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Úvodník
Milí čitatelia Kráľovských zvestí,

História

uplynuli už dva roky z aktuálneho volebného obdobia
a začína nový kalendárny rok 2017, ktorý bude tretím rokom pôsobnosti súčasného vedenia obce. Začiatok roka
býva nielen obdobím nových predsavzatí, ale aj prehodnocovania toho, čo sa už vykonalo.
Významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou v našej obci bola septembrová Kráľovská slávnosť. Tento rok
sme ju organizovali s podporou Európskej komisie a na
slávnosť boli pozvaní aj predstavitelia štyroch družobných
obci. V bohatom programe si našiel to svoje hádam každý.
Ďalším zaujímavým podujatím bolo stretnutie s jubilantmi, na ktorom každý oslávenec dostal malý darček. Tak ako
minulý rok aj tentoraz sa kráľovské deti stretli pred obecným úradom s Mikulášom a ten ich obdaroval mikulášskym balíčkom. Poslednú adventnú sobotu sme sa stretli
pri Kaplnke Božského Srdca na Krmešskom advente. Pobavil nás program našich detí a mohli sme si pochutnať
na výbornej kapustnici, či varenom vínku. V decembri
pán minister školstva, prof. Peter Plavčan za účasti pána
poslanca NRSR Ľubomíra Petráka slávnostne otvoril prístavbu základnej školy, ktorú sa nám podarilo vybudovať
v rekordne krátkom čase aj vďaka finančnému príspevku
ministerstva školstva.
Na jeseň sa nám za pomoci dotácie z Environmentálneho fondu podarilo zlikvidovať čierne skládky a za vyčistenie koryta Čiernej vody ďakujeme Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., závodu Dunaj. Čierne
skládky sme síce zlikvidovali, ale v priebehu niekoľkých
týždňov začali vyrastať nové, na rovnakých miestach. Je
to problém. K jeho riešeniu je nevyhnutná spolupráca
všetkých našich občanov. Ak budeme všímaví, budeme
udržiavať poriadok nielen v našich domácnostiach, ale aj
pred našimi domami a v našom najbližšom okolí, nebudú
našu obec špatiť odpadky. Ku kultúre prostredia v našej
obci prispeje napríklad aj taká drobnosť, keď odpad vyložíme pred dom len v čase odvozu.
Situáciu s odpadom nám pomôže riešiť aj rozpracovaný projekt zberného dvora a čističky odpadových vôd. Začatie jeho realizácie predpokladáme v roku 2017. V tejto
súvislosti sme vypracovali projekt spracovania biologicky
rozložiteľného odpadu. V rámci neho plánujeme obstarať
traktor a drvičku odpadu. Začali sme budovať chodník
na Jurajov dvor a začiatkom roka plánujeme vybudovať
chodník na Malokrmešskej ulici.
Za rok 2016 pribudlo v našej obci viac ako sto nových
obyvateľov. Ku koncu roka sme presiahli cifru 2000. Sme
veľmi radi, že sa naša obec takto rozrastá. So zvyšovaním
počtu obyvateľov ide ruka v ruke potreba investícií do
zlepšovania infraštruktúrnej vybavenosti. Väčšina projektov vyžaduje značné financie a príjmy obce sú v najväčšom rozsahu tvorené podielovými daňami. Na výšku vý-
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slednej podielovej dane poukázanej
obci má v rozhodujúcej miere vplyv
počet obyvateľov s trvalým pobytom
v obci. Ešte stále máme v obci mnoho vlastníkov nehnuteľností, ktorí tu
síce žijú, ale nie sú prihlásení na trvalý pobyt a „ich“ podielové dane tak
plynú do iných obcí. Niektorí z týchto vlastníkov zahŕňajú obec svojimi
požiadavkami a pritom do obecného
rozpočtu prispievajú v minimálnej
miere.
Už dlhšie obdobie naša obec rieši
nedostatok miest v materskej škole.
Chystáme preto projekt nadstavby
materskej školy a veríme, že sa nám
ho podarí čoskoro zrealizovať. Opakovane sme sa tiež zaoberali dopravou na „Réckej ceste“. Je to neľahká
situácia, ktorej riešeniu by mohol prispieť pripravovaný Plán organizácie
dopravy v obci.
Plánujeme tiež rekonštrukciu budovy Obecného úradu so zámerom
vybudovania troch bytov na poschodí. Na tento účel sa budeme uchádzať o dotáciu z Environmentálneho
fondu. Tento rok sa nám v budove
zdravotného strediska podarilo zrekonštruovať dva byty. V našich plánoch na najbližšie obdobie je aj rekonštrukcia budovy „Hasičovne“. Na
tento projekt sa snažíme získať prostriedky z rôznych zdrojov. Za účelom zvyšovania bezpečnosti v obci
uvažujeme s postupnou inštaláciou
kamerového systému.
V nasledujúcom roku bude ďalším
zdrojom príjmov obce aj nový poplatok za rozvoj. Príjmy z tohto poplatku plánujeme využívať na kapitálové
výdavky, napríklad na vyasfaltovanie
Réckej cesty či Pálfiho ulice.
Rád by som sa na tomto mieste
poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za ich zodpovednú prácu
v prospech našej obce. Ďakujem tiež
organizáciám, pôsobiacim v našej
obci za pomoc, ale aj za reprezentáciu
obce. Tiež by som chcel vyzdvihnúť
dobrovoľnú a aktívnu pomoc mnohých našich občanov, či už pri organizovaných akciách alebo v každodennom živote.
V roku 2017 Vám všetkým, milí
spoluobčania a čitatelia Kráľovských
zvestí želám veľa zdravia, šťastia a radosti vo Vašich životoch.
Dušan Šebok, starosta obce

Z dejín poľnej úzkorozchodnej železničky ponvágli
v chotári obce Kráľová
Miroslav Daniš
Ponvágli bol názov úzkokoľajnej
poľnej železničky, na ktorú si v chotári Kráľovej pri Senci pamätajú
už len naši starí a najmä prastarí
rodičia. Posledné ostatky jej koľajníc sa ešte v päťdesiatych rokoch
minulého storočia občas vynárali
na poliach smerom od Majera (bývalej Šľachtiteľskej stanice SEMEX)
k Včelárskej paseke. Dnes je v areáli
bývalého pálffyovského majera letisko. Ponvágle sa ako železné vozíky na koľajnici, umiestnenej pri
strope využívali a dodnes využívajú
v živočíšnej výrobe, ako dopravný
prostriedok v maštaliach na chov
dobytka, koní, oviec a ošípaných.
Takéto sa v kráľovskom majeri až
do jeho zániku ako poľnohospodárskeho výskumného a šľachtiteľského podniku na začiatku 90-tych
rokov minulého storočia využívali
v živočíšnej výrobe. Ponváglami sa
dodnes k zvieratám dopravuje krmivo, alebo sa na nich vyváža živočíšny hnoj.
Ako sa dostala úzkorozchodná železnička k bývalému majeru
Pálffyovcov v Kráľovej je otázka,
ktorej odpoveď má svoj začiatok na samom konci 19. storočia
a začiatku storočia dvadsiateho.

V tom čase bol majiteľom majera
gróf Ján Pálffy a postaviť ho dal
ešte v roku 1848. Jeho otec mu zanechal viac dlhov ako peňazí a tak
mladý gróf začal veľmi usilovne
budovať na svojom rozsiahlom
panstve intenzívne hospodárstvo
s množstvom majerov a rôznych
hospodárskych dvorov. Väčšiu
časť úrody, ktorá na jeho poliach
dozrela sa snažil nielen predať,
ale aj ďalej spracovať. Budoval
liehovary, sýpky, bitúnky, maštale
na chov oviec, dobytku, koní, ošípaných, zaoberal sa pestovaním
ovocia a nielen domáceho, ale aj
tropického, na čo mu poslúžili obrovské skleníky, z ktorých viaceré
sa nachádzali v Kráľovej na jeho
panstve. Čoskoro sa zo zadĺženého grófa stal bohatý veľkostatkár,
ktorý vybudoval jedno z najmodernejších poľnohospodárskych
hospodárstiev v Uhorsku. Mnohé
plodiny ktoré dopestoval predával
a jednou z takýchto plodín bola aj
repa. O cukrovú repu mal záujem
neďaleký dioszégský cukrovar
(Dioszég – súčasné Sládkovičovo), ktorého majiteľom bol barón
Karol Kuffner. Práve on začal na
začiatku 20, storočia, v roku 1909

Poľnou železničkou cestovali do školy aj deti (Z Horných Salíb do Galanty)

História

budovať sieť úzkokoľajnej poľnej železničky, ktorá fungovala v celom
regióne v dĺžke 50 km hlavných tratí a približne 50 km vedľajších tratí.
Časť koľajovej siete bola mobilná
a koľaje sa podľa potreby mohli presúvať z parcely na parcelu. Železnička bola v tom čase najmodernejším
technickým riešením ako zvážať veľmi rentabilným spôsobom z polí úrodu, rovno do cukrovaru. Na zvážanie
úrody sa dovtedy používali záprahy
ťažných zvierat, ktoré s naloženými
vozmi museli prekonávať poľné cesty,
často plné blata a výmoľov. Polia,
z ktorých sa zvážala repa do cukrovaru v Dioszegu siahali až do dnešného
kráľovského chotára, na Lúčny dvor,
Jurajov dvor a Jelení majer.
Budovaniu a prevádzke poľných železníc sa na prelome storočí venovali
v našom regióne okrem Kuffnerovcov
aj Esterházyovci v Galante a čiastočne
Pállfyovci v rámci pezinsko- kráľovského panstva. Takáto doprava na tú dobu
patrila v poľnohospodárstve k najefektívnejším. Na ponvágli sa prevážala
poľnohospodárska úroda, spracované
produkty, drevo a iné komodity, ale
mohol sa na polia vyvážať aj hnoj, čo
urýchľovalo prácu. Na začiatku ponvágli ťahali kone, ktoré utiahli dva
až tri vagóny. Súpravy sa prepriahali
v jednotlivých majeroch. Ponvágli mali
aj svojich pasažierov. Cestovalo sa na
ňom do školy, do práce, k lekárovi, na
trh, či na nákupy. Jeho nevýhodou však
bola nepravidelnosť prepravy, takže nebol po ruke pravidelne. Do nášho chotára (Jurajov Dvor, Jelení majer, Lúčny
dvor) viedli len vedľajšie trate, takže až
do konca sa ako pohon využívali kone.

Nakladanie orezkov do vagónov
železničky

Technický pokrok priniesol zmenu
i železničke. Po prvej svetovej vojne
začali na hlavných tratiach železničky
premávať malé benzolové a neskôr naftové lokomotívy.
Z technických parametrov poľnej
železničky môžeme uviesť, že rozchod kolies vagónov bol 760 mm
a maximálna váha nákladu vo vagóne 1,4 tony. Váha koľají bola 7 kg/ na
1 meter pri pohone koňom a 14 kg/
na 1 meter pri pohone motorovej lokomotívy.
V období po druhej svetovej vojne postupne začala byť prevádzka
úzkorozchodnej železničky nerentabilná. Postupne boli jednotlivé trate pre zlý technický stav rušené až
nakoniec sa jej chod zastavil. Ostali

Posledné zvyšky trate

len zvyšky tratí a rôzne premostenia, ktoré dodnes pripomínajú zašlú slávu železničky. Tá dioszegská
bola prepojená aj s kráľovským majerom. Každá lokalita, každý majer, kde viedlo ponvágli sa spozná
okrem iného podľa pevných a kvalitných poľných ciest, opustených
premostení, ktoré mali jednoduché
a technicky dokonalé riešenia, alejí, ktoré akoby nikam neviedli a tu
a tam v chotári ešte pár metrov koľají. Dnes namiesto ponváglí prepravujú poľnohospodársku produkciu
kamióny, traktory a autá. Ostala už
iba spomienka na vláčik, ťahaný koníkom, alebo mašinkou. Možno by
sa k nám ešte raz mohol vrátiť ako
turistická atrakcia.

Pripomenutie Vianoc

Prijal na seba našu ľudskú slabosť, nedokonalosť, našu ľudskosť, aby sa pre nás stal zdrojom nevyčerpateľnej sily. „Obliekol“ si naše smrteľné telo, aby nás viedol k spáse. Chce byť s nami, aby opäť
zrenovoval to, čo bolo narušené našimi zlými rozhodnutiami a skutkami.
Želám vám, aby Božie dieťa, Ježiš Kristus, sa narodil vo vašich srdciach a bol pre vás prameňom radosti, pokoja a lásky a to nielen na Vianoce.

Tomáš Kuľka, farár
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Zmyslom prežívania Vianoc je oslava narodenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Oslava všemohúceho
Boha, ktorý prichádza k ľuďom. Oslava Boha, ktorý sa zjavuje ľuďom a ľudskému poznaniu ako večné
a vtelené Slovo. Čarovné a tajomné je to, že prichádza preto, aby sa zveril do rúk ľudí ako aj do ich
vôle. Prichádza ako dieťa, ktoré potrebuje pozornosť a starostlivosť. A predsa je to Ten, ktorý chce
neustále sprítomňovať Božie milosrdenstvo a Božiu lásku.
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IDE TO AJ TROCHU INAK
Michal Konečný
Od detstva som s veľkým záujmom
od deda počúval príbehy o tom, ako
to v Kráľovej v minulosti vyzeralo.
Vyrastal som s nimi. Spočiatku som
možno týmto príbehom celkom neveril, ale predstavoval som si, ako
asi vyzerala Čierna voda v starom
koryte, aká bola vodná veža, kde
stál starý kaštieľ. So zatajeným dychom som počúval o priezračnej
vode plnej rýb, o obrovských úlovkoch, o lávke cez rieku, či o brode,
cez ktorý dedo hnal svoje kone. Nechápal som ako sa tak veľmi mohla
táto obec zmeniť, ako mohlo z krajiny okolo nás zmiznúť toľko poľných
ciest, lesíkov a vetrolamov.
Ako som dospieval, vypestoval som
si práve vďaka týmto príbehom
celkom dobrý pozorovací talent.
Uvedomil som si, že pokrok môže
znamenať v niečom aj stratu. Dnes
už ja hovorím svojim deťom ako
v mojom detstve vyzerala ulička pri
pivovare, že na Očku bol polostrov,
na ktorom sme chytali ryby, že existovalo kúpalisko a pri ňom prírodné jazero s termálnou vodou. Deti
nerozumejú ako sa tak veľmi mohli
veci zmeniť, ale hltajú tieto príbehy
ako ja v ich veku. Snáď si raz tiež
všimnú zmeny okolo seba a budú
vedieť posúdiť, či sú to zmeny k lepšiemu, alebo horšiemu. Takto zostávajú iba spomienky a miestami naliehavý pocit, že by som chcel vrátiť
čas. Zároveň ma pochytí úzkosť, že
čas sa nedá vrátiť a už nikdy to nebude také, ako predtým.
V podstate aj dnes žijeme v poľnohospodárskej krajine. Tá je však
pod veľkým tlakom. Na jednej
strane automatizované a dotáciami
motivované
poľnohospodárstvo,
plné ťažkej techniky, žiada od zeme
každý rok bohatú úrodu. Ženie sa
za týmto cieľom, ukrajuje z jarkov,
medzí a vetrolamov, hnojí, orie,
seje, žne a napĺňa výnosy. Samozrejme zväčša nás živí, no niekedy
aj páli svoju nadprodukciu, len aby
si zachovalo dostatočnú dopytovú
cenu a dokázalo zarobiť. Dokedy
však táto zem vydrží nápor umelých
hnojív, nápor veternej erózie, prud-

kého vysychania a prehnaného zalievania? Pripúšťajú si vôbec kompetentní, že to s nami táto úrodná
zem jedného dňa vzdá a povie dosť?
Čo ak sa premení na step, či polopúšť a nebude cesty späť?
Na druhej strane stojí investor,
často číhajúci na zmeny územných
plánov. Čaká, kedy môže siahnuť na
úrodnú pôdu, vyňať ju z pozemkového fondu, rozparcelovať, zainvestovať do inžinierskych sietí a s obrovským ziskom predať. Potom
nastúpia ďalšie ťažké mechanizmy,
betón, zámková dlažba a bazény na
každom dvore v novej štvrti nevkusných domov, bez kúska tieňa, vo
vysušenej a rozpálenej zástavbe.
Samozrejme nežijeme v národnom parku, a tak nemôžeme čakať,
že ochrana prírody bude striktná.
Avšak napriek tomu až veľmi necitlivo pristupujeme ku krajine okolo
nás a sme voči nej ľahostajní. Myslíme si, že keď vynesieme odpad kilometer za dedinu, tak sa nás to netýka. Sme nevychovaní a vôbec nás
nezaujímajú následky. Nechápeme,
že potrebujeme tieň, napriek tomu,
že zo stromov na jeseň opadávajú
listy. Potrebujeme vodu v jazerách,
či mokradiach, napriek tomu, že
v nich žijú komáre. Potrebujeme
vtákov aby sa nepremnožil hmyz,
a teda potrebujeme rovnováhu.
Myslíme si, že keď máme mobilné
telefóny, tri autá a notebooky a keď
máme google a facebook, tak rozumieme všetkému. Keď niečomu
nerozumieme, tak si to vyhľadáme.
Stratili sme pokoru a prestali sme
pozorovať prírodu, čo si vyžaduje,
čo vlastne potrebuje a ako do nej
zasahujeme.
Tak sa mení naša obec, naše spomienky, naša krajina, naša zem
a klíma. A mi sa v duchu utešujeme, že topiaci sa arktický ľadovec
je príliš ďaleko na to, aby sa nás týkal. A presne tak isto rýchlo sa nám
vzďaľuje aj naša budúcnosť. Veríme,
že mi prežijeme a to čo bude po nás,
to nie je predsa naša starosť. Prestávame veriť sami sebe, neveríme,
že môžeme niečo zmeniť. A možno stačí, ak zmeníme niečo u nás

a zmení sa okolitý svet. Prestali sme
veriť, že viera hory prenáša, a to dokonca aj vyvolených 30% kresťanov.
Tak ako zmeniť svet? Môžeme
každý začať sám od seba. Použime
to čo máme, silu rúk a múdrosť
mysle a chcenie ducha. Takto úplne naivne sme sa pustili v dedine
do aktivít, veriac, že môžeme niečo
zmeniť a niektoré veci sa dajú robiť
aj trochu inak. Všetkým, ktorí sa do
týchto aktivít zapojili patrí obrovská
vďaka. Samozrejme nič z toho by sa
nepodarilo zrealizovať bez podpory
starostu, či niektorých podnikateľov
(napr. Báger-traktor od spoločnosti
Javor).

Výsadba stromov pri hlavnej ceste
smerom na Hrubú Boršu, stav pred
brigádou.

Počas rôznych dobrovoľníckych
brigád a za pomoci priateľov sme
sa počas vyše dvoch rokov stretli 2
krát do roka. Iba na tomto základe
sme priložili ruky k dielu a dobrou
vôľou sa nám podarilo zopár vecí
v obci zmeniť. Napadlo ma, že možno nejde o trvalý proces, možno je
to len záblesk svetla a zopár lepších
období, pretože doba je zlá a záujem
o dobrovoľníctvo upadá. Avšak na
druhej strane si hovoríme, že aspoň
sme sa snažili a skúsili sme to. V neposlednom aj naše aktivity prispeli
k zrodu projektu Smarthead (www.
smarthead.com), výchovy mladých
ľudí, zodpovedných voči svojmu
prostrediu, v ktorom žijú.

Na jar 2016 sa pán I. Keszöcze rozhodol darovať obci krásne vzrastlé
platany, a tak sme skrášlili novobudovanú štvrť za starým mostom
výsadbou 27. stromov. Snáď najmä
noví kráľovčania ocenia tieň týchto
velikánov, aj keď naplno si ho vychutnajú až naši vnuci. Nakoniec
sme na jeseň 2016, opäť v spolupráci s pánom Keszöczem vysadili
33 vzrastlých stromov popri ceste
z Kráľovej na Hrubú Boršu. Dúfame, že vlhká zima im pomôže zakoreniť sa a zapadajúce slnko počas
letných večerov vyčaruje spolu s novým stromoradím krásnu scenériu.
Možno si poviete, že toho nie je
veľmi veľa, avšak na tri dobrovoľnícke brigády je výsledkov pomerne
dosť. Teraz už len udržať stromy pri
živote, najmä počas prvých dvoch
rokov, kým sa zakorenia a výsledky
sa dostavia. Niekedy totiž stačí naozaj málo aby sa zmenil ráz obce.
Čo keby v každej obci urobili len tri
brigády do roka? Ako by sa zmenil
náš región a ako celá krajina? A čo
keby sa do týchto aktivít vo väčšom
zapojili aj poľnohospodári, prípadne developeri. Čo by sa stalo? Možno by sa zmenil svet.
Pekným príkladom maličkosti,
ktorá výrazne zmení pohľad na vec
je aj prístavba ZŠ. Na začiatku starý
strom na dvore školy zavadzal novej
stavbe, stál v ceste kanalizácii a inžinierskym sieťam. Po dohode so staviteľom, pánom Milanom Rókom
a s jeho pochopením sa plány zmenili. Strom zostal stáť a aj nová budova vyrástla. Dnes stojí stará Evódia na dvore školy v tesnej blízkosti
novej prístavby. A pohľad na ňu je
nádherný. Každý, kto v lete videl
kvitnúci obrovský strom s konármi siahajúcimi až do okien školy,
bol nadšený. Stačilo chcieť, počúvať
a ukázalo sa, že sa dá stavať aj inak.
V našich aktivitách sa však nemusíme obmedzovať iba na výsadbu
stromov, môžeme ísť aj ďalej. Napríklad veľmi dôležité je urobiť zmeny,
ktoré dovolia zachovať vodu v krajine. Kým v minulosti bolo trendom
urobiť z riek kanály, ktoré odvedú
veľkú vodu z krajiny čo najskôr
preč, dnes vieme, že práve voda,

napr. v mŕtvych ramenách, napomáha zvyšovaniu vlhkosti a zmenám mikroklímy. Tak možno lepšie
prekonávať extrémne teplé letné obdobia, ktoré sú spojené s prudkým
vysychaním pôdy.
Ďalším možným krokom je výsadba vetrolamov nielen popri cestách, ale aj na poliach, či poľných
cestách. Vetrolamy by pomohli zabraňovať vysychaniu pôdy vplyvom
suchých a silných vetrov. Veterná
erózia tiež vedie k odstraňovaniu
vrchnej pôdnej, humusovej vrstvy
a znižovaniu úrodnosti. Nehovoriac
o tom, že poskytujú útočisko mnohým zvieratám a vtákom, ktoré potom napomáhajú likvidácii poľných
škodcov a umožňujú tak menšie využívanie chemických postrekov.

Milan Róka a prístavba školy
s ponechaným stromom druhu Evodia.

Najdôležitejšie zo všetkého však
je vychovávať deti smerom k prírode. Aby si už v mladosti uvedomovali, že tak ako sa budú oni správať
k prírode, tak bude vyzerať krajina
v ktorej žijú. Aj príroda starne. Za
50 rokov budeme potrebovať zrevitalizovať dnešné výsadby, a to môžu
len osvietení mladí ľudia, pokračujúci v odkaze svojich predkov. Alebo
necháme veci plynúť samospádom
a budeme sa spoliehať na šťastie, že
to možno dobre dopadne? Budeme
alibisticky sedieť na terase a kochať
sa našou krásne upravenou záhradkou?
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Výsadba stromov pri hlavnej ceste smerom na Hrubú Boršu, stav po brigáde.

síce zažili veľmi suché obdobie, ale
väčšina z nich prežila a už prvý rok
tvoria krásny prírodný prvok.

Život
Úvodník
okolo nás

Chceli sme takto prebudiť lenivé mysle a telá a tiež začať vychovávať novú uvedomelú generáciu
našich detí. V rokoch 2014-2016
sme vždy jednu sobotu každú jar
vyčistili spolu s deťmi celú obec od
odpadkov. Že kto si to všimol? Je to
jedno, pretože každý, kto nás videl
ostal prekvapený a každoročne sa
do tejto brigády zapájalo stále viac
dobrovoľníkov. Nakoniec sme možno založili novú tradíciu brigád, do
ktorej sa postupne zapájajú aj rôzne
občianske a záujmové združenia
v obci (napr. poľovníci, hasiči, futbalisti).
Na jar 2014 sme z vlastných prostriedkov zakúpili 60 vŕb bielych
a vysadili ich v okolí jazera a na Sigotke. Spravili sme niekoľko chýb,
podcenili sme zalievanie, prišla suchá a veľmi teplá jar a ujalo sa iba
5-10 stromčekov. Mohlo ich byť
viac. Avšak niektoré boli vyrezané
a vyrúbané. Za všetky však možno
spomenúť dve dominantné vŕby,
rastúce na konci jazera pri hlavnej
ceste, ktoré budú do budúcnosti
svojou majestátnosťou upozorňovať
na prítomnosť vody.
Z chýb sme sa však poučili a na
jeseň roku 2015 sme v okolí Čiernej
vody, od čerpačky v Krmeši až po
mŕtve rameno pri Kafilérke vysadili 100 sadeníc stromčekov topoľa
kanadského. Naším cieľom bolo
zmeniť monotónny kanál, ktorý by
sa časom mohol stať riekou v aleji stromov. Neskôr, sa za podpory
nadácie Pontis a obce uskutočnila
výsadba topoľov v okolí cyklotrasy smerom na Jurajov dvor. Topole
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DNI OBCE

V ZNAMENÍ KRÁĽOVSKEJ SLÁVNOSTI
Dni obce v roku 2016 oproti
predchádzajúcemu obdobiu dostali doslova „nový šat“. Výraznou
finančnou pomocou sa stal príspevok Európskej komisie EÚ vo výške
20 tisíc Eur, ktoré obec mohla využiť nielen na organizáciu podujatia,
ale aj na nákup technického zabezpečenia, ktoré bude obci slúžiť i naďalej. Dni obce sa niesli v znamení
trojdňovej slávnosti za účasti hostí
z družobných obcí (Nová Huta –
Rumunsko; Vísky a Dobré Pole –
Česká republika a Kisbajom – Ma- Otvárací ceremoniál Kráľovských slávností
ďarsko). V piatok, 9. septembra,
začali oslavy večernou tanečno-hudobnou zábavou. Sobotné doobedie
sa nieslo v duchu športových zápolení mladých hasičov a záujemcov
o stolný tenis. Hlavný program začal o tretej hodine a trval až do neskorých večerných hodín. Na pódiu
sa postupne predstavili jednotlivé
hudobné a zábavné formácie ako
spevácky súbor Čatajan, kúzelník
Peter Šesták, spevák Maroš Bango,
tanečníci Old School Brothers, hudobná skupina Kmeťoband a spevák Rytmus. Slávnostné príhovory
starostu obce, JUDr. Dušana Šeboka a predstaviteľov družobných
hostí odzneli o piatej hodine. Počas
celého poobedia boli pripravené Pečenie vola na kráľovských slávnostiach
zaujímavé atrakcie pre deti ako maľovanie na tvár, skákací hrad, či modelovanie balónov. O občerstvenie
bolo postarané (cigánska pečienka,
klobásy, ryby, trdelníky) a v areáli
Sigotky boli umiestnené aj predajné
stánky s darčekovými predmetmi.
Kráľovská slávnosť pokračovala v nedeľu poobede. Nedeľnou
jedáckou atrakciou bol určite grilovaný býk, ktorý dokázal zasýtiť
všetkých účastníkov podujatia. Ich
počet sa po obidva dni pohyboval
často krát aj v niekoľkých stovkách.
Pre deti bol na nedeľné popoludnie Vystúpenie Old School Brothers

Život okolo nás

Ľudová hudba Paprčkovci na Kráľovských slávnostiach

Vystúpenie Rytmusa

pripravený interaktívny Farbičkový koncert a z hudobných telies,
ktoré vystúpili na pódiu určite zaujali najmä hudobná skupina AT
Band, ľudová hudba Paprčkovci
a revival Michala Davida.
Celému podujatiu prialo počasie a veľkú zásluhu na úspešnom
zvládnutí osláv mala aktívna organizačná pomoc predsedníčky kultúrnej komisie pri OZ, pani Beaty
Podolskej-Ragasovej. Veľká vďaka
patrí zamestnancom obecného
úradu na čele s pánom starostom
JUDr. Dušanom Šebokom, všetkým spoločenským organizáciám
v obci a sponzorom, z ktorých
tento rok tým najštedrejším bol
finančný fond EU na podporu ob- Hudobná skupina Kmeťoband.
M. Daniš
čianskych aktivít.

Vatra počas krmešského adventu

Už niekoľko rokov sa v Krmeši pri Kaplnke Božského
srdca v adventný vianočný čas koná podvečerná slávnosť, spojená s vystúpením detí zo základnej školy. Vo
viacerých stánkoch tu aj tento rok ponúkali obecnú
kapustnicu, ktorú navaril pán Ján Žemlička, vianočný
grog, cigánsku a chutné koláče, pripravené vedením
Združenia rodičov školy. Školáci mali stánok s vianočnými ikebanami a ozdobami. Predávala sa aj medovina, výrobky z medu, včelieho vosku a iné darčekové
predmety. Každoročne pre toto podujatie pripravuje vatru pán Imrich Keszöcze, ktorá po celý večer príjemne zohrieva všetkých návštevníkov podujatia. Deti
sa mohli potešiť pri symbolickom Betleheme so živými
zvieratkami a vysvieteným parkom sa ozývali tóny vianočných kolied.
m-d
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AKTIVITY MS SČK V DRUHOM POLROKU 2016
Každodenne sa stretávame s ľuďmi a vzájomne si želáme
všetko dobré. Žijeme zložitý čas a často si ani neuvedomujeme, ako dni a roky letia. Kvapka času je ako vzácny
drahokam na ľudskej dlani. A na tých vašich dlaniach sa
jagá tisíce drahokamov. Pomáhame si kde sa dá a ďakujeme každému jednému z vás, že nás podporujete.
Koncom leta sme zorganizovali týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnilo 35 ľudí. Náročný
terén zvládli aj tí skôr narodení. Prialo nám aj počasie.
Po splavovaní Dunajca na pltiach sme sa všetci spokojní a nadšení vrátili k štítom Tatranským. Priniesli sme si
množstvo zážitkov a radosti.
V októbri sme si užili trošku kultúry a s DUO JAMAHA sme si zaspievali známe pesničky. Tento mesiac je
zároveň mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti
sme zorganizovali návštevy u našich starších, dlhoročných a jubilujúcich členoch MS SČK s malými darčekmi.
V spolupráci s nákupným centrom sme uskutočnili zbierku potravín pre rodiny s deťmi, ľudí žijúcich v hmotnej
núdzi a osamelých. Vyzbieralo sa niekoľko ton trvácnych
potravín po celom Slovensku. My sme rozniesli 11 potravinových balíčkov aj našim spoluobčanom. Myslím si,
že všetci boli takouto pomocou milo potešený. Uvedená
zbierka sa organizuje každý rok. Myslíme si že každý jeden z vás čo sa do tejto zbierky zapojil spravil krásny humánny čin. Zaslúžite si veľké ĎAKUJEM.

byť blízko seba, zaspomínať si hoci na naše detské časy
pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť
ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme si na
chvíľu pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti našich
detí, vnúčat, ale aj dospelých. V tomto krásnom čase sa
vieme radovať z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že
väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. Ak si sľúbime, že nielen počas vianočných sviatkov, ale aj v Novom
roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch
rúk, teplých pohľadoch a milých gestách či pohladeniach,
dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček.
Na záver sa chcem poďakovať v mene celého výboru
MS SČK všetkým sponzorom, ktorí nám v tomto roku
podali pomocnú ruku pri plnení našich plánov. Ďakujem
pánovi starostovi JUDr. Dušanovi Šebokovi a poslancom
OZ Kráľová za dotáciu, finančnú pomoc a schválenie
priestorov Obecnej knižnice pre náš MS SČK.
Prajem Vám všetkým úspešný vstup do Nového roku,
všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania
a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.
Jarmila Koišová

Splav na Dunajci
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Účastníci zájazdu pred Villou Dr. Szontaga
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Koncom roka opäť prišli Vianoce. Mesto Gräz sa tento
rok stalo ďalším mestom, v ktorom sme navštívili vianočné trhy a kde sme načerpali sviatočnú atmosféru.
Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce,
či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Je to tak. Žijeme
v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné pozastavenie sa
počas Vianoc bolo akési krátke, akoby to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každodenné problémy, staré spory alebo sme sa v spomienkach obracali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie
dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť,
aby sme do Nového roka vstupovali s čistým štítom. Na
Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme

Termíny odberu krvi pre rok 2017:
25. január 2017;
24. máj 2017;
27. september 2017.
AKO POMOCŤ

Finančne podporiť a prejaviť solidaritu MS SČK môžete
dobrovoľným príspevkom na číslo účtu 294 902
9079/1100, alebo IBAN SK0311 0000 0000 294 902
9079 Tatra banka a.s. Tieto finančné prostriedky budú
použité na zakúpenie kompenzačných pomôcok,
ktoré náš miestny spolok bezplatne zapožičiava.
Tiež sa chceme podieľať na rekonštrukcii Obecnej
knižnice, ktorá po presťahovaní bude slúžiť MS
SČK na rôzne školenia, kurzy, besedy a odbery krvi.
Plánujeme tu odhaliť pamätnú dosku zakladateľom
MS SČK Kráľová pri Senci.

Život okolo nás

Program detí pre našich seniorov

ZO SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA SENIOROV
Viktor Gulár

Životné jubileá

(Zoznam jubilantov je uvedený v spoločenskej kronike na
s. 20)

Mikulášske posedenie seniorov
Mesiac december je v našej obci naplnený rôznymi
spoločenskými podujatiami. Medzi takéto patrí aj
„Mikulášske posedenie seniorov“. Výbor miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Kráľovej pri Senci ho pre svojich členov
zorganizoval v Obecnom klube 8. decembra 2016.
Podujatie otvoril predseda MO JDS, privítal prítomných ako i starostu obce JUDr. Dušana Šeboka. S kultúrnym programom vystúpili deti materskej školy so svojím vianočným programom, ktorý mal u všetkých veľký
úspech, odmenený dlhotrvajúcim potleskom. V krátkom
príhovore starosta obce zhodnotil uplynulý rok a vyjadril
poďakovanie všetkým spoluobčanom a spoločenským organizáciám, ktoré našej obci pomáhajú a prispievajú k jej
rozvoju. Vyjadril nádej, že rok 2017 bude ešte úspešnejší,
že sa podarí dokončiť rozbehnuté projekty a začať nové.
Záverom poprial všetkým príjemné prežitie vianočných
sviatkov a veľa síl a úspechov v roku 2017. Predseda JDS
poďakoval starostovi za pomoc a spoluprácu, lebo bez
výdatnej finančnej pomoci obce by nebolo možné takéto
akcie organizovať. V príhovore k seniorom uviedol, že sa
výbor JDS teší, že toľkí členovia prijali pozvanie posedieť
si a pospomínať v kruhu priateľov, známych a dopriať si
chvíľu aktívneho oddychu. V mene výboru všetkým poprial zdravie, šťastie a pokojné prežitie vianočných sviatkov. V nastávajúcom roku 2017 pokoj, lásku a ľudskú súdržnosť. V rámci posedenia bolo pripravené občerstvenie
a darčeky. Seniori potom v družnej debate posedeli do
neskorých večerných hodín.
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Hovorí sa, že každý z nás je taký starý, na koľko sa cíti. Radosť
zo života dokáže aj jeho jeseň urobiť krajšou. Úcta k starším
by mala byť niečím prirodzeným, niečím, čo človek nemusí
hľadať, ale prirodzene dostáva a nielen v mesiaci októbri,
kedy si pripomíname Mesiac úcty k starším. Tak ako po
iné roky aj v roku 2016 ZO JDS pripravila v rámci Mesiaca
úcty k starším posedenie pre jubilantov v obecnom klube.
podujatia sa zúčastnil aj starosta našej obce, pán JUDr. Dušan
Šebok. Všetkých zúčastnených privítal predseda organizácie.
Na úvod venovali tichú spomienku aj zosnulým členom ZO.
S bohatým programom vystúpili deti z materskej školy. Po
detskom programe, ktorý zožal veľký aplauz, sa ujal slova
predseda JDS.
Generácia starších má čo odovzdať mladším. Sú to
predovšetkým skúsenosti a vedomosti. Všetci sa držíme
zásady, že ľudia, ktorí celý život pracovali a starali sa o svoje
rodiny si zaslúžia peknú a dôstojnú starobu. Najvyššou
hodnotou seniora je zdravie, aby čo najdlhšie nebol na príťaž
a nezostal osamelý. Aj na týchto hodnotách je založená
jeho spokojnosť, ktorá mu umožňuje uskutočňovať svoju
životnú cestu a sebarealizáciu. Čím je človek starší, tým
viac sa zamýšľa nad tým, čo je pre neho ešte dôležité a na
čom mu záleží. Zákon prírody je neúprosný. Človek speje
do poslednej fázy života. No staroba nebráni človeku ešte
niečo urobiť, mať svoje koníčky, stretávať sa a odovzdávať
svoje skúsenosti. teší nás, že aj seniori v našej obci sa držia
tejto zásady a zapájajú sa do spoločenského a kultúrneho
života. V spolupráci s obcou v ich v tomto budeme
všestranne podporovať.
Starosta obce vo svojom príhovore poznamenal, že
si váži prácu seniorov a prechováva k nim veľkú úctu.
Všetkým jubilantom poprial aby sa im od mladších
generácií dostávalo úcty po celý rok. Poprial im popri
nenahraditeľnom zdraví aj radosť zo života. Poznamenal
že to, čo spôsobuje starnutie nie je len vek, ale najmä strata
radosti zo života. Záverom zaželal všetkým príjemné
prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do ďalších
rokov vrátane nastupujúceho roku 2017.

Jubilanti boli v príjemnom prostredí obdarovaní
vecnými darmi a pri občerstvení strávili chvíle v družnej
debate. Na záver poprial predseda jednoty dôchodcov
všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti do Nového
roku 2017 i do ďalších rokov života.
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Z činnosti
dobrovoľných
hasičov
Činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru bola od leta do konca
tohto roku plná zaujímavých, ale aj
náročných udalostí. Keď sa dedinou
prehnala letná veterná smršť a za silného dažďa a vetra vyvalilo strom,
ktorý ohrozoval budovu „Samošky“,
boli sme privolaní k tomuto zásahu
a za pomoci motorovej píly a lán
sme tento strom zlikvidovali. Zásahu sa zúčastnili štyria naši členovia Matej Vrbovský, Kristína Oboňová,
Juraj Oboňa a Juraj Deák.
Viac sme takýchto ostrých výjazdov našťastie absolvovať nemuseli.
Prvý augustový víkend sme s desiatimi našimi mladými hasičmi boli
v medzinárodnom tábore mladých
hasičov, ktorý sa konal v Malinove.
V malebnom prostredí sme mali
postavený tábor. Každé družstvo
bývalo v jednom vojenskom stane.
Okrem nás boli v tábore aj družstvá
z nášho okresu a z Rakúska. V sobotu ráno sme odbehli branný pretek
a poobede požiarny útok. Všetko
prebehlo super, bolo krásne počasie
a tak po útokoch bola ešte aj pena,
v ktorej sa vybláznili deti. Potom nasledoval slávnostný nástup, vyhodnotenie tábora a odmenenie každého účastníka. V nedeľu po raňajkách
sme zbalili veci a odišli spokojní
domov. Deťom sa určite páčilo, veď
išlo opäť o niečo nové. Nasledujúci augustový víkend patril mužom
a ženám, ktorí boli pretekať v Pavliciach na nočnej súťaži. Aj tento rok
sme boli na súťaži v našej družobnej
obci Batizovce (okres Poprad). Hoci
tam súťažilo naše zmiešané družstvo, určite bolo konkurencieschopné tým ostatným. Letné mesiace boli
skutočne náročné. Každý týždeň sa
konaná nejaká súťaž. V auguste
to bola ešte nočná pohárová súťaž
v Zlatých Klasoch. Tam sa nám každým rokom darí a aj tento sme obsadili tretie miesto. Absolvovali sme aj
ďalšiu nočnú súťaž v Topoľčiankach.
Počas čakania na štart sme si opekali
klobásy, slaninku... Bolo super a ešte
k tomu naše dievčatá získali pohár
za tretie miesto. 29. augusta (v pon-

Družstvo žien na December Cupe 2016

delok) sme absolvovali ešte súťaž
s názvom Veľkoúľanská 1200. Je to
súťaž podľa starších pravidiel, kde sa
hadice v útoku nosia a rozhadzujú,
a behá sa aj štafeta. Dievčatá opäť
získali tretie miesto. 3.9. sa v Turni
konala Pezinsko-Senecká územná
súťaž DHZ. Súťažilo sa v požiarnom
útoku a štafete. Je potešiteľné, že sa
tejto previerky zúčastňuje z roka na
rok stále viac závodných družstiev.
Dňa 10.9. v rámci obecných
osláv sme zorganizovali na ihrisku základnej školy v Kráľovej pri
Senci už V. ročník súťaže Mladých
hasičov o pohár starostu obce.
Môžeme konštatovať, že sme súťaž
zvládli bez chybičky. Všetko fungovalo ako hodinky . Organizovať
súťaž pre mladých hasičov je celé
o úsmevoch. Snažili sme sa pripraviť všetko tak, aby každé družstvo
bolo spokojné. To, že ich prišlo 14,
svedčí o tom, že sa im súťaž páči.
Vyhodnocovali sme každé družstvo. Za sladkosti chceme veľmi
pekne poďakovať pánovi Ivanovi Pavúčekovi. Prvé miesto získali
mladí hasiči z DHZ Zeleneč, druhí
boli z Kráľovej „A“ a tretí DHZ
Dvorníky „B“, pekné piate miesto
obsadilo aj naše druhé družstvo.
Vyhodnotili sme aj tri najrýchlejšie prúdy. Poradie bolo nasledovné: 1. Zeleneč, 2. Kráľová pri Senci, 3. Dvorníky.
Počas súťaže sme mali dva krásne
«kúsky», na ktoré isto nezabud-

neme. Jedným bol šesťročný Maťko z DHZ Reca na pravom prúde
a krásna päťročná Tamarka z DHZ
Gáň, ktorej sme sa rozhodli dať cenu
najmenšej súťažiacej. Ako stravu
sme sa tento rok rozhodli podávať
pizzu. Snáď si konečne všetci pochutili. Zároveň ďakujeme hlavnému rozhodcovi Júliusovi Tóthovi,
hasičom z Veľkých Úľan za pomoc
na základni a ozvučenie Jánovi Horacsekovi, hasičskému zboru Reca,
ako aj ich ostatným členom. Tento
rok sme boli jedna skvelá hasičská
rodina. V neposlednom rade veľká
vďaka starostovi našej obce JUDr.
Dušanovi Šebokovi za krásne ceny
a pomoc. Vďaka patrí aj našim členom, ktorí pomáhali pri organizácii
tejto vydarenej súťaže.

Kráľovský
pohár
Za krásneho slnečného dňa sa 24.
septembra 2016 konal už XXIX.
ročník pohárovej súťaže hasičských
družstiev „Kráľovský pohár“.
Členovia DHZ Kráľová pri Senci
začali prípravami už v piatok. Bolo
treba všetko precízne pripraviť. Že
išlo skutočne o mimoriadne podujatie, svedčil aj počet zúčastnených
hasičských družstiev. Bolo ich 40.
V mužskej kategórii sa súťaž najviac vydarila a teda zvíťazili muži

Naše družstvá s Martinom Nikodýmom

Víťazky súťaže miss so starostom obce JUDr. D.Šebokom

zúčastnili aj na zimnej súťaži December Cup v Zlatých Klasoch, kde
naše dievčatá zvíťazili. Pred Vianocami sme si urobili posedenie tzv.
Chodbovicu. Každý doniesol niečo
a zabávali sme sa. O dva dni na to
sme mali Vianočné posedenie pre
našich mladých hasičov, pre ktorých
sme pripravili občerstvenie, hry
a darčeky. Na záver sme si zaželali
do Nového roka veľa úspechov.
V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov požiadal náš
DHZ o zaradenia do kategórie „C“ .
Tak ako minulý rok aj tento sme
sa zaregistrovali na možnosť prijať
2%-ný podiel zaplatenej dane z príjmu za rok 2016. Budeme radi, ak nás
i touto formou podporíte.
Všetkým Vám ktorí tak urobíte,
ale aj tým, ktorí doteraz podporovali
našu organizáciu veľmi pekne ďa-

kujeme. Veľmi si to vážime a sme za
každú pomoc vďační.
Taktiež chceme poďakovať pánovi
starostovi a obecnému úradu za pomoc a spoluprácu, ale veľká vďaka
patrí hlavne všetkým našim členom,
ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti, venujú jej veľa času a sú skutočne
dobrovoľníci.
Naše kontaktné údaje na darovanie
2% :
Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová
pri Senci
Občianske združenie
IČO: 001774740401
900 50 Kráľová pri Senci 591
Č. účtu :
SK2309000000000019196277
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Viera Gašparová

Kráľovské zvesti 3-4/2016

Po vydarenom domácom podujatí nás čakala ešte jedna súťaž. 1.októbra sme s našimi mladými hasičmi išli na branný pretek do Blatného. Mali sme tam štyri hliadky po
4. členoch. Hliadky mali výborný
beh, ale musíme ešte zlepšiť streľbu
zo vzduchovky. Touto súťažou sme
ukončili súťažné obdobie. Hasičskú
striekačku sme odviezli do servisu.
31. októbra sme mali hasičský
dozor na lampiónovom sprievode,
ktorý sa konal pri Čiernej vode a na
starom moste. Tohto roku sme sa

Život okolo nás

z Voderád, druhí boli z Topoľčianok
a tretí z Orechovej Potôni-Viesky.
V ženskej kategórii zvíťazili ženy
z Dulova, druhé skončili ženy z Kráľovej pri Senci a tretie boli ženy
z Križovian nad Dudváhom.
Popri hlavnej súťaži prebiehala aj
tzv. losovačka o „Cenu Petra Zajaca“.
Konal sa už IV. ročník. Touto súťažou si chceme pripomenúť a uctiť
pamiatku nášho zosnulého kamaráta a sponzora našej DHZ. Veľmi
sa tešíme, že ju vyhral DHZ z Rece,
ktorému sme pomohli znovu oživiť
činnosť.
Okrem hasičských súťaží, prebiehalo aj vyberanie najkrajšej hasičky. Rozhodcovia vyberali z každého ženského DHZ jednu. Víťazkou
a teda Miss hasičkou sa stala Iveta
Balková z DHZ Voderady, I. vicemiss bola Frederika Heribanová
z DHZ Šenkvice a II. vicemiss Barbora Šimeková z DHZ Reca. Dievčatá získali krásne dary, kvety a hlavne, ceny im prišiel odovzdať známy
moderátor, Martin Nikodým.
Na ihrisku sme pripravili niečo aj
pre najmenších. Skákací hrad, maľovanie na tvár, kreatívne dielne. Veľkým prekvapením bolo zhadzovanie
cukríkov z lietadla, medzi ktorými
bol aj jeden z poukazom na vyhliadkový let. Sme radi, že ho našiel náš
mladý hasič Lukáš Kopecký. Prvých
šesť súťažných družstiev v každej
kategórii dostalo okrem pohárov aj
krásne darčeky, za ktoré ďakujeme
našim sponzorom. Aby sme celé
podujatie ešte viac zatraktívnili, vyhlásili sme súťaž o rozkladací stan.
Získalo ho družstvo z DHZ Šenkvice. Ďakujeme všetkým družstvám
za účasť, sponzorom za podporu ale
hlavne našim členom za zorganizovanie tejto krásnej a úspešnej súťaže.
Tešíme sa na jubilejný XXX. ročník!
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Poľovníctvo z inej strany
V tomto príspevku sa chcem prihovoriť naším čitateľom, aby som
ich oboznámil s činnosťou a pôsobením „kráľovských“ poľovníkov
z inej strany, ako je len lov poľovnej zvery. Výsledok lovu však nie je
cieľom, ale len čiastočnou odmenou
za starostlivosť a ochranu poľných
zvierat v našom katastri, bez ktorej
by sme nemali a ani nemohli mať
ani pôžitok. Dopracovať sa k stavu
zvierat tak, aby bolo niečo ako odmena – lov, si vyžaduje značné úsilie, venované predovšetkým ochrane zvierat pred túlavými mačkami
a psami ako aj škodlivou zverou
ako je líška či jazvec Preto poľovníci pravidelne a sústavne navštevujú
revír, aby tlmili tieto škodlivé dopady na našu ušľachtilú zver.
Ruka v ruke s tým ide starostlivosť o dostatok krmiva v nepriaznivom období pre bažantov, jarabice,
ale aj zajace a srnčiu zver. Poľovníci
z vlastných prostriedkov nakupujú
pšenicu, kukuricu a kamennú soľ
pre zver. Ročne skŕmime 20 ton
zrna, ktoré dávame pod násypníky
a krmelce. O tom o akú finančnú
čiastku ide, ponechávam na zváženie čitateľovi.
V tomto roku sme zamerali našu
činnosť aj na zveľadenie poľovníckeho klubu, keď sme priestory, prenajaté od obce náležite vynovili.

Sme samozrejme radi, že nám tieto
priestory obec poskytla a ďakujeme
jej, že našej organizácii vyšla v ústrety. Staré, vlhké a nevľúdne priestory v budove miestnej knižnice sme
vlastnými prostriedkami upravili
tak, aby boli dôstojné a príjemné
pre klubovú činnosť poľovníkov. Zabezpečili sme odstránenie vlhkosti budovy, položili dlažby, opravili
omietky a znížil sa strop. Miestnosť
sme vybavili a zariadili novou kuchynskou linkou, kovovou pieckou
na drevo a vykurovacími telesami
(gamatky). Ďalej sa obnovila elektro
a vodoinštalácia a urobilo sa nové
osvetlenie miestnosti. Celkové náklady opráv predstavujú sumu cca 12
tisíc eur. Okrem toho si rekonštrukcia vyžiadala množstvo manuálnej
práce zo strany členov poľovníckeho
združenia. V súčasnosti zo 14. členov je takmer polovica dôchodcov.
Poľovníci vložili do majetku obce,
ktorý náležite zveľadili, vlastné prostriedky a prácu, bez prispenia obce.
Okrem toho svojpomocne novovybudovaný sklad krmiva vo dvore
obecného úradu odovzdal poľovnícky zväz do majetku obce s tým, že za
20 rokov prejde tento do jej úplného
užívania.
Poľovnícke združenie prejavilo
iniciatívu aj na iných úsekoch. Pomáhali pri odstraňovaní čiernych

skládok mimo obce, podporili
obecné podujatia varením srnčieho
gulášu, spolupodieľali sa na sadení
stromčekov.
Považujeme za správne, aby boli
naši spoluobčania o činnosti „kráľovských“ poľovníkov informovaní.
Za svoju prácu si určite zasluhujú
uznanie a vážnosť. Poľovnícka organizácia bude k svojim povinnostiam vždy pristupovať zodpovedne
a obci bude v rámci možností nápomocná.

T. Filipovič
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Súťaž vo varení gulášu
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Dňa 27. augusta 2016 sa uskutočnil II. ročník súťaže vo varení gulášu. Tento rok sa prihlásilo deväť
mužstiev (Áčovci, Bobri, RG team,
Mléčňaci, Kráľovstvo, RS team, Semeňáci, Dámy a p. Ing. Jozef Bognár
/. Na podujatí sa podával aj jeden
nesúťažný guláš z diviny, ktorý už
od rána varil p. Ján Žemlička. Akcia bola oficiálne otvorená o druhej
hodine popoludní. V bufetoch
MŠK Kráľová bola pre návštevníkov
okrem nápojov pripravená aj kuracia a bravčová cigánska. Počas celého podujatia sa o hudbu staral DJ
JOKY s kolegom a celú akciu moderoval p. Maroš Salaj. Atrakciou sobotného popoludnia bol Rodeo býk

a vystúpenie čestnej stráže prezidenta SR (Ukážka rôznych druhov
uniforiem aj s výkladom a ochrana
prezidenta v akcii). O šiestej podvečer boli odobraté vzorky gulášov
od súťažiacich a 6 členná porota
v zložení p. A. Galovičová , p. K.
Kis, p. F. Macák, p. B. Podolská, p.
M. Slováková a p. A. Vrbovský pred
všetkými zúčastnenými , hodnotila
jednotlivé vzorky známkou od jedna po päť. Umiestnenie a ceny boli
nasledovné: Víťazom sa stal pán
Ing. Jozef Bognár ( 22l kotlík s trojnožkou), druhé miesto obsadili Semeňáci /p. M. Čapla, p. F. Florian,p.
Herič/ (14 l kotlík s trojnožkou)
a tretie skončili Dámy /p. Augusto-

Muži A, 3. liga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Klub
FK Inter Bratislava
FC Rohožník
ŠK Tomášov
Lokomotíva Devínska N. Ves
FK Vajnory
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Rača Bratislava
ŠK Báhoň
ŠK Lozorno, FO
FC Malacky
OFK Dunajská Lužná
FK Slovan Most pri Bratislave
TJ Rovinka
PŠC Pezinok
ŠK Bernolákovo
MŠK Kráľová pri Senci

Pred začiatkom sezóny 2016/2017 skončil vo
funkcii prezidenta MŠK p. JUDr. Dušan Šebok
ako aj niektorí členovia výboru z predchádzajúceho obdobia: p. Ľubomír Hinca, p. Pavel Vigoda, p.
Jaroslav Augustovič a p. Peter Ternény. Museli sme
sa postaviť k riešeniu veľmi vážnej úlohy: k vytvoreniu nového vedenia klubu v ktorom ostalo ďalších sedem členov - Bobrík Adrián, Bobrík Marián
ml., Dobrovič Vladimír, Dolinský Vojtech, Gräczerová Renáta, Naď
Jaroslav a Petrík Ivan. Nechceli sme dopustiť, aby Kráľová pri Senci
bola ďalšou obcou na futbalovej mape, kde zanikol futbal (tak ako v Dorast
Kostolnej pri Dunaji, Reci, Hurbanove Vsi, Veľkých Úľanoch...). NeKlub
zaslúžilo by si to 110 aktívnych hráčov, 8 trénerov a futbaloví priaz- 1 Lokomotíva D. Nová Ves
nivci MŠK. Nezaslúžil by si to ani rokmi budovaný a zveľaďovaný 2 FK Rača Bratislava
Senec
areál Sigotky. O to ťažšie bolo rozhodovanie, že skončili aj niektorí 34 MŠK
FC Ružinov Bratislava
dlhoroční sponzori. Do aktuálnej sezóny sme prihlásili päť mužstiev 5 PŠC Pezinok
Inter Bratislava B
/muži – 23 hráčov, dorast – 21 hráčov, straší žiaci – 18 hráčov, mlad- 67 FK
FK Šamorín - Hamuliakovo
8
MŠK
Kráľová pri Senci
ší žiaci – 20 hráčov a prípravka – 28 hráčov/.
1922 Bratislava
Je teraz na nás a vedení obce (MŠK patrí pod obec), aby sme 910 NMŠK
ŠK Šenkvice
v rámci svojich možností udržali futbalový klub pri živote, nakoľ- 11 TJ Dubová
OFK Dunajská Lužná
ko klub má v našej obci tradíciu už od roku 1932. Uvítame každú 12
13 FK Jablonové
14
MŠK Iskra Petržalka
pomoc a každého, kto podporuje u detí a mládeže myšlienku: „ZO15 FC Rohožník
BER LOPTU A NIE DROGY“.
ŠK Vrakuňa Bratislava
Za doterajšiu pomoc ďakujeme nasledovným subjektom: Obecný 16 (odstúpené)
úrad v Kráľovej, ELSD, Pneuservis JAVOR, HERIČ-autodoprava,
CYPHER s.r.o., Plynoservis Malík, TOPGRASS, DEKATHERM, Starší žiaci
Pekáreň STANISLAV, Pavián – záhradník, p. Mačai Milan, p. Gul
Klub
dan Marián a p. Bognár Jozef.
1
FK Vajnory
Samozrejme sa chcem poďakovať aj bývalým členom výboru, tré- 2 FK Lamač Bratislava
3
SDM Domino B
nerom, rodičom a priaznivcom.
4
PFA ŠTK Šamorín
Na záver by som chcel popriať všetkým príjemné prežitie Vianoč- 5 MFK Rusovce
6
FK Scorpions Bratislava
ných sviatkov a všetko len to najlepšie do Nového roku 2017.
7
FK Rača Bratislava B
Marián Bobrík ml. 8 ŠK Nová Dedinka
Aktuálne tabuľky našich mužstiev po jesennej časti.

vičová, p. Šeboková/ (10 l kotlík s trojnožkou). Za pomoc
a sponzorstvo patrí veľká vďaka obecnému úradu v Kráľovej, Pekárni Stanislav, firme A-deka, p. Dušanovi Šebokovi, p. Mariánovi Áčovi, p. Jánovi Žemličkovi a kolektívu
v bufetoch MŠK Kráľová. Už teraz Vás pozývame a tešíme
sa na III. ročník, ktorí sa bude konať 26.8.2017.
Marián Bobrík ml. a výbor MŠK Kráľová

9
10
11
12
13
14
15
16
17

FK Slovan Ivanka pri Dunaji
MŠK Kráľová pri Senci
FK Slovan Most pri Bratislave
FK Šamorín - Hamuliakovo
MŠK Senec B
ŠK Tomášov
TJ Malinovo
ŠK Slovan Bratislava futbal C
FK Dúbravka

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

V
12
12
10
9
8
8
7
7
6
6
5
4
3
2
1
0

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
11
10
10
10
9
6
6
5
4
2
1
1
1
0

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

0

0

0 0

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
13
13
12
12
11
9
9
8
8
7
6
4
4
3
3
2
2

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

P
2
2
2
4
4
6
5
7
6
7
6
8
9
9
9
14

Skóre B
46:6
37
49:10
37
44:19
33
46:17
29
33:16
27
27:26
25
31:18
24
25:27
22
28:30
21
26:32
20
26:26
19
18:29
15
21:36
12
17:47
10
10:37
8
10:81
1

P
1
2
1
2
4
4
4
6
7
8
8
8
9
11
13

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

+/16
16
9
8
6
4
0
-2
0
-4
-5
-6
-9
-14
-16
-23

FP
76.75
68.5
76
76
72
70.75
71.25
71.75
71
72
73.25
70.25
71.5
69.75
71.25
65.68

Skóre
76:11
58:20
34:15
78:13
40:23
64:21
44:30
37:40
37:41
21:56
19:42
13:39
17:73
10:75
13:62

B
37
34
33
32
30
28
22
20
17
14
10
8
7
5
1

+/16
13
12
11
12
4
-2
2
-4
-10
-14
-13
-11
-16
-17

FP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0:0

0

0

0

P
2
2
2
2
4
5
6
6
7
9
9
11
11
11
12
13
14

Skóre
106:15
75:24
84:15
81:12
45:27
53:30
66:43
51:29
55:43
29:50
28:42
31:65
28:85
25:60
9:86
42:86
10:106

P
1
1
4
5
5
4
7
7
7
10
11
14

Skóre
109:6
88:11
61:35
29:18
38:34
21:23
32:27
25:58
27:50
19:59
21:82
8:75

P
0
1
2
4
4
3
4
8
9
9
10
10
10
12
14

Skóre
101:9
91:25
83:29
71:34
69:32
79:16
77:26
46:62
57:74
50:70
41:70
46:69
39:75
11:109
15:176

B
40
40
38
38
34
29
28
26
25
21
19
13
13
11
10
7
6

+/13
13
14
14
10
2
1
2
1
-6
-5
-14
-17
-13
-14
-17
6

Šport

Jesenná sezóna futbalového klubu MŠK Kráľová

FP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mladší žiaci
Klub
SDM Domino B
SFC Kalinkovo
MFK Rusovce
FK Lamač Bratislava
MŠK Iskra Petržalka B
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Nová Dedinka
FK Družstevník Blatné
MŠK Senec B
TJ Jarovce Bratislava
ŠK Čataj - FK
NMŠK 1922 Bratislava B

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
13
9
7
7
6
6
5
4
4
2
0

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

B
39
39
28
23
23
22
19
17
15
12
7
0

+/- FP
18 0
18 0
7
0
2
0
2
0
1
0
-2 0
-4 0
-6 0
-9 0
-14 0
-21 0

Prípravka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klub
ŠK Tomášov
FK Slovan Ivanka pri D. B
ŠKO Miloslavov
FK Slovan Most pri Brat.
TJ Rovinka
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Malinovo
MŠK Senec
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Bernolákovo
FK Šamorín - Hamuliakovo
SFC Kalinkovo
ŠK Čataj - FK
ŠKO Miloslavov B
FK ŠK DANUBIA H. ŠÚR

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
11
11
10
10
9
9
6
5
5
4
3
3
2
0

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

B
38
35
34
30
30
29
28
18
15
15
12
10
10
6
0

+/17
14
13
12
6
8
7
-3
-3
-6
-9
-11
-14
-12
-24

FP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Turnaj O pohár
prezidenta MŠK
Kráľová
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Po dlhých mesiacoch rozprávania miestny
športový futbalový klub sa rozhodol konať a 3.
septembra 2016 zorganizoval turnaj O pohár
prezidenta MŠK Kráľová. Okrem putovného
pohára pripravil pre víťazných účastníkov na
prvých troch priečkach poháre a šampanské.
Pre štvrtého v poradí šampanské a repliku
Adidas lopty z ME vo futbale. Deň pred turnajom sa uskutočnilo žrebovanie do skupín
za účasti zástupcov z jednotlivých mužstiev.
Mužstvá boli rozdelené nasledovne: A skupina
: Half deci, FC Zohor, FC Junci, Hurbanovskí
geriatrici, Benzinol a FC Komoča; B. skupina:
Old boys, Ikokumpáni, Sufurky FC, Premio
team, Cypher B. Štiavnica a Young boys team.
Hralo sa súbežne na dvoch ihriskách
2x10minút systémom každý s každým v skupine o počte 5 hráčov v poli a brankár. V semifinále zvíťazil FC Zohor/víťaz A. skupiny/ nad
Premio team 3:0 a Sufurky FC/víťaz B. skupiny/ nad Half deci 2:1.Tretie miesto obsadil
Premio team/najlepšie umiestnené mužstvo
z Kráľovej/ výhrou nad Half deci 2:1.Vo finále
zvíťazil FC Zohor nad Sufurky FC /Kostolná
pri Dunaji/ 3:1.

14

Pohár pre najlepšieho strelca získal Patrik
Kostka / FC Zohor/ - 10 gólov a pohár pre najlepšieho brankára Martin Polgár / Benzinol/.
Zápasy rozhodoval p. Peter Augustovič s dvoma
kolegami a o výsledkovú tabulu a hudbu počas
celého turnaja sa postaral p. Vladimír Dobrovič. Hráči a diváci sa mohli občerstviť v bufetoch MŠK Kráľová / guláš varil víťaz II. ročníka
vo varení guláša – p. Jozef Bognár/. Za pomoc
a sponzorstvo patrí veľká vďaka Obecnému úradu v Kráľovej, Pekárni Stanislav, firme A-deka, p.
Milanovi Mačaiovi, Jozefovi Révayovi, Jozefovi
Bognárovi a celému personálu v bufetoch.
„Putovný pohár“ s vygravírovanými menami víťazov z FC Zohor už čaká na budúcoročného víťaza. Pozývame Vás aj na II. ročník,
ktorí sa uskutoční dňa 2.9.2017.
Marián Bobrík ml. a výbor MŠK Kráľová

Tri najcennejšie tituly
na Majstrovstvách sveta
pre AWK Kráľová pri Senci

Reprezentantky nášho klubu

Ani sme sa nenazdali a rok 2016 je za nami. S hrdosťou môžeme
povedať, že pre náš klub bol mimoriadne úspešný. Aj v druhom polroku
naši športovci priniesli zo súťaží množstvo cenných kovov. Zásluhou
Rebeky Martinkovičovej máme dva tituly Majsterky sveta v kategórii
U21 a M. Vakoničovej titul majsterky a vicemajsterky sveta v kategórii
U18. Priblížme si teda víťazstvá našich športovcov.
Po úspešnom vrchole armwrestlingovej sezóny na Slovensku na
Majstrovstvách SR, kde sme získali 5 medailí, sme absolvovali dve prípravné reprezentačné sústredenia pred októbrovými Majstrovstvami
sveta. Prvé sa konalo v Prešove a mohli sa ho zúčastniť všetci záujemcovia o pretláčanie rukou. Na druhé vo Vavrečke, bol pozvaný už len
výber reprezentantov SVK, ktorí sa aj MS zúčastnili. Na oboch si naši
športovci mohli overiť a hlavne doladiť silovú i kondičnú prípravu.
Druhého sústredenia sa zúčastnili aj reprezentanti Poľska, a tak bola
previerka síl o to kvalitnejšia.
Začiatok jesennej sezóny nám začal 1. kolom Slovenskej národnej
ligy pretláčania, ktoré sa konalo v oravskej dedinke Rabča 24.9.2016, len
pár týždňov pred odchodom na MS. Na súťaži sme mali jedinú zástupkyňu klubu, keďže na odporúčanie reprezentačných trénerov účastníci
MS neštartovali, aby sa predišlo prípadným zraneniam pred vrcholom
sezóny. M. Mináriková, ktorá v novej sezóne prestúpila z kategórie nováčikov medzi „profesionálov“ potvrdila svoje kvality a v kategórii ženy
+ 60kg získala zlato v pravej ruke a v ľavej pridala striebro.
Prvý októbrový víkend odcestovali naši reprezentanti do Bulharského Blagoevgradu, kde sa konali 38. Majstrovstvá sveta. Slovensko
a zároveň aj náš klub reprezentovali R. Martinkovičová, M. Vakoničová a D. Petrová, čo bola z nášho klub historicky najsilnejšia výprava.
Hneď prvý súťažný deň v ľavej ruke sme vybojovali dva najcennejšie
kovy. R. Martinkovičová v kategórii U21 70 kg obhájila zlato a M. Vakoničová v kategórii U18 +80kg pri svojej reprezentačnej premiére vybojovala striebornú medailu. Skvelý úspech našich dievčat. Druhý deň
sa súťažilo v pravej ruke, kde sa predovšetkým M. Vakoničovej darilo
ešte lepšie. Poriadne sa vyhecovala a nakoniec právom sa mohla tešiť zo
zlatej medaily. Svojej ruskej súperke vo finále nedala žiadnu šancu a tá
sa po dvoch fauloch len nešťastne chytala za hlavu a nemohla uveriť,
čo sa stalo. Zlato v pravačke pridala aj R. Martinkovičová, ktorá sa tak
veľmi dôstojne rozlúčila s kategóriou U21 (budúci rok už bude súťažiť
medzi seniorkami). Treba podotknúť, že počas jej účinkovania na MS

Dagmar Petrová
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Caková, ktorá vybojovala striebornú
medailu a ako jediná bola kvalitnou
súperkou pre Vakoničovú. Medzi
chlapcami sa najlepšie v kategórii do
80kg darilo D. Vidovi, ktorý si v silne nabitej kategórii vybojoval bronz.
Jeho brat P. Vida v tej istej kategórii
obsadil 15. miesto. V najťažšej chlapčenskej kategórii + 80 kg obsadil K.
Szimeth 23. miesto. Všetci naši športovci vydali zo seba maximum v početne obsadených kategóriách. Tento
rok sa oblastná súťaž konala v Bratislave a opäť prekonala minuloročné
maximum v počte športovcov, keď za
stolmi súťažilo takmer 160 študentov.
Celoslovenské finále sa potom
konalo o týždeň v Banskej Bystrici
v športovej hale Štiavničky. Náš klub
na základe umiestnenia z oblastného
kola reprezentovali M. Vakoničová, D.
Vida a P. Caková. M. Vakoničová i tu
potvrdila svoju dominanciu a zvíťazila
nielen vo svojej kategórii, ale aj v absolutke. P. Caková obsadila v kategórii
dievčat 3. miesto. Nedarilo sa D. Vidovi, ktorému po ťažkých zápasoch nevyšiel zápas o postup do semifinále a ušlo
sa mu nepopulárne 4. miesto.
Začiatkom decembra (3.12) nás
čakalo 2. kolo SNLP, a tak sme vycestovali na východ Slovenska do
obce Raslavice. Klub reprezentovalo
čisto ženské osadenstvo D. Petrová,
R. Martinkovičová a M. Vakoničová, keďže pre chorobu, či školské
povinnosti sa nemohli zúčastniť aj
ďalší členovia. Súťaž bola na vysokej
úrovni a našim reprezentantkám sa
v konkurencii darilo. Domov sme sa
vrátili s 3. zlatými a 2. striebornými
medailami.

Šport

dokázala počas troch rokov vždy obhájiť zlato, a tak s kategórioiu U21 sa
lúči ako neporazená, čo sa v histórii
Slovenska nepodarilo doposiaľ žiadnemu juniorovi.
Ďalšie dva súťažné dni patrili seniorom. Tu sa predstavila v kategórii
ženy 70 kg D. Petrová, ktorej ale šampionát nevyšiel podľa predstáv a v ľavej
ruke obsadila 10. miesto a pravej 9.
miesto. Túto kategóriu si pred nadchádzajúcim prestupom vyskúšala aj R.
Martinkovičová, ktorá sa umiestnila
na obe ruky na fantastickom 5. mieste,
čo je veľmi sľubná perspektíva pred jej
nadchádzajúcim prechodom k seniorkám. Treba poznamenať, že toto bol jeden z najťažších šampionátov v histórii
MS. Predstavilo sa tu vyše 1200 športovcov z viac ako 52 krajín sveta. Šampionát sa často krát niesol v prekvapivých a napínavých zápasoch a momentoch, kedy favoriti ostali bez medaily.
Na tomto mieste by sme radi poďakovali všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby
naše dievčatá mohli na MS vôbec vycestovať. Poďakovanie patrí našej obci,
starostovi a obecnému zastupiteľstvu,
firmám Premio pneuservis, FiF stavebniny a Tomdus.
16. novembra Slovenská asociá
cia pretláčania rukou pod záštitou
Ministerstva školstva organizovala už
22. ročník Silnej ruky stredných škôl.
Oblastného kola západ sa za náš klub
za súťažnými stolmi predstavili piati športovci. Najlepšie si počínala M.
Vakoničová, ktorá obhájila vlaňajšie
prvenstvo v kategórii dievčatá +60kg.
Svojim súperkám nedala v kvalifikácii
žiadnu šancu a získala zlato. Výborne jej v tejto kategórii sekundovala P.

Tak ako minulý rok i tento sme
dostali možnosť prezentovať náš šport
pred širokou verejnosťou. V septembri to bol druhý ročník podujatia
Športujúce mesto, kde si počas celého
dňa mohli návštevníci v sade Janka
Kráľa vyskúšať, aké to je za pretláčacím stolíkom a otestovať silu s našimi
športovcami. Druhou prezentačnou
akciou bolo už tradičné podujatie
Šport Festival v Trenčíne. O obe akcie bol veľký záujem a ľudia si nadšene vyskúšali svoju silu, či už medzi
sebou, alebo aj s našimi športovcami
a nadšene sa zaujímali o históriu, či
používané techniky v zápase.
Slovenská asociácia pretláčania
rukou každoročne vyhlasuje najlepších športovcov roka TOP 5. Podujatie, na ktoré sú pozývaní i novinári sa
konalo pár dní pred vianočnými sviatkami (17.12.2016) v Trenčíne. Nesmierne nás teší, že za náš klub sa do
TOP 5 na základe výsledkov dostali
R. Martinkovičová a M. Vakoničová.
V tento deň sa konal v Trenčíne už tradičný Galavečer hviezd. Ide o prestížne podujatie, kde sú vyhlásení najlepší
športovci v neolympijských športoch.
V kategórii juniori cenu získala R.
Martinkovičová, ktorá bola ocenená ako najlepšia juniorka roku medzi
neolympijskými športmi. K oceneniu
samozrejme srdečne gratulujeme.
Najbližšou súťažnou previerkou
našich športovcov bude koncom januára 3.kolo SNLP v Bratislave. Pre
našich členov pripravujeme aj seminár s názvom Tvorba a periodizácia
tréningov, efektívny tréning. Prednášať bude Mgr. G. Harčarik, PhD.
a verím, že načerpáme množstvo nových podnetných informácii v oblasti
tréningu. V jarnej časti nás čaká niekoľko významných medzinárodných
súťaží, kde určite nebudú chýbať naši
športovci. Veľmi nás teší, že sa za súťažné stoly vrátili niekdajší stabilní
reprezentanti Kráľovej. Verím, že na
najbližšej súťaži sa tak predstavíme
v plnej sile a v čo najväčšom počte.
Na záver by som rada poďakovala všetkým, ktorí nás podporujú
a umožňujú nám dosahovať skvelé
výsledky a reprezentovať nielen našu
obec, ale i Slovensko. Pretláčanie rukou má v našej obci už dlhú tradíciu
a vďaka našim športovcom môžeme
s hrdosťou konštatovať, že čo sa výsledkov týka, sme najúspešnejším
športom v našej obci.
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Čo robiť v prípade požiaru?
Všetko závisí od okolností. Ak požiar vypukol v byte a nie je možné ho uhasiť, tak odtiaľ treba rýchlo ujsť, no nie
zase bezhlavo. Urobte pri opúšťaní bytu ohňu prekážky. Pozatvárajte za sebou pri odchode dvere, i vchodové, ale
nechajte v nich kľúč. Pomôžete hasičom- nemusia ich násilne vylomiť - zničiť.
1. Ak je to možné uhaste požiar vlastnými silami. Ak to nie je vo Vašich silách telefonicky volajte hasičov na
tiesňovú linku150 alebo 112! ( 158 – Polícia, 155 - Zdravotná záchranná služba)
2. 
Opustite priestor a budovu ohrozenú požiarom a dymom po únikových cestách. Nevstupujete do
zadymených priestorov, na zadymené schodisko. Ostaňte v priestore, ktorý je nezadymený.
3. Keď sa Vám nepodarí evakuovať, uzavrite sa v miestnosti čo najďalej od ohniska požiaru.
4. Zachovajte kľud. Skúste opatrne kľučku na dverách miestnosti, v ktorej predpokladáte požiar. Pokiaľ je
horúca, dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich utesnite najlepšie namočeným uterákom, závesom
a pod. Ak sa dá oblepte ich lepiacou páskou.
5. Upozornite na seba - najlepšie volaním či mávaním z okna, ale aj vyvesením plachty alebo časti odevu
z okna. Upozorníte tak na seba hasičov i v prípade, že stratíte hlas alebo vedomie.
6. Pri pohybe v zadymenej miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore.
7. Dýchajte cez improvizované rúško (napr. namočená vreckovka) .
8. V prípade silného zadymenia si ľahnite na zem a kryte si ústa rúškou, pričom sa snažte kľudne dýchať.
Nadýchanie splodín horenie je životu nebezpečné. Po troch až štyroch vdychoch človek upadá do
bezvedomia.
9. V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu alebo pod posteľ.
10. Hasiči vždy dorazia k požiaru za par minút, takže nezúfajte, pomoc príde čo najskôr.
Požiare v bytoch a bytových domoch tvoria rozsiahlu časť štatisticky evidovaných požiarov.
Väčšina nebezpečných udalostí vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti občanov a nedodržiavaním základných
zásad protipožiarnej bezpečnosti, pričom škody na životoch a majetku občanov stále rastú.Prajeme Vám aby ste
tieto informácie nikdy v živote nepotrebovali a prispejú k spokojnému bývaniu v domoch, bytoch a bytových
plk. Ing. Emil Moťovský, riaditeľ OR HaZZ v Pezinku
domoch bez požiarov.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci
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V druhom polroku 2016 zasadalo
obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci po letných prázdninách 7. septembra.
Poslanci sa zišli na 7. riadnom zasadnutí.
Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie uznesením č. 200 zobralo
na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie a uznesením
č. 201 informáciu predsedov komisií pri
OZ. V nasledujúcom bode sa zaoberalo
schvaľovaním VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kráľová
pri Senci, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
Následne pobralo OZ na vedomie Správu
z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Kráľová pri Senci za 1. polrok 2016.
Uznesením č. 204 poslanci schválili viac
prácu na prístavbe Základnej školy v obci
Kráľová pri Senci murovaným systémom
vo výške 46.111,31 Eur.
Uznesením č. 205 OZ schválilo úpravu
uznesenia číslo 196/OZ-2016 v časti Zmien
a doplnkov č. 1/2016 Územného plánu obce
Kráľová pri Senci a to naledovne:
V časti s c h v a ľ u j e riešenie nových
rozvojových území v týchto lokalitách
(príloha č.1): zaradiť - lokalita č. 39 =
nové rozvojové územia s hlavnou funkciou „obytné územie (rodinné domy)“ ;
lokalita č. 42 = nové rozvojové územie

s hlavnou funkciou „územie technickej vybavenosti (ČOV a zberný dvor)“;
lokalita č. 41 = nové rozvojové územia
s hlavnou funkciou „rekreačné územie
(rekreácia a šport)“ a v časti n e s c h v a ľ
u j e : požiadavky vlastníkov na nové
rozvojové územia v týchto lokalitách
(príloha č. 2): vyňať lokalitu 39 = s požiadavkou funkčného využitia pre „obytné územie (rodinné domy)“. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci neschválilo lokality 11 a 16.
V ďalšom bode rokovania zobrali
poslanci na vedomie informáciu o neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na
predaj obecného pozemku na Guláške,
par. č. 510, katastrálne územie Senec.
Uznesením č. 207 OZ schválilo pripravovanú stavbu „Rekonštrukciu betónových vozoviek v Bratislavskom regióne
(I/62) predloženú Slovenskou správou
ciest, Investičná výstavba a správa ciest,
Miletičova 29, Bratislava. Uznesením č.
208 poslanci neschválili zámer prenájmu
Obecného klubu v Kráľovej pri Senci za
účelom prevádzky denného stacionára pre seniorov neziskovou organizáciou Centrum seniorov Flavia, Bratislava
a následným uznesením schválili zámer
prenájmu Obecného klubu v Kráľovej pri

Senci za účelom prevádzky rodinného
centra Kráľovstvo, občianske združenie,
Kráľová pri Senci. Uznesením č. 210 OZ
schválilo zámer užívania priestoru po
ukončení prevádzky Miestnej knižnice
pre Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Kráľovej pri Senci. Ďalej
uznesením č. 211 OZ schválilo sponzorský príspevok vo výške 500,- Eur pre
členky AWK Požiarnik Kráľová pri Senci
nominované na Majstrovstvá sveta v Bulharsku. Uznesením č. 212 OZ neschválilo pre členov Poľovníckeho združenia
SPOLOK so sídlom v Kostolnej pri Dunaji finančný príspevok na rekonštrukciu miestnosti /klubovne/ vo vlastníctve
obce Kráľová pri Senci.
Dňa 14. novembra 2016 sa konalo
7. mimoriadne zasadnutie OZ, na ktorom po schválení overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie uznesením č. 215
schválilo úpravu uznesenia č. 196 v časti
Zmien a doplnkov č. 1/2016 Územného
plánu obce Kráľová pri Senci a to v časti
s c h v a ľ u j e riešenie nových rozvojových území v týchto lokalitách (príloha
č.1): zaradiť lokalitu č. 44 = nové rozvojové územie s hlavnou funkciou „územie občianskej vybavenosti“; lokalitu č.
45 = nové rozvojové územia s hlavnou

Príjmy bežný rozpočet
Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet
Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový
rozpočet
Výdaje finančný rozpočet

1 230 195
0,00
80 000,00
690 200,00
57 000,00
65 000,00

Uznesením č. 232 OZ zobralo a vedomie návrh rozpočtu obce na roky
2018-2019. Následným uznesením (č.
233) poslanci schválili prevod majetku
obce do správy Základnej školy Kráľová
pri Senci Delimitačným protokolom č.
1/2016. Uznesením č. 234 OZ schválilo
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v Obci Kráľová
pri Senci (VZN účinné od 1. 11. 2016).
Uznesením č. 235 OZ schválilo dotáciu
na príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí vo
výške 50% príspevku. Dotácia sa poskytuje automaticky pri preukázaní trvalého
pobytu v obci na obecnom úrade, pričom
zľava sa poskytne od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po preukázaní trvalého pobytu v obci. Ďalej uznesením č. 236 OZ
schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách(VZN platné od 1.9.2015). Uznesením č.
237 OZ schválilo úplné znenie pripravovanej aktualizácii Územného plánu obce
Kráľová pri Senci: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci p r e s k ú m a l
o 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 k o n š t a t u j e
a) 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
b) v ostatných častiach je schválený
Územný plán obce Kráľová pri Senci aj
naďalej vhodným nástrojom na riadenie
územného rozvoja obce Kráľová pri Senci.
Schvaľuje 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) riešenie nových rozvojových území v týchto
lokalitách (príloha č.1):
lokality č. 1, 2, 21 = nové rozvojové
územia s hlavnou funkciou „zmiešané
územie obytné (rodinné domy) a rekreačné“
lokality č. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22,
23, 24, 39a = nové rozvojové územia
s hlavnou funkciou „obytné územie (rodinné domy)“
lokality č. 4, (5), 6, (7) = nové rozvojové územia s hlavnou funkciou „zmiešané územie občianskej vybavenosti,
nepoľnohospodárskej výroby a skladov“,
z toho lokality (5) a (7) vo výhľadovej etape lokalita č. 14 = nové rozvojové územie
s hlavnou funkciou „územie dopravnej
vybavenosti (miestna komunikácia)“
lokalita č. 15, 42 = nové rozvojové územie s hlavnou funkciou „územie
technickej vybavenosti (ČOV, zberný
dvor)“
lokalita č. 17 = nové rozvojové územie s hlavnou funkciou „zmiešané územie obytné (rodinné domy) a občianskej
vybavenosti“
lokality č. 18, 19, 20, 41, 45 = nové
rozvojové územia s hlavnou funkciou
„rekreačné územie (rekreácia a šport)“
lokalita č. 25, 44 = nové rozvojové územie s hlavnou funkciou „územie
občianskej vybavenosti“ ďalšie úpravy
záväznej časti, navrhnuté spracovateľom zmien a doplnkov územného plánu,
najmä ak sú vyvolané novými právnymi
predpismi a novými zámermi.
n e s c h v a ľ u j e požiadavky vlastníkov
na nové rozvojové územia v týchto lokalitách (príloha č. 2): lokalitu č. 26 = s požiadavkou funkčného využitia pre „zmiešané
územie občianskej vybavenosti, nepoľnohospodárskej výroby a skladov“
lokality č. 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 39b, 43 = s požiadavkou
funkčného využitia pre „obytné územie
(rodinné domy)“
lokality č. 34, 35 = s požiadavkou
funkčného využitia pre „zmiešané územie
obytné (rodinné domy) a občianskej vybavenosti“
lokalitu č. 40 = s požiadavkou funkčného využitia pre „územie občianskej
vybavenosti“. Lokality č. 27, 28, 29, 30
a 33 neschvaľuje z dôvodu, že lokality sú
schválené už v platnom ÚPN obce v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. nie
je potrebné ich opätovné zaradenie do
ÚPN obce.
o d p o r ú č a a) starostovi obce, aby
zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace
so spracovaním a prerokovaním Zmien
a doplnkov č. 1/2016. Týmto uznesením
sa rušia prijaté uznesenia číslo 196/OZ2016, 205/OZ-2016 a 215/OZ-2016.
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8. riadne zasadnutie OZ v Kráľovej
pri Senci sa konalo 7. decembra 2016. Po
schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie uznesením č. 223 poslanci
zobrali na vedomie informáciu starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
a uznesením č. 224 informáciu predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie. Následným uznesením OZ schválilo
Plán kultúrno-spoločenských podujatí
v roku 2017 v obci Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 226 OZ na základe odporúčania komisie výstavby a dopravy
neschválili zámer odpredaja obecného
pozemku parc. č. 157/21, katastrálne
územie Krmeš, o výmere329 m2 Erikovi
Štefkovičovi a Ivete Štefkovičovej, Kráľová pri Senci 142, ktorý sa nachádza
medzi rodinným domom č. 141 a 142
a je využívaný ako prístupová cesta k rodinným domom žiadateľov. Zároveň
uznesením č. 227 neschválili zámer odpredaja obecného pozemku registra E,
parc. č. 146, katastrálne územie Krmeš
o výmere 121,19 m2 Jozefovi Slézovi,
Kráľová pri Senci 18, ktorý sa nachádza
medzi miestnou komunikáciou a jeho
rodinným domom.
Uznesením č. 228 poslanci schválili
predčasné splatenie zostatku úveru na
malotraktor vo výške istiny 23.125,- Eur
a súvisiacich nákladov z vlastných prostriedkov obce a uznesením č. 229 schválili „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kráľová pri Senci na
prvý polrok 2017“. Následne OZ zobralo
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kráľová pri Senci na roky 2017-2019. Uzne-

sením č. 231 OZ schválilo rozpočet obce
na rok 2017 bez programového rozpočtu
nasledovne:
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funkciou „rekreačné územie (rekreácia
a šport)“ a v časti n e s c h v a ľ u j e požiadavky vlastníkov na nové rozvojové
územia v týchto lokalitách (príloha č.
2):zaradiť lokalitu č. 43 = nové rozvojové
územia s hlavnou funkciou „obytné územie (rodinné domy)“.
Následne poslanci uznesením č. 216
schválili zmenu rozpočtu č. 07/2016
a následným uznesením zobrali na vedomie informáciu o pripravovanom návrh
rozpočtu na rok 2017.
Uznesením č. 218 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schválilo Jánovi Žemličkovi pridelenie služobného
bytu v objekte zdravotného strediska na
užívanie na dobu neurčitú, cena nájmu
50,- Eur/mesačne plus energie (elektrická energia, voda, teplo). Uznesením č.
219 poslanci schválili Ing. Tatiane Fojtovej, Kráľová pri Senci č. 96 zámer otvorenia prevádzky textilu na adrese Kráľová
pri Senci č. 89 (priestory nad predajňou
Terno). Uznesením č.220 OZ schválilo
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov § 4 ods. 4 starostovi
plat s celkovým navýšením o 70 %.
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Následne OZ schválilo v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov § 14
ods. 1 odvolanie Obecnej rady v Kráľovej
pri Senci, zriadenej uznesením číslo 3/
OZ-2015. Uznesením č. 239 OZ schválilo nové podmienky predaja obecného
pozemku (pozemok na Guláške) 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 55,- Eur/m2, t. j. 693.550,- Eur.
Uznesením č. 240 poslanci zobrali na
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Schválené lokality
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Neschválené lokality

vedomie informáciu o inventarizácii
majetku a záväzkov k 31.12.2016. Uznesením č. 241 OZ schválilo udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov v počte 2 kusy v Hostinci
u Petra, Kráľová pri Senci na dobu určitú
od 1.1.2017 do 31.12.2017 pre právnickú osobu ASTOR-DUO spol. s r. o., so
sídlom J. A. Komenského 544/20, 925 22
Veľké Úľany.
Uznesením č. 242 OZ schválilo zmenu predsedu komisie životného prostredia od 1.1.2017 z poslanca RNDr. Micha-

la Konečného na poslanca Mgr. Ľubomíra Tuchschera.
Na obecnom zastupiteľstve bol zaznamenaný podnet občana v znení:
Pán František Kováč, bytom Polereckého č. 9, Bratislava navrhol riešenie dopravnej situácie v Kráľovej pri Senci obmedzením dopravy motorových vozidiel
nad 12 ton na Réckej ulici, Hlavnej ulici
cez most a Malokrmešskej ulici z dôvodu
preťažovania komunikácií a mostu so zameraním na bezpečnosť (stabilita mostu
a existujúce vedenie plynovodu v tesnej
blízkosti mostu).

Predkladá:
JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
Vypracovala:
Ing. Erika Petriková			
Vyvesené: 11/21/2016
Schválené: obecným zastupiteľstvom Kráľová pri Senci dňa 7.12.2016 číslo 231/OZ-2016
Príjmy bežný rozpočet
Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet
Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový rozpočet
Výdaje finančný rozpočet
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÝ ROZPOČET
Spolu
Základná škola - transfer príjem
Základná škola - originálne kom. výdaj
Prebytok/schodok

Príjmy

1 230 195,00
0,00
80 000,00
0,00
690 200,00
57 000,00
65 000,00
0,00
539 995,00
-57 000,00
15 000,00
497 995,00
390 000,00
95 000,00
12 995,00

1 230 195,00
0,00
80 000,00
0,00
690 200,00
57 000,00
65 000,00
0,00
539 995,00
-57 000,00
15 000,00
497 995,00
390 000,00
95 000,00
12 995,00

1 230 195,00
0,00
80 000,00
0,00
690 200,00
57 000,00
65 000,00
0,00
539 995,00
-57 000,00
15 000,00
497 995,00
390 000,00
95 000,00
12 995,00

Návrh 2017
580 000,00
149 410,00
47 100,00
0,00
19 000,00
3 500,00
500,00
34 500,00
25,00
50,00
0,00
396 110,00
0,00
1 230 195,00
0,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 310 195,00

Návrh 2018
580 000,00
149 410,00
47 100,00
0,00
19 000,00
3 500,00
500,00
34 500,00
25,00
50,00
0,00
396 110,00
0,00
1 230 195,00
0,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 310 195,00

Návrh 2019
580 000,00
149 410,00
47 100,00
0,00
19 000,00
3 500,00
500,00
34 500,00
25,00
50,00
0,00
396 110,00
0,00
1 230 195,00
0,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 310 195,00

Informatórium

Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019

Príjmy

Druh
Príjmy bežné

Popis
Výnosy z dane z príjmu
Dane z nehnuteľností
KO, Dane za psa, priestransvo
Príjmy - dividendy
Príjmy z prenájmu
Poplatky - správne
Pokuty, penále, sankcie
Poplatky - za služby
Príjmy - úroky
Ostatné príjmy
Granty, dary a dobrovoľné príspevky
Transfery - bežné
Od iných subjektov
Príjmy bežné Celková hodnota
Príjmy finančné
Splácanie poskytnutých úverov
Zostatky finančných prostriedkov
Bankové úvery
Príjmy finančné Celková hodnota
Príjmy kapitálové
Príjem z predaja kapitálových aktív
Príjem z predaja pozemkov a nehm. Aktív
Transfery - kapitálové
Príjmy kapitálové Celková hodnota
Celkový súčet

Výdaje
Druh

Návrh 2017
3 980,00
45 400,00
157 720,00
1 965,00
1 000,00
300,00
17 300,00
283 927,00
23 200,00
4 050,00
9 958,00
400,00
0,00
45 500,00
40 840,00
10 300,00
22 650,00
4 500,00
0,00
0,00
17 210,00
690 200,00
65 000,00
65 000,00
0,00
57 000,00
0,00
57 000,00
812 200,00

Návrh 2018
3 980,00
45 400,00
157 720,00
1 965,00
1 000,00
300,00
17 300,00
283 927,00
23 200,00
4 050,00
9 958,00
400,00
0,00
45 500,00
40 840,00
10 300,00
22 650,00
4 500,00
0,00
0,00
17 210,00
690 200,00
65 000,00
65 000,00
0,00
57 000,00
0,00
57 000,00
812 200,00

Návrh 2019
3 980,00
45 400,00
157 720,00
1 965,00
1 000,00
300,00
17 300,00
283 927,00
23 200,00
4 050,00
9 958,00
400,00
0,00
45 500,00
40 840,00
10 300,00
22 650,00
4 500,00
0,00
0,00
17 210,00
690 200,00
65 000,00
65 000,00
0,00
57 000,00
0,00
57 000,00
812 200,00
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FK
Knižnica Celková hodnota
Komunálny odpad Celková hodnota
Materská škola Celková hodnota
Matrika Celková hodnota
Miestne komunikácie Celková hodnota
Miestny rozhlas Celková hodnota
MŠK a kulturisti Celková hodnota
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Obecný klub a kultúra Celková hodnota
Pohrebníctvo a spoločenské služby Celková hodnota
Požiarna ochrana Celková hodnota
Rodina Celková hodnota
Sociálna pomoc Celková hodnota
Staroba Celková hodnota
Školská jedáleň pri MŠ Celková hodnota
Verejná zeleň Celková hodnota
Verejné osvetlenie Celková hodnota
Verejný dlh Celková hodnota
Voľby a referendum Celková hodnota
Základná škola Celková hodnota
Zdravotné stredisko Celková hodnota
Výdaje bežný Celková hodnota
Verejný dlh Celková hodnota
Výdaje finančné Celková hodnota
Materská škola Celková hodnota
Obec, obecný úrad Celková hodnota
Základná škola Celková hodnota
Výdaje kapitálové Celková hodnota
Celkový súčet
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Spoločenská kronika
V roku 2016 sa narodili

V roku 2016 oslávili svoje okrúhle
narodeniny
70 rokov
Ing. Pavol Blanárik, MVDr. Kamil Boleček,
Ing. Pavol Čierny, Bohumil Kováč, Dušan
Repčík, Ing. Dušan Stanislav, Ladislav
Tóth, Ing. Jozef Laufer, Eva Benická, Ing.
Zuzana Bolečková, Marta Koišová, Mgr.
Valéria Klúčarová, Viera Krajčovičová, Anna
Meszárošová, Terézia Režuchová, MUDr.
Kvetoslava Zvolenská
75 rokov
František Ondruška, JUDr. Štefan Demény,
Imrich Keszöcze, Aloiz Koiš, Ladislav Neštiak,
Jozef Petro, Ján Šuvada, Margita Mačajová,
Mária Salayová, Alžbeta Gavlasová, Irena
Guldanová, Terézia Guldanová, Mária
Krivosudská, Mariane Štiglicová
80 rokov
Mária Dobošová, Oktávia Múcsková, Mária
Floriánová, Katarína Gašparová
85 rokov
Jozef Kana, Ján Koiš, Irena Gašparová, Mária
Dubeňová, Ľudmila Vedrödyová
90 rokov
Helena Konečná
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Všetkým oslávencom gratulujeme
a prajeme ešte mnoho radostných dní
medzi svojimi blízkymi.
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Mackovichová Eliška (2.1.); Pikna Damián (7.1.);
Guldan Benjamín (19.1.); Stadnik Eliáš (11.2.);
Satko Kevin (12.2.); Stúpalová Sára (21.3.); Fábric
Filip (30.3.); Mačaj Marek (1.4.); Džudža Adam
(14.4.); Krajčovičová Nina (25.4.); Dinka Jakub
(6.5.); Gengelová Miriam (9.5.); Tögel Maximilián
(10.5.); Vaľko Filip (7.6.); Fábricová Simona (21.6.);
Boledovič Martin (5.7.); Veselý Peter (14.7.); Koška
Patrik (17.7.); Achs Emily (20.7.); Brosch Ester
(7.8.); Grellová Dorota (10.8.); Jašek Samuel (14.9.);
Janigová Katarína (24.9.); Kubík Šimon (10.10.);
Kováčová Zuzana (22.11.); Orlíková Tamara
(23.11.); Tomáš Čelko (31.12.).

Do stavu manželského v tomto roku vstúpili
Ing. Veselý Peter a Mgr. Vladislava Hanesová (2.4.)
Kaňuk Peter a Jana Blanárová (16.4.)
Ing. Svitáč Andrej a Jana Ondrová (21.5.)
Langer Ján a Jekaterina Valentinovna Mikhejeva
(27. 5.)
Ing. Skalský Dušan a Bc. Lucia Ďurková (23.4.)
Duba Ottó a Lukrécia Schillerová (4.6.)
Konstantinos Kakoulidis a Ing. Denisa Sláviková
(20.6.)
Chovanec Martin a Lucia Urminská (23.7.)
Mgr. Stračina Martin a Ing. Ivana Róková (20.8.)
Ing. Dubeň Pavol a Ing. Michaela Kysucká (3.9.)
Bc. Erik Pirháč a Ing. Jana Bírešová (10.9.)
Róbert Pikna a Mgr. Szabová Ľudmila (24.9.)
MUDr. Jaroslav Ulický a Bc. Lucia Labantová
(17.12.)
Ľubomír Áč a Bc.Ľubica Vyšváderová (22.12.)

V roku 2016 nás navždy opustili
Libor Szabo (5.1.)
Ľudmila Guldanová (18.3.)
Štefánia Myjavcová (18.3.)
Jozef Podolský (8.4.)

Dezider Szalay (18.6.)
Štefánia Keňerešová (10.7.)
Anna Ferenčič (13.7.)
František Seko (15.11.)

Kamil Kollár (3.12.)
Michal Makovský (15.12.)
Antónia Siváková (30.12.)
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