzá nemeckého opevnenia, veľkorážne delá, bunkre, ale
aj vojenské plavidlá na mori, ktoré
boli svedkom odhodlania vydobyť
slobodu. Mnohé z opevnení sú zachované, z iných zostali len kusy
železobetónu, ktoré hovoria o ťažkých bojoch, ktoré sa tu odohrávali.
Navštívili sme viacero vojenských
cintorínov kde sú pochovaní najmä
anglickí, ale aj francúzski vojaci,
ktorí zahynuli počas vojny. Boli sme
svedkami, že pietnym miestam tu
venujú náležitú pozornosť a úctu.
Cintoríny sú usporiadané s dostatkom zelene. Stavby, oplotenie
a pomníky sú starostlivo udržiavané s množstvom kvetinovej výzdoby. Stretali sme tam ľudí, okrem
domácich aj veľa cudzincov, ktorí
sem prichádzajú vzdať patričnú úctu
a spomienku svojim blízkym.
Návštevu Normandie sme ukončili prehliadkou famózneho múzea,
ktoré sa venuje dejinám vylodenia
v mestečku Arromanches. Do detailov sú tu spracované situácie bojov,
postavy vojakov. Použité zbrane,
vojenské zariadenia a ďalšie predmety, súvisiace s vylodením spojeneckých vojsk v Normandii. My
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História
Bombardér Wellington Mk

VO VÍRE DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

V SLUŽBÁCH
FRANCÚZSKEJ A ANGLICKEJ ARMÁDY
listy, že veru robota u francúzskeho
sedliaka je veľmi ťažká.
Na jeseň roku 1939 vypukla vojna. Po porážke Poľska Nemeckom
československý vyslanec v Paríži Štefan Osuský podpísal s francúzskym
ministerským predsedom Eduardom
Daladierom 2. októbra 1939 dohodu
o obnovení československej armády
vo Francúzsku. Pod vedením Československého národného výboru vo
vojenskom tábore v Agde sa rýchlo
tvorili pomerne veľké bojové jednotky. Koncom roka vstúpili do vojska aj
početní usadlíci, najmä z radov sloImrich Kormanovič
venských baníkov, pracujúcich na severe Francúzska. V zime 1939-1940
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V novembri 1938, po uzatvorení dohody tzv. Viedenskej arbitráže, sa
značná časť južného Slovenska stala
súčasťou horthyovského Maďarska,
okrem iného v tom čase ešte dve
samostatné obce, Kráľová pri Senci a Krmeš. mnohí naši občania ak
mohli, utekali na Slovensko, najmä
do Bratislavy. Aj Imrich Kormanovič
sa uchýlil sa uchýlil na istý čas u brata na Slovensku. Zlákala ho však ponuka pracovať vo Francúzsku. Darmo ho brat prehováral, upozorňoval
že vo Francúzsku čoskoro vypukne
vojna. 18 ročný Imrich spolu s kamarátom Zvolenským do Francúzska
odišiel. Onedlho už vypisoval matke

4

Prezident E.Beneš pri prehliadke 311. leteckej perute v Honingtone

Znak 311. československej bombardovacej
perute

Miroslav Daniš
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bojov aj 310. československá stíhacia
peruť. 2. októbra bola do obrany britských ostrovov zaradená ďalšia, 312.
československá stíhacia peruť. V „Bitke o Anglicko“ naši piloti zostrelili
56 lietadiel. Dňa 10. septembra 1940
začala nálety na európsky kontinent
311. československá bombardovacia
peruť. V jednej z jej osádok bojoval
Imrich Kormanovič. Úspešné nálety
realizovala jeho osádka až do 3. marca 1942, kedy pri jednom z náletov na
závody Renault, neďaleko Paríža bolo ich lietadlo Wellington KX-YZ
1076 poškodené. Osádka v zložení A. Tolar, P.
Strachoň, B. Hradil, J.
Kotrch, J. Svoboda a I.
Kormanovič haváriu asi
50 km od Paríža neprežila. Imricha Kormanoviča
pochovali na cintoríne
v Creilu, vo Francúzsku
v spoločnom hrobe č.
341-345. Domov sa vrátila len smutná správa,
no pamiatka na nášho
hrdinu sa zachovala vo
francúzskej Normandii,
ale aj v Anglicku. V klubovni Československého
národného domu v Londýne je umiestnená pamätná tabuľa na ktorej
je zapísaných vyše 500
mien českých a slovenských letcov, ktorí tu
padli za slobodu. Medzi
nimi aj Imrich Kormanovič. Bol jedným z mnohých našich spoluobčanov, ktorí padli v čase
druhej svetovej vojny tak
na západnom, ako i východnom fronte. Mená
ako Ján Koiš, Ľudovít
Čapla, Ján Kormanovič, Anton Tóth,
Pavol Slovák, Vincent Žižka, Ľudovít
Koiš, Miroslav Bilčík, Jozef neštiak,
Imrich Kormanovič si už dnes len
málokto pamätá. Zahynuli v rozkvete mladých liet a obec im je ešte stále
voľačo dlžná – pamätnú tabuľu, ktorá by bola úctou nielen im, ale i tým,
ktorí tu ostali.

História

sa začali vytvárať aj československé rácií sa už zúčastňovalo zriedkavejšie.
letecké jednotky. Sem vstúpili i Kor- Tu sa pre jednotku výrazne zhoršili aj
manovič a Zvolenský. Českosloven- životné podmienky. Bývali väčšinou
skí letci vo Francúzsku napísali ne- v studených stanoch a zhoršila sa strazabudnuteľnú kapitolu dejín obrany va. Bol to samozrejme okrem iného
proti hitlerovskému Nemecku. Na aj dôsledok dlhotrvajúcej vojny a zlej
vzdušných bojoch proti nemeckej situácie spojencov na fronte. To už
luftwaffe sa zúčastnilo 110 sloven- však bolo obdobie, kedy Imrich Korských a českých stíhacích letcov, ktorí manovič nežil, pretože na jar 1942 pri
na konci ťaženia tvorili celú štvrtinu jednom z útokov na francúzske úzeaktívneho francúzskeho stíhacieho mie spolu s celou osádkou zahynul.
letectva. Spolu zostrelili vyše 150 ne- K tomu sa však ešte dostaneme.
meckých lietadiel.
Po porážke Francúzska
časť príslušníkov československých jednotiek evakuovalo do Anglicka, medzi nimi
aj Imrich Kormanovič. Československých letcov, ktorí sa
tak osvedčili vo Francúzsku,
čakala čoskoro po prechode
cez kanál La Manche ťažká
skúška.
Koncom mája 1940 bola
na britskom území sformovaná 311. československá bombardovacia peruť, v ktorej
slúžil aj Imrich Kormanovič.
Jej výcvik prebiehal na základni Honington, v rozsiahlom tábore, umiestnenom asi
100 km severne od Londýna,
v grófstve Suffolk. Základňa
bola skvele vybavená. Ubytovne poddôstojníkov a vojakov mali k dispozícii splachovacie toalety, kúpelne s teplou
vodou, so sprchami a vaňami.
Mužstvo bolo ubytované po
16. mužoch. Výdaj jedla prebiehal štyri krát za deň a strava
bola výdatná a kaloricky bohatá. Vo voľnom čase mohli využívať športovisko a klubovňu
s rádiom, biliardom a klavírom. Na jeseň roku 1940 bola Hrob s náhrobným kameňon Imricha Kormanoviča
311. bombardovacia peruť premiestnená na poľné letisko East WrePo porážke Francúzska sa Hitler
tham, kde pôsobila až do apríla 1942, pokúsil sústredeným leteckým nákedy bola jednotka pre veľké straty na porom zlomiť odpor Veľkej Británie
životoch preradená z Veliteľstva bom- a prinútiť ju tak ku kapitulácii, alebo
bardovacieho letectva (jej veliteľom k dohode o rozdelení sfér vplyvu vo
bol v čase prevelenia Arthur Harris /od svete, samozrejme s dominanciou
22.2.1942- 14.9.1945/), k pobrežnému Nemecka . Dňa 13 augusta 1940 sa
letectvu, ktoré už poskytovalo viac začala „Bitka o Anglicko“. O dva dni
technické služby pre štart a pristátia sa zjavilo nad ním okolo 1800 nemeclietadiel a samotných vojenských ope- kých lietadiel. 18. augusta zasiahla do
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Životokolo
okolonás
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Zreštaurovaná socha
sv. Jána Nepomuckého

Určite ste si všimli, že v parku pri
Kostole sv. Jána Krstiteľa je už
umiestnená zreštaurovaná socha sv.
Jána Nepomuckého. Socha, ktorá

bola zhotovená v klasicizujúcom barokovom štýle v 30.-40. rokoch 18.
storočia a vyšla z dielne významného európskeho sochára J. R. Donnera
žiari opäť vynovenou podobou. Dostala sa bližšie k rieke a medzi dva
mosty. Pre svätojánske sochy ako
patrónov vôd je to najrozšírenejšia
poloha ich umiestňovania. Je dobre,
že sa socha dostala mimo frekventovanej hlavnej cesty, kde bola vystavovaná stálym otrasom a znečisťovaniu.
Reštaurátorské práce boli uskutočnené v ateliéri akademického sochára Ladislava Chamutiho a jeho
syna ( Mgr. art. Ladislav Chamuti
ml.). 510 cm vysoká socha s podstavcom je od 19.1. 2009 národnou
kultúrnou pamiatkou, takže celú
akciu dozoroval Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Reštaurovanie
sochy sa po schválení návrhovej
dokumentácie koncom roka 2010
realizovalo etapovite od roku 2011
a bolo podstatnou mierou financo-

OBEC SI ZVOLILA
NOVÚ SAMOSPRÁVU
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Volebná komisia

6

V novembrových komunálnych voľbách (15.11) si naši
občania mohli prísť vybrať z piatich kandidátov na starostu obce a 21 kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva svoje budúce vedenie obce. Voľby riadila volebná komisia v zložení: predsedníčka Viera Gašparová
a členovia Bc. Čaputa Martin, Mgr. Šuplatová Edita,
Švihran Ondrej, Bc. Križková Lenka. Zapisovateľkou
komisie bola Jana Križková. Oprávnených voličov bolo
1495 a k volebným urnám nakoniec pristúpilo 877 voličov, z ktorých bolo platných hlasovacích lístkov 854 pre
voľby do obecného zastupiteľstva a 871 platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce. Volebná účasť tak
dosiahla percentuálne zastúpenie 58,6%.
Za nového starostu bol zvolený kandidát JUDr. Dušan
Šebok z počtom hlasov 377. Za ním sa umiestnili MVDr.
Jozef Kašuba – 169 hlasov; Ing. Katarína Smiešková –
144 hlasov; Dáša Tóthová – 126; Bc. Ľubomíra Šuvadová – 55 hlasov.

vané z dotácie Ministerstva kultúry
SR. Všetky reštaurátorské práce boli
vykonávané spôsobom a metódami
aby nebola narušená originálna hmota kameňa a zachovaných originálnych povrchových úprav pamiatky.
Úplne novými sú na soche hviezdičky na svätožiare, pretože boli v tak
nevyhovujúcom stave, že ich nebolo
možné reštaurovať. Pôvodná ostala
kruhová časť svätožiary, ktorú odhrdzavili a vyzlátili. Prevoz a osadenie
sochy sa vykonalo nákladným autom
s vystuženými plochami, ktoré zabezpečili pamiatku proti poškodeniu.
Osadená bola za pomoci hydraulickej ruky.
Obec je teda opäť bohatšia
o kúsok svojej histórie. Hoci socha
mlčí, čo dokladá aj päť hviezd na
svätožiare (symbolizujú päť písmen
slova tacui- mlčal som), jej vynovená podoba k nám prehovára vďakou
všetkým, ktorí prispeli k prinavráteniu jej barokovej krásy.
Miroslav Daniš

Voľby do obecného zastupiteľstva skončili nasledovne:
RNDr. Michal Konečný, PhD. – 489 hlasov; Prof. Mgr.
Miroslav Daniš, CSc. – 431 hlasov; Juraj Deák – 349
hlasov; Marián Bobrík – 348 hlasov; JUDr. Dušan Šebok
– 336 hlasov; Dáša Tóthová – 316 hlasov; Ing. Katarína
Smiešková – 281 hlasov; Beata Podolská- 268 hlasov;
Alojz Koiš – 266 hlasov; Mgr. Ľubomír Tuchscher –
241 hlasov. Uvedení kandidáti boli zvolení následne za
poslancov OZ okrem JUDr. Dušana Šeboka, ktorý ako
starosta uvoľnil poslanecké miesto 10. v poradí Mgr. Ľ.
Tuchscherovi.
Ďalšie poradie : Róbert Kiss – 233 hlasov; Milan Róka
– 226 hlasov; Ivan Gräczer – 225 hlasov; Martin Slávik –
211 hlasov; Ing. Roman Grell – 210 hlasov; Dagmar Petrová – 190 hlasov; Ing. Drahomír Vorlíček – 165 hlasov;
Bc. Andrea Horváthová – 98 hlasov; Stanislav Benovič
– 98 hlasov; Miloš Dobda – 56 hlasov; Jozef Šléz – 32
hlasov.
M.D
POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom
Kráľovej pri Senci, ktorí mi v komunálnych voľbách
v novembri 2014 odovzdali svoj hlas. Túto dôveru si
veľmi vážim. Počas môjho štvrtého volebného obdobia
na poste poslankyne sa budem snažiť túto dôveru nesklamať. Zároveň ďakujem všetkým členom môjho tímu,
ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli v predvolebnej
kampani.
Smiešková Katarína

Životokolo
okolonás
nás
Život

IX. ROČNÍK OSLÁV DŇA OBCE

KRÁĽOVSKÁ SLÁVNOSŤ
udalosti z našej minulosti, ale aj súčasnosti.
Deviate Kráľovské slávnosti sa
začali už v ranných hodinách slávnostnou svätou omšou a športovými
podujatiami : stolnotenisovým turnajom v školskej telocvični a súťažou
družstiev mladých hasičov. V príjemnom prírodnom prostredí za pekného
slnečného počasia bola v poobedňajšom čase oficiálne otvorená tretia časť
cyklotrasy, vybudovaná po ľavom
brehu Čiernej vody, od historického
secesno-barokového mosta po most
na Jurajov dvor /bývalá Šlachtiteľská
stanica Semex / v dĺžke 1650 m. Vybudovala ju firma Cesty a.s. Nitra, ktorá
vyhrala výberové konanie na získanie
zákazky, financovanej s eurofondov.
Slávnostnú pásku prestrihli starosta A.
Koiš, za účasti zástupcov dodávateľa
stavby a Povodia Dunaja. Účastníkov
sprevádzala rezkými tónmi dychová
hudba z Ivanky pri Dunaji. Účastníci
sa následne presunuli do strediska zábavy na Sigótku. Počas slávnosti bol
sprístupnený aj Náučný chodník okolo
rieky Čierna voda, ktorý formou oznamovacích panelov prináša informácie
o faune a flóre v našej obci.
S kultúrnym programom sa o dobrú náladu postarali žiaci našej základnej školy. Ďalej to bola hudobná
produkcia Martina Jakubca s názvom
„Šláger čurbec paráda“. Vtipné slovo a hudba povzniesli dobrú pohodu
účastníkov. Túto veselosť udržiavala
aj country music z Bratislavy. Zábava

bola ukončená diskotékou s Robertom
Matejkom. Hudbou a tancom sa zabávali účastníci osláv až do samého rána.
Povznesenú náladu a chuť zabávať
sa vhodne doplnilo chutné občerstvenie. Vzácny srnčí guláš ponúkli poľovníci, paprčkový guláš bol z kuchyne
pánov Ing. J.Bognár – I.Keszöcze.
S chutným bravčovým gulášom hostili
účastníkov osláv MVDr. Jozef Kašuba
a Ing. Dušan Stanislav. Z pekárne Ing.
D. Stanislava ponúkali aj čerstvé pečivo- štrúdľu, pagáče a šišky.
Ako obyčajne, neodmysliteľným
pre hostí bolo občerstvenie, ktoré až
do rána poskytovali naši „hasiči“.
Obecných osláv sa zúčastnili aj starostovia okolitých obcí s manželkami.
Tohtoročné slávnosti sa opäť vydarili
k spokojnosti všetkých zúčastnených
a priniesli nielen bohatý program, ale
mnohé stretnutia a zážitky, ktoré ostanú v našich mysliach a budujú obecnú
tradíciu spolupatričnosti a vzájomného
poznávania sa.
Tibor Filipovič
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V našej obci sa úspešne ujala novodobá tradícia, keď sa občania a priatelia obce stretávajú počas osláv Dňa
obce, aby si pripomenuli založenie
a históriu nášho obecného spoločenstva. Keď si dokážeme uvedomiť
a pripomínať skutočnosti z našej
histórie, určite lepšie pochopíme aj
prítomnosť. Vedieť kto sme, odkiaľ
sme prišli a kam smerujeme , je pre
každého človeka a celú spoločnosť
dôležité.
Tradícia je súhrn obyčají, pravidiel a zvyklostí, zdedených a odovzdávaných z generácie na generáciu.
Môžeme s radosťou konštatovať, že
v novodobej histórii našej obce, resp.
v súčasnej dobe sme zaviedli túto peknú a milú tradíciu. Tento rok /2014/ sa
už po desiaty krát naši občania stretli
pri príležitosti Kráľovskej slávnosti a
spoločne si pospomínali a pobavili sa.
Takto si občania okrem hodov, ktorými si pripomínajú zasvätenie kostola a kaplnky svojim patrónom, majú
teda ďalšiu príležitosť na uchovávanie
a oživovanie si spomienok na mnohé
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Najdôležitejšou náplňou našej činnosti je ochrana pred vznikom požiarov, preto sa najmä v letnom období
zameriavame na prevenciu formou
plagátov, umiestnených na obecných tabuliach. Našu pripravenosť
na zásahy v prípade požiaru zvyšujeme tréningami a preverovaním
schopností na súťažiach. Postupne
dopĺňame technické aj materiálové
vybavenie DHZ. Zakúpili sme ďalšie zásahové obleky, topánky a prilby, hasiace vaky, laná, upínače a tiež
koberec na našu pohárovú súťaž. Po
ukončení súťaží na jeseň tohto roku
sme boli na servisnej prehliadke so
súťažnou striekačkou PPS. Upravili sme si priestory pred zbrojnicou a staráme sa o vysadenú zeleň.
V zimných mesiacoch sme svojpomocne repasovali zásahovú striekačku PPS 12, za čo patrí poďakovanie
veliteľovi P. Mesárošovi a A. Čaputovi. Zazimovali sme techniku a v novembri sme sa zúčastnili stretnutia
dobrovoľných hasičov s ministrom
vnútra SR Robertom Kaliňákom,
na ktorom sa bilancovala úspešnosť
projektu celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku. Hovorilo sa tu
o kladoch ale aj nedostatkoch. Boli
sme informovaní o odovzdávaní nových hasičských vozidiel Iveco Daily, protipovodňových balíčkoch ako
i možnostiach repasovania starých
hasičských áut.
V letnom a jesennom období naša
súťažná sezóna vrcholí. Skoro každý

týždeň sme chodili na súťaže. Boli
sme na Veľkoúľanskej 1200, na ktorej
sa súťaží podľa starých pravidiel /rozhadzovanie hadíc/, kde sa konala aj
štafeta. Potom sme sa zúčastnili ďalších pohárových súťaží, na ktorých
sa súťažilo tzv. hurá systémom. Boli
to súťaže v Dvorníkoch, Pavliciach,
Dolných Janíkoch, Kyselici, Pezinku,
Zelenči, Podunajských Biskupiciach,
Zlatých Klasoch ale aj na východe
Slovenska, v Batizovciach.
Uskutočnili sme celý rad podujatí
aj mimo súťažnej činnosti. Bola to napríklad stanovačka s našimi najmladšími hasičmi na termálnom kúpalisku
v Diakovciach, kde sme sa potrápili
so stavaním stanov. Opekalo sa, mali
sme nočné kúpanie, varili sme guláš,
ale aj chutné lievance. Koncom letných prázdnin sme začali s tréningami, nakoľko v rámci septembrových
obecných osláv sme organizovali pohárovú súťaž mladých hasičov a to
už 3. ročník „O pohár starostu obce“.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev
z okolitých obcí. Súťažilo sa v požiarnom útoku, ktorý je pre deti najväčším
lákadlom. Vyhralo družstvo zo Zelenča B, druhé bolo družstvo z Blatného
a tretie naše družstvo starších hasičov.
Mladší sa umiestnili na 7. mieste. Prvé
tri družstvá získali poháre. Každý člen
dostal medailu a tašku plnú darčekov.
Detské družstvá sa zúčastnili aj branného preteku v Blatnom, kde sa im
darilo. Hliadka mladších bola druhá
a starší skončili tretí. Podobný branný
pretek organizovali aj hasiči zo Slád-
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Z činnosti
dobrovoľného hasičského zboru
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Súťaž mladých hasičov počas kráľovských slávností

kovičova, ktorý sa konal vo Vincovom
lese. Mali sme tam tri hliadky. Starší
skončili na piatom mieste, mladší na
štvrtom a prvom mieste.
V zimných mesiacoch naši mladí
hasiči trénujú každú sobotu v telocvični. 6. decembra sme pre nich pripravili
mikulášsky večierok, na ktorom sme si
zaželali krásne Vianoce a úspešný nový
rok. Pripravili sme tu pre nich celý rad
hier a občerstvenie. Na záver si každý
zobral spod stromčeka darček.
V septembri sme zorganizovali
už 27. ročník pohárovej súťaže hasičských družstiev „Kráľovský pohár“. Na precízne pripravené ihrisko
s dvoma súťažnými dráhami prichádzali prvé hasičské družstvá už okolo
poludnia. Do jednej hodiny popoludní, kedy súťaž začala sa ich zišlo 32.
Súťaž začala nástupom družstiev a
vztýčením slovenskej a hasičskej zástavy. Pozvanie prijali riaditeľ HaZZ
Pezinok Ing. E. Moťovský, generálny
sekretár DPO SR V. Horváth, čestný
prezident DPO SR JUDr. J. Minárik,
predsedkyňa UzV Pezinko-Seneckého D. Mesarošová, veliteľ ÚzV Pk-Sc
F. Daniš, starosta obce A. Koiš ako
i hlavný rozhodcovia M. Blaho a J.
Tóth.
Po hymne sa ujala slova predsedníčka DHZ Kráľová pri Senci L. Čaplová, ktorá privítala všetkých hostí,
rozhodcov, družstvá, sponzorov ako
i divákov a priaznivcov. V rámci príhovoru privítala aj naše družobné mužstvo z Batizoviec a pripadla jej ešte
jedna milá povinnosť - zablahoželať
našej aktívnej členke Olinke Čaplovej
k jej životnému jubileu a odovzdať jej
dar v mene DHZ. Pri tejto príležitosti
jej predsedníčka ÚzV Pk-Sc odovzdala medailu „Za zásluhy“. Potom sa ujal
slova starosta obce p. A. Koiš, ktorý
všetkých privítal a poďakoval DHZ
za zorganizovanie tohto podujatia.
Vzhľadom na to, že už nekandidoval
na starostu obce a bola to jeho posledná súťaž vo funkcii starostu, poďakoval DHZ za veľmi dobrú spoluprácu
a pomoc a odovzdal plakety s poďakovaním predsedníčke L. Čaplovej,
tajomníčke V. Gašparovej, veliteľovi
P. Mesárošovi a strojníkovi J. Deákovi.
Aj touto cestou sa mu chceme ešte raz
poďakovať za ocenenia a zaželať mu
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družstvo zo Sládkovičova B. s časom 14,62 s.
Popri súťaži sme pripravili aj
zábavu pre deti v podobe skákacieho hradu, cukrovej vaty, kreatívnej
tvorby, kreslenia na tvár, či fúkanie
balónov.
Nezabudnuteľnou atrakciou bolo
prelietavanie lietadla nad ihriskom,
ktoré urobilo letecké snímky a zhadzovalo cukríky.
V rámci vyhodnotenia celej súťaže bolo ocenených prvých šesť družstiev z každej kategórie. Záverom
súťaže bolo poďakovanie rozhod-

Ženské družstvo počas súťaže
v ďalšom živote veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.
Záverom vystúpil s príhovorom
čestný prezident, ktorý poďakoval
za možnosť už dlhé roky sa zúčastňovať tohto kvalitného podujatia a
zaželal všetkým veľa šťastia nielen
v súťaži ale aj v živote.
Po úvodnom otvorení mohla začať
súťaž. Ako prvé štartovali naše dievčatá, ktoré nakoniec obsadili šieste
miesto z deviatich ženských družstiev. Prvé skončili dievčatá zo Zelenča s časom 18,17 s. druhé boli zo
Suchej nad Parnou a tretie z Paty.
V polovici súťaže prišlo avizované
prekvapenie. Naši starší členovia sa
na výročnej členskej schôdzi doslova
„naštartovali“, že aj oni budú súťažiť,
ale so starou striekačkou PPS 8, ktorú
spojazdnili, opravili a vyzdobili. Kúpili si nové oblečenie a vystúpili s ukážkou hasičského útoku. Bola to ukážka
dobového útoku z čias ako sa súťaži-

lo v minulosti. Mali ťažké opasky so
sekerkami, prilby, každý mal na uniforme svoju hodnosť. Útok začínal
pripochodovaním na štartovú čiaru
a podaním hlásenia. Súťažilo sa so 4
savicami, hadice, rozdeľovač aj prúdnice sa nosili zo základnej čiary a potom sa rozhadzovali. Bolo to krásne
spestrenie súťaže. Toto družstvo malo
najviac divákov a zožalo najdlhší potlesk.
V kategórii mužov súťažilo 23
družstiev a naši muži sa umiestnili na
11. mieste. Prvé bolo družstvo z Topoľčianok s časom 14,53 s. druhé
skončilo Sládkovičovo B, a tretie Voderady.
Paralelne s hlavnou súťažou prebiehala aj súťaž hasičských družstiev tzv. losovačka /každý účastník
si vyžreboval pred štartom činnosť,
ktorú potom robil/. Bol to už 2. ročník „Ceny Petra Zajaca“, ktorý organizujeme na jeho počesť. Tu vyhralo

com, pozvanie všetkých na diskotéku a vypúšťanie balónov šťastia.
Súťažnú sezónu sme zavŕšili slávnostným ukončením výcvikového
roka, kde sme vyhodnotili súťažný
rok, poďakovali sa súťažiacim a vytýčili si nové ciele na ďalší rok.
Okrem týchto aktivít boli sme
nápomocní obecnému úradu pri organizácii obecného dňa, cyklistických
pretekov či kráľovského behu. Robili
sme asistenčnú službu pri lampiónovom sprievode. V júli našu organizáciu
navštívila delegácia hasičov zo Slovinska, ktorá si prezrela našu zbrojnicu
a techniku. Podebatovali sme o hasičskom živote a vymenili si upomienkové darčeky. V októbri sme v Hrubom
Šúri v spolupráci s HaZZ Pezinok robili ukážku zachraňovania osôb z havarovaného auta, hasenie požiaru a odvoz ranených záchrannou službou.
Aj touto cestou sa ešte raz chceme
poďakovať najmä všetkým členom
hasičského zboru za ich aktivitu,
starostovi a obecnému zastupiteľstvu ako i všetkým sponzorom za ich
pomoc a podporu. Zároveň by sme
chceli popriať všetkým občanom
šťastný Nový rok 2015.
Viera Gašparová
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Blahoželanie Olinke Čaplovej k jej životnému jubileu

Branný pretek v Blatnom.
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Pomáhajme si kde sa dá
Človek je tvor spoločenský. Každodenne sa stretáva s ľuďmi a vzájomne
si želajú všetko dobré. Žijeme zložitý
čas a často si ani neuvedomujeme ako
dni a roky letia. Kvapka času je ako
vzácny drahokam na ľudskej dlani.
Ako kvapka krvi. A na tých vašich dlaniach sa jagajú tisíce kvapiek vzájomnej pomoci. Ako drahokamy. Pomáhame si kde sa dá a ďakujeme každému
jednému z vás, že nás podporujete.
Koncom leta sme zorganizovali
trojdňový zájazd do hlavného mesta
ČR, do Prahy, ktorého sa zúčastnilo 53 ľudí rôznej vekovej kategórie.
Náročný program zvládli deti, aj tí
skôr narodení. Bol to naozaj vydarený zájazd. V septembri sme mali tretí
odber krvi v tomto roku a zúčastnilo
sa ho 37 darcov krvi: A.Ferancziová,
P. Kucejová, M. Lukáč, M. Linduška,
J. Lindušková, S. Tatár, R. Ruman, R.
Molnárová, Z. Holetzová, P. Koiš, L.
Ježovič, M. Káčerová, L. Deáková, P.
Podolský, M. Demovič, Marek Mačaj,
K. Konečný, M. Kováč, J. Scholczová, E. Révayová, V. Súkeníková, M.
Guldanová, O. Meszároš, P. Vrauko,
Ľ. Kľúčik, R. Tengeri, I. Németh, Š.
Kučera, R. Klenovský, M. Blaho, S.
Vargová, V. Gašparová, D.Deáková,
Z. Gašparíková, A. Stanislavová, S.
Čaputa, A. Kostolanská.
Mesiac október je mesiacom úcty
k starším a aj náš MS SČK pri tejto
príležitosti navštívil starých a chorých členov. Obdarovali sme ich malými balíčkami.
November už tradične patrí spoločenskej akcii, akou je Katarínska
zábava, ktorá bola príjemným navodením atmosféry adventu. K vianočnej nálade určite prispeli aj vianočné
trhy v Brne, kde sme mohli ochutnať
tradičnú českú kuchyňu.
V priebehu roka sa zúčastňujeme
diania v obci. Cyklistické preteky, beh
zdravia, hasičské súťaže, rybárske
preteky, dni obce sú podujatia, kde zabezpečujeme zdravotný dozor z radov
našich členov výboru.
V budúcom roku nás čaká zaujímavý program, ktorý pre vás pripravujeme. Dávam už teraz do pozornosti, že pred veľkou nocou by sme
chceli spraviť jarnú burzu ručných
prác, spojenú s predajom a na jeseň
výstavu ovocia a zeleniny. Pripravte
si cez dlhé zimné večery všetko to, čo

vedia vaše šikovné ruky a ruky majstrov zhotoviť.
Na záver sa chcem poďakovať
v mene celého výboru ČK všetkým
sponzorom, ktorí nám v tomto roku
podali pomocnú ruku pri plnení našich plánov. Ďakujeme pánovi starostovi Alojzovi Koišovi, poslancom
OZ K p/S, prof. Miroslavovi Danišovi Csc., Bella Bianca Galovičovej,
MUDr. R. Baránovi, PROFI GROUP
3, MI GEO Marek Roka, Bognár mäso
Tonkovce, Agentúre APJ, ABW Kráľová pri Senci, stolárstvu p. Heriča,
AGROMAČAJ s.r.o., súkromnému
roľníkovi Michalovi Koišovi, Beauty
Centrum Senec, rod. Richarda Farkaša, rod. Martina Čepela, rod. Ivana Krivosuckého, rod. Milana Roku,
rod. Alexandra Szabu, rod. Imricha
Keszöczeho, rod. Milana Mačaja, rod.
Jozefa Révaya, rod. Dušana Šeboka,
rod. Pavla Blahu, rod. Milana Šuplatu, rod. Koišovej a Bednárovej, rod.
Withalmovej, rod. Sivoňovej, rod. Bubeníkovej, p. farárovi Kuľkovi, Polakovičovej Zuzke, Filipovičovej Anne,
Kostolanskej Alene, Brondošovej
Anke, Štiglicovej Janette, Graczerovej
Ružene, Mafinovi Antonovi, Aulitisovi
Samuelovi, Zelenine Sedalovej, TOMDUS Bánoczký, Intersad Kráľová
p/S, Hostincu u Petra, ALICA - Alica
Benická, Sklenárstvu Sedlárik, Vašši
kovošrot, Záhradnej technike Kubovčák, Farby - laky pri Kauflande Senec,
Autronic Senec, Potravinám Bognárová, Textilu Dadová, Kaderníctvu
Andrea Bobríková, Kaderníctvu Silvia
Kubovičová, Potravinám Packa, PD
Kráľová pri Senci, Kvety Eva Senec,
Nábytok JOSK Senec, Papiernictvu
M. Tóthová, Senec, rod. Turancovej +
kolektív, Občerstveniu Eva.
Poďakovať sa chcem aj odchádzajúcim členom výboru p. Štefánii Koišovej a Jánovi Žemličkovi za ich dlho

Katarínska zábava

ročnú prácu, obetavosť a humanitu vo
výbore MS ČK.
Nový rok nie je len deň v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí
a určenie si nových cieľov, ktoré by
sme počas nastávajúceho roka chceli
uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia
sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o
sebe pestrý a každého z nás postretli aj
zlé dni, naplnené trápením, smútkom
a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé,
radostné a šťastné. A na tom dobrom
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci
začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Želám Vám viac krajších dní ako
tých horších, viac lásky ako nenávisti,
viac hojnosti a radosti ako smútku a
trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Termíny odberu krvi pre rok
2015:
21. január 2015,
20. máj 2015,
23. september 2015
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA ČK
V roku 2014 nás opustili títo členovia ČK
Emília Deáková; Gabriela Šimnová;
Mária Uherčíková; Štefan Tóth

Spomíname

V roku 2014 sa dožili okrúhleho
životného jubilea títo členovia ČK
60 rokov
Čaplová Oľga, Jedličková Angela,
Konečný Michal, Pomichalová Helena, Róková Anna
70 rokov
Čengelová Mária, Filipovičová
Mária, Guldan Jozef, Ingeli Ladislav,
Valent Michal, Withalmová Eva
80 rokov
Pinčeková Mária, Sedlárik Ladislav.
Štiglicová Mária, Trtolová Blanka
90 rokov
Bilčík Teodor
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia do ďalších rokov.
J. Koišová

V slnečnú nedeľu, 26.októbra 2014 sa
zišli v Obecnom klube v Kráľovej pri
Senci záujemcovia na obnovenie činnosti
záhradkárov a drobnochovateľov v obci.
Pozvanie na toto stretnutie prijal aj prof.
Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr.h.c.
Vo svojom vystúpení sa zameral na
podrobnejšie predstavenie základných
druhov ovocia a všetkých prítomných
zaujal veľmi podnetnou prednáškou.
Podelil sa s prítomnými o jeho mnohoročné skúsenosti. Spomenul nielen najnovšie ale i staršie odrody jabĺk, hrušiek,
čerešní, marhúľ, broskýň, ríbezlí, egrešov, ringlôt, malín, jahôd, orechov, višní,
dúl, moruší, rakytníka, fíg, kivi a iných

menej rozšírených, ale zato potrebných
druhov ovocia. V následnej zaujímavej
a podnetnej diskusii sa prítomní účastníci podujatia pýtali na rôzne problémy,
s ktorými sa stretávajú počas roka pri
pestovaní ovocia, zeleniny či viniča. Samozrejme spomenutý bol aj med a jeho
nezastupiteľné miesto v ovocinárstve a
zdravej výžive. Záujem o túto tému prejavili viacerí naši spoluobčania, nakoľko
v obci je niekoľko producentov medu.
Prítomní si tu mali možnosť zakúpiť časopis Sady a vinice, ako aj odborné publikácie Záhrada pre krásu či Rok v ovocnej záhrade.
Na záver boli prítomným rozdané
prieskumné lístky, na základe ktorých sa
zistí predbežný záujem o členstvo a prácu v Kráľovskom klube záhradkárov
a drobnochovateľov. Už počas podujatia
bolo odovzdaných vyše 40 vyplnených
lístkov a ďalšie môžu záujemcovia odovzdať i priebežne. Pán prof. Hričovský
prisľúbil, že osobne príde na ďalšie
stretnutie, keď bude obnovený záhradkársky klub, ktorý má v našej obci bohatú tradíciu a minulosť. Veď už v období

prvej ČSR u nás pôsobil jeden z významných funkcionárov poľnohospodárskeho a záhradkárskeho zväzu Štefan
Tóth. Na jeho činnosť nadviazal Štefan
Hagara a neskôr Imrich Keszöcze, ktorý
je dodnes vyhľadávaným odborníkom
v oblasti záhradkárstva v celom kraji.
Aj on sám veľmi dobre pozná profesora Hričovského, ktorému sa touto cestou
chcem v mene všetkých účastníkov podujatia poďakovať, že si našiel čas a prijal
pozvanie na stretnutie, ktoré nás obohatilo a inšpirovalo.
Ing. Smiešková Katarína

Život okolo nás

Stretnutie záhradkárov

Krmešský advent
Tohtoročné predvianočné adventné stretnutie občanov a priateľov našej obce sa uskutočnilo 20. decembra už tradične v krmešskom parku pri Kaplnke Božieho srdca. Počasie
podujatiu príliš neprialo, pretože pofukoval studený vietor a neprišla ani dlho očakávaná
snehová pokrývka. Adventný program začal o tretej hodine poobede príhovorom zástupcu starostu, prof. Miroslava Daniša. Po ňom vystúpili s deti zo Základnej školy. Na podujatie i napriek zlému počasiu prišlo neúrekom návštevníkov. Aj keď tento rok neprišiel
Mikuláš so sladkosťami pre deti, prišiel anjel s čertom a z obrovského koša rozdávali
plyšové zvieratká, ktoré vyvolávali na detských tvárach radosť a dobrú náladu. Dospelých
zase zahriala obecná kapustnica, ktorú navaril pán Janko Žemlička a pri obsluhe asistovali Renáta Kopecká a novozvolená predsedníčka poslaneckej komisie kultúry a športu OZ, Beáta Podolská. So sponzorským pečienkovým gulášom prišli na podujatie pán
Imrich Keszöcze a Ing. Jozef Bognár. Združenie rodičov školy ponúkalo návštevníkom
vianočný grog, cigánsku a chutné placky. Školáci mali stánok s vianočnými ikebanami
a ozdobami. Predávala sa aj medovina, výrobky z medu, včelieho vosku a iné darčekové
predmety. Atrakciou podujatia bol symbolický Betlehem so živými zvieratkami a vatra,
ktorej teplo tohto roku naozaj hrialo, ale v silnom vetre aj trochu ohrozovalo bezpečnosť
neďaleko stojaceho Betlehemu, postaveného z horľavého šúpolia. Nič sa však našťastie
nestalo a dobrá nálada pretrvala do neskorých večerných hodín.
m-d
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Štátne vyznamenanie Ruskej federácie
pre Miroslava Daniša
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Za dlhoročnú prácu v oblasti vedy
a kultúry bol prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., poslanec obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, ocenený
vysokým štátnym vyznamenaním,
Puškinovou medailou. Toto ocenenie mu 4. novembra 2014 v moskovskom Kremli udelil prezident Ruskej
federácie, Vladimír Putin.
Od roku 1999 sa Puškinova medaila ako vysoké štátne vyznamenanie Ruskej federácie udeľuje občanom Ruska a cudzincom, ktorí sa
svojou dlhoročnou činnosťou zaslúžili o rozvoj v oblasti kultúry, vzdelávania, humanitných vied, literatúry
a umenia. Toto vyznamenanie okrem
iného symbolizuje zásluhy za zachovanie kultúrneho dedičstva a udeľuje
sa za zbližovanie a vzájomné obohacovanie kultúr a národov.
Medaila Puškina je vyrobená zo
striebra. Na jej lícnej strane sa nachádza portrét A. S. Puškina. Rub zdobí
reliéf Puškinovho podpisu a poradové číslo medaily. Doposiaľ ňou bolo
ocenených okolo 800 významných
osobností z Ruska a mnohých krajín celého sveta. Zo susednej Českej
republiky ju v roku 2007 dostal bývalý český prezident Václav Klaus.
Okrem Miroslava Daniša boli tento
rok medailou Puškina ocenené ďalšie významné osobnosti z viacerých
krajín sveta. Z Írska to bola Fiona
Corcoran, charitatívna pracovníčka,
zakladateľka a riaditeľka organizácie The Greater Chernobyl Cause;
z Japonska známa osobnosť a mecenáška Joko Nagae Ceschina; z Južnej Kórey Sun-Min Kim, generálna
riaditeľka kultúrno-vzdelávacieho
centra Puškinov dom; zo Švédska
Karl Lennart Samuelson, vedecký
výskumník Inštitútu tranzitnej ekonómie v Štokholme; z Talianska
Silvia Buriny, riaditeľka Centra pre
ruské kultúrne štúdia na Univerzite
Ca’ Foscari v Benátkach a z Etiópie
lekár Tebebe Jemane Berhan, riaditeľ lekárskej kliniky v Addis Abeba.
Profesor Miroslav Daniš počas
svojho viac ako 25 ročného pedagogického pôsobenia absolvoval celý
rad študijných a výskumných pobytov na univerzitách v Rusku, Ukrajine, Azerbajdžane, Česku a iných

krajinách, pričom jeho pobyty boli
často krát spojené s prednáškami na
daných univerzitách.
Od roku 1994 je vedúcim Katedry všeobecných dejín a v tejto funkcii
pôsobí dodnes. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä
na dejiny Východnej Európy a dejiny
vzájomných vzťahov medzi jednotlivými slovanskými štátmi (predovšetkým rusko-slovenské vzťahy). Je
autorom viacerých monografií, učebníc nielen pre vysoké ale aj základné
školy a viac ako dvesto vedeckých a
odborných štúdií a článkov, publikovaných nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Okrem toho pôsobí ako člen
odborných a vedeckých spoločností
a vedeckých rád, napríklad Slovensko-ukrajinskej spoločnosti, Slovensko-

-ruskej spoločnosti, Slovenskej historickej spoločnosti a iných.
V rokoch 1998–2000 pôsobil
ako šéfredaktor časopisu Historická revue a od roku 1992 je hlavným
redaktorom regionálneho časopisu
Kráľovské zvesti. Je zakladateľom
a predsedom redakčnej rady dvoch
vedeckých zborníkov Acta historiae
Posoniensia a Byzantinoslovaca.
Okrem vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa Miroslav Daniš venuje aj umeleckej tvorbe. Je
členom Spolku slovenských spisovateľov a od roku 2000 do dnešných
dní vydal sedem básnických zbierok
(napr. Architektúra lásky, Dláždičov sen, V ľudskej koži, Čiernobiela
z porcelánu a iné), ktoré ocenili viacerí literárni kritici.
Určite nezanedbateľná je jeho kultúrna a verejná práca v rámci obce
Kráľová pri Senci, kde už od roku
1991 pôsobí na najrôznejších postoch
v rámci obecného zastupiteľstva.
Tvorba a činnosť Miroslava Daniša je široká a jeho kultúrno – vedecký
zástoj v slovenskej kultúre v širšom
európskom kontexte bola ocenená
tohto roku vysokým štátnym vyznamenaním Ruskej federácie, medailou
Puškina. Je to určite ocenenie aj pre
obec v ktorej žije od svojich štyroch
rokov a ktorej meno je zaznamenané
vo výnose prezidenta Ruskej federácie pri príležitosti udelenia tohto prestížneho ocenenia.
Lukáš Rybár

Život okolo nás

Obec Kráľová pri Senci a Cyklistický klub TOPGRASS Hurbanova VES

a CK Falange Bratislava

usporiadali 20. kolo cyklistických pretekov SP Masters

MERIDA ROAD CUP 2014
SZC-CPV

Veľká cena Kráľovej pri Senci
3.ročník

Miesto a dátum:
Riaditeľ pretekov:
Tajomník pretekov:
Zdravotná služba:
Hlavný rozhodca:
Kancelária:
Štartovali:
Štartovné:		
Trať:
Profil trate:		

Králová pri Senci, sobota 13. septembra 2014 o 9,00 hod.
Alojz Koiš, starosta obce
Ing. Ján Hollý
Zdravotná služba v Senci
Zdenek Holba
Technické ustanovenia:
Športový areál v Kráľovej pri Senci, miesto štartu a cieľa.
Registrovaní pretekári s platným štartovným číslom pre rok 2014 v poradí podľa štartu
kategórií muži B, masters A, B, C, ženy, D, E, F
5 €, všetky kategórie okrem vloženého preteku.
Pravotočivý 9 km okruh: Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji,
Kráľová pri Senci.
Takmer absolútna rovina.

Približne o 13:30:00 – vložený pretek pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka ZŠ Kráľová pri Senci, pre všetkých
cyklistov z obcí, ktorými prechádzajú cyklistické preteky.
Ceny :
Podľa organizačnej smernice Masters 2014 boli odmenení prví traja pretekári v poradí.
Vložený pretek - medaily pre každú kategóriu.
Občerstvenie:
Občerstvenie bolo zabezpečené na štadióne.
● Výsledkové listiny nájdete na

www.cyklistikaszc.sk;

Sponzori preteku: FARM PROFI s.r.o., Modra, Topgrass Hurbanova Ves, J.H.J. plus Audit, s.r.o. Bratislava,
Hotel Nitra, Bauer- poisťovací maklér, Michal Čapla, Peter Terneny

Vložený pretek na jedno kolo (okruh 9 km), ktorého
sa mohli zúčastniť naši občania skončil nasledovne:
Kategória dospelých: 1. Radomír Bobrík (13:34)
2. Ladislav Kocman (13:59)
3. Ján Král (14:03).
Kategória žiakov:
1. Adam Mathé (14 : 50 )
2. Dominik Roman (16:53)
3. Roman Koiš (17:46).
Z dievčat sa na peknom celkovo piatom mieste
umiestnila Laura Dobdová (28:05).
					
M. Daniš
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Športový klub armwrestlerov
pokračuje v úspešnej reprezentácii
Kalendárny rok nám opäť ubehol a už tradične si v
tomto čase pripomíname dosiahnuté úspechy a hodnotíme čo sa nám podarilo zrealizovať. Bola to predovšetkým reprezentácia klubu na domácich i medzinárodných
súťažiach v armwrestlingu – pretláčaní rukou, ale tiež
realizácia športových podujatí v našej obci (stolný tenis,
armwrestling).
Začiatkom roka 2014 (25.1.) sme zavítali do neďalekého Červeníka, kde sa konalo 4. kolo súťaže Slovenskej
národnej ligy pretláčania (SNLP). Klub reprezentovali štyria pretekári a vybojovali v kategórii juniori (80
kg) Dominik Vida PR (pravá ruka) 5. miesto a ĽR( ľavá
ruka) 6. miesto, v mužských kategóriách do 75 kg M.
Mikécz obsadil (PR) 5. miesto a (ĽR) 7. miesto, nad 90
kg Matej Vrbovský (ĽR) 9. miesto a (PR) 11. miesto. V
ženskej kategórii + 60kg pridala ľavou i pravou rukou
Dagmar Petrová zhodne 3. miesto.
Prvú februárovú sobotu sme naše súťažné ambície
pretavili do viacerých cenných kovov na medzinárodnej
súťaži Golemova ruka, ktorá sa konala v Českej republike v Brne (1.2.). Tu pre náš klub vybojoval D. Vida
(juniori 70kg) 2. miesto pravou i ľavou rukou, D. Petrová (ženy + 65kg) 1. miesto pravou i ľavou rukou a M.
Vrbovský (muži +90kg) 4. miesto pravou i ľavou rukou.
Počas nasledujúcich zimných mesiacov sme sa koncentrovali hlavne na kvalitnú prípravu a zlepšovanie techniky pretláčania.
V marci (8.3.) naše kroky smerovali opäť do Čiech,
kde sme reprezentovali Slovensko a aj náš klub na medzinárodnej súťaži juniorov do 21 rokov (X. Visegrád
junior grand prix). Klub reprezentovali dvaja naši juniori
D. Vida a M. Vrbovský. Viac sa darilo Dominikovi ktorý v kategórii do 70 kg získal 3. miesto v pravej ruke a na
ľavú ruku bol piaty. Matej obsadil vo veľmi silnej a početnej konkurencii v kategórii nad 90 kg 14. miesto v ľavej ruke a 16. miesto v pravej ruke. Celkovo sme ale ako
reprezentácia Slovenska s vysokým bodovým prevýšením doslova prevalcovali ostatné zúčastnené krajiny a aj
zásluhou našich reprezentantov sme získali prvé miesto v
hodnotení krajín a putovný pohár. Následne 29.3. sme sa
zúčastnili prestížnej medzinárodnej súťaže Senecká ruka
(už 21. ročník), ktorá bola zároveň aj posledným kolom
SNLP a poslednou možnosťou získať body do celkového
hodnotenia SNLP. Na tejto súťaži sa naši reprezentanti
opäť „nestratili“ a pre klub D. Petrová v silne obsadenej
kategórii (+60 kg) získala pekné 4. miesto na pravú ruku
a 7. miesto na ľavú ruku. V katerórii juniorov do 70 kg po
strastiplnom ale nakoniec úspešnom zhadzovaní hmotnosti sa výborne darilo D. Vidovi, ktorý s prehľadom
zvíťazil a nedal šancu konkurencii v pravačke a na ľavú
ruku pridal 3. miesto. Zástupcu klubu sme mali aj v katergórii masters, kde R. Mihok (90kg) získal 7. miesto v
pravej ruke. Bolo obrovským prínosom, že všetky finálové zápasy boli na živo prenášané a mohli sme ich vidieť
aj v TV (Slovak sport) čo určite prispelo k propagácii a
priblíženiu pretláčania rukou verejnosti. V tomto termíne ďalší naši dvaja členovia D. Petrová a M. Vrbovský

D. Petrová na majstrovstvách sveta

úspešne absolvovali kurz Rozhodcu III. triedy a úspešne
zložili teoretické i praktické skúšky. V súčasnej dobe tak
máme k dispozícii ako klub troch rozhodcov pretláčania
rukou s platnou licenciou (tretím je R. Brettschnieder).
V apríli nás čakali 20. Majstrovstvá Slovenska juniorov, na ktoré sa za náš klub dosiahnutými výsledkami nominoval D. Vida v katergórii do 70 kg. Dominika opäť
troška potrápilo zhadzovanie hmotnosti i keď sa to zrejme podpísalo pod jeho menšie zaváhanie. Po výborných
výsledkoch z predchádzajúcich súťaží nakoniec v pravej
ruke obsadil 6. miesto a v ľavačke 7. miesto. V apríli
organizovala SAPR stretnutie nádejí pretláčania rukou
na ktorú bol nominovaný za náš klub aj D. Vida. Počas
dvoch dní bol program plný zaujímavých prednášok
vhodne doplnených praktickými činnosťami. Juniori si
zacvičili v posilňovni, naučili sa ako jednoducho možno
trénovať, získali vedomosti z oblasti výživy, tréningu, regenerácie ale i histórii pretláčania.
Nadchádzajúce 24. Majstrovstvá Európy sa konali v
máji v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku, kde sme
síce nemali priameho zástupcu nášho klubu ale naša
členka R. Martinkovičová (trénuje u nás, ale momentálne súťaží za AWK Trnava) obhájila najvyššie pozície
v európskom armwrestlingu a v pravej ruke získala zlato.
Stala sa tak majsterkou Európy a v ľavačke získala 2.
miesto. Celý šampionát sme mali opäť možnosť sledovať
naživo, prostredníctvom TV Slovak sport.
Koncom júna (28.6.) sme úspešne reprezentovali náš
klub na 22. Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa tento rok
konali na Orave, vo Vavrečke. Zišla sa tu celá špička slovenského pretláčania a o napínavé súboje rozhodne nebola
núdza. Nás teší, že jeden z cenných kovov, zásluhou D.
Petrovej putoval do Kráľovej. V kategórii 60+ kg získala
v pravej ruke 2. miesto. a pridala 4. miesto v ľavej ruke. Aj
vďaka týmto výsledkom sa nominovala do reprezentácie
Slovenska na septembrové Majstrovstvá sveta.
V lete, po krátkom oddychu sme smerovali intenzívne prípravu na začiatok novej sezóny 2014/2015 a tiež na
septembrové Majstrovstvá sveta.
Počas septembrových Kráľovských slávností sme už
tradične organizovali stolnotenisový turnaj o „Pohár sta-
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rostu“. Bol to už jeho štrnásty ročník. V dvoch kategóriách súťažila skoro dvadsiatka 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 M. Čaputa sa tešil z krásneho pohára, ktorý zabezpečil Obecný
úrad a víťazovi ho odovzdal p. starosta A. Koiš. Na tomto
mieste by sme tiež radi poďakovali vedeniu ZŠ a p. riaditeľke za zapožičanie priestorov školskej telocvične pre
túto súťaž.
Prvú septembrovú sobotu sa naši športovci zúčastnili
1. kola SNLP – Salamander Cup v Banskej Štiavnici. Toto
kolo sa už tradične koná počas Salamadrových slávností a
klub tu reprezentovali D. Vida (juniori 80 kg) získal zhodne 1. miesto v pravej ruke i ľavej ruke a M. Laky (muži 70
kg) ktorý na svojej premiérovej súťaži získal výborné 4.
miesto v ľavej ruke a pridal 7. miesto v pravačke. O týždeň
neskôr (14.9.) sa v našej obci konali cyklistické preteky
SP masters Merida Road Cup pod záštitou našej obce a
CK Falange Bratislava, kde naši členovia A. Peťovský a
K. Szimeth pomáhali pri zabezpečovaní organizácie pretekov, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
Na druhý deň odcestovala reprezentácia Slovenska na
36. majstrovstvá sveta do Litovského Vilniusu. Našim sa
darilo a domov sme priniesli viaceré cenné kovy. D. Petrová získala v pravej ruke vynikajúce 5. miesto a v ľavačke pridala 7. miesto. R. Martinkovičová získala v ľavej i
pravej ruke zlato a stala sa tak už trojnásobnou Majsterkou
sveta.
V novembri (15.11.) sme vycestovali súťažiť na východ našej republiky, do Hanušoviec nad Topľou na 3.
kolo SNLP. Tu nás reprezentovala v seniorskej kategórii
len D. Petrová (+60kg) a získala 2. miesto pravá ruka
i ľavá ruka, keďže pre chorobu či školské povinnosti sa
ďalší členovia zúčastniť nemohli.
V novembri naši juniori absolvovali v Bratislave oblastné kolo súťaže Silná ruka stredných škôl. Chlapci si
výborne počínali vo svojich kategóriách a svojim súperom
rozhodne nič nedarovali zadarmo. Súťažilo sa len v pravej
ruke. Najúspešnejší bol D. Vida, ktorý zvíťazil s prehľadom v kategórii do 80kg a v absolútke pridal 3. miesto.
Výborne si počínali tiež M. Vrbovský 8. miesto kategória + 80kg a K. Szimeth 9. miesto kategória do 80 kg.
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4. kolo SNLP Červeník 2014

Finále silnej ruky stredných škôl sa konalo 6.12. kde sa
nominoval D.Vida a obsadil v celoslovenskej konkurencii
7. miesto v kategórii do 80 kg.
V decembri si naše fitnescentrum vybrali pre natáčanie
(fotenie) reklamného spotu pre firmu Milka a ich kampaň - Trúfni si na jemnosť. Fotenie prebehlo 1.12. a tvárou kampane bola R. Martinkovičová. Koncom roka
(30.12.) sa v Senci konala už tradičná súťaž v pretláčaní
rukou, Silvestrovská ruka kde nás reprezentovala ziskom
2. miesta D. Petrová. Na záver roka sme sa tak stretli v
dobrej nálade a mohli spolu s ostatnými reprezentantmi
zhodnotiť uplynulý rok.
Okrem súťaží v pretláčaní rukou už v minulých rokoch
nás úspešne reprezentoval na súťaži v naturálnej kulturistike M. Poláček. Na dosiahnuté úspechy z minulého roku
nadviazal tento rok v kategórii do 174 cm na Medzinárodných majstrovstvách SR, kde získal vynikajúce 4. miesto.
Treba podotknúť že v jeho šľapajách ide aj jeho syn Adam,
ktorý tiež úspešne reprezentuje klub. Za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu klubu im gratulujeme a prajeme
veľa elánu do ďalších tréningov, aby sme sa opäť mohli tešiť z krásnych výsledkov. Verím tiež, že sa ich výsledkami
nechajú inšpirovať aj iní nádejní pretekári a na súťažnom
poli uvidíme aj ďalších našich členov.
V úlohe rozhodcov sa po úspešnom zložení skúšok
predstavili traja naši zástupcovia - R. Brettschneider, D.
Petrová a M. Vrbovský. V tomto roku rozhodovali viacero súťaží v pretláčaní rukou, vrátane vrcholných podujatí.
Za zmienku určite stojí medzinárodná súťaž Senecká ruka
a súťaž Silná ruka stredných škôl, finále či majstrovstvá
Slovenska juniorov a seniorov. Veríme, že sa im aj naďalej bude dariť v úlohe rozhodcov a ich rozhodnutia budú
správne.
Samozrejmosťou každého klubu, ktorý chce dosahovať dobré výsledky je aj príprava nových perspektívnych
športovcov, čomu venujeme náležitú pozornosť a snažíme
sa skvalitňovať našu výkonnosť v tréningoch na domácej
pôde, ale tiež na spoločných tréningoch s ostatnými klubmi AWK Trnava, Červeník či Dobrá Voda. Tiež nás teší, že
sa do klubovej reprezentácie vrátili niektorí úspešní športovci, ktorí náš klub úspešne rezprezentovali v minulosti,
spomeniem aspoň L. Hajkovú (Lóciovú). Tiež pripomeniem, že záujemci o armwrestling/kulturistiku sa môžu
prihlásiť do 1.3.2015, kedy prebieha nábor nových členov.
V súčastnosti v klube pôsobia piati kvalifikovaní inštruktori/tréneri ale 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 odchádzajúcemu z funkcie, p. starostovi A.Koišovi, vedeniu obce a tiež všetkým priaznivcom za podporu
našej športovej činnosti. Poďakovanie tiež patrí všetkým,
ktorí svojou prácou prispeli k úspechom nášho klubu.
Verím, že vašu dôveru nesklameme a budeme naďalej
úspešne reprezentovať našu obec. Taktiež želám všetkým
našim občanom všetko dobré v novom roku 2015. Športovcom samozrejme pevné zdravie a veľa športových
úspechov.
Dagmar Petrová
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Naši futbalisti hrajú
tretiu ligu
Milí priaznivci kráľovského futbalu. Pred vianočnými a novoročnými sviatkami prichádza čas na bilancovanie jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.
V lete pred začiatkom súťaží prišlo k závažným zmenám a všetky boli pozitívne. „A“ mužstvo vybojovalo
postup do novovytvorenej tretej ligy BFZ a dorastenci
postúpili do tretej dorasteneckej ligy BFZ. Tieto úspechy
sa dostavili po výborných výkonoch oboch kolektívov
v predchádzajúcom ročníku. Keďže prípravné obdobie
v lete je veľmi krátke (4 týždne), po dvojtýždennej dovolenke sme sa usilovne pripravovali a čakali na začiatok
novej súťaže.
V „A“ mužstve nenastali žiadne kádrové zmeny a bez
problémov sme pokračovali v príprave na novú sezónu.
Súťaž sa výrazne skvalitnila príchodom nových mužstiev z vyššej súťaže (Rača, Dunajská Lužná), ale aj postupujúcich z nižšej súťaže (Viničné, Tomášov). Dvoma
víťazstvami (Viničné 2:1; Rovinka 2:0) sme výborne odštartovali a čakali na zápas jesene proti vedúcemu celku
1. ligy MŠK Žilina v druhom kole Slovenského pohára
2014/2015. Naše mužstvo bolo priamo nasadené, pretože
sme vyhrali súťaž slušnosti MRB. Žreb nám síce veľmi neprial, ale o to poctivejšie sme sa pripravovali na
lídra našej najvyššej futbalovej súťaže. Den „D“ nastal
13.8.2014. Pred fantastickou diváckou kulisou (asi 600
divákov) sme privítali funkcionárov, trénerov, hráčov
a fanúšikov vedúceho mužstva Fortuna ligy. Odohrali
sme výborný zápas keď sme dokázali s vysoko favorizovaným súperom držať krok až do konca. Prehra 0:1 bola
našim víťazstvom. patrične to dali najavo aj diváci, ktorí
po zápase dlhotrvajúcim potleskom ocenili našu bojovnosť a výborný výkon. Majiteľ a čelní funkcionári MŠK
Žilina ocenili prostredie, korektný futbal a poďakovali
JUDr. D. Šebokovi za vrelé privítanie v našej obci.
Stred súťaže sme mali tradične slabší. Vinou zranení
a chorôb sme ťahali za kratší koniec a prišli tri prehry
(Bernolákovo, Dunajská Lužná, Rača). Záver jesennej
časti nás už zastihol v dobrej forme. Až na nevydarený
zápas v poslednom kole (prehra s Ivankou 0:1), môžeme
byť s účinkovaním nášho mužstva v III. lige spokojní.
Oporami mužstva v jesennej časti boli Š. Kunyi, P.Vigoda, Cs. Gábriš, A.Dinis, M. Čambal, kapitán mužstva
V. Tušš a nestarnúci G. Petrovič.
V jarnej časti máme za cieľ skončiť do 6. miesta. Sme
veľmi radi, že sa postupne začínajú presadzovať naši odchovanci B. Ruman a S. Ersék.
Poďakovanie patrí funkcionárom na čele s predsedom
MŠK JUDr. Dušanom Šebokom, V. Dolinskému, J. Augustovičovi, P. Ternénimu, trénerom a vedúcim mužstiev
od prípravky až po starých pánov, ktorí nezištne pomáhali pri organizovaní majstrovských zápasov. Ďakujeme aj
všetkým sponzorom, starostovi obce, poslancom OZ za
priazeň a finančnú pomoc. Na záver sa môžeme popýšiť,
že naša obec má najviac mužstiev v celom širokom okolí
okresu Senec. Združujeme 9 mužstiev od najmenších po
starých pánov a čo do počtu hráčov sa blížime k úctyhodnému číslu dvesto.
Mgr. Vladimír Bertok

3. liga AA. mužstvo. M(Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra)tvo
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
OFK Dunajská Lužná
FC Rohožník
FK Rača Bratislava
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Lozorno, FO
FK Inter Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Svätý Jur
ŠK Tomášov
ŠK Bernolákovo
FK Stupava
ŠK Báhoň
TJ Rovinka
OŠK Slovenský Grob
TJ Slovan Viničné
FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
12
12
9
7
8
7
6
6
6
5
4
4
3
2
2
2

R
2
2
2
6
3
4
5
4
2
1
3
2
3
5
4
2

P
1
1
4
2
4
4
4
5
7
9
8
9
9
8
9
11

Skóre
37 : 9
28 : 7
31 : 12
20 : 13
19 : 14
21 : 15
20 : 12
22 : 14
20 : 23
19 : 30
12 : 17
8 : 20
14 : 26
15 : 34
13 : 33
7 : 27

Body
38
38
29
27
27
25
23
22
20
16
15
14
12
11
10
8

+/17
14
17
6
6
4
2
-2
-7
-8
-6
-10
-12
-13
-17
-16

Z
12
12
13
13
12
13
12
13
12

V
7
6
7
6
6
3
2
2
2

R
3
4
1
3
3
4
5
4
3

P
2
2
5
4
3
6
5
7
7

Skóre
30 : 19
28 : 14
25 : 17
25 : 14
19 : 12
17 : 44
9 : 13
9 : 19
16 : 26

Body
24
22
22
21
21
13
11
10
9

+/6
4
4
3
3
-8
-7
-11
-9

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
15
11
10
9
8
9
8
6
6
6
5
5
4
3
2
0

R
0
1
2
3
5
2
3
2
1
1
2
0
1
1
1
1

P
0
3
3
3
2
4
4
7
8
8
8
10
10
11
12
14

Skóre
66 : 7
60 : 15
69 : 21
48 : 24
53 : 15
35 : 23
24 : 22
24 : 33
28 : 31
37 : 43
28 : 35
17 : 54
12 : 44
13 : 54
17 : 58
8 : 60

Body
45
34
32
30
29
29
27
20
19
19
17
15
13
10
7
1

+/24
7
14
6
20
2
0
-7
1
-5
-7
-12
-8
-11
-14
-23

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
10
9
7
6
6
6
5
2
2
1
0

R
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0

P
1
1
2
3
4
5
5
6
8
9
9
11

Skóre
78 : 8
63 : 7
61 : 12
71 : 15
30 : 17
46 : 18
30 : 30
24 : 42
20 : 38
21 : 57
5 : 127
7 : 85

Body
30
30
27
22
19
18
18
15
7
6
4
0

+/12
15
12
-2
1
3
0
0
-8
-9
-11
-15

Z
10
10
9
10
10
9

V
9
7
6
3
3
0

R
0
0
0
1
0
1

P
1
3
3
6
7
8

Skóre
48 : 5
52 : 6
24 : 18
14 : 24
14 : 35
2 : 66

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
10
10
8
8
7
7
5
5
5
3
3
2
0

5. liga Muži B
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Hrubý Šúr
ŠK Nová Dedinka
ŠKO Miloslavov
ŠK Igram
ŠK Kaplna
ŠK Čataj - FK
FK Družstevník Blatné
MŠK Kráľová pri Senci B

3. liga dorast
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
SDM Domino Bratislava
ŠK Žolík Malacky
FC Petržalka akadémia
FC Ružinov Bratislava
FK Rača Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci
PŠC Pezinok
MŠK Iskra Petržalka
OFK Dunajská Lužná
ŠK Vrakuňa Bratislava
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FC Rohožník
FK BCT Bratislava
ŠK Báhoň
TJ Záhoran Kostolište
FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Straší žiaci
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
ŠK Bernolákovo
TJ Dubová
ŠK Šenkvice
MŠK Kráľová pri Senci
FC Slovan Modra
TJ Malinovo
TJ Slovan Vištuk
TJ Družstevník Doľany
FK Slovan Most pri Bratislave
FC Slovan Častá
FC Družstevník Budmerice
ŠFK Prenaks Jablonec

Mladší žiaci
Por.
1
2
3
4
5
6

Družstvo
SFC Kalinkovo
ŠK Bernolákovo
ŠK Nová Dedinka
TJ Malinovo
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Čataj - FK

Body
27
21
18
10
9
1

+/12
6
6
-5
-6
-14

Prípravka
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
SFC Kalinkovo
ŠK Nová Dedinka
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Bernolákovo
MŠK Kráľová pri Senci A
TJ Rovinka
ŠK SENEC B
TJ Malinovo
OŠK Chorvátsky Grob
ŠKO Miloslavov
ŠK Tomášov
ŠK Čataj - FK
MŠK Kráľová pri Senci B

R
1
1
2
1
2
0
1
1
0
0
0
1
0

P
1
1
2
3
3
5
6
6
7
9
9
9
12

Skóre
86 : 17
60 : 18
63 : 16
81 : 15
53 : 17
59 : 38
38 : 26
45 : 34
26 : 41
26 : 63
23 : 69
29 : 53
4 : 186

Body
31
31
26
25
23
21
16
16
15
9
9
7
0

+/10
13
5
7
5
6
-5
4
-6
-9
-6
-8
-21

schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2014, číslo uznesenia : 320/OZ-2014

schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2014, číslo
uznesenia : 320/OZ-2014

Položka

Položka

2015
tis €

Príjmy celkom

879,68

100 - Daňové príjmy

502,86

Podielové dane - poukazované DU Senec (od štátu)

385,00

Daň z pozemkov

73,00

Daň zo stavieb

42,00

Daň z bytov

0,50

Daň za psa

1,00

Nedoplatok z dane z nehnuteľností

1,36

200 - Nedaňové príjmy

73,90

Prenájom nehnuteľností a poplatky, z toho:

17,56

Zdravotné stredisko - prenájom miestností, bytu

15,00

Prenájom - kaderníctvo

0,27

Prenájom bytu - obecný klub

0,60

Prenájom pozemku - kvetinárstvo Dhalia

0,10

Platby za služby domu smútku

0,43

Platby za obecný klub

1,16

Poplatky, z toho:

49,84

Správne poplatky

4,00

Odvoz komunálneho odpadu

38,00

Hrobové miesto

0,17

Cintorínsky poplatok po 10 rokoch

0,27

Poplatky MŠ - od rodičov

7,00

Ostatné poplatky (rozhlas, ambul. predaj a pod.)

0,40

Ostatné príjmy, z toho:

6,50

Stravné - dôchodcovia

4,00

Stravné - zamestnanci

2,00

Úroky z účtov - OcÚ, matrika, ZŠ, MŠ

0,50

300 - Granty a transfery
Dotácie - od štátnych subjektov - matrika, život.
prostred.

302,92
7,92

tis. €

842,41
14,10
38,00
21,00
15,50
5,00
5,50
5,00
14,10
3,00
3,65
2,50
0,10
4,85
5,26
2,00
0,66
2,60
6,76
9,16
9,50
3,50
193,56
5,00
0,66
1,00
0,50
0,50
2,00
0,50
3,00
3,50
3,00
0,66
0,17
2,70
21,50
0,23
1,70
0,65
0,10
97,00
34,00
4,00
5,00
1,50
1,20
0,33
0,33
1,33
1,50
482,18
4,00
3,50
1,50
0,85
0,33
130,00
295,00
47,00
29,79
26,00
1,30
1,30
0,83
0,36
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KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2014, číslo
uznesenia : 320/OZ-2014
Kapitálový príjem, z toho :
rozpočet
0,00
Kapitálové výdavky, z toho :
rozpočet
0,00
700 - kapitálové výdavky
0,00
Plánované aktivity
- rekonštrukcia budovy obecného úradu
(výmena strechy, zateplenie, výmena kotla),
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
bola podaná na Environmentálny fond v
roku 2014
- V. etapa reštaurovania skulptúry Sv.Jána
Nepomuckého - záverečné práce
- oprava miestnych komunikácii
- zmeny a doplnky územného plánu z dôvodu plánovanej kanalizácie
- nákup malotraktora - kosačky

600 - Bežné výdavky celkom
Verejná zeleň
Tuhý komunálny odpad
Verejné osvetlenie a miestny rozhlas:
Zdravotné stredisko, z toho:
- energie (voda, plyn, el.energia)
- mzda a odvody
- údržba zariadenia
Miestny športový klub, z toho:
- energie (voda, plyn, el.energia)
- dopravné
- údržba ihriska
- odvoz komunálneho odpadu
- príspevok
Knižnica, z toho:
- energie (voda, plyn, el.energia)
- knihy a časopisy
- mzda + odvody
Pohrebníctvo:
Obecný klub
Požiarna zbrojnica (TJ Požiarnik, Holubári)
Spoločný stavebný úrad
Obec, z toho:
- energie (voda, plyn, el.energia)
- kolkové známky, advok.poplatky
- geometrické plány
- školenia
- revízia a kontrola plyno spotrebičov
- propagácie, repre
- cestovné
- poštovné, telefón, fax, internet
- výpočtová technika, kanc.potreby
- materiál na údržbu majetku obce
- knihy a časopisy
- pracovné odevy, obuv
- stravovanie
- oprava a údržba budovy, oprava strechy
- deratizačné služby
- PHM
- servis, údržba auta
- parkovné
- mzdové náklady
- odvody
- odmeny poslancom
- dohody
- poistenie (aut.prístrešok, zvonica, cyklotrasa, úrad)
- audítorske služby
- zákonné poistenie auta
- odškodné
- sociálny fond
- Poplatky - banke
Ostatné, z toho:
Výdaj novín - Kráľovské zvesti
Kultúrne podujatia
Príspevok ZMOS, RVC, ZPOZ,Podunajsko
Príspevok organi. CR - Region Senec
Príspevok Detská organizácia Fénix pri ZŠ
Materská škola - mzdy, prevádzkové náklady
Základná škola - prenes.kompetencie - mzdy,
prev.náklady
ŠKD, ŠJ pri ZŠ -origin.kompetencie - mzdy,
prev.náklady
Ostatné, z toho:
Opatrovateľská služba
Červený kríž - dotácia na činnosť
Jednota dôchodcov - dotácia na činnosť
Príspevok - Podhradie
Tvorba úspor pre maloleté dieťa v detskom domove

2015
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
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V rámci druhého polroka 2014 sa konali dve riadne zasadnutia OZ a po novembrových komunálnych voľbách začiatkom decembra zasadalo na ustanovujúcej schôdzi nové OZ,
ktoré zložilo spolu s novozvoleným starostom slávnostný sľub
na nastupujúce štvorročné obdobie.
3. septembra 2014 sa konalo 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, ktoré prijalo desať
uznesení. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie uznesením č. 300 zobralo na vedomie informáciu o hospodárení obce Kráľová pri Senci za I. polrok 2014. Následne
schválilo úpravu rozpočtu v nasledovných položkách: V rámci príjmov navýšilo podielové dane od štátu o 35 000,- Eur
a následne navýšilo výdavky o mzdové náklady OcÚ (13 000,Eur); odvody OcÚ (4 500,- Eur); verejná zeleň - park pri pošte
o 4 300,- Eur; školský klub detí, školská jedáleň pri základnej
škole o 9 000,- Eur.
Príjem kapitálového rozpočtu upravilo o 8000, - Eur
(Reštaurovanie sochy Sv. Jána Nepomuckého) a výdavky
v rámci kapitálového rozpočtu na reštaurovanie sochy Sv. Jána
Nepomuckého upravilo o 9 960,- Eur; na projektovú dokumentáciu – ENVIROFOND o 6 500,- Eur.
Ďalším uznesením OZ zobralo na vedomie harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia komunálnych volieb
v Kráľovej pri Senci dňa 15. novembra 2014. Zároveň schválilo v súlade so zákonom č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a zákona
komunálnych voľbách 2014 a/ plný úväzok starostu obce; b/
deväť poslancov OZ v obci Kráľová pri Senci;
Uznesením č. 305 OZ zobralo na vedomie informáciu
o zabezpečení inventarizácie majetku obce Kráľová pri Senci k 31.10.2014 a uznesením č. 306 informáciu o zabezpečení
Kráľovských slávností dňa 6.9.2014. Ďalej zobralo na vedomie informáciu o ukončení a skolaudovaní prístavby IV. triedy
Materskej školy v Kráľovej pri Senci. V rámci uznesenia č.
308 prerokovalo žiadosť Ing. Štefana Takáča, bytom Kráľová
pri Seni 227 zo dňa 7.8.2014 o znížení ceny pozemku pri jeho
rodinnom dome, ktorú zamietlo a ponechalo v platnosti cenu
pozemku určenú uznesením č. 262/OZ-2014 zo dňa 20.5.2014
a to 5,- Eur/m2.
Dňa 30. októbra 2014 sa konalo 24. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci na ktorom sa
zúčastnilo 8 poslancov a po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej OZ zobralo na vedomie informáciu predsedu
komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie, poslanca Milana Róku o výsledku rokovania komisie za
uplynulé obdobie. Následne OZ opätovne prerokovalo žiadosť
Miroslava Koiša, Kráľová pri Senci o odpredaj časti pozem-

ku par. č.307 kat. územie Kráľová pri Senci o výmere 146
m2, ktorú neschválilo z dôvodov pripravovanej dokumentácie
na výstavbu kanalizácie obce, pričom nie je vylúčené že do
výstavby bude zahrnutý aj predmetný pozemok. Na základe
uvedeného zrušilo uznesenie číslo : 290/OZ–2014 o zámere
odpredať uvedený pozemok.
Ďalej OZ prerokovalo žiadosť organizácie Per Cenacolo,
Bratislava , ul. Špitálská 7 , zo dňa 27.8.2014 v ktorej žiada
zníženie ceny časti pozemku par. č. 1245/34 kat. územie Kráľová pri Senci, schválenej uznesením číslo 287/OZ- 2014 vo
výške 17,- €/m2. OZ schválilo cenu 5.- €/m2 a zrušilo uznesenie číslo 287/OZ – 2014, v časti výšky kúpnej ceny. Uznesením č. 314 OZ schválilo odpredaj pozemku žiadateľovi Mgr.
Jozefovi Bausovi, Kráľová pri Senci 598 - časť pozemku par.
č. 3/1 kat. územie Kráľová pri Senci o výmere 328 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že
pozemok sa nachádza medzi cestným telesom miestnej komunikácie a pozemkom, ktorého je žiadateľ vlastníkom a má na
ňom postavený rodinný dom.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci prerokovalo
aj žiadosť Petra Ferenčíka, bytom Viničné, zo dňa 11.7.2014
o súhlas s realizáciou drobných stavieb - oplotenie pozemku,
prípojky – plynová, elektrická a vodovodná ako aj vybudovanie spevnenej prístupovej cesty k par. č. 1354/297 a 305 kat.
územie Kráľová pri Senci a túto uznesením 315 schválilo.
Následne prerokovalo žiadosť Henriety Pomichalovej, Senec
zo dňa 30.8.2014, aby pozemky par. č. 1615/4,5.7,8,1610/1,
1611/2 a 1690/3,7 kat. územie Kráľová pri Senci, boli zahrnuté do územného plánu obce na priemyselné využitie. Vzhľadom na to, že žiadateľka má nedoplatky na daniach uvedených
nehnuteľností od roku 2008, žiadosť sa odkladá na ďalšie rokovanie.
Uznesením 317 OZ prerokovalo a schválilo náhradnú výsadbu drevín uvedenými vlastníkmi pozemkov a stanovilo v
súlade s VZN č.1 /2014 ustanovenie § 5 realizáciu takto : František Nemec, zabezpečí náhradnú výsadbu stromov v počte 20
ks – topole. Ing. Juraj Mačaj, zabezpečí náhradnú výsadbu
stromov v počte 400 ks – topole. ABW, zabezpečí náhradnú
výsadbu stromov v počte 27 ks- agát. Výsadba sa uskutoční na
jeseň 2014 na úseku cyklotrasy a hranici chotára Hrubá Borša
– Kráľová pri Senci /ABW/ v súlade s ustanovením citovaného ustanovenia VZN, ktoré ustanovuje vykonať ju odbornou
záhradníckou firmou a poskytnúť starostlivosť o stromy po
dobu najmenej tri roky.
Uznesením č. 318 OZ po prerokovaní nedodržania Rozhodnutia z 3.2.2006 – o umiestnení stavby Editou Konečnou
a spol. Kráľová pri Senci v tom, že nevybudovala chodník v
šírke 1,50 m a rekonštrukciu komunikácie pri výstavbe 11
rodinných domov, ukladá stavebníkom E. Konečnej a Igorovi Ježovičovi povinnosť zrealizovať stavbu do 30.11.2014.
Zároveň schválilo OZ predložiť vec na konanie Stavebnému
úradu v Senci na uskutočnenie štátneho dohľadu.
Uznesením 319 OZ schválilo zriadenie vecného bremena
na par .č. 307 kat. územie Kráľová pri Senci vo výmere 3 m2
v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava na
základe žiadosti uvedenej organizácie zo dňa 3.9.2014.
Ďalším uznesením OZ schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Kráľová pri Senci na roky 2015 – 2017 bez
programovej štruktúry. Uznesením č. 321 schválilo doplnok
k VZN č.2/2012 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa upravuje §
4 citovaného VZN tým, že v odseku 1 pís. a sa pridáva „transformačná stanica alebo predajný stánok“. OZ potom zobralo
na informáciu o zabezpečení volieb do orgánov samosprávy
obce Kráľová pri Senci a schválilo umiestnenie predvolebných
plagátov v počte 15 ks na stožiaroch verejného osvetlenia a 1

OZ schválilo mesačný plat starostu podľa § 3, ods. 1 zákona č. 289/2002 Z. z. v znení neskorších vo výške 1,98 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky stále a odmenu 40% z platu.
Zastúpenie poslancov j jednotlivých komisiách je nasledovné: - finančná, právna a sociálnych vecí: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, Marian Bobrík, Dáša Tóthová,
Mgr. Ľubomír Tuchscher
- pre výstavbu, dopravu a životného prostredia: RNDr.
Michal Konečný PhD, Beata Podolská, Marian Bobrík, Mgr.
Ľubomír Tuchscher
- pre kultúru, vzdelávanie a šport : Marián Bobrík, Prof.
Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, PhD.
Následne OZ zvolilo výberovú komisiu pre prijímanie zamestnancov obce v zložení : Ing. Katarína Smiešková, Prof.
Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Beata Podolská.
Za predsedu predstavenstva Kráľovský termál, a.s. zvolilo OZ
JUDr. Dušana Šeboka, za člena predstavenstva : Prof. Mgr. Miroslava Daniša, CSc., za členov Dozornej rady Kráľovský termál a.s., Ing.
Katarína Smiešková, (podpredsedníčka), Juraj Deák, Marian Bobrík
Výkonom funkcie sobášiaceho OZ poverila Prof. Mgr. Miroslava Daniša, CSc.
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ks prenosného pútača na verejnom priestranstve pri Čiernej
vode.
Dňa 11. decembra 2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, na ktorom
zobralo na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy
v obci Kráľová pri Senci, na funkciu starostu obce a poslancov OZ; príhovor novozvoleného starostu obce a informáciu
o úlohách obce, vyplývajúcich z „Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa uskutoční
dňa 7. februára 2014.
UZ následne konštatovalo, že novozvolený starosta obce
JUDr. Dušan Šebok zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce. Potom zvolení poslanci OZ: Marián Bobrík, Prof. Mgr.
Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, PhD., Beata Podolská, Ing. Katarína Smiešková
, Dáša Tóthová a Mgr. Ľubomír Tuchscher zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
OZ zriadilo tri stále komisie OZ: 1. finančnú, právnu a
sociálnych vecí; 2.výstavby, dopravy a životného prostredia,
3. kultúrnu, vzdelávania a športu.
Následne OZ zvolilo zástupcu starostu obce, ktorým sa
stal – Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc. a predsedov komisií:
Predsedníčka finančnej, právnej a sociálnych vecí - Ing. Katarína Smiešková; predseda komisie pre výstavbu, dopravu a
životného prostredia – Juraj Deák; predsedníčka komisie pre
kultúru, vzdelávanie a šport – Beáta Podolská.

Čas sa zastaviť nedá
Ako po iné roky, tak aj na sklonku tohto roka pripravila
miestna Organizácia jednoty dôchodcov Slovenska posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pripomenula
si ním významné životné jubileá našich občanov, ktorí si
právom užívajú zaslúžený odpočinok. Obraz plodného
a statočného života týchto ľudí sa odráža pri pohľade do
ich tvárí. Z očí im žiari múdrosť, vrásky a striebrom posiate vlasy, pracovité ruky a láskavé slová, venované svojim potomkom.
Čas sa zastaviť nedá... Každodenný život je popretkávaný ako vzácny koberec rôznymi nitkami. Obyčajnými,
ktoré predstavujú všedné , niekedy nekonečne dlhé dni,
choroby a bolesti. Sú však popretkávané aj zlatými nitkami radosti, spojenej s krásnymi spomienkami na plodne
prežité roky, na stretnutia s deťmi, vnúčatami, priateľmi,

susedmi. práve z týchto čerpajú radosť a silu na strávenie
prostého každodenného života.
Sme organizáciou, ktorá v obci združuje občanov, seniorov. K okrúhlym životným jubileám mnohých z nich
sme aj tohto roku pripravili spoločenské posedenie s malým občerstvením, gratuláciou a malou pozornosťou.
Atmosféra posedenia bola veľmi príjemná, mnohí si zaspomínali na staré časy a boli radi, že sa stretli so svojimi
vrstovníkmi a priateľmi. Na posedenie bolo pozvaných
32 dôchodcov – jubilantov, ktorí sa v minulom roku dožili sedemdesiat a viac rokov. Ich mená si môžete prečítať
v spoločenskej kronike. Záverom všetkým jubilantom aj
touto cestou chceme zaželať veľa zdravia, pokoja, lásky
a radosti do ďalších rokov života.
Mgr. Viktor Gulár
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Spoločenská kronika
V roku 2014 oslávili svoje okrúhle
narodeniny
70 rokov
Čapla Ľudovít, Černuška Alexej, Guldan Jozef,
Ingeli Ladislav, Milošovič Ján, Rakús Ján,
Stanislav Štefan, Žiška Ladislav, Csengelová
Mária, Filipovičová Mária, Lehocká Helena,
Puškášová Františka, Rusnáková Jozefína
75 rokov
Duraj Ján, Dado Ján, Gräczer Gejza,
Štiglic Silvester, Vošmera Bohumír, Dolinská
Marta, Danišová Paulína, Farkašová
Božena, Krajčovičová Eva, Koišová Mária,
Ondrušková Berta, Szabová Terézia, Strihovská
Helena, Vošková Lýdia, Mišaníková Cecília
80 rokov
Heriban Valentín, Krajčovič Vojtech, Révay
Jozef, Susko Ernest, Sedlárik Ladislav, Švihran
Ondrej, Barthová Anna, Horváthová Terézia,
Koišová Mária, Millová Ružena, Pinčeková
Mária, Szabová Anna, Štiglicová Mária,
Trtolová Blanka,
85 rokov
Podolská Mária, Siváková Antónia,
Tuchscherová Mária
90 rokov
Bilčík Teodor, Heriban Imrich, Šimonič Jozef

V roku 2014 sa narodili
Ján Deák (15.01.); Matúš Gengel (16.01.); Jakub
Bedecs (21.01.); Jakub Zavacký (26.01.); Valentína
Kvalová (31.01.); Nina Podolská (17.02.); Lucia
Latináková (12.03.); Matej Daniš (22.03.); Zoja
Vargová (25.03.); Ľubomír Košút (23.05.); Šimon
Šuplata (23.05.); Amelie Victoria Csiba (02.06.);
Mia Blahová (24.06.); Sára Konečná (08.07.); Linda
Guldanová (08.07.); Michal Konečný (10.07.); Júlia
Mihalcová (20.07.); Hana Langsfeldová (21.07.);
Filip Rusnák (08.08.); Patrik Jantula (12.08.); Sára
Lalík (29.08.); Rebeka Nagyová (03.09.); Tereza
Kubíková (08.09.); Šimon Čelko (09.09.); Sabina
Čederlová (10.10.); Maxim Čepel (22.10.); Kristína
Gálová (04.11.); Lara Adamčíková (21.11.)

Do stavu manželského v tomto roku vstúpili
Jaroslav Čederla –Simona Vróbeľová
Jozef Mihalco – Kamila Marková
Mgr. Tomáš Holetz –Katarína Šamajová
Michal Roka – Elena Macáková
Ing. Gregor Gábel – Katarína Skalská
Ľubomír Košút – Dominika Stirčáková
Patrik Sárközi – Monika Slézová
Vladimír Brondoš – Anna Vyletelová
PhDr. Dušan Nociar – JUDr. Michaela Štiglicová

Všetkým oslávencom gratulujeme a prajeme ešte mnoho radostných dní
medzi svojimi blízkymi.

Kráľovské zvesti 3-4/2014

V roku 2014 nás navždy opustili
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1. Štefan Baranyi (15.11.1961 – 17.02.2014)
2. Mária Uherčíková (19.01.1934 – 18.04.2014)
3. Mgr. Cyril Konečný (11.11.1934 – 22.06.2014)
4. Emília Deáková (16.03.1949 – 02.07.2014)
5. Gabriela Šimnová (11.01.1947 – 04.07.2014)

6. Blažej Podolský (05.12.1954 – 11.09.2014)
7. Štefan Tóth (12.05.1957 – 14.09.2014)
8. Helena Turanská (25.07.1939 – 28.09.2014)
9. Jozefína Štiglicová (20.03.1927 – 13.12.2014)
10. Jozef Vanek (01.11.1930 – 14.12.2014)

K 31. 12. 2014 je počet obyvateľov v obci Kráľová pri Senci 1855.
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