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Vážení spoluobčania,
milí priatelia a čitatelia
Kráľovských zvesti,
vedenie obce vstúpilo do druhého roka svojej pôsobnosti
a je rozhodnuté všetky hlavné ciele, ktoré si na začiatku
volebného obdobia predsavzalo plniť. Sme radi, že mnohí
naši spoluobčania si všímajú dianie v obci a upozorňujú nás na všetko to, čo by bolo dobré a prospešné v obci
spraviť. Chcem Vás však poprosiť o trpezlivosť a ohľaduplnosť, lebo nie všetko sa dá urobiť hneď a mnohé projekty si vyžadujú aj značné financie, ktoré nie vždy sú hneď
k dispozícii. Obec využíva vlastné príjmy, ale podáva aj
celý rad žiadostí o finančnú podporu na úrovni štátnych
a európskych grantov a dotácií. V mnohých prípadoch
sme úspešní a vďaka nim sa tento rok darí realizovať celý
rad rekonštrukčných prác a stavebných úprav. Vymenujem snáď tie najvýznamnejšie, ako výstavbu prístavby
Základnej školy, ktorá bude ukončená k začiatku školského roka, či rekonštrukciu materskej školy (nová strecha,
zateplenie, výmena okien, dverí, kotolne). V rámci základnej školy sa v celej budove menia podlahy v triedach
a v telocvični sa kladie nová palubovka.
Zo strategických úloh sa v tomto období vedenie obce
zaoberá predovšetkým dokončením územného plánu
obce, ktorý je základným dokumentom pre jeho ďalší rozvoj a rast. Obec chystá i ďalšie projekty, ktoré by finančne
podporili napríklad rekonštrukciu hasičskej zbrojnice,
obecného úradu, nadstavbu materskej školy, skvalitnenie
orientácie v obci prostredníctvom informačných tabúľ.
Z celého radu aktivít obce v prvom polroku 2016, ktoré
napomohli skvalitniť jej občiansku vybavenosť, výzor, či
niektoré činností spomeniem vybudovanie parkoviska
pri Obecnom úrade a Zdravotnom stredisku, oplotenie
areálu Sigotka a detského ihriska, opravu chodníka pri
Základnej škole, vybudovanie nového osvetleného prechodu pre chodcov v centre obce, sanácia budovy Obecnej knižnice, výmenu autobusovej zastávky vo Výhone,
osadenie svetelného informačného displeja a spustenie
SMS informačnej služby o dianí v obci, oprava niektorých obecných komunikácií.
V rámci zviditeľňovania obce smerom navonok sa
podarilo prostredníctvom televízie JOJ natočiť o obci
krátky dokument, ktorý bol odvysielaný. Tento rok
obec pripravuje v dňoch 9. až 11. septembra obecné dni
s podporou fondov EU a počas slávností privíta ako hostí aj predstaviteľov zo štyroch družobných obcí z Česka,
Maďarska a Rumunska. Program bude bohatý a každý si
príde na svoje. Aj touto cestou Vás všetkých pozývam.
S podrobným programom podujatia sa môžete oboznámiť na zadnej strane Kráľovských zvestí.
Na záver chcem poďakovať poslancom OZ za ich náročnú a zodpovednú prácu, všetkým spoločenským organizáciám za ich prácu v prospech nás všetkých, za ich
pomoc a podporu pri organizovaní obecných podujatí
a všetkým aktívnym spoluobčanom. Starostlivosť o občana je pre nás prvoradá.
JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
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História

Vzťah Pálffyovcov ku knižnej kultúre
Martin Čaputa
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Silný vzťah k umeniu a kultúre bol u Pálffyovcov citeľný počas celého obdobia existencie rodu. Umenie vplývalo aj na ich veľkú stavebnú činnosť, čo sa prejavilo najmä na zveľaďovaní ich rodových sídiel na panstvách.
Medzi najvýznamnejšie patrili kaštieľ v Kráľovej, hrady Pezinok, Červený Kameň, Bojnice, palác v Bratislave,
ale aj prestavba Bratislavského hradu. Špeciálnu pozornosť si zaslúži aj ich vzťah ku knižnej kultúre a podpore
rôznych autorov kníh. Zbieranie kníh patrilo medzi významnú činnosť v zberateľstve Pálffyovcov.

2

Už prví významní Pálffyovci, Mikuláš II., palatín Pavol ka. Ako silná katolíčka sa zaslúžila o založenie piaristicPálffy, Mikuláš V. a Ján V. podporovali túto oblasť, avšak kého kláštora v Prievidzi v roku 1660. Darovala kláštoru
z ich obdobia nemáme podrobnejšie informácie o cie- niekoľko kníh. Bolo medzi nimi 9 bibliografických jednolenom nákupe, prípadnej výmene alebo predaji kníh. Je tiek vzácnych inkunábulí v 15 zväzkoch. V knihách je aj
nesporné, že vo svojich umeleckých zbierkach vlastnili venovanie od zakladateľky kláštora písané rukopisne – Bicenné knihy, nakoľko to patrilo k dobovým zvyklostiam bilothecae prividiensis schlarum piarum sumptibus excellenšľachty v tej dobe. Hrad Červený Kameň sa stal už v 16. tissimae fundatricis Franciscae Palffianae. Vzácne tlače postoročí miestom, kde Pálffyovci vlastnili knihy. Prvé kni- chádzali najmä z konca 15. storočia. Väčšinu z nich tvorila
hy ešte patrili Fuggerovcom, ktorí boli predchádzajúcimi náboženská literatúra, špeciálne Biblie.
Ferdinand Pálffy sa
vlastníkmi hradu a časť
stal vysokým cirkevným
kníh získala Mária Fughodnostárom. Študoval
gerová pri sobáši s Mikufilozofiu v Trnave. V tlalášom Pálffyom, ako svočenej podobe vyšli jeho
je veno. Mikuláš II. si zo
dišputy v roku 1638. Po
svojich ciest po Európe
ukončení štúdia v roku
priniesol množstvo pred1640 mu študenti unimetov a predpokladá sa,
verzity adresovali oslavné
že medzi nimi boli aj kniverše. Neskôr vstúpil do
hy. Išlo pravdepodobne
jezuitského rádu a stal sa
o knihy o vojenstve, bočanádskym a neskôr jájovej taktike, zbraniach,
gerským biskupom. Ako
stavbe pevností, právvysoký cirkevný hodnosnické príručky, prípadne
tár sa rozhodol finančne
zemepisné mapy. Bol aj
podporovať trnavskú unimecenášom niekoľkých
verzitu. V pozícii jágerdiel, v ktorých sa nacháského biskupa sa zaslúžil
dza aj jeho meno. Išlo Pálffyovci podporovali aj vydávanie prác Mateja Bela
zostavenie knihy Directoo spôsob ako si autor uctil
svojho mecenáša. Dielo De cultu imaginum vyšlo v Trna- rium ecclesiasticum, ktorá upravovala katolícku liturgiu na
ve v roku 1589. Jeho autorom bol ostrihomský kanonik území dnešného Slovenska. Jedinú knihu, o ktorej vieme,
Ondrej Monosloi. Pre podporu vzdelania svojich synov že patrila Františkovi bol latinský právnický rukopis s jeho
nakúpil tiež množstvo literatúry, ktorá sa neskôr dostala exlibrisom z roku 1668.
do rodovej knižnice.
Ďalším predstaviteľom, ktorý mal veľmi pozitívny
Mikulášov syn Pavol Pálffy bol významný podporovateľ umenia a tiež staviteľ. Nevenoval sa vojenskej kariére, vzťah ku knižnej kultúre bol Mikuláš V. Ako úspešný geale bol činný v krajinskej správe. V mladosti veľa cestoval nerál sa stal palatínom. Finančné zabezpečenie mu donajmä po Taliansku, ktoré ho v oblasti umenia tiež veľmi volilo podporovať aj vydávanie kníh. Podporoval Mateja
poznačilo. Jednou z najvzácnejších kníh, o ktorej vieme, Bela a pomohol mu získať prostriedky aj povolenie vydať
že vlastnil Pavol Pálffy, je kniha Epistolae od renesančného svoje monumentálne dielo Noticia Hungariae. Jeho najautora Francesca Philelpa z roku 1488. Potvrdiť to vieme významnejším činom bolo zriadenie Krajinského archívu
pomocou vlastnoručného Pavlovho podpisu Paulus Palffy v Budíne. Ten sa stal centrálnym miestom, kde sa zhroComes Pertetuus. Toto dielo Pavol daroval františkánske- mažďovali vzácne písomnosti z archívov kapitúl, konvenmu kláštoru v Malackách, ktorý sám založil. V roku 1628 tov, hodnoverných miest a tiež šľachty. Sú tam uložené aj
sa jeho meno spomína vo veršoch k Novému roku, ktoré jeho vlastné písomnosti z obdobia jeho palatinátu v rodal vo Viedni vytlačiť Johannes Ignatius Veszterniczy pre koch 1714 – 1732 a tiež písomnosti z obdobia, keď bol
predsedu a tiež členov Uhorskej komory. Pálffy bol v tomto jeho brat Ján Palatínom v rokoch 1741 -1751.
Obdobie od konca 16. až po začiatok 18. storočia možobdobí jej predsedom. Nielen Pavol podporoval stavebnú
činnosť a zberateľstvo kníh ale aj jeho manželka Františ- no označiť za obdobie náhodného zbierania kníh. Pálffyov-

vený Kameň je štatistika Aladára Györgya z roku 1885.
Podľa jeho súpisu tvorilo knižnicu 1807 titulov v 4618
zväzkoch. Početne boli najviac zastúpené nemecké knihy
s počtom titulov 1118 a francúzske 455 titulov. Obsahovo bola najviac zastúpená beletria s 520 titulmi a jazykoveda s 407 titulmi. Po nich nasledovali dejiny, filozofia
a prírodné vedy. V tomto období bol ako majiteľ uvedený
Štefan Pálffy, ktorý bol v rokoch 1859 – 1899 správcom
rodového majetku.
Toto boli všetko informácie o zberateľstve kníh staršej
vetvy Pálffyovského rodu. Mladšia vetva bola tiež zberateľsky veľmi činná. Na hrade Červený Kameň vlastnila svoju
obytnú časť, ktorá bola vyplnená rôznymi zberateľskými
predmetmi, ale o knižných katalógoch informácie nemáme. Najvýznamnejší zberateľ nielen z mladšej vetvy rodu,
ale v celej histórii bol Ján Pálffy. V jeho zbierkach na zámku v Bojniciach a v kaštieli v Kráľovej sa taktiež nachádzali
knižnice, avšak pramenné materiály o ich počte nám chýbajú. Jediným pramenným materiálom je dobový katalóg
o rozpredaji jeho knižníc z 20. rokov 20. storočia. Pomocou neho si vieme predstaviť z akých kníh pozostávala jeho
zbierka. Napríklad predmetom štvrtej aukcie boli pálffyovské knižnice zo zámku v Bojniciach a paláca v Bratislave.
Dražba sa konala 8. – 10. marca 1926 v Prahe. Bolo na
nej ponúknutých 840 diel v odhadovanej hodnote
250 000 Kč. K aukcii bol taktiež vydaný katalóg.
Išlo o najrôznejšie druhy, akými boli: rukopisy,
prvotlače, ilustrované diela, memoáre, militáriá, politické dejiny, cestopisy a zemepis,
umenie a zbierky, literatúra, texty klasikov,
divadlo a hudba. Medzi najcennejšie predmety na aukcii boli považované iluminované rukopisy zo 16. storočia a prvotlač
náboženského spisu Tomáša Kempisa
z roku 1470, vytlačené v Augsburgu.
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Použitá literatúra:
FRIMMOVÁ, Eva. Fuggerovsko-Pálfiovská

knižnica v kultúrno-historických súvislostiach. In FUNDÁRKOÁ, Anna – PÁLFFY,
Géza (ed.). Pálfiovci v novoveku – Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Budapešť – Bratislava : Pro Historia, 2003.
ŠTIBRANÁ, Ingrid. Osudy pálffyovských zbierok červenokamenskej línie rodu
vo svetle archívnych dokumentov. In Teatrum historiae 9, 2011, roč. 6, č. 2.
SIBYLOVÁ, Michaela. Knižnica Rudolfa I. Pálfiho ( 1719 – 1768 ), zakladateľa
šľachtickej knižnice Pálfiovcov na hrade Červený Kameň. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2012.
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ci v tomto období neprejavovali veľký záujem o zbieranie
kníh. Až u Rudolfa I. Pálffyho, ktorý bol tiež vojenským
hodnostárom, ako jeho predkovia, sa naplno rozvinula
zberateľská vášeň. Nás však zaujíma iba zbieranie kníh.
Počas svojej kariéry veľa cestoval. Vo svojom sídle na Červenom Kameni sústredil veľký počet kníh. Jeho knižnica
obsahovala pravdepodobne až 1160 kníh, ktoré boli radené podľa poradového čísla, avšak predpokladá sa, že na
hrade bolo okolo 4000 zväzkov kníh. Najvyššie poradové
číslo mala kniha vytlačená v Berlíne v roku 1765. Knihy
pochádzali najmä z obdobia 16. -18. storočia. Išlo najmä
o knihy vytlačené v mestách v súčasnom Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Taliansku a Rakúsku.
Pre predstavu ako vyzerala Rudolfova knižnica a aké
druhy kníh obsahovala nám dokladajú dva katalógy. Oba
sú v súčasnosti uložené v Univerzitnej knižnici.
Prvý katalóg pochádza ešte z polovice 18. storočia,
čiže bol spísaný v období života Rudolfa I. Obsahoval 281
titulov v 442 zväzkoch, 13 titulov rukopisov v 20 zväzkoch a 20 máp. Knihy boli v katalógu rozdelené podľa obsahu do skupín: teológia, právo, história, vojenstvo, matematika, geografia, politika, lexika, gramatika, filozofia,
poézia, medicína a jazdectvo. Najväčšiu časť z nich tvorili
knihy o histórii s počtom 113 zväzkov a teológii
57 zväzkov. Jazykovo boli zastúpené nemecké,
latinské, francúzske a maďarské knihy. Ako
aj u predchádzajúcich členov rodu aj Rudolf si označoval svoje knihy exlibrisom
C. R. P. Počet kníh v prvom katalógu
poukazuje pravdepodobne len na knihy Rudolfovej knižnice nie na všetky
knihy. Doterajšie výskumy dokázali fyzicky rekonštruovať Rudolfovu
knižnicu len v prípade 107 zväzkov.
Najstaršou knihou dodnes zachovanou a datovanou je kniha v nemeckom jazyku z roku 1584. Avšak najväčšiu prevahu, až 86% tvorili knihy z 18.
storočia. Jazykovo majú prevahu knihy
v nemeckom jazyku, ktoré tvoria 63% zo zachovaných kníh. Zvyšný počet pripadá na knihy francúzske, latinské a maďarské. Doteraz zachované knihy majú jednotnú barokovú väzbu z bledohnedej
kože s pozlátenou ornamentálnou tlačou na chrbte.
V Rudolfovej knižnici sa našlo len niekoľko kníh
z iných zbierok, preto usudzujeme že knihy, ktoré nakúpil do svojej zbierky boli knihy zakúpené prostredníctvom kníhkupectiev. Najviac knižiek kúpil Rudolf
od viedenského kníhkupca Johanna Paula Kraussa,
ktorý sa špecializoval najmä na francúzsku literatúru
a v pálffyovskej knižnici sa nachádzajú kníhkupecké
katalógy od tohto obchodníka. Rudolf tiež nakupoval
aj u viedenského a regensburského kníhkupca Imricha
Felixa Badera a tiež u bamberského a würzburského
kníhkupca Tobiasa Gobhadta. Ich katalógy boli tiež
súčasťou Rudolfovej knižnice. V roku 1760 sa Rudolf
napríklad osobne zúčastnil knižného veľtrhu v Lipsku,
kde nakúpil 12 francúzskych kníh. Knihy tak z pohľadu katalógov tvorili najväčšiu zberateľskú vášeň Rudolfa I. Pálffyho.
Po smrti Rudolfa sa až do konca 19. storočia nenachádzajú žiadne informácie o stave rodových knižníc. Jedným z posledných údajov o stave knižnice na hrade Čer-
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Život okolo nás

Predstavujeme Vám naše družobné obce
Miroslav Daniš
Nová Huta ( Rumunsko)
Nová Huta sa nachádza v centrálnej časti Sedmohradského Rudohoria (Plopišské kopce) v biharsko-salašskej oblasti, ktorá je z historického a kultúrno-spoločenského hľadiska jednou z najvýznamnejších lokalít
Slovákov v Rumunsku. Obec mala podľa sčítania z roku 2002 1264 obyvateľov. Od roku 1930 k nej boli
pričlenené ďalšie tri obce – Stará Huta, Huta Sočet a Židáreň. Nová Huta je typickou kopaničiarskou obcou. Povrch obce je hornatý ( najvyšší vrch Varatik má 757 m). Slováci sa sem prisťahovali približne medzi
rokmi 1811 -1830.
Miestny farár Gustáv Albert (od roku 2003) je zároveň starostom obce a výraznou mierou sa zaslúžil
o pozdvihnutie obce (výstavba asfaltových ciest, rekonštrukcia miestnych škôl, výstavba športovej haly,
rekonštrukcia starej a novej fary a kostola, zaslúžil sa o rozvoj turistického ruchu). V tunajšej prírodnej
rezervácii žijú bizóny, diviaky, jelene, muflóny.
V obci funguje detský folklórny súbor Vienok a folklórny súbor – známa ľudová skupina rodiny Muchovcov. Pod vedením pána
Štefana Kalamára pôsobí ochotnícky divadelný spolok. V letných mesiacoch sa tu koná Letný hudobný festival a na jeseň sa už tradične
koná Zemiaková zábava s kultúrnym programom a sympóziom o sadení a pestovaní zemiakov.

Vísky (Česká republika, Juhomoravský kraj)
Obec leží v severnej časti Juhomoravského kraja v západnom úbočí Boskovickej
úžiny. Historicky vznikla spojením hornej, strednej a dolnej časti obce. Vísky sa
môžu pochváliť jedným z najstarších kostolov na Morave, ktorý je zasvätený sv.
Michalovi (gotický kostolík). Obec má približne 250 obyvateľov a starostom obce
je Ing. Stanislav Kamba. Z histórie obce môžeme spomenúť, že škola tu existuje od
roku 1770 a súčasná budova školy bola postavená v roku 1889. Miestna knižnica
vznikla v roku 1897 a od roku 1904 tu pôsobil ochotnícky krúžok „Palacký“. V roku
2004 tu otvorili Agrocentrum s názvom Ohrada.
V obci pôsobí celý rad spoločenských organizácií z ktorých najaktívnejší je Zbor dobrovoľných hasičov a telovýchovná
jednota Sokol. Nachádza sa tu aj Škola na obnovu vidieka, ktorá organizuje vzdelávacie a informačné kurzy pre verejne
činných funkcionárov z okolitých malých obcí. Zo života v obci môžeme spomenúť také podujatia ako Vísecký ples, detský
karneval, hasičská súťaž, futbalové, stolnotenisové a floorbalové turnaje, bowlingová liga, púťové oslavy a ďalšie. V roku 2008
obec Vísky zvíťazila v krajskej súťaži Obec roku. Pri tejto príležitosti vyšla knižná publikácia o dejinách a súčasnosti obce.
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Dobré pole (Dobro Polje-Gutenfeld,
Česká republika, Južná Morava)
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Obec Dobré pole sa nachádza pri štátnej hranici s Rakúskom. Jemne zvlnený terén priniesol obci úžitok kvalitných viníc a dobrého vína. Vinársku
tradíciu tu dodnes reprezentuje celý
rad drobných vinárov s vínnymi pivničkami v okolí obce. Okolie neďalekého rybníka je chránenou prírodnou lokalitou slanomilných vzácnych druhov
rastlín. V písomných záznamoch sa obec po prvýkrát spomína v roku 1350 a od roku 1850 bola súčasťou okresu Mikulov. Od roku 1960 patrí do okresu Břeclav. V polovici 16.
storočia bola osídlená chorvátskymi prisťahovalcami a spolu
s nemeckým a českým obyvateľstvom tvoria pestrú etnickú
spoločnosť. V obci sa nachádza pamiatkovo chránený kostol
sv. Cecílie z 18. storočia. Z významnejších pamiatok tu je
socha sv. Floriána a socha sv. Jána Nepomuckého. Hoci škola
existuje v obci od roku 1790, v súčasnosti deti navštevujú
školu v Březí. Obec má materskú školu. Počet obyvateľstva
sa pohybuje medzi 400 až 500. Starostom obce je Vít Černý.

Kisbajom (Maďarská republika)
Obec Kisbajom sa nachádza
na južnom cípe podunajskej
nížiny, kde sa terén už mierne
vlní k pahorkatine Somogy.
Obec sa nachádza v chránenej prírodnej rezervácii.
Ľudia v obci sa ešte stále venujú tradičným poľnohospodárskym činnostiam a chovu zvierat. Ulice obce zdobia
tisíce ruží, bohaté kvetinové záhony, mnoho fontán a sôch.
V obci je viacero historicky cenných budov a rodinných
domov. Najstarší záznam o obci existuje z roku 1397. Obec
bola v počas pohnutých revolučných rokov (1847) vypálená.
Obnovená obec nadobudla podobu širokých mestských bulvárov s parkami a takouto je dodnes. Súčasným starostom
je Gábor Végh, vďaka ktorému sa obec výrazným spôsobom zveľadila. V obci pôsobia viaceré organizácie, s ktorých
najaktívnejšie pôsobí Klub dôchodcov a mládežnícka organizácia. V Kisbajom sa nachádza poľnohospodárska lesnícka
škola a skanzen ľudovej architektúry. Je tu dobre rozvinutá
agroturistika.

Život okolo nás

Kráľovský rybolov
Michal Konečný
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Sobotné ráno, skoro ako každé iné. V dedine začína
ospalý víkendový ruch, nákupy, práca v záhrade a podobne. Avšak dnes predsa len vidieť, že sa niečo deje, že je
niečo inak ako v bežnú sobotu. Slnko hreje, na oblohe ani
mráčika, vietor ešte pospáva v korunách stromov. Počasie
ako na objednávku. Pri moste sa zhlukujú ľudia, oblečení
zväčša v tmavozelenom. Vyzerajú byť vyzbrojení zvláštnymi zbraňami. Armáda tichých bláznov? Evidentne sa
schyľuje k boju. Ľudí pribúda, majú rôzne náčinia, ostré
háky, siete, prúty. Obsadzujú miesta pri Čiernej vode.
Všetko prebieha hladko, avšak vo vzduchu cítiť napätie.
Každý chce zvíťaziť, no nik netuší komu dnes šťastena
dopraje. Z vysokého brehu na všetko dohliadajú členovia
zboru rozhodcov, vedení kapitánom Dimitrovom.
Stánky, rozložené pri rieke prezrádzajú, že to nemusí
byť márny boj. O chvíľu začína rozvoniavať olej, na pekáčoch syčí prvé mäso a ryba. Pípa napĺňa prvé poháre.
V tom zaznie výstrel, na okamih sa všetko zastaví,
každý pozrie na svojho súpera vedľa seba a rybolov začína. Tak veľa šťastia rybári. Rieka tečie pomalým prúdom
a nikto nevie aký úlovok mu prinesie. Koho obšťastní
a komu naopak nedopraje.
Začal 9. ročník rybárskych pretekov v Kráľovej pri
Senci. Tradičnú akciu sa podarilo zorganizovať za pomoci starostu obce, občerstvenie opäť zabezpečil miestny
výbor ZRPŠ. Výťažok z bufetu použijú na rôzne aktivity
žiakov základnej školy. Pod dohľadom rozhodcov zo Základnej rybárskej organizácie v Senci sa vyše 40 súťažiacich pobilo o hodnotné ceny, pričom ocenení boli víťazi
v kategóriách dievčatá do 15 rokov (Sofia Sedláriková, 18
bodov), chlapci do 15 rokov (Adam Štiglic, 58 bodov),
muži (Ján Polakovič, 167 bodov) a samostatne aj absolútny víťaz, ktorým sa stal pán Jozef Gašpar s počtom bodov
232. Ocenená bola aj jediná súťažiaca členka nežného pohlavia v kategórii ženy, pani Henrieta Kopúnková, ako aj
najaktívnejší mladý pretekár, Michal Kašuba cenou, ktorú venovali členovia SRZ z obce.

Cenami do súťaže prispela obec, rybárska organizácia Senec ako aj pán Imrich Keszöcze. Napriek tomu, že
nie každý mohol vyhrať, tento rok boli ohodnotené všetky zúčastnené deti, čo ich snáď bude motivovať k účasti i v ďalších ročníkoch. I keď nie všetci boli so svojimi
úlovkami spokojní, možno povedať, že tohtoročné rybárske preteky sa vydarili. Ostáva len dúfať, že ani o rok sa
priaznivci rybolovu, zábavy a prírody nenechajú odradiť
a prídu znovu podporiť túto tradičnú obecnú akciu.
Tak ako po iné roky, vo večerných hodinách pokračovala obecná akcia v areáli Sigotky majálesom. O hudbu sa
postaral DJ Joky a občerstvenie opäť zabezpečoval bufet
ZRPŠ. Tentokrát program obohatili aj rapery zo zoskupenia Pravý opak. Aj keď účasť na majálese možno nenaplnila očakávania organizátorov. Treba povedať, že menej
je niekedy viac a možno by stačilo pritiahnuť na parket
staršie ročníky hudbou, ktorá oslovuje široké masy. Nakoniec by sa určite pridali aj mladí. Všetci sa učíme na
vlastných chybách a snahu, či dobrú vôľu, aby sa občania
i návštevníci Kráľovej cítili dobre a zabavili sa, nemožno
nikomu uprieť.
Zostáva len dodať, že sa tešíme na ďalšie spoločné
stretnutie na rybárskych pretekoch a majálese v Kráľovej
pri Senci.
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Základná škola hodnotí...
Začiatkom prázdnin nastáva čas,
kedy hodnotíme naše úsilie a snahu
o najlepšie výsledky za celý školský
rok. Toto hodnotenie poskytuje čitateľovi príležitosť posúdiť prácu pedagógov i žiakov.
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo našu školu 250 žiakov.
O ich výchovu a vzdelávanie sa staralo 18 pedagógov, 4 vychovávatelia
ŠKD a 1 kňaz. Žiaci 1. – 4. ročníka
navštevovali ŠKD, kde boli 4 oddelenia s počtom detí 99.
Pedagogická rada 27. 6. 2016 rozhodovala o prospechu, dochádzke
a správaní našich žiakov. Vyučovacie
výsledky možno hodnotiť kladne.
Z 250 žiakov bolo vyznamenaných
180 žiakov, prospelo veľmi dobre
38 žiakov, prospelo 28 žiakov, ročník opakujú 3 žiaci, opravnú skúšku
v auguste absolvuje 1 žiak. Pedagogická rada odsúhlasila pokarhania
triednym učiteľom štyrom žiakom,
pokarhanie riaditeľkou školy piatim
žiakom, v jednom prípade bola znížená známka zo správania na stupeň
2 a v dvoch prípadoch na stupeň 3.
Správanie ostatných žiakov bolo
v súlade so školským poriadkom.
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Výborný prospech v tomto školskom roku dosiahli:
I. A – Diana Derda, Samuel Hudák,
Slávka Jančiová, Tereza Ježovičová,
Ema Kopúnková, Ela Kováčová, Toman Kubík, Laura Lattová, Juraj Mačaj, Hana Mačajová, Matúš Marcinek,
Ivana Máčajová, Ján Michálek, Júlia
Moncoľová, Michaela Ondrušková,
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Po stopách Márie Terézie v Bratislave

Akadémia Vianočná vločka

Michal Smělík, Radka Stanislavová,
Natalia Váchová
I. B – Leonie Barborová, Daniel Brída, Richard Cipík, Ján Čirka, Michaela
Charvátová, Natália Chodziuk, Marko
Chovanec, Michal Kapuscinský, Matúš
Kardoš, Marko Knut, Eliška Konečná,
Simona Letušeková, Hana Machová,
Matej Petrik, Sofia Sedláriková, Barbora Súkeníková, Adam Šimo, Vanessa
Švendová, Gabriela Vorlíčková
II. A – Eva Antašová, Oliver Daniš,
Matúš Guldan, Martina Konečná,
Kristína Kušnierová, David Linduška,
Laura Rumanová, Tereza Szikhartová, Lucia Šuplatová, Nela Takáčová,
Michaela Vorlíčková, Martin Žabka
II. B – Samuel Črep, Simona Dekýšová, Simona Fábryová, Nikolas Róka,
Katarína Šuplatová, Viktória Žáková

III. – Timea Áčová, Filip Barbora, Tomáš Englárt, Magdaléna Charvátová,
Yvette Juričeková, Lukáš Kopecký, Peter Maršalík, Alexandra Packová, Oliver Szimeth, Ester Szimethová, Marek
Topoľský, Ľuboslav Papánek
IV. A – Sofia Dobošová, Zuzana Filipovičová, Veronika Róková, Anna
Szikhartová, Veronika Štiglicová, Tereza Vozárová
IV. B – Matej Čirka, Dominika Dekýšová
V. – Dávid Daniš, Johana Konečná,
Hana Kubovčáková, Barbora Moncoľová, Michaela Sláviková, Filip Szikhart, Šimon Šebok, Pavol Vyletel
VI. – Hana Antašová, Nina Bachárová, Barbora Čahojová, Sára Dovhunová, Dominik Gavlas, Natália
Mrázová, Viktor Szimeth, Ramona
Tengeriová, Lucia Tóthová, Kristína
Tankóová
VII. – Katarína Glončáková, Samuel
Gräczer, Sarah Kotercová, Daniel Novotný, Natália Stranovská
VIII. – Monika Koišová, Veronika
Mátheová
IX. – Soňa Augustovičová, Andrea
Beňková, Martina Beňková, Natália
Fábryová, Alexandra Kocsisová, Samuel Šebok, Dominika Turániová
V rámci dochádzky v tomto školskom
roku žiaci vymeškali 17 311 ospravedlnených hodín, čo je v priemere
na 1 žiaka 69,24 hodín. Neospravedlnených hodín bolo 60 (priemer
na jedného žiaka 0,24 hodín). Žiaci
Alexander Szabó, Milan Mravec

Život okolo nás

a Adam Štiglic nevymeškali počas
školského roka ani jednu vyučovaciu
hodinu, za čo boli odmenení knihou
od rodičovského združenia.
Vedomostné súťaže, olympiády,
športové aktivity

Naši piataci a deviataci si overili získané vedomosti v testovaní na základe celoštátneho programu a dosiahli
nasledovné výsledky:
matematika

slovenčina

5. roč. Priemerná úspešnosť v rámci SR
61,99 %
66,62 %
Priemerná úspešnosť školy
66,26 %
68,59 %
9. roč. Priemerná úspešnosť v rámci SR
52,8 %
62,6 %
Priemerná úspešnosť školy
62,5 %
66,0 %

Roman Koiš, Jakub Kollár, Dominika Turániová. Blahoželáme im!
Okrem spomenutých žiakov patrí
poďakovanie všetkým tým, ktorí sa
akoukoľvek aktivitou pričinili o reprezentáciu našej školy a prispeli k šíreniu dobrého mena.
Na záver svojho príspevku ďakujem všetkým kolegom a pracovníkom školy za svedomité a zodpovedné vykonávanie ich náročnej práce
a individuálny prístup ku každému
dieťaťu. Ďakujem výboru rodičovského združenia za aktívnu prácu
počas roka a finančnú pomoc škole.
Ďakujem p. Petrovi Sedlárikovi, p.
Adriane Sedlárikovej, p. Daniele Englártovej, p. Alici Benickej, p. Moncoľovi, p. Némethovej, p. Lattovej, p.
Charvátovej, firmám ELSD, ROKA,
STANISLAV a syn a ostatným nemenovaným, ktorí škole poskytli

Vystúpenie detí ZŠ na Deň matiek

sponzorskú výpomoc, či už finančnú alebo vecnú. Moje poďakovanie
patrí vedeniu obce Kráľová pri Senci
za dobrú spoluprácu a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
k zveľadeniu našej školy.
Mgr. Darina Deáková, riaditeľka ZŠ
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Počas celého školského roka sa žiaci
zapájali do rôznych predmetových
olympiád, súťaží a aktivít. Z pravidelných podujatí môžeme spomenúť
nasledovné: Mladý chovateľ a pestovateľ, Beh zdravia, Cezpoľný beh,
Jablkové hodovanie, Medzinárodný
deň školských knižníc – výstava Biblií, Pasovačka prvákov, dopravné ihrisko, Strašiáda + oranžový deň, Mikuláš, Vianočná akadémia, karneval,
lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz,
korčuľovanie v Hamuliakove, návšteva miestnej ľudovej knižnice, turistika v Malých Karpatoch, plavecký
výcvik, Deň Zeme, Deň matiek, školy
v prírode, Deň detí, školské exkurzie, zber papiera, výchovné koncerty, prednášky psychológov, návšteva
bábkového divadla, športové turnaje – vybíjaná, florbal, predmetové
olympiády, Pytagoriáda, Komparo,
Matematický klokan, Hviezdoslavov
Kubín, Šaliansky Maťko. Tí, ktorí sa
najaktívnejšie zúčastňovali spomínaných podujatí, boli odmenení knihami od rodičovského združenia. Patria medzi nich:
Timea Áčová, Yvette Juričeková,
Ester Szimethová, Oliver Szimeth,
Sofia Dobošová, Zuzana Filipovičová, Veronika Róková, Dominika
Dekýšová, Dávid Daniš, Johana Konečná, Filip Szikhart, Pavol Vyletel,
Nina Bachárová, Nicolas Horváth,
Natália Mrázová, Viktor Szimeth,
Ramona Tengeriová, Boris Botka,
Katarína Glončáková, Daniela Keveždová, Andrea Sirotná, Adriana
Hanajíková, Sofia Kováčová, Martina Beňková, Alexandra Kocsisová,

Na chate počas školy v prírode.

Nádejná školská kapela
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Materská škola je naša cesta
do budúcnosti
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V septembri 2015 sa otvorila brána
našej materskej školy pre 86 detí.
Zaradené boli do štyroch tried
podľa veku, od našich najmenších
3-ročných až po ,,5-6 ročných
veľkáčov“.
Pre spríjemnenie, ale aj rozšírenie obzorov a na obohatenie o zážitky ponúka naša materská škola
deťom rôzne akcie. Organizujeme
také, ktoré majú dlhodobo úspech
u detí, ale radi skúšame aj niečo nové, nepoznané. Medzi naše
„nové“ podujatia patrí aj návšteva
sokoliarov. Dvaja zanietení sokoliari
najprv deťom rozprávali o rôznych
druhoch sokolov. Deti sa nevedeli
vynadívať na ich krásny let, obdivovali, ako si ich sokoliari dokázali
vycvičiť. Na záver ukážky pristávali
sokoly na hlavách niektorých učiteliek, z čoho mali deti veľkú zábavu.
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Spomeniem tiež tradične obľúbenú akciu - „tekvičkové popoludnie s deťmi a ich starými rodičmi.“
Cieľom tejto akcie bolo umožniť
deťom a starým rodičom stráviť
spoločne na pôde materskej školy
nezabudnuteľné a zábavné chvíle
pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorým je mesiac október. Keďže veľa detí má starých rodičov
mimo našej obce, podľa možností
sa na stretnutí zúčastnili aj starší súrodenci, rodičia, prípadne iní blízki
príbuzní.
Deti v tomto školskom roku
navštívili už tradične dopravné ihrisko v Galante, absolvovali jesenný
a jarný turnus plaveckého výcviku
v klube ,,Delfín“ v Senci.
V našej MŠ sme privítali policajtov zo Senca v rámci výchovy
bezpečnosti detí. Prednáška sa týkala problematiky šikanovania, ale
aj ochrany detí pred cudzími ľuďmi
a zvýšenej opatrnosti a prílišnej dôverčivosti. Deti najviac upútali uniformy a samozrejme zbrane, ktoré
majú policajti vo výstroji.
Keďže sme nemali priestory
na organizovanie spoločnej mikulášskej oslavy, nahradili sme to

deťom divadelným predstavením
„O stratenej čižmičke“, kde sa deti
stretli s Mikulášom, anjelom a čertom. Čert, teda vlastne čertica bola
poriadne výrečná, nezbedníkom
trošku nahnala strach, preto deti
radšej Mikulášovi sľubovali, že sa
polepšia...
U detí je každoročne veľmi obľúbený karneval, kedy sa môžu
predviesť v kostýmoch rôznych
obľúbených rozprávkových postavičiek a zvieratiek. Zábava na
karnevali bola veselá a odviazaná.
Masky tancovali, predvádzali sa
a pre staršie deti boli pripravené aj
súťaže.
V zimných a jarných mesiacoch
videli deti v materskej škole aj divadelné predstavenia
,,Jurko a prasiatka“,
,,Žabí princ“, ako
aj hudobné predstavenie ,,Simsala“,
v ktorom si deti
zahrali na detských
hudobných nástrojoch. Veľkonočné
sviatky sme privítali v škôlke tvorivými dieľnami, kde
si rodičia s deťmi

zdobili kraslice, vyrábali rôzne dekorácie na skrášlenie príbytkov.
V máji na Deň matiek sme určite
potešili každé mamičkovské srdiečko vystúpením v obci. Všetky deti
sa snažili, spievali, recitovali a tancovali a boli odmenené mohutným
potleskom. Pre deti je to každý rok
silná motivácia- nacvičiť pekný
program ku dňu matiek.
Nezabúdame však ani na oteckov. Ich sviatok oslavujeme spolu
s dňom detí obľúbenými súťaživými hrami. Keďže je nás už viac, využili sme rozľahlú trávnatú plochu za
obecným klubom, ktorá bola ideálna aj na rôzne prekážkové dráhy,
skákanie vo vreci a iné zábavné aktivity.

Život okolo nás

Staršie deti sa zúčastnili aj školy
v prírode na Duchonke. Čakali ich
tam animátorky Šiši a Čika, ktoré
ich pozvali do krajiny fantázie. Samozrejme nechýbala turistika, kúpanie, športové hry a hľadanie pokladu.
Deťom ponúkame po celý rok
veľa zážitkov na rôznych akciách
a najviac z toho majú samozrejme
tie najstaršie, s ktorými sa lúčime. Práve pere tieto sme pripravili
zaujímavé podujatie. Strávili sme
s nimi noc v škôlke na pyžamovej
párty. O bohatý program nebola
núdza. Po hrách, súťažiach a večeri
,ktorú si ,,sami“ pripravili, hľadali
v noci poklad v okolí materskej školy. Odvaha im rozhodne nechýbala.
Už niekoľko rokov organizuje materská škola aj 3-dňový výlet
s deťmi a rodičmi na záver školského roku. Tento krát to bolo na Kysuciach, v Zákopčí, v krásnom horskom prostredí. Deti sa tešili, že boli
so svojimi kamarátmi, rodičia mali
čas sa porozprávať, relaxovať.

BeataTvarušková
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S pribúdajúcimi triedami sa zvyšuje aj počet zaškolených detí, teda
budúcich prváčikov. Tento školský rok sme pripravovali na vstup
do prvej triedy základnej školy 30
detí. K príprave budúcich prváčikov pristupuje celý náš pedagogický
kolektív zodpovedne, preto okrem
plnenia školského vzdelávacieho
programu deti absolvujú aj tzv. stimulačný program v popoludňajších
hodinách, počas ktorého si motivačnými pracovnými listami precvičujú grafomotoriku, rozvíjajú
logické myslenie, ale aj manuálnu
zručnosť v podobe strihania, lepenia a skladania. Výhodou týchto
popoludňajších aktivít je možnosť
individuálneho prístupu učiteliek
k deťom, ako i príležitosť detailnejšieho diagnostikovania, zistenia
prípadných nedostatkov v rôznych
oblastiach prípravy na prechod do
vzdelávacieho procesu na ZŠ.
Dúfame, že deti zúročia svoje vedomosti a zručnosti aj v škole. Želáme im šikovné ruky, bystré
očká, múdre hlavičky a ich rodičom
veľa porozumenia a trpezlivosti.
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HORÍ, HORÍ...
Áno, bohužiaľ, dosť často počujeme
sirénu hasičov, ktorí idú pomáhať
ľuďom, ktorí to potrebujú, či sa jedná o požiar, haváriu, povodeň alebo
prírodnú katastrofu. Preto by sme
Vás chceli upozorniť na dodržiavanie požiarnych smerníc, zákonov
a nariadení. Platí to hlavne v letnom období, keď máme veľmi suché
a horúce počasie a je čas žatvy.
Aj my, dobrovoľní hasiči sme pripravení zasiahnuť, ale radšej sme, ak
nikde nehorí a nie sú žiadne havárie.
Ale aj napriek tomu zvyšujeme svoju
profesionalitu, školíme sa, trénujeme a udržujeme techniku v dobrom
stave. V tomto roku sme od štátu dostali protipovodňový prívesný vozík,
ktorý obsahuje elektrocentrálu, čerpadlo, ponornú stenu a rôzne iné veci
Útok v Gáni, 1. miesto
na prípadný zásah pri povodniach.
Aby sme túto techniku dokonale zboru, by mala byť zrekonštruovaná
ovládali, Hasičský a záchranný zbor zbrojnica, na čo sa veľmi tešíme. ĎaSenec usporiadal taktické cvičenie lej na schôdzi boli prítomní S. Kov Tomášove. Z našich členov za ho váč a Š. Antalec, členovia Okresných
výborov DPO Galanta a Šaľa, ktorí
zúčastnilo 6 členov.
Tak ako po iné roky, aj tento, sme sú naši dlhoroční priatelia a hasiči,
na výročnej členskej schôdzi zhod- a sú nám vždy ochotní pomôcť. Prínotili činnosť v uplynulom roku tomná bola aj predsedníčka MsČK J.
a predstavili plán na tento rok. Na Koišová a predsedníčka nášho ÚzV
výročnú členskú schôdzu prišli aj DPO Pezinsko-Seneckého D. Mesápozvaní hostia. Starosta obce JUDr. rošová. Boli sme veľmi radi, že sa na
D. Šebok, ktorý v rámci diskusie našu výročnú schôdzu prišli pozrieť
poďakoval za pozvanie a bol veľmi aj členovia DHZ Reca, M. Bačinský
rád, že DHZ má takú rôznorodú a F. Androvič, ktorým sme pomohli
činnosť, či sa to týka prevencie, zá- s obnovou činnosti ich zboru. Po
sahov, súťaží a v neposlednom rade diskusii a predstavení plánu práce
pomoci pri rôznych akciách, orga- na rok 2016 sme schôdzu ukončili
nizovaných obcou alebo inými or- a spoločne sa navečerali a posedeli
ganizáciami. Predstavil nám víziu, v družnej debate.
V mesiaci marec sa konalo v Maže k oslave 120. výročia založenia
linove školenie rozhodcov pre súťaže mladých
hasičov, ktorej sa zúčastnili B. Guldanová, B.Lizák a J. Deák.
V Malinove sa uskutočnil aj branný pretek
pre deti. My sme tam
mali 4 družstvá. Jedno družstvo mladších
a jedno starších požiarnikov obsadili tretie
miesta.

Zariadenie prívesného vozíka

Hneď na druhý deň po súťaži
sme boli zbierať odpad po dedine.
Mali sme určenú cestu od hasičovne po Kostolnú. Presne ten istý úsek
ako vlani. Niektorí ľudia si okolie
ciest zamieňajú za smetné nádoby.
Za ten jeden rok sa vyčistená cesta
opäť zmenila na smetisko. „Ľudia,
žijeme len raz, tak sa správajme
k sebe ale aj k prírode tak, aby sme
to neskôr neľutovali!“
V apríli sme boli s našimi mladými hasičmi na súťaži v Gáni, kde
sa im podarilo v brannom preteku
obsadiť mladším druhé a starším
tretie miesto. V požiarnom útoku
boli prví.
4. mája je Deň sv. Floriána- patróna hasičov. Dovoľte mi, aby som
tento sviatok uviedla mottom: „Hasič je človek, ktorý žije na svete dvakrát, pre seba a pre druhých. A práve
preto život hasiča, je skvelým príkladom správneho pochopenia ľudského života.“
Pri príležitosti sviatku náš zbor
zorganizoval pre všetkých hasičov
a našich občanov hasičské popoludnie. Deti z materskej a základnej
školy pripravili krásny program s hasičskou tematikou. Potom prišiel na
rad šašo Maroš, ktorý zabavil nielen
malých ale aj veľkých. Hudobná sku-
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Hasiči zorganizovali oslavy Sv. Florána vo veľkom štýle aj keď počasie neprialo

Na krajskom kole hier Plameň

4. júna sme boli pozvaní na súťaž
mladých hasičov do Reci, ktorá sa
konala v rámci osláv MDD. Deti si
zasúťažili a zabavili sa spolu s ostatnými deťmi. V požiarnom útoku obsadili druhé miesto. V ten istý deň išli
družstvá mužov a žien na nočnú pohárovú súťaž do Veľkých Úľan.
8. júna sa konala oslava MDD aj
v našej obci, pri ktorej sme boli nápomocní aj my. Pripravili sme pre deti
prekážkovú dráhu a na záver sme ich
trochu postriekali vodou, nakoľko
bolo krásne slnečné počasie.
17. júna sme mali nočnú pohárovú súťaž v Blatnom a následne, 18.
júna vo Veľkej Pake.
Súťažíme skoro každý víkend.
V Zálesí sa nám darilo a ženy zvíťazili
a muži obsadili druhé miesto. Hneď
zo Zálesia sme sa presunuli na noč-

nú súťaž do Voderád, kde ženy obsadili taktiež druhé miesto. V ten istý
deň boli ešte dve naše ženy na súťaži
jednotlivcov „Železný hasič“ v Hubiciach. Kristína Dubská zvíťazila a Monika Zuberecová bola druhá.
Ďalší víkend patril pohárovej súťaži v Šenkviciach, kde ženy obsadili
krásne druhé miesto.
V druhom polroku nás čakajú
ďalšie krásne akcie a jednou z hlavných bude „Kráľovský pohár“, ktorý
sa bude konať 24. septembra 2016.
Všetkých Vás naň srdečne pozývame.
Záverom by sme chceli poďakovať
všetkým sponzorom, tým, ktorí nám
darovali 2% zo svojich daní a hlavne
členom, ktorí sa aktívne podieľajú na
chode našej organizácie.
Viera Gašparová
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pina Rigo band nás zabávala až do
konca. Počas celého popoludnia bola
vystavená technika nielen nášho zboru, ale aj z DHZ Veľké Úľany a DHZ
Reca. Na poschodí hasičskej zbrojnice sme pripravili výstavku o našom
zbore, jeho histórie, trofejí a oblečenia. Chodba zbrojnice bola vyzdobená krásnymi výtvarnými dielami
našich najmenších - škôlkárov.
Popri zábave si každý mohol pochutnať aj na dobrom občerstvení.
Trošku nás mrzí, že robíme tieto
akcie pre našich občanov, aby sme
sa spoločne zabavili, aby spoznali
činnosť nášho zboru a záujem z ich
strany je minimálny. Ďakujem však
všetkým, ktorí prišli aj všetkým tým,
ktorí nám fandia a podporujú nás.
Dňa 19. mája sme boli na návšteve základnej školy na Tajovského
ulici v Senci. Bola to pre nás skutočná výzva. Nevedeli sme presne čo
nás čaká. Prišlo nás 7 členov a za tie
hodiny sa ani jeden na sekundu nezastavil. Deti sme rozdelili do troch
skupín. Prehliadka hasičského auta,
prednáška o ochrane proti požiarom a práci dobrovoľných hasičov,
praktické ukážky. Deti spájali hadice, prenášali zraneného, preskakovali prekážky a neposlednom rade
i striekali s vodou.. Určite sme rozžiarili očká nejedného možno nášho
nasledovníka. Povieme Vám, boli
sme unavení a skláňame sa aj pred
prácou vychovávateliek.
28. mája sme sa zúčastnili Územného kola hry Plameň, na ktorom
naše družstvo detí, obsadilo prvé
miesto a postúpilo na krajské kolo.
Počas dvoch týždňov sme trénovali
a zdokonaľovali sa v štafete ale i hasičskom útoku CTIF, aby sme mali
šancu postúpiť na národné kolo.
Bohužiaľ na krajskom kole aj keď
sme boli najlepší, vyššia moc „rozhodcovia z Malaciek“ zasiahla a obsadili sme druhé miesto. Ale aj tak
patrí veľké poďakovanie súťažnému
družstvu v zložení: Simonka Koišová, Romanka Súkeníková, Martin
Žabka, Filip Guldan, Roman Koiš,
Dominik Ruman, Adam Juríček,
Timotej Petrik, Matej Brunovský,
Michal Vrbovský a ich vedúcim Bronislave Guldanovej a Viere Gašparovej.
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Na návšteve u prezidenta SR

Tento rok si Detská organizácia
Fénix pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
pripravuje Ústredie DO Fénix
množstvo aktivít a podujatí. Jedným z nich bola návšteva najaktívnejších fénixákov z celého
Slovenska v Bratislave. Vrcholom
stretnutia bolo prijatie u prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku. Za našu územnú
organizáciu Kráľová pri Senci sa
na stretnutí na základe výberu
zúčastnili Darina Deáková a žiak
VI. ročníka Filip Ragas.

Naším poslaním je pomáhať
a zmierňovať ľudské utrpenie
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Slovenský Červený kríž je najväčšou
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humanitárnou organizáciou na Slovensku a nástupcom Československého červeného kríža, ktorý vznikol po prvej svetovej vojne v roku
1919. Spolu s ďalšími národnými
spoločnosťami Červeného kríža
a Červeného polmesiaca vo svete
je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní
úlohy ustanovené medzinárodnými
zmluvami a týmto zákonom. Jeho
poslaním je zmierňovať ľudské utrpenie a chrániť ľudskú dôstojnosť,
bez ohľadu na národnosť, rasu, pohlavie, či náboženské a politické
presvedčenie. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom zamestnancov a dobrovoľníkov v 38 územných
spolkoch. Hlavnými oblasťami práce sú výučba prvej pomoci a zdravotná výchova, bezpríspevkové darcovstvo krvi, sociálna činnosť, práca
s mládežou, humanitárna pomoc,
pátracia služba a šírenie povedomia
o medzinárodnom humanitárnom
práve.
Náš MS SČK patrí v obci medzi
najväčšie organizácie čo sa týka
počtu členov. Začiatok roka sme
odštartovali výročnou schôdzou,
kde sme okrem iného schválili
program na celý rok. Vzhľadom
k tomu, že MS SČK v Kráľovej pri
Senci funguje bez predsedu, napĺňa program do bodky a to predo-

všetkým vďaka všetkým členom
výboru. V tomto polroku sme zabezpečili a zorganizovali bezplatný
odber krvi v mesiaci január a máj,
ktorého sa zúčastnilo spolu 72 darcov krvi. Niektorým darcom krv
nezobrali, kvôli prísnej kontrole
z NTS Ružinov. Problémy z NTS
Ružinov spôsobili aj zrušenie odberu krvi v septembri. Veľmi sa
ospravedlňujeme našim darcom
krvi a veríme, že odstránime všetky
prekážky a v januári budeme znovu pokračovať v našich odberoch.
Chceme začať spolupracovať s Národným registrom darcov kostnej
drene, ktorá je veľmi dôležitá pri
vážnych ochoreniach. Všetkým
dobrovoľným darcom krvi vyslovujem veľké ĎAKUJEM.
Darovaná krv pomáha ľuďom pri
ťažkých úrazoch, nehodách, či závažných život ohrozujúcich ochoreniach, pri ktorých je od včasnej
transfúzie často závislý život pacienta. Keď sme sa obrátili pred pár
mesiacmi na darcov krvi určitej
skupiny pre jednu pani k operácii, neváhali a sami odišli do danej
nemocnice darovať svoju krv. Ďakujem týmto darcom za pani a jej
rodinných príslušníkov. Možno sa
vám zdá, že sa venujem v tomto
príspevku veľa dobrovoľným darcom krvi. Oni si však zaslúžia našu
každodennú úctu a vďaku. Viac
by si zaslúžili ohľaduplnosti aj od
svojich zamestnávateľov, ktorí nie
vždy sú ochotní akceptovať ich ne-

S červeným krížom na Deň detí

prítomnosť v práci počas odberov
najvzácnejšej tekutiny.
Pre všetkých členov a darcov krvi
organizujeme aj rôzne podujatia, či
sú to kultúrne, regeneračné, alebo
poznávacie. Stačí len sledovať plagáty na vývesných tabulách v obci, či
v našich obchodoch.
Aj touto cestou vám dávame do
pozornosti, že plánujeme v jesenných mesiacoch spolu zo Základnou
a Materskou školou výstavu ovocia
a zeleniny. Všetci záhradkári, ktorí
majú záujem o výstavu svojej úrody
sa môžu kontaktovať s členmi výboru MS SČK, kde dostanú bližšie
informácie.
Prajem vám ešte krásne leto a bezpečnú jazdu na cestách a aby ste
našu pomoc v zdravotnej núdzi
nepotrebovali.
Jarmila Koišová

Život okolo nás

Autobusový zájazd do Valtíc
Břeclavi. Prekvapenie nastalo, keď
sme zistili, že autobusom sa tam
nedostaneme a musíme si to tam
odkráčať. Určite na to nezabudnú
dámy v lodičkách a inej „športovej
obuvi“. Po nočnom lejaku bol aj terén vynikajúci... Pozitívne to brali
asi len vodiči, ktorí určite spálili aj
posledný alkohol z včerajšej hostiny. Po pristáti v Břeclavi, spoločnej
fotografii sme prekvapili účastníkov
krátkym presunom do hotela ROSE,
kde nás čakal spoločný obed. Bola to
ako „medaila“ za absolvovanie pochodu. Cesta domov ubehla rýchlo,
nakoľko posádka po prežití tohoto
všetkého za tak krátky čas pospala.

Verím, že každý z účastníkov bol
spokojný a aj v budúcnosti sa rád zúčastní ďalšieho výletu, organizovaného starými pánmi. Sme si vedomí,
že latka je nastavená vysoko, ale za
celý kolektív starých pánov sľubujeme, že urobíme všetko pre to, aby
sme ju nepodliezli, ale ak sa bude dať
ešte o pár centimetrov zvýšili.
Ďakujeme všetkým za príjemne
prežitý víkend.
Marián Bobrík ml. a kol. starých pánov
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Po poslednom autobusovom zájazde do Nitry na muzikál Tisícročná
včela sa futbalový kolektív „starých
pánov“ rozhodol usporiadať dvojdňový zájazd pre naše „polovičky“
a našich priateľov. Voľba padla na
Valtice.
Príprava prebiehala od februára. 28. mája 2016 nás autobus spoločnosti K-BUS (šoférovala p. Betka Korbeličová) bezpečne a spoľahlivo dopravil na miesto určenia.
Účastníci nastupovali na zájazd zo
zastávok od Výhonu až do Senca.
Autobus sa nám podarilo naplniť
do posledného miesta t.j. 55 ľudí,
vrátane šoféra. Medzi pasažiermi
sme mali okrem našich ľudí aj prezidenta a tajomníka futbalového
klubu z Vištuka, hráča TJ Jelka,
ako aj hokejistov z Hurbanovej Vsi
s partnerkami.
Po príchode do Valtíc si každý
urobil individuálny program s možnosťou prehliadky zámockého areálu a iných pamiatok. V poobedňajších hodinách sme sa ubytovali
v zámockom hoteli HUBERTUS.
Do hlavného sobotňajšieho programu si ešte každý urobil individuálny
program, t. j. mohol navštíviť slávnosti vína a detský deň, múzejnú
noc, výstavu balkónových kvetín
a letničiek alebo si odpočinúť na
hoteli. Večer sme mali degustáciu
vín /8x biele a 3x červené/ s prehliadkou pivníc a občerstvením
Gurmán vo Valtickom podzemí. Pri
cimbalovej muzike a prehýbajúcich
sa stolov od jedla a pitia nám polnoc ubehla veľmi rýchlo. Naši speváci už boli rozospievaní a nechcelo
sa nám ešte ísť, tak sme si priplatili
ďalšiu hodinu. Kto vydržal, určite
nikdy nezabudne na cestu do hotela v neskutočnej búrke. Po príchode
do izieb sme vyzerali ako keby sme
popadali do zámockej fontány.
V nedeľu po raňajkách sme
mali ísť autobusom na Janov hrad /
pod ním je prístav/ a odtiaľ sa plaviť dvoma loďami po rieke Dyje do
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Deň kráľovských detí
Pod záštitou detskej organizácie Fénix sa Deň detí
konal netradične v stredu, 8. júna 2016. Detská organizácia v spolupráci s obcou, členmi dobrovoľných
hasičov a Červeného kríža pripravila pre 150 kráľovských detí popoludnie plné zábavy. Na jednotlivých
stanoviskách ich čakali rozprávkové bytosti ako vodník, Červená Čiapočka, zbojníci, Šípková Ruženka,
Popoluška, ježibaba a šašo, ktorí si pre ne prichystali rôzne úlohy. Za ich splnenie boli deti odmenené
cukríkmi, drobnou hračkou a občerstvením. Hasiči
mali pripravené súťaže, spojené s prehliadkou hasičského auta. Obec nám zabezpečila skákací hrad,
na ktorom sa všetci dosýta vyšantili. K vydarenému
podujatiu prispelo aj krásne počasie.
Darina Deáková, predseda ÚO Fénix Kráľová pri Senci

KRÁĽOVSKÝ BEH 2016
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Stalo sa už tradíciou, že v letných
mesiacoch sa v našej obci pod záštitou starostu obce Kráľová pri Senci organizuje beh mužov na 10 km
a beh žien na 5 km. Hlavným organizátorom podujatia bol športový
klub EMKO, riaditeľom podujatia
Radovan Bobrík a hlavným rozhodcom Marcel Matanin. Podujatie sa
tento rok konalo dňa 5. júla (utorok). Všetci účastníci podujatia sa
zhromaždili na prezentáciu pri futbalovom ihrisku. Na beh sa prihlásilo 246 bežcov a bežkýň (130 mužov a 116 žien). Bežalo sa na okruhu
po asfaltovej ceste a pretekári boli
rozdelení do jednotlivých vekových kategórii. Pretekalo sa podľa
pravidiel atletických súťaží SAZ
a ustanovení samotných pretekov.
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V rámci štartovného poplatku každý
účastník preteku dostal účastnícku medailu, občerstvenie
a počas behu nápoje
na vyhradených stanovištiach. V každej
kategórii získali prví
traja vecné ceny (aj
deti). Hlavný pretek
bol
odštartovaný
o 10 tej hodine.
Výsledky preteku usporiadateľ po
skončení podujatia zverejnil na internetovej stránke sportsofttiming.
sk.
Pretekári boli vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času. Na štart sa postavilo 226

pretekárov a závody ich nakoniec
dokončilo 223.
Víťazom mužskej kategórie sa stal
Marcel Hladík, ktorý zabehol čas 33
min. 46 sec. Z pretekárov Kráľovej
pri Senci sa najlepšie umiestnil Dominik Ruman (36. miesto, čas 43
min. 49 sec.).
Druhý z Kráľovčanov bol Dušan Konečný a tretí Martin Čaputa.
Ženskú kategóriu na 5 km vyhrala
pretekárka klubu BMSC Bratislava,
Lucia Janečková v čase 18 min. 29
sec. Z našich žien bola najúspešnejšia Marcela Maláthová, ako druhá
Michaela Sláviková a tretia Melisa
Bobríková.
Podujatie sa uskutočnilo za krásneho letného počasia, takže nielen
pretekári, ale aj hostia a fanúšikovia strávili pekný športový deň.
Usporiadatelia prisľúbili, že bežecké preteky v Kráľovej pri Senci
zorganizujú aj o rok.

-f.dan.-

Prvý polrok roku 2016 ubehol ako
voda a môžeme s hrdosťou povedať,
že pre náš klub bol veľmi úspešný.
Naši športovci získali dovedna na
domácich i zahraničných súťažiach
25 medailí. Zásluhou M. Vakoničovej máme dva juniorské tituly
Majsterky SR a R. Martinkovičovej
dva tituly Majsterky Európy a titul
majsterky SR. V skratke si teda priblížme úspechy našich športovcov.
Začiatkom roka (27. januára)
sme zavítali do neďalekých Siladíc,
kde sa konalo 3. kolo súťaže Slovenskej národnej ligy pretláčania
(SNLP). Vybojovali sme 4 zlaté a 4
strieborné medaily. V súťaži pravou
i ľavou rukou zlato získala R. Martinkovičová, dve strieborné v tej istej
kategórii pridala D. Petrová (obe +
60kg), ďalšie dve strieborné medaily vybojoval D. Vida (75 kg). V kategórii nováčikov ženy sa nestratila
M. Mináriková (+60kg) a právom si
odniesla dve zlaté medaily. Na peknom 9. mieste v početne obsadenej
kategórii nováčikov muži (+80 kg)
sa umiestnil G. Cích. Treba dodať,
že to bola jeho prvá oficiálna súťaž.
Počas zimných mesiacov sme
sily koncentrovali hlavne na kvalitnú prípravu. Začiatkom februára
(17.2.) sa v Košiciach konala Zimná
univerziáda SR - (Svetové univerzitné hry), ktoré sú medzinárodným
športovým podujatím, často ozna-

juniorov. Tu svoj titul majsterky SR
v pravej i ľavej ruke získala naša
najmladšia nádej M. Vakoničová
(+60kg). Verím, že ju to povzbudí
do ďalších tréningov a bude nás aj
naďalej úspešne reprezentovať a pri
správnom prístupe má určite šancu
na umiestnenie na niektorom z vrcholných podujatí Európy, či sveta.

Najúspešnejší reprezentanti AWK
Kráľová pri Senci.

V máji (7. 5.) sme vycestovali do
chorvátskeho Záhrebu na medzinárodnú súťaž Sokol Marić world
cup, kde sme mali viacerých zástupcov. Náš klub, ale aj Slovensko sme
úspešne reprezentovali a naši športovci neraz v početne obsadených
kategóriách siahli až na dno svojich
síl. Najlepšie si počínala R. Martinkovičová ziskom dvoch bronzových
medailí v open kategórii žien. V tejto istej kategórii pridala v ľavačke D.
Petrová 5. miesto a M. Mináriková po ťažkých zápasoch 8. miesto.
V pravej ruke sa im darilo o čosi
menej. V pravačke získala D. Petrová 8. miesto a M. Mináriková 11.
miesto. Smolne skončil D. Vida (78
kg), ktorému na obe ruky k zisku
medaily chýbal len povestný kúsoček, a tak sa nakoniec musel uspokojiť s dvoma 4. miestami.
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Na súťaži v Chorvátsku

čované aj ako Olympijské hry vysokých škôl. Na tomto vrcholnom
podujatí ziskom dvoch zlatých medailí putoval titul zaslúžene do rúk
R. Martinkovičovej (+60kg). Vo februári našich juniorov do 21. rokov
čakala prvá medzinárodná súťaž
Visegrád Grand Prix, ktorá sa konala 27. 2. v maďarskom mestečku
God. Táto súťaž sa každoročne koná
vždy v inom meste členských štátov
V4. Klub úspešne reprezentoval náš
najlepší junior D. Vida (75kg), ktorý vybojoval v súťaži ľavou rukou
cenný bronz. V pravej ruke sa mu
veľmi nedarilo, no napriek tomu
zaknihoval pekné 7. miesto.
Už tradične sme sa zúčastnili v apríli medzinárodnej súťaže Senecká
ruka (už 23. ročník), ktorá bola zároveň aj posledným kolom SNLP
a poslednou možnosťou získať body
do rankingu SNLP, potrebných na
nomináciu na ME. Klub opäť úspešne reprezentovali R. Martinkovičová ziskom striebra v pravej ruke a 4.
miesto v pravačke, D. Petrová získala bronz v ľavej ruke a v pravačke
pridala 4. miesto (+60kg). D. Vida
(75 kg) pridal po ťažkých zápasoch
zaslúžene bronzovú medailu v ľavej
ruke a v pravačke pridal bodované
6. miesto.
Koncom apríla (23.4.) na našich
juniorov čakal vrchol armwrestlingovej sezóny a to majstrovstvá SR

Šport

S titulmi Majsterky Európy
a 25 medailí pre AWK Kráľová pri Senci
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Šport
Naša majsterka Európy R. Martinkovičová v súboji

Koncom mája (26.5. – 28.5.) sa
konali majstrovstvá Európy v Rumunskej Bukurešti. Tu sme mali
dvoch zástupcov klubu. Výborne
si na tejto vrcholnej súťaži počínala R. Martinkovičová (70 kg), keď
v kategórii U21 juniori do 21 rokov
v ľavej ruke obhájila vlaňajší titul
Majsterky Európy a stala sa tak už
po štvrtý raz majsterkou Európy
v ľavej ruke. Ďalšie zlato pridala
v pravačke. Zaslúžene sa tak tešila zo zlatého európskeho double.
Tento rok premiérovo štartovala
aj v kategórii senioriek a len kúsok
ju delil od medailovej pozície, keď
v ľavačke v najpočetnejšej obsadenej ženskej kategórii do 70 kg obsadila nie veľmi populárne 4. miesto
a v pravej ruke pridala bodované 6.

miesto. D. Petrová v tej istej kategórii (70 kg) obsadila v pravej ruke 9.
miesto a v ľavačke 8. miesto.
O mesiac neskôr (25. 6.) nás čakal vrchol armwrestlingovej sezóny
na Slovensku a to Majstrovstvá SR,
ktoré sa konali vo východoslovenskej dedinke Hermanovce nad Topľou. Vďaka bodom v rankingu nás
mohli na súťaži reprezentovať traja
športovci. Na majstrovstvách sa zišla takmer celá špička SR a pre zisk
medaily každý musel vydať zo seba
maximum. Počínali sme si skvele
a ziskom 5 medailí sme mohli vyjadriť maximálnu spokojnosť s dosiahnutými výsledkami.
Svoj premiérový seniorský titul
medzi ženami vybojovala R. Martinkovičová (+60kg) v pravej ruke

a v ľavačke pridala bronz, D. Vida,
taktiež nováčik medzi seniormi,
si počínal veľmi úspešne a v pravej ruke získal striebro, v ľavačke
pridal bronz a D. Petrová (+60kg)
doplnila zbierku medailí ďalším
bronzom v pravej ruke.
Človek sa učí celý život a tak
i naši členovia v tomto prvom polroku absolvovali zaujímavé semináre. Prvým bola diskusia Ako byť
FIT, ktorej sa okrem špecialistov
z oblasti fyzioterapie či kondičného tréningu zúčastnil aj známy
boxer Tomi Kid Kovács. Druhý seminár s názvom Ako trénovať efektívne sme absolvovali koncom júna
a načerpali sme množstvo nových
podnetných informácii v oblasti tréningu, ktoré určite budú pre
nás prínosom. Za zmienku stojí
tiež účasť na dvoch bežeckých súťažiach, ktorých sme sa zúčastnili
v rámci spestrenia nášho tréningového procesu. Prvým bol májový beh v neďalekej Ivanke pri Dunaji – Ivánska 5 a polka a následne
3. 6. charitatívny beh v Bernolákove – Beh pre Beh, kde sa behalo pre
Alicku a vyzbieraný výťažok jej bol
venovaný. V rámci klubu chodíme
pravidelne behávať a organizujeme
spoločné kruhové i armwrestlingové tréningy. Radi privítame do
partie ďalších športu chtivých nadšencov. Ak máte záujem, pridajte
sa k nám!
Dagmar Petrová
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HODOVÉ FUTBALOVÉ EL CLASSICO 2016
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Po roku sa do našej obce vrátilo futbalové derby -zápas
medzi Kráľovou a Krmešom. 26. júna 2016 o štvrtej hodine
popoludní sa začal zápas pod vedením rozhodcovskej
trojice p. Petra Augustoviča (hlavný) a p. Vladimíra Tušša
s p. Liborom Machom (čiaroví rozhodcovia). V horúčave
obidve mužstvá siahli až na dno svojich síl a rozišli sa
spravodlivou remízou 2:2. Aj keď je pravda, že tri krát sa
triasla konštrukcia krmešskej bránky. O góly sa postarali:
Šuplata Radoslav, Šuplata Marek za Kráľovú a Konečný
Dušan ml. dal obidva góly za Krmeš. Organizátori sa
rozhodli nekopať jedenástky, aby mali o rok mužstvá
väčšiu motiváciu lepšie sa pripraviť a strhnúť víťazstvo na
svoju stranu. Bol to vydarený „predzápas“ pred vystúpením
Slovenska na ME 2016 proti Nemecku. Po zápase čakal na
samotných aktérov ( hráči, rozhodcovia a tréneri) kotlíkový
guláš, pivo a kofola. Ďakujeme za pomoc a podporu pánovi
Milanovi Mačaiovi a pánovi starostovi Dušanovi Šebokovi,

FUTBALOVÁ SEZÓNA 2015-2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V R P
19 9 2
18 6 6
19 3 8
14 9 7
14 9 7
15 4 11
14 5 11
12 7 11
10 10 10
10 7 13
10 6 14
7 9 14
7 8 15
6 8 16
6 5 19
5 3 22

Skóre
89:34
70:21
65:32
54:26
46:37
46:37
56:52
47:46
43:41
40:47
43:42
38:53
33:62
34:72
36:87
28:79

B
66
60
60
51
51
49
44
43
40
37
36
30
26
26
23
18

+/21
15
15
6
6
4
2
-2
-5
-8
-9
-15
-16
-19
-22
-27

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

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

V
20
18
16
16
13
10
10
9
8
7
5
3
3

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

P
1
5
2
7
9
11
12
13
12
16
14
16
20

Skóre
81:21
75:34
75:26
77:41
65:50
52:67
62:71
48:53
47:45
41:64
40:65
32:68
21:111

B
63
55
54
49
38
33
32
29
28
22
20
14
10

+/27
19
18
13
5
-3
-4
-7
-8
-14
-16
-22
-26

V
24
22
19
17
16
16
13
10
8
5
5
4
3
3
0
0

R
1
2
1
2
4
3
5
2
3
2
1
3
4
1
0
0

P
1
2
6
7
6
7
8
14
15
19
20
19
19
22
0
0

Skóre
148:14
118:23
74:34
72:31
96:34
79:30
76:52
70:63
38:48
33:98
39:108
28:119
18:105
13:143
0:0
0:0

B
73
68
58
53
52
51
44
32
27
17
16
15
13
10
0
0

+/34
29
19
14
13
12
5
-7
-12
-22
-23
-24
-26
-29
0
0

3. liga dorast – TABUĽKA SD3R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
0
0

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
0
0

V
23
23
19
17
12
11
11
10
9
8
8
7
3
2
0
0

R
2
1
2
3
6
2
2
3
2
3
3
4
3
2
0
0

P
1
2
5
6
8
13
13
13
15
15
15
15
20
22
0
0

R
0
0
3
2
2
3
0
0
4
3
1

P
1
3
5
7
9
9
11
13
11
13
19

Skóre
116:6
161:28
100:28
95:26
66:33
59:73
45:76
93:68
39:94
37:61
56:78
40:81
26:163
22:140
0:0
0:0

B
71
70
59
54
42
35
35
33
29
27
27
25
12
8
0
0

+/32
31
20
15
3
-4
-4
-6
-10
-12
-12
-14
-27
-31
0
0

Mladší žiaci – TABUĽKA MZM A

Seniori B – TABUĽKA VI. LIGA S6A SENIORI
Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1 MŠK Iskra Petržalka
2 MŠK Kráľová pri Senci
3 FC Petržalka akadémia
4 SDM Domino B
5 FK Lamač Bratislava
6 FK Šamorín - Hamuliakovo
7 ŠK Tomášov
8 FK Slovan Most pri Bratislave
9 MŠK Iskra Petržalka B
10 ŠK Nová Dedinka
11 FK Scorpions Bratislava
12 ŠK Slovan Bratislava futbal
13 TJ Rovinka
14 FK Vajnory
15 ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA (odstúpené)
16 FKM Karlova Ves Bratislava B (odstúpené)

Šport

Starší žiaci – TABUĽKA ZÁKLADNÁ ČASŤ

3. liga – Seniori – TABUĽKA S3BA

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
19
17
12
11
9
8
9
7
5
4
0

Skóre
111:16
97:28
54:30
52:52
56:48
42:51
42:46
57:63
43:58
38:87
6:119

B
57
51
39
35
29
27
27
21
19
15
1

+/27
21
9
5
-1
-3
-3
-9
-11
-15
-29

B
27
17
15
10
9
8

+/12
2
0
-5
-6
-7

TABUĽKA O UMIESTNENIE (7. – 12. MIESTO)
1
2
3
4
5
6

MŠK Kráľová pri Senci
FK Šamorín - Hamuliakovo
FK Dúbravka
SDM Domino
FK Lamač Bratislava
TJ Jarovce Bratislava

Z
10
10
10
10
10
10

V
9
5
4
3
3
2

R
0
2
3
1
0
2

P
1
3
3
6
7
6

Skóre
50:13
19:16
35:17
17:42
15:37
16:27

Prípravky – TABUĽKA PRÍPRVKA PRSC U11
1 ŠK Bernolákovo
2 ŠKO Miloslavov
3 ŠK Tomášov
4 MŠK Kráľová pri Senci
5 ŠK Nová Dedinka
6 SFC Kalinkovo
7 FK Družstevník Blatné
8 FK Slovan Most pri Bratislave
9 TJ Rovinka
10 OŠK Chorvátsky Grob
11 TJ Malinovo
12 MŠK Senec
13 ŠK Čataj - FK
14 MŠK Kráľová pri Senci B

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
25
20
19
18
16
12
12
10
11
10
10
4
2
0

R
1
3
0
2
1
2
2
6
2
2
1
4
0
0

P
0
3
7
6
9
12
12
10
13
14
15
18
24
26

Skóre
202:25
136:37
137:47
164:40
109:48
77:102
103:63
108:63
119:101
100:93
101:96
46:129
54:252
10:370

B +/76 37
63 24
57 18
56 17
49 10
38 -1
38 -1
36 -3
35 -4
32 -7
31 -8
16 -23
6 -33
0 -39

Kráľovské zvesti 1-2/2016

ako i firme DEKATHERM. Veľká vďaka patrí samotným
hráčom a divákom, ktorí prišli povzbudzovať a zaspomínať
si na časy, keď „chalani“ z obidvoch mužstiev ešte aktívne
hrávali za MŠK Kráľová.
Na zápas nastúpili mužstvá v zložení:
Kráľová: Deák Juraj, Farkaš Peter, Gašpar Daniel, Guldan
Peter ml., Koiš Miroslav ml., Kubovčák Martin, Mačai
Maťo, Mesároš Oliver, Pecník Andrej, Sedlárik Peter,
Slávik Dominik ml., Slávik Radoslav, Stanislav Milan,
Šuplata Marek, Šuplata Radoslav, Ternény Rastislav
a Vrábel Peter ml.
Tréner: Koiš Martin a Ternény Peter st.
Krmeš: Áč Peter, Benický Tomáš, Bobrík Adrián st.,
Bobrík Matúš, Bobrík Radovan, Čelko Andrej, Gräczer
Ivan, Gräczer Nikolas, Ježovič Igor ml., Ježovič Matej,
Konečný Dušan ml., Lančarič Pavol, Mrva Jarolím,
Pažitný Michal, Pažitný Peter, Polgár Martin, Šmidovič
Ladislav a Švenda Boris.
Tréner: Bobrík Marián ml.
Marián Bobrík

1 FK Scorpions Bratislava
2 MFK Rusovce
3 MŠK Iskra Petržalka
4 MŠK Kráľová pri Senci
5 FK Dúbravka
6 FK Šamorín - Hamuliakovo
7 TJ Malinovo
8 NMŠK 1922 Bratislava B
9 ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA
10 MŠK Senec
11 TJ Čunovo

Vybudovanie automatickej závlahy na tréningovom futbalovom ihrisku pod vedením mužstva starých pánov.
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Život okolo nás

5. ročník tanečnej zábavy „starých pánov“ MŠK
16. januára 2016 sa v spoločenskej
sále ELV Senec uskutočnil jubilejný
5.ročník tanečnej zábavy, organizovanej „starými pánmi“ MŠK Kráľová pri Senci. Pred rokom sme v tejto
sále privítali 184 hostí a teraz, bez
vyvesenia plagátu k zábave a po malých úpravách sa doslova rozchytalo
nedzi fanúšikmi všetkých 217 vstupeniek. Väčšiu kapacitu pri zachovaní nami nastaveného štandardu kvality pre hostí sme už pustiť nemohli,
hoci záujem bol veľký. Dámy sme už
tradične každú osobne privítali pri
príchode a obdarili ružou. Každého hosťa čakal pri vstupe „welcome
drink“ a na stole malé prekvapenie.
Po slávnostnom príhovore a prípitku nasledoval úvodný tanec prezidentov MŠK KpS /p. František
Klučár a p. Dušan Šebok s partnerkami/. Potom už začala samotná
zábava. Skupina SENÁTOR svojou
kvalitou dokázala udržať plný parket
v každom hudobnom kole. “Kvičí
na ihličí“, divinový guláš, studený
raut, zákusky a pagáčiky nenechali
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Adriana Dudášová - MIBO
A-DEKA
Agromačaj s.r.o.
ALL SPORTS
ANDI - kaderníctvo
AUDI
AUSTRIA BETON WERK
AWA SHIMA
AWK Požiarnik Kráľ.pri Senci
BALITO s.r.o.-GIFTPACKSHOP.SK
BELLA BIANCA - Galovičová A.
BENZINOL - Martin Čepel
BESTLAND
Bratislavská vod. spoločnosť
COMPASS
Crowtech Galanta
Čapla Michal
Čapla Maťo
Dadová Mária
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nikoho o hlade. Počas celého večera boli projektorom premietané na
plátne pri bare fotografie a videá
o činnosti a aktivitách MŠK. Mnohé z nich mali už doslova historickú hodnotu. Keď si spomeniem na
rok 2012, kedy sme na prvej našej
zábave privítali 91 návštevníkov,
utvrdil som s v myšlienke, že treba
veci každým rokom čo len o kúsok
zdokonaľovať. Hostia podujatia to

DH LANDSCAPE INVEST s.r.o.
ELSD s.r.o.
Filipovič Martin
FIT restaurant
FORCH spol.s.r.o.
Guldan Marián
Guldan Roman
Herič Alexander
Hostinec u Petra
Hubíková Monika
I-CENTER
IKEMA
Jozef Malík - Plynoservis
Keszöcze Imrich st.
Kubík Michal
LEVANDULA - Ivan Petrík
LINDAB
L+ L autobusová doprava
Lusaro s.r.o.

ocenia a radi sa vrátia. Ďalšiu šancu
to dokázať budeme mať 28. januára
2017 v spoločenskej sále ELV Senec
s osvedčenou skupinou Senátor.
Za celú organizáciu patrí veľká vďaka p. Ábelovej s kolektívom,
barmanom, čašníčkam a čašníkom
a našim sponzorom, ktorých bolo
tento rok neúrekom a chceli by sme
im aj touto cestou poďakovať.
Marián Bobrík

Mačai Milan
MADATEX spol.s.r.o.
Matejčík Ján
Matejka
Moško Marek
MS spol.s.r.o. farby - laky
Obecný úrad Kráľová pri Senci
Packa Martin
Pekáreň Stanislav
Penzión GALILEO Donovaly
Pekáreň Stanislav
PD Kráľová pri Senci
Pavián záhradník
Pilot club s.r.o.
Pneuservis JAVOR
Raiffeisen bank-Hatala Dušan ml.
Révay Jozef
RUKA HORE
Rusnáková Zuzana s rod.

Sklenárstvo - Sedlárik Jozef
SOMM - Kubovčák Martin
SIESTA Restaurant
Stavebniny FIF
Stolárstvo - Herič
Smiešková Katarína
TOMDUS s.r.o.
TOP GRAS s.r.o.
Trvalky Skalský
Tomašek Ján s rod.
Tögel Tomáš
TOI - TOI p.Vrábel s rod.
Vigoda Pavel
Zámočníctvo - Miroslav Koiš
Žemlička Ján
WOODCOTE
Würth spol.s.r.o.
a priaznivci MŠK KpS

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2016 v našej obci
Dňa 5. marca 2016 (sobota) sa v našej obci konali voľby do NR SR. Obec
mala jeden volebný obvod a volebnú
okrskovú komisiu v zložení: predsedníčka Viera Gašparová a členovia komisie Lenka Križková, Iveta Gašparová,
Ondrej Švihran, Katarína Moravčíková
a Nicol Révayová. Zapisovateľkou volieb bola Jana Križková. V našej obci
mohlo voliť 1528 občanov a k volebným urnám prišlo 1040 voličov (t.j.
68,063%). Z 23 politických strán, ktoré

sa uchádzali o priazeň voličov získalo hlasy v našej obci až 19 politických
subjektov. Podľa obecného hlasovania by sa do parlamentu dostalo 7
politických strán s nasledovnými počtami hlasov: SMER –SD – 249 hlasov
(24,22%); SaS – 174 hlasov (16,92%);
OĽANO NOVA – 149 hlasov (14,49%);
SNS -101 hlasov (9,82%); SME Rodina
B. Kollár – 98 hlasov (9,53%); ĽS Naše
Slovensko – 67 (6,51%) a MOST –HÍD –
63 hlasov (6,12%).

Ďalej nasledovali strany so ziskom:
SIEŤ – 48 hlasov (4,66%); KDH – 35
hlasov (3,40%); SKOK – 9 hlasov
(0,87%); KSS – 9 hlasov (0,87%); SZS
– 7 hlasov (0,68%); TIP – 5 hlasov
(0,48%); SDKÚ-DS – 5 hlasov (0,48%);
SMK-MKP- 4 hlasy (0,38%); VZDOR -2
hlasy (0,19%).
Strany ŠANCA, Odvaha a DS Ľ. Kaník
získali po jednom hlase v percentuálnom vyjadrení 0,09%.
-dm-

V prvom polroku 2016 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri

Eduard Chalás, SNP 524/8, 903 01 Senec.
Uznesením 162 OZ schválilo uzatvorenie
prevádzky Materskej školy v Kráľovej pri
Senci v mesiacoch júl a august 2016, z dôvodu priebehu rekonštrukčných prác na
objekte materskej školy vrátane zariadenia Školskej jedálne pri materskej škole
v Kráľovej pri Senci.
Uznesením č. 163 poslanci schválili úpravu rozpočtu 2016 a následne
odporučili, aby starosta obce oslovil
Regionálnu správu ciest a BSK vo veci
značenia prechodov pre chodcov na
autobusovej zastávke Krmeš, potraviny
Sama, cyklotrasa pri moste, autobusovej
zastávke Výhon – smer Borša.
Uznesením č. 165 zobralo na vedomie OZ na návrh poslankyne Tóthovej
aby boli oslovené kompetentné orgány
ohľadne zvýraznenia označenia odbočky do Kráľovej pri Senci z cesty I. triedy.
Uznesením č. 166 OZ zobralo na vedomie sťažnosť obyvateľov Réckej cesty
na dopravnú situáciu spôsobenú prevádzkou poľnohospodárskych subjektov, najmä AGROMAČAJ, s.r.o.. Starosta
obce zorganizuje do 1 mesiaca stretnutie
občanov s pánom Mačajom a prizve zástupcu polície.
Dňa 11. mája 2016 sa konalo 6. mimoriadne zasadnutie OZ na ktorom
poslanci uznesením č. 169 schválili
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci na
roky 2015 – 2022. Následne zobrali na
vedomie správu audítora za rok 2015
a stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu obce Kráľová pri
Senci a rozpočtového hospodárenia za
rok 2015.
Uznesením č. 172 OZ schválilo Záverečný účet obce Kráľová pri Senci
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
bez výhrad a uznesením č. použitie pre-
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Senci na svojom 5. riadnom zasadnutí
dňa 2. marca 2016. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
OZ uznesením č.143 zobralo na vedomie informáciu starostu o dianí v obci
za uplynulé obdobie a uznesením č.144
informáciu predsedov komisií pri OZ za
uplynulé obdobie. Následne zobralo OZ
na vedomie informáciu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj obecného pozemku parc. č. 1354/43 (rozdelený geometrickým plánom číslo 2/2013
na pozemky parc. č. 1354/43, 1354/285)
katastrálne územie Kráľová pri Senci,
lokalita Jurajov dvor vyhlásenej a zverejnenej 12.2.2016 a o výsledku tejto verejnej obchodnej súťaže. Uznesením č. 146
poslanci schválili na základe obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej a zverejnenej dňa 12.2.2016 v zmysle uznesenia
OZ číslo 72/OZ-2015 z 27.7.2015, prevod vlastníctva k nehnuteľnosti registra C KN, par. č. 1354/43 (rozdelená
geometrickým plánom číslo 2/2013 na
pozemky par.č.1354/43 o výmere 700
m2 a par. č. 1354/285 o výmere 320 m2
druh oboch parciel: záhrady), katastrálne územie Kráľová pri Senci o celkovej
výmere 1020 m2, na Silvestra Juričeka,
903 01 Hurbanova Ves č. 51 a manželku
Editu Juričekovú, rod. Rablanszkú, 903
01 Hrubý Šúr č. 56 za cenu 61.302,00 €,
t. j. 60,10 €/m2.
Uznesením č. 147 OZ schválilo zámer nadstavby Materskej školy v Kráľovej pri Senci. Poslanci potom zobrali na
vedomie informáciu o pridelenej dotácii
z Envirofondu vo výške 200.000,- Eur
na rekonštrukciu Materskej školy v Kráľovej pri Senci a schválili zámer rekonštrukcie telocvične Základnej školy
v Kráľovej pri Senci. Uznesením 150 OZ
zobralo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2015, uznesením
č. 151 informáciu o priebehu príprav na
voľby do NR SR 2016 a uznesením č. 152
informáciu o Správe z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kráľová
pri Senci za rok 2015.
Uznesením č. 153 poslanci schválili
predĺženie doby prevádzky predajného automatu na doplnky výživy a nealkoholické nápoje v budove Požiarnej
zbrojnice pre firmu SoBe – servis, s.r.o.,
903 01 Hrubý Šúr 45. Náklady za energie uhradí prevádzkovateľ vo výške

100 € za rok jednorázovo. Doba prevádzky je na dobu
neurčitú. Uznesením
č. 154 OZ schválilo
ukončenie
ukončenie členstva obce
v združení „Združenie Podhradsko
– Kráľovské, združenie obcí (Z P-K)“
so sídlom ul. 1.
mája 194/61, 038
52 Podhradie, a to
z nasledovných dôvodov: vzhľadom na
predaj turistickej ubytovne, ktorá bola
vo vlastníctve združenia, v roku 2015 sa
pominul hlavný účel a predmet činnosti združenia, ktorým bol najmä rozvoj
turizmu a cestovného ruchu v penzióne
Podhradčan a podnikateľskej činnosti
s tým spojenej a ďalšia administratíva a pôsobenie združenia ekonomicky
aj prakticky zaťažuje personál úradu
a orgány obce. Zároveň OZ schválilo
vysporiadanie majetku, záväzkov a pohľadávok v rovnakom pomere (50% na
50%) medzi jej členov, t. j. medzi obec
Kráľová pri Senci a obec Podhradie
a poverilo starostu obce podaním návrhu na zrušenie združenia v zmysle bodu
1 článku 9 stanov združenia.
Uznesením č. 155 OZ neodporučilo
dlhodobý prenájom obecného pozemku
na 30 rokov na Guláške za 1, - Eur/rok za
účelom výstavby multifunkčnej haly so
zázemím a uznesením č.156 odporučilo
vypracovanie súdnoznaleckého posudku na obecný pozemok na Gulaške par.
č. 4796/32, katastrálne územie Senec.
Uznesením č. 157 poslanci schválili
rozšírenie parkovacích miest pre osobné
automobily pred obecným úradom a vo
dvore zdravotného strediska a uznesením 158 schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice. Uznesením č.
159 OZ schválilo rekonštrukciu obecného bytu v budove zdravotného strediska
Uznesením č. 160 OZ schválilo umiestnenie orientačného systému s názvami ulíc, objektov a podnikateľských subjektov v obci Kráľová
pri Senci. Poslanci následne schválili
(uzn.č.161) zmenu prevádzkovateľa bufetu Miestneho športového klubu v Kráľovej pri Senci, ktorú bude vykonávať
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bytku rozpočtového hospodárenia za
rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 88.802,64 Eur. OZ schválilo použitie rezervného fondu vo výške 88.802,64
Eur v rozpočtovom roku 2016 na krytie finančných a kapitálových výdavkov
v zmysle rozpočtových pravidiel.
Uznesením č. 175 a 176 poslanci zobrali na vedomie informáciu o cenovej
ponuke projektu na rekonštrukciu obecného úradu a informáciu o cenovej ponuke projektu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Uznesením č. 177 zobrali
na vedomie informáciu o cenovej ponuke projektu na nadstavbu materskej
školy. Následnými dvoma uzneseniami
schválili zmenu rozpočtu. Uznesením č.
180 zobrali na vedomie informáciu o vypracovanom znaleckom posudku na pozemok na Gulaške par. č. 510, katastrálne územie Senec. Posledným uznesením
zasadnutia OZ schválilo zámer zámeny
obecného pozemku parc. č. 162/2, katastrálne územie Krmeš o výmere 6,48
m2 s pozemkom Patrika Fábrica, Kráľová pri Senci č. 833 parc. č. 203/20, k. ú.
Krmeš o výmere 14,18 m2.
8. júna 2016 sa konalo 6. riadne zasadnutie OZ na ktorom poslanci po
informácii starostu a predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie prijali ďalšie uznesenia. Poslanci neschválili na
základe odporúčania stavebnej komisie
zámer odpredaja časti obecného pozemku par. č. 1354/44, katastrálne územie
Kráľová pri Senci o výmere 80 m2 Ing.
Jurajovi Hanajíkovi, Kráľová pri Senci
251, ktorý sa nachádza medzi jeho rodinným domom a miestnou komunikáciou. Uznesením č.187 OZ schválilo zámer odpredaja časti obecného pozemku
registra KN C parc. č. 304/1, katastrálne
územie Kráľová pri Senci o výmere 45
m2 Dagmar Staněkovej, U Sokolovny
911, 691 55 Moravská Nová Ves, Česká
republika pred jej pozemkami parc. č.
153/1 a 153/2, katastrálne územie Kráľová pri Senci a uznesením č. 188 schválili
poslanci odpredaj obecného pozemku
registra KN C parc. č. 304/1, katastrálne
územie Kráľová pri Senci o výmere 45
m2 za cenu 50,- €/m2 Dagmar Staněkovej, U Sokolovny 911, 691 55 Moravská
Nová Ves, Česká republika z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorý spo-

číva v tom, že pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkom na ktorom má zámer stavať nový
rodinný dom.
Následne poslanci schválili vlastníkom bytových a nebytových priestorov
domu 765 zámer prenájmu parkovacích miest pred bytovým domom č. 765
s podmienkou vypracovania štúdie –
schéma parkovania.
Uznesením č. 190 OZ schválilo VZN
č. 1/2016 o príspevku pri narodení dieťaťa. Uznesením č. 191 OZ schválilo
„Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kráľová pri Senci na II. polrok 2016“.
Uznesením č. 192 OZ zrušilo uznesenie č. 85/OZ – 2015 na prijatie úveru
na projekt „Prístavba Základnej školy
v obci Kráľová pri Senci modulovým
systémom“ a uznesenie č. 86/OZ – 2015
na vystavenie blankozmenky k úveru
na projekt „Prístavba Základnej školy
v obci Kráľová pri Senci modulovým systémom“. Ďalším uznesením OZ schválilo
prijatie úveru na základe indikatívnej ponuky úverového financovania VÚB banky, na projekt „Prístavba Základnej školy
v obci Kráľová pri Senci murovaným
systémom“, typ úveru: investičný, výška
úveru 200.000,- Eur, slovom: dvestotisíc
Eur a zároveň poverilo starostu obce na
podpis úverovej dokumentácie. Splatnosť úveru je 6 rokov, formou lineárneho
splácania s možnosťou bezplatného predčasného splatenia. V súvislosti s prijatím
investičného úveru OZ súhlasilo s vystavením vlastnej blankozmenky obce
spolu s dohodou o vyplňovacom práve
ku blankozmenke a zároveň poveruje
starostu obce k podpisu blankozmenky.
OZ súhlasilo s vinkuláciou vkladu na
bežnom účte Obce Kráľová pri Senci č.
SK79 0200 0000 0016 4251 4657 vo výške
200.000,- EUR, až do doby predloženia:
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, vydaného na dokončenú stavbu, záverečnej (konečnej) faktúry, vystavenej
dodávateľom, prevodného príkazu na
úhradu čiastky totožnej s výškou sumy
uvedenej na záverečnej (konečnej) faktúre vystavenej dodávateľom a to z bežného účtu Obce Kráľová pri Senci č. SK79
0200 0000 0016 4251 4657 v prospech
účtu dodávateľa, riadne podpísaný Obcou Kráľová pri Senci.

Uznesením č. 196 OZ preskúmalo
schválený Územný plán obce Kráľová
pri Senci, či nie sú potrebné jeho zmeny
alebo doplnky, alebo či netreba obstarať
nový územný plán – v súlade s § 30 ods.
4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a konštatuje, že
z dôvodu viacerých podnetov vlastníkov pozemkov na rozšírenie územného
plánu obce ako aj z dôvodu schválenia
nového ÚPN regiónu BSK a nových
právnych predpisov je potrebné vykonať
zmeny a doplnky Územného plánu obce
Kráľová pri Senci v rozsahu odsúhlasených požiadaviek vlastníkov pozemkov
a v rozsahu požiadaviek ÚPN regiónu
BSK. V ostatných častiach je schválený
Územný plán obce Kráľová pri Senci
aj naďalej vhodným nástrojom na riadenie územného rozvoja obce Kráľová
pri Senci. OZ schválilo začatie procesu
obstarania Zmien a doplnkov č. 1/2016
Územného plánu obce Kráľová pri Senci a podľa § 30-31 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov
s nasledovnými hlavnými cieľmi: zosúladenie ÚPN obce s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou kraja
(ÚPN regiónu BSK) a riešenie nových
rozvojových území v týchto lokalitách
podľa prílohy č.1 ( navrhované lokality
schváliť) a podľa prílohy č.2 ( navrhované lokality neschváliť). OZ starostovi
obce odporučilo aby zabezpečil práce
osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov
č. 1/2016. Lokality č. 11 a 16 budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri
Senci. ( Konečnú podobu územného
plánu budeme publikovať v najbližšom
čísle KZ po jej schválení poslancami.
Na záver zasadnutia OZ prijalo
uznesenie č. 197 a schválilo podmienky
predaja obecného pozemku (pozemok
na Gulaške) parcela registra „E“ parc.
č. 510, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Senec, v celkovej výmere 12.610 m2 formou verejnej obchodnej
súťaže za minimálnu cenu 756.600,- Eur,
t. j. 60,- Eur/m2.
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Spoločenská kronika
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
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omto
ili
vr

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

70 rokov
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Ing. Daniel Daniš a Bc. Katarína Seemannová
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

90 rokov
Mačajová Helena, Koišová Rozália, Podolský Jozef

JUDr. Juraj Hatvány a JUDr. Sylvia Paičková

Všetkým jubilantom aj touto cestou
gratulujeme!

Mgr. Marek Horský a Patrícia Stískalová

Ing. Rastislav Petro a Kristína Laurinecová

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)

