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2. ročník festivalu slova a hudby venovaný S. Veiglovi

e to dar boží, ak peknú dedinu dopĺňa krása prírody
vložená do jej okolia, čo zvýrazní tvorivého ducha
občanov, ktorí sa o svoju obec starajú a využívajú aktívne
danosti prírody.
Takýmto prírodným darom je aj riečka Čierna voda, ktorá preteká stredom našej obce. Dotvára jej peknú panorámu
a okrem toho bohatstvom rýb, čo do množstva a rôznorodosti druhov dáva vhodné predpoklady pre športové vyžitie
rybárov. Je priam idylický obraz, ak na cyklotrase okolo riečky vidíme prechádzať sa mamičky s kočiarmi a malými ratolesťami, cyklistov, deti a dospelých, dotvorený množstvom
divokých kačíc a labutí.
Je preto správne, ak sa takéto pekné prostredie obce využíva aj na príjemné kultúrno-športové podujatie, usporiadané pre vlastných občanov i hostí.
Tak sa stalo, že každý rok, teraz už piaty ročník, sa uskutočnili už tradične Kráľovské rybárske preteky pod záštitou
starostu obce Alojza Koiša, za aktívnej účasti sponzorov
a Miestnej rybárskej organizácie v Senci.
Tohoročné preteky sa uskutočnili 26. mája na brehoch
riečky Čierna voda na úseku od mosta na hlavnej ceste až po
most na Sigótku.

Preteky sa začali o 9.00 hod. a trvali až do 13.00 hod. Podujatiu priala
aj príroda. Pekné slnečné a teplé počasie vytvorilo vhodné predpoklady pre
úspešnú udalosť. Počas podujatia sa
ľudia zabávali, debatovali, hodnotili
priebeh pretekov a živo sa zaujímali
o aktuálne dianie. Zúčastnilo sa ich
celkom 54 súťažiacich. Potom nastala
najzaujímavejšia časť – vyhodnotenie
úlovkov, ktoré vykonala skupina rozhodcov z Miestnej organizácie rybárov
v Senci na čele s pánom Dimitrovom.
Celkove bolo odmenených 15 pretekárov v kategórii deti do 15 rokov, ženy
a muži. O hodnotné ceny sa postarali
sponzori Pilot Club, Okresný rybársky zväz Senec, Mgr. Michal Čapla,
Stavrem Senec- František Nemec, S.O.
M.M. Martin Kubovčák, Agro Mačaj,
Mgr. Dušan Šebok, Bronislava a Jozef
Gašpar a Imrich Keszöcze.
Víťazmi a odmenenými sa v jednotlivých kategóriách stali:
deti:
Juraj Horváth, F. Sládeček, Kucejová Sandra a Rebeka
ženy:
D. Horváthová, A. Bednáriková, A. Kopúnková,
M. Bobríková, G. Bednáriková
muži:
J. Polakovič ml., G. Vincze, M. Valkár, G. Chovanec,
J. Polakovič st.
O dobrú náladu sa postarala vhodná hudba. O občerstvenie na veľmi dobrej, kvalitnej a chuťovej úrovni sa postaralo
ZRPŠ pri Základnej škole. V ponuke boli pečené ryby, cigánska, klobása a občerstvujúce nápoje pre deti a dospelých.
Majálesom - tanečnou zábavou na Sigotke sa toto kultúrno - spoločenské a športové podujatie ukončilo.
Celé podujatie môžeme vyhodnotiť ako jednu z najvydarenejších akcií pre deti, mládež a dospelých, ktoré sa v našej
obci uskutočnili v tomto roku.
Verím, že o rok sa stretneme na pretekoch v nádeji na
úspešné stretnutie súťažiacich i občanov, detí i rodičov.
Ing. T. Filipovič
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Milí čitatelia
Kráľovských zvestí
V uplynulom polroku vedenie našej
obce, naďalej pracovalo tak, aby dopad
hospodárskej krízy, ktorá sa nám prejavuje v rôznych podobách, nezhoršoval
podmienky života občanov, aby mali
zabezpečené služby na ktoré majú nárok
a na ktoré sú zvyknutí. Výpadok podielových daní od štátu sa snažíme získať
a nahradiť z iných zdrojov a to vo forme predkladania rôznych projektov, ktoré by nám pomohli odstrániť predovšetkým havarijné stavy obecných budov.
Vypracovali sme rôzne projekty, ktoré boli predložené na štátne
a neštátne organizácie. Získali sme napr. dotáciu 4 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja na spolufinancovanie opravy strechy Materskej školy. Významnú dotáciu vo výške 25 000 € sme získali od Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu na II. etapu
reštaurátorských prác kamennej skulptúry Sv. Jána Nepomuckého.
Táto nezisková organizácia nám pred časom prispela aj na obnovu
secesno-barokového mosta. Predložili sme nový projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výzvu Regenerácia sídiel z Operačného
programu pre Bratislavský samosprávny kraj v hodnote 612 130 €.
Ide o budovanie chodníkov, spevnených plôch, parku a priľahlého
priestoru pri Obecnom úrade a cintoríne. Tento projekt je v štádiu
hodnotenia na MP a RV SR. Ďalšia žiadosť bola uplatnená na Ministerstve financií SR o dotáciu 15 000 € na havarijný stav strechy
Obecného úradu. Sú na nej prehnité niektoré krokvy a poškodená
škridla /má už 78 rokov/. Podali sme aj žiadosť na firmu Raven a.s.,
ktorá vydala výzvu RAVEN PRE SLOVENSKO na možnosť získať
pre obce betonársku oceľ na zabezpečenie údržby a výstavby obecných objektov. Občania mali možnosť sa vyjadriť a podporiť svoj
projekt obce prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom
tohto projektu sme sa snažili získať stavebnú oceľ na vyhotovenie
oplotenia Materskej školy. Z celého Bratislavského samosprávneho
kraja sa prihlásili len dve obce a to zo 124 obcí z celého Slovenska.
V súčasnosti sa nachádzame na treťom mieste. Srdečne ďakujem
všetkým, ktorí túto akciu podporili. Vyhodnotenie sa bude konať
v mesiaci august.
Osobitne sa chcem poďakovať organizátorom, ktorým sa združenými finančnými prostriedkami podarilo vyasfaltovať ulicu – spojnicu od kaplnky až po reštauráciu Čierna voda. Obec tu prispela
4 320 €. Ostatné financie poskytli občania žijúci na tejto ulici a sponzor. Dielo je v hodnote 15 000 €. Ďalšie poďakovanie patrí niektorým rodičom žiakov zo ZŠ, neziskovej organizácii Včela a vedeniu
školy za vybudovanú spevnenú plochu /parkovisko pred školou /.
V mesiacoch apríl – máj sme vymaľovali priestory Obecného
klubu a obnovili sedací nábytok. Ďakujeme prof. Miroslavovi Danišovi, ktorý venoval 12 obrazov – akvarelov akad. maliara Oldricha
Majdu do vstupného priestoru Obecného klubu.
Vykonal sa odvoz domáceho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, zabezpečil sa zber bielej techniky a elektrospotrebičov. Na
jar sme zberali drevný odpad zo záhrad a následne ho dali posekať.
Naďalej je venovaná mimoriadna pozornosť verejnej zeleni, ktorá je
ozdobou našej obce a opravili sme drevené časti na obecnom detskom ihrisku.		
Na záver si Vás a Vašich priateľov dovoľujem pozvať na VII. ročník Kráľovských slávností, ktoré sa budú konať 8. septembra v našej
obci ako aj na ďalšie akcie, ktoré sa budú konať v druhej polovici
tohto roka.
Alojz Koiš starosta obce
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O OSUDE

SÔCH Z PÁLFFYHO PARKU
V KRÁĽOVEJ PRI SENCI

Zuzana Juríčková
Nedávno prebehla médiami informácia, že Nadácia VÚB podporí obnovu klasicistických sôch
v Piešťanoch, ktoré pochádzajú z
parku kaštieľa v Kráľovej pri Senci.
Autorom sôch bol Joseph Klieber �����������������������������
(1773–1850)������������������
, riaditeľ sochárskej školy viedenskej Akadémie����
výtvarných umení, a pri pohľade na
ne si môžeme aspoň trochu predstaviť, ako kedysi vyzerala tunajšia
francúzska záhrada, ktorá patrila
k najstarším na Slovensku. Ako
uvádza Steinhübel, s jej veľkorysou
výsadbou sa začalo v roku 1712 pod
vedením Brünninga z Dillenburgu, a o jej význame svedčí aj to, že
bola podrobne popísaná Matejom
Belom aj Gottfriedom Edlen von
Rotensteinom, cestovateľom, ktorý
v roku 1760 navštívil mnohé parky
Uhorska. „Hovoria o múre, o šesťposchodovej vodárenskej veži, ktorá zásobovala záhradu vodou podzemnými rúrami, o ôsmich vodometoch, mnohých altánkoch a väčších stavbách so sochami, obrazmi,
zrkadlami, o strihaných živých plotoch a alejách. Najviac však priťahoval ich pozornosť skleník. Rástlo
v ňom 600 veľkých pomarančovníkov, 100 cyprusov, 100 oleandrov,
48 myrtoviek, 1000 ananásovníkov
a agáva americká“, a ako ďalej uvádza Steinhübel: „skleníkové rastliny sa spomínajú ešte aj v rokoch
medzi dvoma svetovými vojnami,
keď záhradu spravoval Ondrej Bobík, neskôr zamestnaný v Betliari.

V predvojnových rokoch tam ešte
stáli lipové, pagaštanové aleje a na tzv.
orange-plateau aleja brestová. Najpozoruhodnejšia bola azda Natália-aleja z borievky virgínskej, ktorá viedla
rovným smerom k vežovitej vodnej
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boli najlepšie zbierky zhromaždené
práve v Kráľovej pri Senci. V súčasnosti sa z nich dá dohľadať už len veľmi
málo autentických pamiatok. Medzi
zachované patrí aj vyššie spomenutý
súbor pieskovcových sôch znázorňujúcich postavy Ceres - bohyňu úrody,
Flóru - bohyňu jari a kvetov, Merkúra
– okrídleného posla bohov a Minervu
(gr. Palas Aténu) – ako bohyňu múd-

Chlóris

nádrži, aby jej pôsobivú architektoniku bolo zďaleka vidieť medzi zelenými
radmi stromov, kým na druhom konci
dominoval ozdobný skleník. Pri skleníku ústila aj pekná aleja, prestupujúca
záhradným mostíkom Čiernu vodu.“
Vysokú umeleckú a historickú hodnotu inventáru kaštieľa a bohatú výzdobu
parku v Kráľovej pri Senci potvrdil aj
kunsthistorik Rudolf Ryšavý, poverený
vypracovaním katalógu časti pálffyovských zbierok pre aukciu v Piešťanoch
konanej v roku 1924, podľa ktorého

Deméter
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rosti a remesiel, ktoré spolu s kompletnou sochárskou výzdobou záhrady
daroval gróf Andrássy (jeden z Pálffyho dedičov) v roku 1937 piešťanským
kúpeľom. Erdödyovci, ktorým kúpele
patrili až do roku 1940, však pôvodný
sochársky súbor rozdelili, z čoho štyri
sochy umiestnili pred hotel Thermia
Palace a jednotlivé balustrády a kamenné plastiky putti k termálnym jazierkam a pred hotel Slovan.

cha sa pravdepodobne po roku 1925
dostala do kaštieľa grófa Odescalchiho
v Suchej nad Parnou, odkiaľ bola po
vojne ukradnutá a následne nájdená
ako vyhodená na smetisku. Krátko
po roku 1948 bola ako socha neznámeho pôvodu privezená významným
slovenským archeológom Dr. Antonom Točíkom do Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží.
V múzeu bol Augustus z Prima Porty
v päťdesiatich rokoch umiestnený pri
hlavnom schodišti, neskôr v depozitári, od roku 2007 stojí vo vestibule
Archeologického múzea a v blízkej
budúcnosti sa stane súčasťou pripravovanej expozície Dejín Slovenska na
Bratislavskom hrade.

Z parku kaštieľa v Kráľovej pri Senci sa okrem týchto sôch našťastie zachovala aj impozantná bronzová socha
Augusta z Primaporty, o ktorej skutočnom pôvode sa až doteraz nič nevedelo. Socha je kópiou mramorového
originálu objavenom v roku 1863 vo
vile Augustovej manželky Livie Drusilly na predmestí Ríma. Bola odliata
v Paríži v svetoznámej kovolejárskej
firme Ferdinanda Barbadienna (18101892) a zakúpená Jánom Pálffym. So���

Ing. Zuzana Juríčková rod. Gašperíková
Poznámka: Podrobnosti o unikátnej
kópii sochy Augusta z Primaporty môžete nájsť v časopise Pamiatky a múzeá
č.2/2012, ktorý v upravenej podobe publikujeme aj v KZ 1-2/2012

Hermes
Použité zdroje:
Krupa, V.: 99. Výročie
otvorenia Thermie Palace
a kúpeľov Irma, Piešťanský týždeň, 2011, http://
www.piestanskydennik.
sk/rubriky/historia/historia/99-vyrocie-otvorenia-thermie-palace-a-kupelov-irma-3-7079/
Ryšavý, R. : Jak sem se
stal obchodníkem s obrazy, aneb Knihy versus
obrazy (10:0 pro obrazy),
Pražské nakladatelství V.
Poláčka, 1947.
Steinhübel, G.: Slovenské parky a záhrady. Osveta. 1990. ISBN 80-2170158-7 s. 20-21

Pallas Aténa

Augustus z Prima Porty v parku kaštieľa v Kráľovej pri
Senci, okolo r. 1924, zakladateľ Včelárskej paseky JUDr. Ján
Gašperík prvý zľava
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Včelárska paseka
v Kráľovej pri Senci

oslavuje osemdesiatiny
11. augusta 2012 sa na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci uskutočnia
oslavy výročia Včelárskej paseky. Presne pred 80. rokmi (15. augusta 1932)
sa tu zišli hostia z domova i zo zahraničia aby slávnostne otvorili novovybudovaný areál paseky. V rámci tohtoročných osláv bude odhalený aj pamätník
Dr. Jána Gašperíka, jedného z čelných predstaviteľov slovenského včelárstva
a iniciátora založenia Včelárskej paseky. O jej výstavbe a zakladaní prinášame
článok od významného slovenského včelára a historika včelárstva Františka Bizuba. Príspevok je výňatkom z knihy, venovanej dejinám paseky.
Pri príležitosti osemdesiateho výročia založenia Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci vydal Slovenský
zväz včelárov v rámci knižnici Slovenská včela knižnú publikáciu Františka Bizuba pod názvom Včelárska
paseka v Kráľovej pri Senci. Sám autor v úvode knihy napísal:
„Pred blížiacim sa 80. výročím vzniku Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci som považoval za potrebné
zdokumentovať jej históriu a vyplniť mnohé medzery, ktoré sme o dianí na nej mali. Aby sme vedeli a nezabudli
na to, ako sa naši predchodcovia obetovali, kým Paseku postavili, ako si ju zveľaďovali a chránili.
U včelárov chcem vzbudiť hrdosť na túto našu ustanovizeň, ostatných čitateľov chcem oboznámiť, čo na
Paseke nájdu v súčasnosti. Všetky politické zmeny, ktoré sa za 80 rokov trvania Včelárskej paseky v Kráľovej pri
Senci na Slovensku udiali, sa jej dotkli. Bohužiaľ vždy negatívne. Lebo nová vládnuca moc alebo jednotlivci sa
snažili ju slovenským včelárom vziať a využiť vo svoj prospech.
Treba vedieť, že aj tu sa najobetavejším ľudom ukrivdilo. Aby sa to neopakovalo, treba sa z histórie poučiť
a vystrihať sa krívd v spravovaní tohto nášho včelárskeho kultúrneho stánku voči tým, ktorí to s ním myslia
úprimne.“
Z uvedenej publikácie uvádzame v našich novinách časť, v ktorej sa autor venoval dejinám výstavby
včelárskej paseky a jeho slávnostného otvorenia. Tu boli účastní aj obyvatelia Kráľovej a Krmeša pod vedením staviteľa Michala Pattermana, ktorí zamestnával našich občanov ako murárov, tesárov, či pomocných
robotníkov. Ak sa budú chcieť naši čitatelia podrobnejšie oboznámiť s obsahom celej tejto pútavej knižky o dejinách včelárskej paseky môžu si ju zadovážiť
prostredníctvom Obecného úradu, alebo cez Slovenský včelársky zväz, či pracovníkov Včelárskej paseky.
M.D.

O výstavbe
včelárskej paseky
František Bizub
Naši včelári boli v Európe prví, ktorí si v rokoch 1930
– 1932 svojpomocne vybudovali spoločné včelárske kultúrne a vzdelávacie centrum, Včelársku paseku v Kráľovej pri
Senci. Dokázali to v období, keď sa svet zmietal vo veľkej
hospodárskej kríze. Začali na pustej oráčine bez jedného
stromu. Bolo treba veľa oduševnenia a statočnosti, veľa
práce urobenej nezištne. Postavili budovy, vysadili park a
ovocné sady.
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Už Michal Pomekáč (*1863 Banská Belá †1925 Spišská
Nová Ves), prvý odborný učiteľ včelárstva, ktorý publikoval a prednášal aj v slovenčine, vo svojom slovenskom včelárskom časopise Praktický včelár, ktorý vydával v rokoch
1904 – 1908, propagoval myšlienku spoločného ukážkového včelína na Slovensku.
Na včelín, pre ktorý mal vyhliadnuté miesto v Krupine,
začal robiť aj finančnú zbierku. Svedčí o tom slovensky pí-
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Pokrývanie včelína na paseke, foto Jozef Kopecký

saný doklad z redakcie Praktického včelára zo Sajókazy v
Boršódskej stolici (teraz Maďarsko). Znie: „Poistenka. Na
10. to jest desať korún, ktorú som já, dolu podpísaný prijal od Panej Alžbeti Hudecz obyvateľky a včelárky Tót Szt.
Péter (Pôtor). Peniaze tieto prijal som na spoločný včelien,
akožto na 5 účastín po 2 koruny. Poznamenávajúc, že kde
tento včelien postavíme upovedomíme o tom všetkých pánov účastinárov. Dané v Šajókaze dňa 20. januára 1906. M.
Pomekács. Redakcia Praktického včelára.“

Kurz medovnikárskeho pečiva, 1938, Včelárska paseka

Pomekáčov včelársky časopis však pre finančné ťažkosti zanikol a tým aj plány na zriadenie včelína. Prvé Valné
zhromaždenie Zemského Ústredia včelárskych spolkov na
Slovensku, konané 15. augusta 1919 v Bratislave, si do svojich stanov dalo za úlohu založiť aj vzornú včelársku paseku, ktorá by reprezentovala slovenské včelárstvo. V apríli
1919 bol prijatý zákon o pozemkovej reforme za účelom
odstránenia nerovnomerného rozdelenia vlastníctva pôdy.
Pozemkový majetok, ktorý presahoval 150 ha ornej pôdy,
bol zoštátnený, a takto vyvlastnená pôda bola prideľovaná
do výšky až 15 ha malým poľnohospodárom a bezzemkom.
Vidiac príležitosť v pozemkovej reforme, ktorá sa v dejinách
vyskytuje len výnimočne, podalo Zemské Ústredie včelárskych spolkov na Slovensku na jar 1926 na Kolonizačný referát štátneho pozemkového úradu v Bratislave prihlášku
na prídel 10 katastrálnych jutier (1 jutro = 0,575 ha) pôdy
z veľkostatku na puste Jánošovce (teraz Jánovce) neďaleko
Pustého Fedýmeša (teraz Pusté Úľany) na založenie vzornej
včelárskej farmy. Za Ústredie prihlášku podpísali jej predseda, vrchný inšpektor Československých štátnych dráh
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(ČSD) Dr. Ján Gašperík (*1876 Dovalovo †1949 Nováky) a
člen výboru, vrchný oficiál ČSD vo výslužbe František Kohlík. O túto pôdu však mali neskoršie záujem aj iní. Jedného
z nich zamestnanec Kolonizačného referátu uisťoval slovami: „Ale jó, určitě to dostanete, sice na to podal přihlášku i dr.
Gašperík, ale ta bude zamítnuta ....“ Dr. Gašperík okamžite
protestoval. Odbili ho, že o parcelovaní Jánošoviec sa bude
rozhodovať v Prahe.
Znechutený Dr. Gašperík vtedy poznamenal: „Nech má
človek potom chuti pracovať na povznesení slovenského včelárstva, keď Slovák na Slovensku musí sa boriť ešte aj o piaď
zeme!“ Prihlášku kolonizačný referát naozaj zamietol. Dr.
Gašperík sa však nevzdal a podal prihlášku znova. V tom
čase došlo k zmene úradníkov Kolonizačného referátu a
nové vedenie prihlášku schválilo. Po 2 rokoch úsilia mohol
Dr. Gašperík v apríli 1929 oznámiť: „Všetkým našim priateľom oznamujem s veľkou radosťou, že Kolonizačný referát v
Bratislave, poťažne Štátny pozemkový úrad v Prahe, vyhovel našej žiadosti a pridelil nášmu Ústrediu 10 katastrálnych
jutier oráčiny z veľkostatku v Jánošovciach u Čiernej Vody,
patriaceho do Kráľovej u Senca (železničná stanica Pustý Fedýmeš) na založenie vzornej včelárskej paseky. Z tejto príčiny
prvú a druhú splátku (spolu 20 000 korún čsl.) za pozemok
sme už aj zaplatili na patričnom mieste ... naše pekné sny
stávajú sa skutočnosťou.“
Prvý, ktorý navrhol plán Včelárskej paseky v Jánošovciach, ako reprezentačného inštitútu včelárstva na Slovensku a s nákresom a popisom ho v časopise Slovenský včelár
č. 10 / 1929 publikoval, bol Štefan Hagara. Stavebné plány
vyprojektoval architekt Juraj Tvarožek (*1882 Brezová pod
Bradlom †1966 tamže) a 20. septembra 1929 ich predložil včelárskemu ústrediu. To ich uverejnilo v uvedenom 10.
čísle časopisu Slovenský včelár 1929 na posúdenie čelárskej
verejnosti. Dr. Gašperík vtedy vyzýval:„Priatelia – včelári,
prehovorte o veci. Otázka je veľmi vážna pre nás. Pomyslime
si, že zakladáme fundamenty pre dlhú, ďalekú budúcnosť ...
Pri vypracovaní plánu mali sme na mysli nasledovné: Aby
dozor nad pozemkom mohol byť čo najľahší a dom aby bol
chránený pred nevítaným cudzím svetom, zamýšľame ho postaviť radšej v blízkosti potoka než u cesty. Pre správcu paseky
na južnej strane budovy sú určené dve izby s vedľajšími miestnosťami (kuchyňa, komora, záchod). Na severozápadnej strane by bola učebňa pre kurzistov a kabinet na pomôcky. Strechu na dome musíme urobiť tak, aby v nej bola spálňa najviac
pre poslucháčov. Okrem toho tam chceme umiestniť rezervoár
vody na polievanie paseky. V pivnici chceme mať okrem miestnosti pre správcu paseky aj väčšiu stolársku dielňu.“
Pasekový výbor vypísal 10. novembra 1929 súbeh na
stavbu spolkového domu na svojej Včelárskej paseke v
Jánošovciach pri Senci. Stavba mala byť prevedená podľa
plánov arch. Tvarožka uverejnených v októbrovom čísle
Slovenského včelára. Záujemcovia mali podať svoje oferty (ponuky) do 1. februára 1930 u predsedu Zemského
Ústredia včelárskych spolkov v Bratislave Dr. Gašperíka. O
ofertách mal Pasekový výbor rozhodnúť vo februári a so
stavbou bolo treba začať začiatkom marca. Od marca 1930
bola zriadená v časopise Slovenský včelár rubrika Naša Paseka. V prvom príspevku tejto rubriky bol vytýčený účel
budúcej včelárskej paseky. Jej prvé a hlavné poslanie bolo
určené v kultúrnej a osvetovej činnosti usporiadaním včelárskych kurzov, školení, schôdzí a stretnutí, tiež zriadením
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Stavba vzorového včelína

ukážkovej vzornej včelnice a záhrady. Druhé poslanie bolo
v pozdvihnutí prestíže, národnej hrdosti a sebavedomia
slovenských včelárov prostredníctvom spolkového domu,
parku, knižnice, múzea a skanzenu. Ako tretie bolo poslanie v pestovaní medonosných stromov a kríkov. Dr. Gašperík to zhrnul slovami: „My musíme mať stále na zreteli,
že my chceme mať podnik v prvom rade kultúrny a národný,
vo veľkej čiastke z usporených peňazí našich členov, ktorého
podniku má užívať nielen terajšie, ale aj budúce naše pokolenie ...“

Prístavba jedálne

Na stavebné práce dohliadali Štefan Hagara z Kráľovej
pri Senci a František Kohlík zo Senca, tiež Viliam Székely,
traťmajster ČSD z Bratislavy. Súčasne so spolkovou budovou stavali aj maštaľ. Časopis Slovenský včelár pravidelne
informoval o priebehu výstavby. Podľa ním uverejnených
fotografií už 26. marca 1930 boli hotové budovy a 15. apríla
1930 stáli múry maštale. Krásny drevený reliéf ovenčený
rozkvitnutými jabloňovými a lipovými ratolesťami so včelím úľom – košom, nad ním biely dvojkríž na červenom
podklade stojací na modrom trojvrší, ktorý vyrezal Štefan
Hagara, umiestnili na štít dreveného balkónu hlavnej budovy Paseky. Prvý raz zaviali zástavy na spolkovej budove
Paseky 29. júla 1930, kedy sa v ešte nie celkom dokončenej budove v zasadacej miestnosti zišli za Zemské Ústre-
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die včelárskych spolkov na Slovensku Dr. Ján Gašperík –
prednosta, Dr. Koloman Novacký – podpredseda a redaktor a Cyprián Čech – jednateľ. Boli prítomní aj projektant
spolkovej budovy architekt Juraj Tvarožek, staviteľ paseky
Michal Pattermann s manželkou, správca paseky František
Kohlík, včelmajster paseky Štefan Hagara, odborní učitelia
včelárstva Štefan Berehanič a Pavol Zachara, správca školy v Kysaku Ľudovít Sýkora a štátny učiteľ z Liptovského
Hrádku Gustáv Koritšánský, hostia ministerský radca ministerstva zemedělstva v Prahe Dr. Ing. Anton Schönfeld,
prednosta železničnej stanice v Senci I. Kopecký, správca
veľkostatku Lúčny Dvor Hornoff a majiteľ zámočníckej
dielne Ľ. Weinberger. Slávnostné otvorenie celej Včelárskej
paseky naplánovali na budúci rok 1931. Valné zhromaždenie 17. augusta 1930 správcu paseky Františka Kohlíka a
včelmajstra paseky Štefana Hagaru vo funkciách schválilo.
V novopostavenom spolkovom dome na Včelárskej paseke
v Jánošovciach sa prvá schôdza výboru Ústredia konala v
dňoch 18. a 19. októbra 1930. Na tabuľu učebne vtedy kriedou napísali: „Začiatok v mene Božom 1930.“
Takmer denne prichádzali z celého Slovenska na Paseku
dary v podobe balíkov so stromčekmi, kríkmi a semenami, tiež s knihami, časopismi, úľmi a včelárskym náradím.
Včelmajster Štefan Hagara založil v roku 1930 na Paseke
včelnicu, ovocný sad aj škôlku medodajných kríkov. František Novák, četnícky (policajný) strážmajster v Nadáši (teraz Trstín pri Trnave) poslal pre pasekové múzeum starý
dymák, správa Matice slovenskej v Martine 10 kníh pre
pasekovú knižnicu so sľubom, že v budúcnosti bude Matica slovenská na Paseku zadarmo posielať všetky svoje nové
vydania kníh.
Stavebná komisia Okresného úradu v Galante navštívila
Paseku 24. októbra 1930. Na budove nenašla vážnejšie nedostatky a vyjadrila obdiv nad celou stavbou. Námestník
okresného náčelníka Dr. Štefan Schurmann vtedy poznamenal, že spolková budova Paseky nemá páru na celom
Žitnom ostrove. Povolenie na užívanie (obývanie) spolkovej budovy bolo udelené Okresným úradom v Galante 30.
októbra 1930. Žiadosť o dočasné oslobodenie od domovej
dane za spolkový dom bola podaná na expozitúru Finančného riaditeľstva v Galante 22. novembra 1930. V novembri a začiatkom decembra 1930 dali vykopať vyše 500 jám
pre ovocné stromčeky, kríky a vinič. Zasadiť ich už pre
zhoršenie počasia nestačili.
Na výborovej schôdzi 18. októbra 1930 sa rozhodli pre
stavbu vzorového včelína a prístavby jedálne k spolkovej
budove. Požiadavka na včelín znela, aby bol okolo 10 m
dlhý a taký široký, aby si v ňom mohlo pohodlne posediačky vypočuť názornú prednášku 25 – 30 poslucháčov
v miestnosti so stenami do polkruhu. Úle uložené v troch
radoch nad sebou, v suteréne včelína tmavá miestnosť na
vytáčanie medu a robenie umelých rojov. Včelín umiestniť
tak, aby bola jeho čelná stena chránená pred prevládajúcimi západnými a južnými vetrami. Prístavbu jedálne o rozmeroch 5,4 x 6,2 m asi pre 30 osôb naplánovali k východnej strane spolkovej budovy. Projekty včelína a prístavby
jedálne podľa týchto predstáv na požiadanie Dr. Gašperíka vypracoval v januári 1931 architekt Tvarožek. Zálohu
na tieto stavby vo výške 80 tisíc korún s veľmi miernymi
úrokmi poskytol Sväz Zemských Ústredí spolkov včelár-
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Náklady na hlavnú budovu boli 300 tisíc korún a na
vzorový včelín 40 tisíc korún. Včelársku paseku dokázali
naši predkovia budovať vtedy, keď bol svet vo veľkej hospodárskej kríze. Aké ťažké časy to boli, vyplýva z prosby
správcu Paseky F. Kohlíka o pomoc pre jedného zamestnanca Paseky: „Dovoľujeme si týmto apelovať na šľachetné
srdcia našich zámožnejších včelárov a ich súcitných bielizeň
pre dietky robotou zodratého a núdzou ubiedeného človeka,
ktorý už od počiatku je zamestnaný na našej Paseke za dennú mzdu 8 korún. Jeho bieda je taká veľká, že väčšia snáď už
ani byť nemôže. Deti nemôžu v zime ani do školy chodiť, lebo
nemajú v čom a k tomu všetkému odviezli minulý týždeň ich
matku do nemocnice a o najmenšieho trojmesačného súrodenca sa musia starať staršie deti, ktorých je dvanásť.“

Projekt výstavby obytného domu pre ovocinára

skych Republiky Česko– Slovenskej v Prahe. Hospodársky
plán paseky vypracoval zadarmo v januári 1931 inšpektor
a prednosta Štátneho výskumného ústavu ovocinársko-záhradníckeho v Bratislave Viktor Buchta. Plocha Paseky o
veľkosti 15 katastrálnych jutier bola rozdelená na tri hlavné
časti. Prvá časť v ľavom boku Paseky bola určená na ovocný sad pozostávajúci z ôsmych vyše 200 m dlhých radov
ovocných stromov (čerešne, višne, marhule a broskyne) a z
troch vyše 200 m dlhých radov viniča a cez 1 200 kusov ríbezlí. Druhá časť, rozprestierajúca sa pozdĺž pravého brehu
potoka Čierna Voda, bola vybratá pre hospodársky dvor,
maštaľ, spolkový dom, včelíny a arborétum pozostávajúce
z medonosných a okrasných stromov, krov a kvetín. Arborétum tiahnuce sa ďalej popri prístupovej ceste vytváralo
aleju. V nej sa plánovalo zo stromov vysadiť najmä lipy na
počesť vynikajúcich včelárov tak, aby aleja vyrástla na včelársky posvätný háj. Tretiu časť Paseky na šiestich veľkých
parcelách vyhradili pre škôlku na pestovanie medonosných
stromov a kríkov. Od januára 1931 bola na Paseke zriadené
včelárska pozorovacia stanica, jej činnosť mal na starosti
včelmajster Štefan Hagara.
V máji 1931 bol už vzorový včelín postavený. Na jeho
štít vyrezal Štefan Hagara drevený reliéf s úľom – košom,
na ktorom sedí včela a nad ním trojvršie s dvojitým krížom
podobný tomu reliéfu, ktorý v roku 1930 zhotovil na štít
nad balkónom hlavnej budovy.
Včelársku paseku navštívilo 17. mája 1931 okolo 150
včelárov, najmä členov Včelárskeho spolku z Nových Zámkov. K včelárom sa prihovoril Dr. Gašperík,potom príhovor
zopakoval po maďarsky, lebo väčšina prítomných včelárov
bola maďarskej národnosti. Okrem iného povedal: „Nedávno mi bola daná otázka, či na túto Paseku budú mať prístup
aj včelári maďarskej a nemeckej národnosti. Áno. Vy, hoci
inou rečou chválite Všehomúceho a slovenskej reči nerozumiete, ale našej spoločnej jednej reči, sladkému bzukotu včeličiek, iste rozumiete všetci dôkladne ... každý má otvorené
dvere, vďačne Vám pôjdeme po ruke a usporiadame na tejto
Paseke kurz vo Vašej materinskej reči.“ Nasledovali včelárske prednášky Valenta Balogha (*1885 Hodmezovásárhelyi, Maďarsko†1945 Galanta) po maďarsky, Júliusa Falba z
Bratislavy po nemecky a jednateľa Ústredia Cypriána Čecha po slovensky.

Slávnostné otvorenie Včelárskej Paseky
V predvečer slávnostného otvorenia Včelárskej paseky, v nedeľu 14. augusta1932 o 19. hodine vystúpil Dr. Ján
Gašperík v bratislavskom slovenskom rozhlase s prejavom
o slovenskom včelárstve. Na záver jeho prejavu zaznel Slávnostný pochod slovenských včelárov, ktorý skomponoval
evanjelický farár a včelár Miloš Kišš – Podlužanský (*1873
Podlužany †1943 Modra).
Netrpezlivo očakávaná slávnostná chvíľa nastala v pondelok 15. augusta 1932. Vtedy sa za prítomnosti 400 účastníkov začalo o 9. hodine oficiálne otvorenie Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci, prvého osvetového stánku včelárskej organizácie na území Česko – Slovenska. Prítomní
boli budovatelia Paseky, zástupcovia včelárov z každého
okresu Slovenska, hostia z Moravy a Čiech, aj zástupcovia
štátnych a spoločenských inštitúcií. Hlavnú vstupnú portálovú bránu a vedľajšiu južnú kovovú bránu zdobili kovové smaltované nápisy v tvare stúh z Kollárovej básne Slávy
dcéra. Nápis na hlavnej bráne znel: „Stoj noho! posvátná
mista jsou kamkoli kráčiš, k obloze, Tatry synu, vnes se
vyvýše pohled!“ a nápis na vedľajšej bráne: „Pracuj každý
s chutí usilovnou – Na národu roli dědičné – Cesty mohou
býti rozličné – Jenom vůli všichni mějme rovnou!“ Teraz sú
tieto nápisy na priečelí veľkého včelína.
Všetci sa najprv zišli pred spolkovou budovou. Zaznela
národná hymna v podaní orchestra 59. zboru Slovenskej
ligy zo Senca. Otvárací a privítací prejav mal Dr. Gašperík.
V ňom pomenoval hlavné ciele Paseky: „Je to pomník našej
národnej slobody a dokument pilnosti, sporivosti, vytrvalosti a húževnatosti slovenských včelárov... Je to ohnisko našej
včelárskej praxe na školeniach, kurzoch a prednáškach... Je
to monumentálne dielo, vytvorené v tichosti pri nekonečných
obetiach jednotlivcov... Otvárame teda brány našej Včelárskej paseky pre našu širokú verejnosť, aby ona mohla posúdiť,
čo sme dokázali urobiť, odkedy sme slobodní.“
Po prejavoch a pozdravoch hostí nasledovalo odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Závodníkovi (*1813 Horná
Poruba †1885 Pružina), zakladateľovi prvej celoslovenskej
včelárskej organizácie, Spolku včelárov slovenských v Hornom Uhorsku. Vymodeloval ju akademický sochár profesor Ladislav Majerský (*1900 Hliník nad Hronom †1965
Bratislava). Tabuľa umiestnená na priečelí hlavnej budovy
bola zastretá slovenskou vlajkou. Pod bronzovým reliéfom
Závodníka je do bieleho mramoru vyrytý text: „VEČNEJ
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A BLAHEJ PAMIATKE ŠTEFANA ZÁVODNÍKA *1813
– †1885. KRAJ. ÚSTR. SPOL. VČEL. NA SLOVENSKU.
MCMXXXII.“

Osádzanie
pamätnej
tabule
Štefana
Závodníka,
1932

Dr. Novacký najprv zhodnotil život a dielo tohto nášho
národného velikána a potom tabulu odhalil. Čestné predsedníctvo vysadilo na slávnosti 23 líp, z nich 12 líp na počesť našich aj zahraničných významných osobností, najmä
včelárskych. Pri sadení každý koreň sadenice symbolicky
poliali medom. Lipy zasadili týmto osobnostiam: 1. Dr.
Tomášovi Masarykovi, prezidentovi Česko – Slovenskej republiky. Pri sadení lipy prehovoril Gustáv Šimko, I. miestopredseda Ústredia. 2. Jánovi Glosiusovi, autorovi jednej
z prvých slovenských včelárskych kníh. Prehovoril Cyprián
Čech, jednateľ Ústredia. 3. Jozefovi Kebrlemu, redsedovi
Ústredia Včelárskych spolkov slovenských včelárov v Čechách a redaktorovi Včelářskych rozhledov. Prehovoril M.
Nožička, revízor účtov Ústredia.
4. Ľudovítovi Doležalovi, predsedovi Ústredia Včelárskych spolkov na Morave. Prehovoril František Novák z
Nadáša. 5. Alexandrovi Michailovičovi Butlerovi, ruskému
profesorovi a včelárskemu vedcovi. Prehovoril Ján Levinský,
správca Medokomisie Ústredia. 6. Petrovi Ivanovičovi Prokopovičovi, ukrajinskému učiteľovi včelárstva. Prehovoril
odborný učiteľ včelárstva Gabriel Srnka z Košíc. 7. Dr. Jánovi Dzierzonovi, poľskému vynálezcovi rozoberateľného
včelieho diela. Prehovoril Jozef Vítek, prednosta železničnej
stanice v Čate, člen výboru Ústredia. 8. Jovanovi Živanovičovi, srbskému Dzierzonovi. Namiesto Júliusa Komoru
príhovor predniesol Dr. Gašperík. 9. Bohdanovi Penjičovi,
významnému horvátskemu včelárovi. Prehovoril správca
školy a predseda Včelárskeho spolku v Žiline Viliam Mihalovič, člen výboru Ústredia. 10. Antonovi Janšovi, Slovincovi, správcovi včelárskej školy vo Viedni. Prehovoril člen
Ústredia a správca školy v Piešťanoch Ján Natšin.
11. Marekovi K. Wačkoffovi, významnej osobe bulharského včelárstva. Prehovoril J. Kochajda, predseda Včelárskeho spolku pre Trnavu a okolie. 12. Kolomanovi Sőtérovi, autorovi 4-zväzkovej knihy Včela a svet. Prehovoril Dr.
Gašperík.
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Na záver podujatia účastníci zaspievali hymnickú pieseň „Hej Slováci, ešte naša slovenská vec žije“ a orchester
59. zboru Slovenskej ligy zo Senca zahral Slávnostný pochod slovenských včelárov.
Dr. Koloman Novacký o slávnosti ako redaktor do časopisu Slovenskývčelár okrem iného napísal: „Paseka je
nielen slovenským národným pomníkom, nielen včelárskym,
ale aj životným dielom a večnou pamiatkou všetkých súčasných včelárov, ktorých organizácia, svornosť a porozumenie
umožnilo toto dielo stvoriť.“ Otvoreniu Včelárskej paseky
venovali pozornosť aj noviny. Slovenský denník vo svojom
rozsiahlom referáte 17. augusta 1932 v 187. čísle pripomenul: „Sama Včelárska paseka je tak veľkolepým dielom, aké
nemajú ani veľké národy. V tomto ohľade slovenskí včelári
predbehli svojich priateľov z Moravy a Čiech ... Všetky vysadené lipy po boku cesty na Včelárskej paseke budú hlásať
zásluhu a budú trvalou pamiatkou pôvodcu a organizátora
včelárskej paseky Dr. Jána Gašperíka.“ Prvá slovenská učiteľka medových výrobkov Augustína Khollová pri návšteve
Paseky do jej pamätnej knihy 6. septembra 1932 napísala:
„Utešený domov včeličiek a vyspelý reprezentatívny útulok
slovenských včelárov, buď nám impulzom ku intenzívnej činnosti so symbolom svornosti a obetavosti.“
Na priečelie hlavnej budovy osadili smaltovanú tabuľu s
modro – bielo – červeným rámovaním, ktorá má v hornej časti červený dvojkríž na modrom trojvrší a po ním text: „Tento
spolkový dom a okolo neho stojace všetky budovy postavilo „Krajinské Ústredie Spolkov Včelárskych na Slovensku“
na pätnásť katastrálnych jutrách poľa v rokoch MCMXXX
– MCMXXXII z usporených peňazí svojich členov a za výdatnej podpory: Ministerstva Zemedelstva R. Č. S. Štátneho
Pozemkového Úradu, Slovenskej Krajiny a Zemedelskej Rady
pre Slovensko. Daj Bože, aby toto dielo rástlo, kvitlo a prospievalo k dobru včelárstva slovenského a Republiky Československej.“ Tabuľu vyhotovili Štátne zlievarne a smaltovne
v Hronci.
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Aký bol školský rok
2011/2012

na našej škole?
Posledný júnový deň patrí ku
dňom, ktoré majú všetky školopovinné deti snáď najradšej. Tak ako ony
v tento deň dostanú hodnotenie svojej celoročnej práce, aj my sme sa obzreli dozadu, aký pre nás školský rok
2011/2012 bol.
Naše vyhodnotenie predsavzatí a plánov na konci školského roka,
poskytuje čitateľovi možnosť posúdiť
prácu ako žiakov, tak aj pedagógov.
V školskom roku 2011/2012 našu
školu navštevovalo 185 žiakov. Ich výchovu a vzdelávanie malo na starosti
15 pedagógov, 3 vychovávateľky ŠKD
a 2 kňazi.
Pedagogická rada 25. 6. 2012 rozhodovala o prospechu, dochádzke
a správaní našich žiakov.
Vyučovacie výsledky možno hodnotiť kladne. Zo 185 žiakov, bolo vyznamenaných 53 žiakov, ročník opakuje 1 žiak, 1 žiak mal komisionálne
skúšky a 1 žiak robí opravnú skúšku,
z jazyka slovenského.
Pedagogická rada odsúhlasila pokarhanie triednym učiteľom – 8 žiakom, pokarhanie riaditeľom školy – 8
žiakom a v 3 prípadoch bola znížená
známka z chovania na stupeň 2.
Dochádzka v školskom roku bola
alarmujúca. Počas celého roka žiaci
vymeškali 10958, vyučovacích hodín,
čo je v priemere na žiaka 59.23 hodín.
Každoročne sa snažíme upozorňovať na toto alarmujúce číslo aj rodičov.
Máme však 4 žiakov, ktorý si zaslúžia pochvalu, lebo za celý školský rok
nevymeškali ani jednu hodinu. Sú to:
1.A – T. Glonec, S. Koišová, 1.B – J.
Englárt, 6.A – S. Minárik. Žiaci boli
odmenení knihou od Rodičovského
združenia.

Vzdelávacia činnosť
Medzi našimi žiakmi sú viaceré
šikovné deti, ktoré nás pod vedením
pánov učiteľov a pani učiteliek reprezentujú na rôznych vedomostných
olympiádach, súťažiach v športe a vystupujú v kultúrnych programoch. Aj
tento rok, tak ako po iné roky, sme získali niekoľko ocenení. Zora Sabolová,
žiačka deviateho ročníka, získala na
okresnom kole Olympiády z anglického jazyka 1. miesto, Adrian Brunovský, Michaela Turancová, Erik Šupčík
sa stali úspešnými riešiteľmi Biologickej olympiády. Zahanbiť sme sa nedali
ani na biblickej olympiáde, kde Dominika Stanislavová, Veronika Briestenská a Dominik Belovič vyhrali druhé
miesto. Naši mladí záchranári civilnej
ochrany si z okresného kola v Senci
priniesli zlatú medailu a v súťaži Mladý zdravotník sme v Senci obsadili
tretie miesto. Erik Šupčík zo šiestej
triedy získal na okresnom kole súťaže
Hviezdoslavov Kubín Čestné uznanie poroty za výborný prednes. Naše
žiačky každoročne súťažia aj v gymnastickom štvorboji. Tento rok v A kategórii i B kategórii získali spomedzi
ostatných škôl v seneckom okrese 2.
miesto. Z Behu zdravia v Senci sme
doniesli hneď štyri medaily. Alexka Sedláriková a Katka Glončáková
vyhrali 2. miesto, Dominik Ruman
a Dávid Szikhart 3. miesto. Úspechy
naši žiaci dosiahli aj v matematických
súťažiach. Obvodné kolo Pytagoriády
– úspešní riešitelia – 3.A – S. Gräczer,
K. Glončáková, 6.A – A. Máthé. Obvodné kolo Matematickej olympiády
– úspešní riešitelia – 5.A – R. Koiš, M.
Kubovčák.
Maksík – matematické súťaže –
ocenení – 3.A – K. Glončáková, N.

Stranovská, B. Botka. Všetkovedko – matematické súťaže – titul učeň
Všetkovedka získali najlepší: 3.A – K.
Glončáková (9. miesto z 4796 detí), A.
Molitoris, N. Stranovská, A. Vrauko a
4. A – V. Mátheová. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z 3.A, a 12 žiakov z 4.A.
Na celoslovenskom testovaní (14.
marca) deviatakov si mali možnosť
žiaci otestovať svoje vedomosti a zručnosti z matematiky a slovenského jazyka. Percento úspešnosti školy: matematika – 43,61%, v rámci SR – 57,54%.
Slovenský jazyk a literatúra –
46,89%, v rámci SR – 54,47%. Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov.
Darilo sa nám aj v oblasti výtvarnej, žiaci dosiahli výborné výsledky.
diplom z Poľska, z mesta Toruň
1. miesto v medzinárodnej súťaži
krajín V4, pod záštitou Rakúskej republiky, získali žiačky 7.A, S. Hvězdová a V. Briestenská, za prácu “Drak zla”
V hlasovaní odbornej poroty boli
úspešní štvrtáci za výtvarnú prácu
“Mozaika prírody”
Ostatní žiaci, M. Turancová, D. Kolerová z 9. A a 10 žiakov zo 4. A sa zúčastnilo na vernisáži výtvarných prác
v Záhorskej Vsi
V septembri, čaká účastníkov súťaže výlet do múzea v Dolnom Rakúsku.
Okresné riaditeľstvo Hasičského
zboru v Pezinku vyhlásilo výtvarnú
súťaž na tému “Hasičská technika v
minulosti a dnes”, ktorej sa zúčastnili
žiaci Peter Minárik a Patrik Ruman a
získali 1. miesto.
Deti okrem tradičného vyučovania
absolvovali rôzne súťaže, akcie, aktivity a mimoškolskú činnosť, ktorú si pre
nich pripravili pedagogickí zamestnanci našej školy.

9

Život okolo nás

Kráľovské zvesti 1-2/2012

Dňa 10. septembra sa konali v obci
tradičné Kráľovské slávnosti, súčasťou
ktorých boli preteky detí na bicykloch
a korčuliach na cyklodráhe. Deti súťažili rozdelené podľa veku a vybranej
disciplíny. Jednotliví víťazi boli ocenení diplomom a medailou, ostatní
účastníci dostali občerstvenie a sladkú
odmenu. V popoludňajších hodinách
vystúpili naši žiaci s krátkym programom, ktorým potešili prítomných
hostí.

mesiac október, ktorý je venovaný úcte
starším. Na dedkov a
babičky si spomenuli
aj naši žiaci, ktorí pri
tejto príležitosti pripravili starším pekný
program - druháci
zahrali
divadielko
O neposlušnej vnučke, štvrtáci zarecitovali a zaspievali.

Posledný septembrový deň sa školský dvor zmenil na raj svietiacich tekvičiek. Deti sa premenili na strašidlá,
priniesli si rôzne vyrezávané tekvice
a zábava sa mohla začať. Súťažili v niekoľkých disciplínach, medzi ktoré
patril napríklad strigin let, tekvicový
bowling, mohli sa posilniť zaujímavo
vyzerajúcimi strašipochúťkami a každý si mohol zhotoviť vlastný strašiportrét. Po súťažiach nasledovala diskotéka strašidiel a spoločne sme tekvičky
rozsvietili.

Aj tento školský
rok prišli medzi nás
tí najmenší. Prváčikovia.
Spočiatku
s vyplašenou tváričkou a slzou na krajíčku, dnes už deti,
ktoré vedia písať a čítať. A keďže chceli
patriť k nám - žiakom školy, museli sa
zúčastniť pasovačky. Tá sa konala 11.
novembra. Pre deti boli pripravené
rôzne úlohy a po ich splnení nasledovalo slávnostné pasovanie a sladká
odmena.

na Slnečných jazerách so svojimi kamarátmi z ostatných škôl seneckého
okresu, spoločne súťažili rozdelení
do vekových kategórii a podaktorým
visela pri návrate do školy na krku aj
medaila.
Žiaci sa mohli dostatočne vybehať
a vyvetrať aj na školskom pohári Malého futbalu, ktorý pre nich škola zorganizovala 20. októbra.
No nielen športom, ale aj kultúrou
sme žili začiatkom školského roka. 8.
septembra sme mali možnosť zúčastniť sa na koncerte I.M.T. Smile v Dunajskej strede, 16. septembra poctil
2.A triedu svojou návštevou Robo
Mikla, s deťmi si zaspieval a predstavil
im rôzne hudobné nástroje. Skupinu
Gladiátor sme mohli zažiť 4. októbra
v Bratislave. Týždeň nato sme v seneckom kine videli filmové predstavenie
Medveď Yogi a druhý októbrový piatok zavítalo do školy Divadlo na cestách s predstavením Zabudnutý čert.

Zdravie človeka pomáha udržať
a rozvíjať aj pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. Beh ako taký, či už
rekreačný, alebo kondičný významne
prospieva aj zdraviu a vývinu detí,
preto sme sa aj tento školský rok zúčastnili tradičnej akcie Beh zdravia. 39
žiakov našej školy sa 6.októbra stretlo
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Dňa 13. 10. sme našu triedu 5.A
premenili počas hodiny dejepisu na
súkromné múzeum. Z domu si deti
priniesli staré predmety, mince, žehličky, váhy, knihy či fotoaparáty, ktoré prešli rukami našich prastarých
a praprastarých rodičov. Každý piatak
mal svoju výstavku na lavici a v prípade záujmu poskytol zvedavým návštevníkom aj odborný výklad. Svojou
účasťou nás poctil učiteľský zbor, družinári a žiaci z ostatných tried.
Každý mesiac v roku má svoje nenapodobiteľné čaro, svoj význam, tak pre
prírodu, ako aj pre nás ľudí. Príchod
jesenných dní, sprevádzaný babím letom a rannými hmlami, je typický pre

Dňa 6. decembra 2011 bolo vyučovanie narušené vzácnou „návštevou“.
Do školy medzi žiakov ale aj učiteľov
zavítal – kto iný ako Mikuláš. Už tradične aj s anjelom a čertom. Navštívili
každú triedu, rozdávali sladkosti, zabávali sa a vypočuli si niekoľko básní
a piesní. Žiakom by sa určite páčilo,
keby Mikuláš chodil aj častejšie, nielen
keď má sviatok.
V tretiu decembrovú sobotu sa
v Krmeši pri kaplnke konal každoročný vianočný jarmok..
Kaplnku popoludní obkolesili
stánky s občerstvením a všakovakým
tovarom, kde sa naši žiaci na jedno
popoludnie premenili na predávajúcich. Návštevníci si mohli pochutiť
na lokšiach, pečených klobáskach a
kapustnici. Prítomným chutilo i varené víno, medovina či punč. Lákavo
vyzerali i rozličné cukrovinky, ktoré
naši žiaci ponúkali. Stoly sa prehýbali
pod vianočnými svietnikmi, ručne vyrobenými dekoráciami, medom, sviečkami a vianočnými ozdobami. Samozrejme nechýbal ani pekný vianočný
program, ktorý si naše deti pripravili.
V dňoch od 13. februára do 18. februára 2012 sa žiaci siedmeho, ôsmeho
a deviateho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Čiernom Balogu. Lyžiarsky výcvik absolvovalo 32 žiakov
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pod vedením dvoch pedagógov a zdravotnej služby. Radosť z tohto pekného
športu im umocňovalo pekné prostredie a dobré upravené svahy. Deti spolu
prežili zaujímavý týždeň plný lyžovania, guľovačiek a hier a už teraz sa nevedia dočkať na ten okamih, keď si budú
opäť v zime zapínať lyžiarky.

sledovala diskotéka masiek a bohatá
tombola.
Zvedavosť a fantázia detí a skúsenosť galerijných a výtvarných pedagógov SNG v Bratislave v máji vyústila
v zaujímavú exkurziu. Žiaci v skupinkách kreslili, počúvali príbehy o maliaroch, obrazoch a obdobiach výtvar-

Vždy pred zápisom do prvého ročníka sa škôlkari z Kráľovej pri Senci,
Kostolnej pri Dunaji a Hrubej Borše
prídu oboznámiť s prostredím našej
školy a hlavne s prostredím 1. triedy.
Tento školský rok prišli 2. februára,
prváci im predviedli, čo všetko sa naučili, spolu sa zahrali a zaspievali si.

ného umenia, rozvíjali svoju tvorivosť
a naučili sa množstvo zaujímavých
vecí.
Hádzanie Moreny do vody je považované za symbolické vyjadrenie
túžby po príchode
jari. My sme tiež
v prvý jarný deň,
podľa tradičných
jarných
zvykov,
privítali jar a rozlúčili sa so zimou
vhodením Moreny
do potoka Čierna voda. Sprievod
detí vyprevádzajúci Morenu - symbol zimy a smrti, si
cestou za sprievodu harmoniky spieval ľudové piesne.
Aj keď začiatok jari je ešte chladný
a upršaný a o osviežení na Slnečných
jazerách v Senci pod horúcim slnkom
môžeme iba snívať, aj tento rok sme
si hneď s príchodom prvých kvietkov
mohli zaplávať. Bolo to presne 27.
marca a 3. apríla na plavárni v Galante. Pod dozorom pani učiteliek sa
deti mohli do sýtosti vyšantiť, tí väčší
si pod vedením plavčíka vyskúšali aj
skákanie do vody.
Na zemi žije viac ako 5 miliárd ľudí
a všetci potrebujú životný priestor,

O pár dní čakal na škôlkarov - budúcich prváčikov zápis do prvého ročníka. Počas dvoch dní mali šašovia,
princezné a pani učiteľky pre deti pripravené farbičky, vymaľovačky a skladačky. Na zápis prišlo 40 detí z Kráľovej a okolitých dedín.
Druhú februárovú stredu si deti
z horného i dolného stupňa priniesli
rôzne suroviny potrebné na výrobu
nealkoholických nápojov. Bol totiž
pre nich pripravený Nealko bar. Deti
sa stretli v jedálni, kde si krájali ovocie, miešali nápoje a pani učiteľky im
napokon zmixovali niečo lahodné na
jazyk. Spoločne si svoje výtvory povymieňali, ponúkli nimi kamarátov,
a tak každý mohol ochutnať viacero
nápojov.
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patria karnevaly. Ten náš
tohtoročný sa niesol v znamení šašov.
Deti sa zmenili na princezné, policajtov, pirátov, lienky, motýle či cigánky
a pani učiteľky ich zabávali programom plným súťaží. Po súťažiach na-

potraviny, ošatenie a množstvo iných
vecí. Zo všetkých potrieb vznikajú
neskôr odpady, množstvo ktorých
narastá a miesta, kam ho uložiť, je
málo. Vznikajú čierne skládky a okolitá príroda - aj tá naša v Kráľovej sa
na niektorých miestach zahaľuje do
rúška odpadov. Naša škola sa preto pri
príležitosti Dňa Zeme zapojila do celoslovenskej akcie pod názvom „Vyčistime si Slovensko“, ktorú organizovalo
Ministerstvo životného prostredia SR.
Všetci žiaci si natiahli rukavice, zobrali vrecia a čistili rôzne časti našej obce.
Okrem toho sa škola zúčastnila zberu
papiera a zberu použitých batérií.
I keď si v každodennom zhone plnom povinností veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni so sviatkami,
je jeden, na ktorý by sme určite nemali
zabudnúť. Je to Deň matiek. Už v starovekom Grécku mnoho rokov pred
našim letopočtom oslavovali ženy,
ktoré boli darkyňami života a táto
tradícia sa zachovala doteraz. My si
naše mamičky pripomíname každoročne druhú májovú nedeľu a nebolo
tomu inak ani tento rok. Pani učiteľky
pripravili so žiakmi bohatý program

a mamičky mohli vidieť rôzne básne,
piesne, divadielko, hru na syntetizátor,
tanečné vystúpenie a množstvo iných
vecí, ktorými im deti aspoň čiastočne
chceli vyjadriť vďaku za ich nesmiernu
obetavosť a lásku.
Deti sa vždy tešia na prvý júnový
deň, pretože vedia, že tento deň patrí
im a nebudú sa musieť učiť. Aj tento rok
prišli medzi nás animátori z Euromesta, ktorí mali pre deti pripravené rôzne
športové, tanečné, výtvarné a vedomostné súťaže. Deti sa počas programu
a súťaženia občerstvili hotdogom a na
záver si spoločne zatancovali.
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20. júna traja mladí umelci z Divadla Clipperton predviedli našim
žiakom veľmi pekné, ale hlavne vtipné spracovanie klasickej rozprávky
o krásnej princeznej Lade a jej otcovi.
Samozrejme, ako to už v rozprávkach
býva, aj Princezná so zlatou hviezdou
na čele skončila šťastne a dobro zvíťazilo nad zlom.
21. júna zamierili naši prváci rovno zo školských lavíc medzi hojdačky,
preliezačky a šmykľavky v Materskej
škole a zaspomínali si, aké to bolo ešte
pred rokom. Stretli sa so starými kamarátmi, vyobjímali pani učiteľky, po
spoločných hrách dostali od škôlkarov
darčeky a vrátili sa naspäť do školy.
Na slovenských cestách ročne zomiera približne 600 účastníkov cestnej
premávky! Aj preto sa dopravná výchova stala povinným článkom medzi
vyučovacími predmetmi na prvom
stupni základnej školy. To, čo sa deti
tento školský rok stihli naučiť, si mohli
utvrdiť na výchovnom koncerte s dopravnou tematikou, ktorý mal názov
Vpravo, vľavo. Spoločne si zaspievali,
zopakovali si dopravné značky a vyskúšali niektoré dopravné situácie.
Detská organizácia Fénix je občianskym združením, ktoré má za cieľ
vytvárať deťom a mládeži podmienky
na aktívne, obohacujúce a prospešné
trávenie voľného času.
Pod túto organizáciu patria i žiaci
našej školy, ktorí sa tiež zapájajú do
niektorých aktivít.
15. septembra sa uskutočnilo už
tretie celoslovenské stretnutie Fénixákov. Kto nezažil, nepochopí radosť
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a nadšenie všetkých, ktorí sa tohto
stretnutia zúčastnili. Nezabudnuteľným sa určite stane slávnostné otvorenie akcie a vystúpenie mažoretiek, pre
členov boli pripravené rôzne súťaže,
hry a atrakcie.
Ďalšie stretnutie členov DO Fénix
sa nieslo v znamení pohybu, smiechu,
radosti a súťaženia. To všetko súviselo
so športovým popoludním. Deti si vyskúšali beh dozadu, skok dozadu, hod
lietajúcim tanierom, skákanie trojnohých a množstvo iných súťaží, ktoré
boli pre ne nachystané.
5. apríl bol dátumom otvárajúcim
veľkonočné prázdniny. Napriek tomu,
že deti mali voľno, Fénixáci zobrali
batohy na plecia a vydali sa na spoločný výlet. Najprv navštívili sklársku
dielňu vo Valaskej Belej, kde sa oboznámili s výrobou skla, neskôr si mohli
v Čičmanoch pozrieť krásne maľované
domčeky a expozície, ktoré boli v nich
umiestnené. Večer sa deti plné zážitkov vrátili domov.
Pri príležitosti dňa detí si naši žiaci z DO Fénix pripravili pre svojich
menších kamarátov akciu s názvom
Rozprávkový les. Na svojej púti týmto
lesom naši najmenší pomáhali zbojníkom nazbierať drevo na oheň, snažili
sa potešiť prasiatko vhodením mincí
do „šporovničky“, hľadali so Snehulienkou stratených trpaslíkov, nešťastného vodníka ovlažili vodou, navštívili uja poľovníka a Červenú čiapočku,
smutné víly potešili peknou pesničkou
a po zvládnutí všetkých zastávok si
mohli vychutnať občerstvenie a sladkú odmenu.

Počas celého roka sme sa mohli
oprieť aj o pomoc sponzorov, najmä
pri zvládnutí akcií, usporiadaných
školou. Naša vďaka patrí inštitúciám:
Obú v KpS, Obú v Hrubej Borši, Austria Werk Beton, firma Stanislav a syn,
firma Alica, rodičom: manželia Beňkoví, P. Lančarič, P. Šebok a ďalší nemenovaní rodičia, ktorí prispeli kancelárskymi pomôckami.
Veľmi dobrú spoluprácu má škola s Rodičovským združením, ktoré
prispelo deťom na Mikuláša, Deň detí,
nákup kníh za reprezentáciu, na cestovné pri účasti detí na súťažiach a nákup tabúl do troch tried. Škole pomáhali aj svojou prácou – vybudovanie
parkoviska pri škole.
Ako možno vidieť, naši žiaci opäť
v tomto roku dokázali, že im nielenže
nechýba sila a vytrvalosť pri príprave
do života počas vyučovacích hodín,
ale dokážu zmysluplne a tvorivo tráviť
aj svoj voľný čas. Dúfame, že keď raz
tieto deti opustia brány školy, budú
z nich inteligentní, statoční a dobrí
ľudia, ktorí budú na prvých deväť rokov svojej školskej dochádzky s láskou
spomínať.
Bol to školský rok skutočne bohatý
na akcie, súťaže, podujatia.
Ďakujem vyučujúcim za prípravu
na olympiády, súťaže, realizáciu podujatí, ako aj bezpečný dozor.
Všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom, ako i našim žiakom touto cestou srdečne ďakujem a želám im príjemný oddych
počas prázdnin.
Mgr. V. Klučárová – riaditeľka školy
Mgr. M. Zigová – učiteľka SjL
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Keď anjel v tebe spieva
Spevácky zbor Nebeská rosa v spolupráci s farským úradom a vedením obce usporiadala
19. februára 2012 druhý ročník festivalu slova a hudby pod názvom Keď anjel v tebe spieva,
venovaný dielu a odkazu kňaza, rehoľníka a básnika, Ferdinanda Svetloslava Veigla, OFM
(24.12.1915 -17.2.2010). Podujatie sa konalo v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci a hlavným hosťom podujatia bol básnik a literát Michal Chuda. V programe účinkovali
hudobné telesá : súbor dobových nástrojov Cuore Barocco, Františkánska schóla z Bratislavy
a chrámový zbor Nebeská rosa. V rámci programu zaznela poézia Svetloslava Veigla a hudobné diela F. Coeperina, J. J. Quantza a G. P. Palestrina.
Svetloslava Veigla je hodno počúvať, pretože nám radí
ako žiť, ako prežiť tu na Zemi v zhode s ideálmi, ktoré
sa tu rodili a nakopili za dlhé stáročia a sú receptom na
šťastie, vieru, slobodu a plnohodnotný život.

Duša, duchovnosť, viera a mravnosť
Natoľko je človek človekom, nakoľko v ňom a
z neho prežaruje duchovnosť. Bez duchovnosti prestali by sme byť ľuďmi. A v duchovnej tme sa žiť
nedá.
v
Následkom dedičného hriechu telesnosť sa v človeku mocnejšie prejavuje ako duchovnosť. Telo je
pre väčšinu ľudí, ale aj všeobecne „reálnejšie“ než
duša – duša neviditeľná. Ktorí si uchovali zmysel pre
Svetloslav Veigl stále s nami
Svetloslav Veigl s nami zdieľal spoločné chvíle celých duchovnosť, tí sa aj v telesnom milovaní spájajú i
35 rokov. Ostáva v našich srdciach a sme hrdí, že sa stal dušami, ako to má byť pri opravdivej láske. Lenže
našou súčasťou. On sám niekoľko krát napísal a často mnohí vyhľadávajú len telá, tým sú ochudobnení,
opakoval, že v Kráľovej pri Senci sa cíti „kráľovsky“. Na veď podstatou plnosti života je duša, svet vnútorný.
tunajšej fare prežil svoje druhé básnické znovu vzkriesev
nie, keď mu vyšlo trinásť básnických zbierok.
Ciest k Bohu je toľko, koľko je na svete ľudí. KažPáter Klárus bol nielen náš pán farár, ktorý nám dý človek má svoju individuálnu cestu k Bohu. Nekaždodenne rozdával duchovný pokrm, ale aj príjemný musí byť veriaci. Myslím si, že Boh si cení každého
a vítaný spoločník pri najrôznejších rodinných oslavách
a obecných podujatiach. Bol pre nás vzorom viery, ľudskosti, dobra a humanity.
Veľký básnik, predstaviteľ katolíckej moderny odišiel a my veríme, že jeho duchovné posolstvo, ktoré nám
ponúkal a zanechal veľkým priehrštím ostane v našich
srdciach, medzi priateľmi a obdivovateľmi jeho umenia
a životnej filozofie kňaza, básnika, humanistu a kresťanského intelektuála.
Prinášame Vám na stránkach Kráľovských zvestí ako
spomienku niekoľko vzácnych fotografií z osobného archívu a niekoľko jeho myšlienok, ktoré sú v tejto duchovne vyprahnutej dobe zvlášť potrebné a osožné pre nás
všetkých.

r. 1986
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človeka, ktorý žije v súlade so svojim vedomím a
svedomím. Zmýšľanie každého človeka sa prejavuje
v jeho skutkoch. Boh chce všetkých ľudí. Každému
dá šancu na správny smer v živote. Pripúšťam však,
že sú ľudia, ktorí si túto šancu nevážia...
v
Vieru nemožno nanútiť, je dar Boží, tajomstvo.
Ale každý človek je povinný hľadať Svetlo.
v
Nie sme stvorení pre tento svet, pre tento život.
Pozemské je len do času. Nikdy nemožno dosiahnuť
na svete dokonalý pokoj a spokojnosť. Sú len epizódky spokojnosti a pokoja. Kým žijeme, vždy nám
bude „čosi“ chýbať, lebo srdce ľudské má túžbu po
nekonečnom, ktorá sa naplní až tam na druhom
brehu. Hovorím ako kňaz? – Tak má zmýšľať každý
človek, tobôž veriaci.
v
Treba nájsť cestu predovšetkým k Bohu, vtedy
človek uznáva aj hriech. Uznáva autoritu nad sebou,
ktorej je zodpovedný za seba, za svoje skutky. Treba
nájsť cestu aspoň k sebe.
v
Dialóg medzi veriacimi a ateistami je nielen
možný, ale i nevyhnutný. A zjednocovanie názorov?
Jedine na ľudskej rovine. Sme ľudia a ponechajme
každému právo vyznávať a tvoriť, ako on chce, dokiaľ to nepodrýva základy spoločnosti a všeobecného dobra.
v
Podstatným znakom
a atribútom umenia je
duchovnosť, a duchovnosť je to, čo robí človeka lepším. Umeleckou
duchovnou tvorbou sa
prehlbuje moja viera
v Boha, čo je logické a
zákonité: čomu sa človek a vôbec umelec venuje, čím sa realizuje,
čím žije, tým a v tom
sa upevňuje. Keď píšem duchovnú poéziu,
prehlbuje sa môj duch,
moja duša vo viere a
r. 1940
láske.
Čím väčšia láska, tým mohutnejšia a žeravejšia
bolesť.
v
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KULTÚRNE PAMIATKY
REGIÓNU PODUNAJSKO
/II./
Miroslav Daniš
V tomto čísle Kráľovských zvestí pokračujeme v sérii článkov v ktorých Vám predstavujeme   bohatstvo
kultúrnych  a historických pamiatok  nášho regiónu Podunajsko, ktoré združuje 35 obcí a ktorého  súčasťou je
aj naša obec. Oboznámili sme Vás už s obcami Boldog,
Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji a Veľký Biel.   Teraz
vám prinášame portréty ďalších, ktoré môžete navštíviť
v rámci cykloturistiky, alebo pri poznávaní nášho najbližšieho okolia z hľadiska jeho historických pamiatok
a rôznych rekreačných a oddychových podujatí v miestnych zariadeniach.
Nová Dedinka

Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala
z roku 1252 a v súčasnosti má obec okolo 2000
obyvateľov. V súčasnej
podobe vznikla obec zlúčením obcí Dedinky pri
Dunaji a Novej Vsi pri
Dunaji v roku 1960. Dedinka pri Dunaji bola osídlená už v predhistorickej dobe.
V obci sa nachádza románsky kostol, zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi. Umiestnený je za dedinou na cintoríne
a vyníma sa nad krajinou na vyvýšenom kopčeku, ktorý je viditeľný z diaľky. Kostol bol opravovaný v rokoch
1691 a v roku 1947. V obci, ktorej historický názov bol
Sáp (Šáp), má pôvod rovnomenný rod, ktorý sa spomína
už v roku 1252 v spomínanej listine. Obec neskôr patrila
viacerým šľachtickým rodom. Od polovice 17. storočia
bola poddanskou dedinou pálffyovského panstva Kráľová pri Senci. Obec mala už od 13. storočia organizovanú
obecnú samosprávu a v tej súvislosti aj rodové pečatidlo.
Zatiaľ najstaršie známe pečatidlo je z roku 1775 na ktorom je nad dvoma ratolesťami kolmo postavený lemeš
a nad ním je vodorovne položená ryba. Táto symbolika bola prenesená aj do súčasného erbu obce v ktorom
nad zlatým člnom pláva strieborná ryba. Nad ňou sú
skrížené zlaté veslá a v ich výseku, na samom vrchu, je
strieborný kolmo postavený lemeš. Loďka a nad ňou dve
skrížené veslá sú erbovou symbolikou obce Novej Vsi
pri Dunaji. Obec Nová Ves pri Dunaji sa prvý krát spomína v dokumentoch z roku 1326. Obec patrila v rokoch
1938-45 Maďarsku. Podľa erbovej symboliky je zrejmé,
že najdôležitejším zamestnaním miestnych obyvateľov
bolo poľnohospodárstvo a rybolov. Obcou preteká rieka
Čierna voda a chotárom obce preteká aj Malý Dunaj.
V obci stojí prícestný barokový stĺp so sochou P.Márie
z 18. storočia. V obci sa v súčasnosti organizuje niekoľko
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tradičných podujatí. V máji sú to strelecké preteky na asfaltové holuby, v júni kuchárska slávnosť Dedinská varecha,
v auguste Hodové slávnosti a v septembri slávenie Babieho
leta.
Tomášov

Historický názov obce je
Fél (Feel). V súčasnosti má
obec približne 2200 obyvateľov a prvá písomná zmienka
je z roku 1240. Už v roku 1330
sa obec delila na Malý a Veľký
Fél. Miestna fara sa spomína už na konci 14. storočia
a dnešný Kostol sv. Mikuláša
na mieste staršieho dal v druhej polovici 17. storočia postaviť arcibiskup Selepčéni. Od roku 1920 sa obec nazývala
ako Feilendorf a od roku 1927 Pél. Dnešný názov sa používa od roku 1948. K pôvodu dnešného názvu obce je treba vedieť, že k obci patrila pusta Tamásháza, ktorej názov
sa v roku 1443 objavil v priezvisku Gregora Tamásháziho.
V 16. storočí časť obce patrila panstvu Malinovo, časť panstvu Svätý Jur. Podľa pečate z polovice 18. storočia vytvorili v roku 1996 pre obec obecný erb. Na červenom štíte sa
vznáša strieborno odetý sv. Mikuláš. V ľavej ruke drží zlatú
berlu, v pravej nesie pred sebou striebornú knihu a na nej
tri zlaté gule.
Súčasťou obce je aj obec Madarás o ktorej prvá písomná zmienka je z roku 1333, kedy patrila rodine Hodyovcov. Maradás sa v roku 1910 premenoval na Malý Madarás
a v roku 1940 ho pričlenili k Tomášovu. V obci sa nachádza
pôvodne barokový kaštieľ z roku 1736, ktorý bol na konci 18. storočia upravený v barokovo-klasicistickom štýle.
Poslednou rekonštrukciou prešiel v posledných rokoch
a v súčasnosti slúži ako hotelové zariadenie. Na cintoríne sa
nachádza Kaplnka sv. kríža, postavená na konci 19. storočia
v neogotickom štýle. V Malom Madarási je zvonica z roku
1914. Z ďalších historických pamiatok je v obci pozoruhodný valcový mlyn z roku 1908-1910 a pamätník obetiam
prvej a druhej svetovej vojny.
Kaplná

Prvá
písomná zmienka o obci je
z roku 1244 kde
sa uvádza ako
Capulna. Kráľ
Belo IV. v nej
povolil bratom
Vlkovi a dávidovi z Kaplny ,
aby v tejto obci
postavili kostol
na počesť sv. Alžbety vdovy. Malo to byť ocenenie ich služieb, ktoré poskytli tejto svätici, bratislavskej rodáčke, keď
ju kedysi odprevádzali na jej svadobnej ceste do Durínska.
Na území obecného chotára sa nachádzajú sídliskové ná-

lezy z doby rímsko-germánskej a veľkomoravskej. Istý čas
obec patrila grófom z Jura a Pezinka. Od 16. storočia patrila
panstvu Červený kameň a v roku 1529 ju zničili Turci. V 16.
storočí ju čiastočne osídlili chorvátski osadníci a čiastočne
Slováci z horného Považia. V obci sa nachádza rímsko-katolícky Kostol sv. Alžbety z polovice 13. storočia, postavený
v románskom slohu. Pôvodne to bola dvojvežová románska
tehlová stavba. Pozostáva z takmer 400 tisíc tehál. Po tureckých nájazdoch znovu postavený v roku 1634 ako jednovežová stavba rozšírená o nový chór (práca M. Majera
z Kráľovej- v službách Pálffyovcov). V rokoch 1760-62 bol
interiér kostola zbarokizovaný. V roku 1868 ho vymaľoval
J. Balzer. Naposledy bol kostol reštaurovaný v rokoch 195062. V kostole sú sochy Piety, Mojžiša, Árona a Sv. Jána nepomuckého z 18. storočia. V obci sa nachádza aj prícestná
kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia, Božia muka z roku 1568 a mládežnícky klub Saleziánov
pri farskom úrade. Kaplna sa samostatne vyvíjala do roku
1974, kedy bola pričlenená k Báhoňu. Od novembra 1990
je opätovne samostatnou obcou. Najstaršie pečatidlo obce
pochádza už zo 16. Storočia. V strede pečatného poľa je
v štíte vyrytý kolmo postavený lemeš, na ktorý je položený
vinohradnický nožík. Pečatidlo jasne dokladá, že obyvateľstvo sa dlhodobo zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V obci je miniskanzen historických stavieb.
Obec má v súčasnosti okolo 750 obyvateľov. V septembri
sa tu organizuje tradičná výstava ovocia a zeleniny a v novembri sú v obci hody. V roku 1994 vyšla o dejinách obce aj
obsiahla monografia, ktorá je zdrojom informácií o celom
jej historickom vývoji.
Hamuliakovo

Z populárnej cyklistickej
trasy vedúcej po hrádzi na ľavom brehu Hrušovskej zdrže
môžete zavítať v obci Hamuliakovo, ktoré je prvý raz písomne doložené k roku 1284,
keď sa tu spomína už aj kostol
zasvätený sv. Krížu. Pôvodný názov obce Gútor vznikol
pomenovaním po najstarších
majiteľoch obce, rodu Guttoriovcov. Pretože sa obec nachádzala na pobreží Dunaja, fungovalo tu množstvo múčnych mlynov. V súčasnosti má obec okolo 1200 obyvateľov. Dominantou obce je starobylý románsky Kostol sv.
Kríža. Postavili ho v 13. storočí ako románsku rotundu,
ku ktorej pristavali jednoduchú chrámovú loď. Napriek
neskorším stavebným úpravám sa dodnes zachovalo viacero cenných románskych architektonických prvkov, ako
sú fasáda, portál a románske okná vo veži. Kostolná veža
je v dôsledku podmáčania podzemnou vodou a vplyvom
občasných záplav naklonená o 76 cm na sever. Vnútri kostola sú zvyšky gotických nástenných malieb zo 14. storočia. Hlavný oltár s dvoma klasicistickými sochami je zo
začiatku 19. storočia. Oltárny obraz najsv. Trojice a obrazy svätcov sú o storočie staršie. V obci je prícestná socha
sv. Floriána z roku 1770, pamätník obetiam holokaustu,
viacúčelová športová hala.
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ZO ŽIVOTA KRÁĽOVSKÝCH HASIČOV
V minulom čísle sme článok končili pozvánkou na
1. Hasičský ples.
Teraz by som práve ním začala. Náš DHZ zorganizoval dňa 27. 1. 2012 v obecnom klube 1. Hasičský ples.
Okrem hasičov boli medzi pozvanými, hlavne naši sponzori, ktorým by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať
za ich podporu. Ples slávnostne otvorila predsedníčka
DHZ Lucia Čaplová. Nasledoval úvodný tanec, ktorý zahájili členovia výboru DHZ a do tanca pozvali aj pána
starostu. Chutnú večeru nám navarila Olinka Čaplová,
do tanca hrala hudobná skupina TENOR, ktorá hrala tak
dobre, že zábava trvala až do rána.
V zimných mesiacoch sme sa venovali údržbe techniky, vnútorných priestorov a prevencii.
Vo februári sme boli na technickej kontrole striekačky, ktorá je základom pre zásahovú ale aj športovú činnosť. Zorganizovali sme brigádu, na ktorej sme upratali
priestory garáže a zasadačky. V rámci prevencie proti požiarom v jarných a letných mesiacoch, uskutočnili sme
školenie aj pre našich občanov. Možno je len na škodu
veci, že sa tohto školenia nezúčastnil žiaden občan. Keď
bude horieť bude už neskoro! V týchto školeniach chceme pokračovať aj prípravou na vykurovacie obdobie.
Vzhľadom na to, že tento rok sa v apríli konali voľby nového najvyššieho orgánu DPO SR, obdržali sme od
odchádzajúceho prezidenta JUDr. Jozefa Minárika „Poďakovanie“ ako úprimnú úctu a vďaku za spoluprácu.
Pán prezident to adresoval celému DHZ ale i menovite
niektorým členom: Lucii Čaplovej, Viere Gašparovej, Jurajovi Deákovi a Zuzane Deákovej.
Mesiac máj už tradične patrí hasičom. 4. 5. oslavujeme sv. Floriána- patróna hasičov.
Stalo sa už tradíciou, že v tomto období dávame slúžiť
omšu, po omši ideme sprievodom k soche sv. Floriána,
kde sa pomodlíme, položíme veniec a zapálime sviečky. Uctíme si tak všetkých hasičov, ktorí už nie sú medzi
nami, ale aj tých, ktorí každodenne riskujú svoje životy za
nás, za všetkých. V tomto mesiaci už v plnom prúde trénujú súťažné družstvá. Prvú súťaž sme absolvovali v Poľnom Kesove. Napriek tomu, že sme neobsadili ani jedno
z popredných miest, dosiahli sme dobré časy.
V júni sa rozbehla súťaž naplno. Dňa 2. 6. sa konalo
Pezinsko-senecké územné kolo dobrovoľných hasičských
zborov v Malinove. Tu naši muži vybojovali prvé miesto
a v pohárovej súťaži, ktorá sa tu tiež konala boli druhí.
Ešte v ten istý deň sa konala nočná súťaž vo Veľkých Úľanoch, na ktorej boli ženské a mužské družstvo.
Nakoľko majú 1.6. sviatok všetky deti, aj tento rok
sme navštívili materskú školu, zasúťažili sme si s deťmi,
porozprávali im o hasičoch a oni si prezreli naše hasičské
auto. Odovzdali sme im darčeky, ktoré sme im pri príležitosti ich sviatku priniesli a oni nám na oplátku darovali
krásne kresbičky o hasičoch.
Okrem družstiev dospelých, trénovalo aj družstvo
žiakov, ktoré sa 9. 6. zúčastnilo územného kola Pezinsko-
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-Seneckého vo Veľkých Levároch. Po výborných výsledkoch, vyhrali územné kolo a postúpili na krajské kolo,
ktoré sa konalo na tom istom mieste.
Tu obsadili tretie miesto. V rámci súťaže sa tu osobitne hodnotil požiarny útok s vodou, kde naši žiaci obsadili
tretiu priečku. Takže naše družstvo získalo v jeden deň
tri poháre. Poďakovanie patrí všetkým deťom za vzornú
reprezentáciu nášho zboru ako i vedúcim kolektívu Viere
Gašparovej a Bronislave Guldanovej.
Za tieto krásne výsledky im bola prisľúbená odmena
v podobe stanovačky, ktorú sme absolvovali na termálnom kúpalisku v Diakovciach. Opekali sme si, varili guláš a hlavne sme sa kúpali. Veľmi sa deťom páčilo a pevne
veríme, že ostanú hasičskej práci verní aj v budúcnosti,
lebo sa hovorí:“ Koho to raz chytí, už je to na celý život“.
Družstvá mužov a žien sa zúčastňujú každý víkend
pohárových súťaží (Hrubý Šúr, Blatné, Most pri Bratislave, Voderady, Šenkvice, Zeleneč, Pata)
V rámci zveľaďovania si našich priestorov sme 16. 6.
mali brigádu. Natierali sme okná, opravovali stoličky, postavili sme rampu pred garáž, upravili zeleň pred zbrojnicou, upratali v garáži, umyli hasičské auto IVECO.

Život okolo nás
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Urobil sa veľký kus práce, za čo patrí každému účastníkovi veľké poďakovanie.
V tomto mesiaci nás čakala ešte jedna milá udalosť.
Vydávala sa nám predsedkyňa DHZ Lucka. Pripravili
sme pre ňu viaceré prekvapenia, vyzdobili sme hasičské
auto a doprevádzali sme ju na sobáš. Keď už boli svoji, pri
vstupe do sály sme im dvoma prúdmi urobili bránu šťastia, ktorou museli prejsť a želať si niečo, čo chcú aby sa im
splnilo. Na to aby neboli mokrí, dostali od nás aj dáždnik
s ich krstnými menami.

Lucka a Riško ešte raz Vám ďakujeme a želáme krásny,
dlhý a spokojný život.
Za to, že naša organizácia má takúto bohatú činnosť
patrí poďakovanie všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých aktivít, ale hlavne obecnému úradu ,
pánovi starostovi, ktorý nás maximálne podporuje. Veľká
vďaka patrí naším sponzorom, ktorí nám pomohli svojimi darmi a tak sme mohli pre naše družstvo mužov zakúpiť nové dresy a legíny.
Viera Gašparová, tajomník DHZ

Z ČINNOSTI ČERVENÉHO KRÍŽA
Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky
podľa Ženevských dohovorov. Ako pomocná organizácia
orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní
úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami. Slovenský
Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Slovenský Červený kríž má 7 základných princípov:
ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná
služba, jednota a svetovosť. Tieto, na pohľad jednoduché
slová, vyjadrujú dôvod existencie celého Medzinárodného
hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Miestny spolok Červeného kríža v Kráľovej pri Senci sa
riadi týmito základnými princípmi. Venujeme sa humanitnej činnosti, staráme sa o naše deti, darcov krvi máme vo
veľkej úcte. V tomto roku sme mali dva odbery krvi, ktorých
sa zúčastnilo v mesiaci január 38 darcov a v mesiaci máj 37
darcov. Šiesti z nich boli ocenení plaketou MUDr. J. Jánskeho: Kamil Konečný, Ivan Petrík a Ľuboš Liška – bronzová
plaketa, Adrian Ruman a Ivan Gräczer – strieborná plaketa. Zlatou plaketou MUDr. J. Jánskeho sa môže pýšiť Ľudovít Kľúčik. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa zdravia do
ďalších odberov, k získaniu tej najvyššej možnej dosiahnutej plakete. K zdraviu všetkým darcom prispieva aj návšteva termálneho kúpaliska, ktorú každoročne organizujeme.
V prvom polroku sme zorganizovali výstavu ručných prác,
kde občania ukázali svoje majstrovské umenie. Neboli to iba

Voľby do Národnej rady SR
v našej obci

Dňa 10. marca 2012 sa v našej obci konali voľby do Národnej rady Slovenskej rady SR. Obec tvorila jeden volebný okrsok
a celé voľby prebehli pod dozorom volebnej komisie v zložení :
Juraj Deák-predseda, Viera Gašparová-podpredsedníčka a členovia komisie - Eva Brezovská, Martin Čaputa, Imrich Čemez,
Marek Koiš a Blanka Siposová. Zapisovateľkou volieb bola
Alžbeta Vrbovská. Počet voličov zapísaných v zozname voličov
vo volebnom okrsku bolo 1375 a volieb sa zúčastnilo 852 voličov. Počet platných hlasov, odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu bolo nasledovné (zoradili
sme ich podľa najviac získaných hlasov). 312 – SMER – sociálna demokracia; 125 – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti;
78 – SDKÚ; 63 – SAS; 60 – KDH; 47 – SNS; 45 – MOST –HÍD;
18 – Národ a spravodlivosť- naša strana; 17 – Zmena zdola, De-

Odovzdávanie Jánskeho plakety:
J. Koišová - predseda MS ČK, Ľ. Kľúčik, A. Ruman, K. Konečný.

vyšívané obrusy, ale aj háčkované, maľované a iné techniky,
ktoré dnešní mladí ľudia nepoznajú. Veľmi pekné boli práce
s drôtom a kamienkami, z ktorých boli vytvorené nádherné
šperky. Všetkým šikovným ľuďom, aj tým, ktorých som nespomenula patrí veľký obdiv a verím, že nám svoju techniku
v budúcom roku ukážu a naučia aj iných.
Prajem všetkým príjemnú dovolenku a oddych od každodenných povinností.

Jarmila Koišová, predseda MSČK
mokratická únia Slovenska; 16 – 99% - občiansky hlas; 11 –
HZDS; 10 – Strana slobodné slovo Nory Mojsejovej; 6 – Strana
zelených; 6 – Ľudová strana – Naše Slovensko; 5 – Robíme to
pre deti-SF; 5 – Obyčajní ľudia; 5 – SMK; 5 – KSS; 5 – Právo
a spravodlivosť; 3 – SDĽ; 2 – Zelení; 1 – Strana + 1 hlas.
V rámci tabuľky si môžete pozrieť porovnanie našej obce
s celoslovenským hlasovaním a hlasovaním okresu Senec
v percentách (parlamentné strany):
Volieb sa zúčastnilo
SMER
KDH
Obyčajní ľudia a NO
Most –Híd
SDKÚ
SAS

SR
Okres Senec Naša obec
59,11%
63,02%
62,10 %
44,41%
27,68%
36,92%
8,82%
8,29%
7,10%
8,55%
10,73%
14,79%
6,89%
15,54%
5,32%
6,09%
9,94%
9,23%
5,88%
10,95%
7,45%
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FUTBALOVÁ JAR V ČÍSLACH
Jarnú časť futbalovej sezóny 2011
-2012 ukončilo 6 reprezentačných
mužstiev našej obce – Muži A, Muži B,
Dorast, Starší žiaci, Mladší žiaci a Prípravka. Po jesennej časti si A mužstvo
mužov polepšilo o dve priečky, keď záver súťaže zvládlo na desiatom mieste.
Muži B skončili na 15. mieste. Dorast
obsadil vynikajúce druhé miesto. V regionálnej lige starší žiaci skončili na
dvanástom mieste. Najhoršie obstáli
naši mladší žiaci, skončili na predposlednom 13. mieste. Do súťaže sa zapojila aj prípravka, ktorá sa umiestnila
na siedmej priečke. Dúfame že letná
príprava dopomôže mužstvám k ešte
lepším výsledkom

Starší dorast
V
Ivanka pri D. 20
Kráľová p.Senci 19
Nová Dedinka 17
Igram
15
Báhoň
13
Malinovo
12
Slovan Modra 8
Karpaty Limbach 8
Slovan Viničné 7
ŠK Šenkvice 8
Baník Pezinok 6
FC Budmerice 4
FC Slovan Častá 0
ŠK Čataj
0

Regionálna liga mladší žiaci
R
2
2
3
5
5
3
5
2
4
1
3
2
1
0

P
2
3
4
4
6
9
11
14
13
15
15
18
23
0

Skóre body
103 : 25 62
143 : 32 59
93 : 36 54
88 : 36 50
71 : 47 44
67 : 59 39
51 : 76 29
35 : 66 26
67 : 67 25
45 : 61 25
31 : 92 21
30 : 109 14
21 : 139 1

Regionálna liga starší žiaci
TABUĽKY

A mužstvo III. liga seniori

V
ŠK Pl. Štvrtok 19
ŠFK Jablonec 18
LP Domino
17
Stupava
13
ŠKP Dúbravka 14
ŠK Rača
13
ŠK Svätý Jur 13
Ivanka pri D. 12
Rovinka
11
Kráľ. pri Senci 11
ŠK Bernolákovo 10
Lozorno
8
Ružinov
9
Limbach
8
Iskra Petržalka 7
Slov. Grob
6

Muži B

V
ŠK Igram
25
ŠK N. Dedinka 23
Dubová
24
Dolany
21
FC Častá
17
Slovan Vištuk 18
ŠK Svätý Jur B 16
OŠK Sl. Grob 15
Miloslavov
14
ŠK Čataj
11
CF Kaplna
11
Chorv. Grob 10
Hamuliakovo 9
Slovan Modra 9
Kráľ. pri Senci 9
ŠFK Jablonec B 7
KarpatyLimbach B 3
FK Vinosady 0
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R
4
7
9
10
5
6
6
9
8
7
8
6
2
4
5
6

P
7
5
4
7
11
11
11
9
11
12
12
16
19
18
18
18

Skóre body
88 : 26 61
38 : 26 61
58 : 23 60
55 : 42 49
49 : 53 47
54 : 42 45
53 : 44 45
53 : 46 45
47 : 44 41
40 : 49 40
51 : 52 38
38 : 61 30
25 : 51 29
34 : 59 28
29 : 66 26
35 : 63 24

R
4
3
0
6
7
1
6
4
4
4
3
2
4
4
2
4
2
0

P
3
6
8
5
8
13
10
13
14
17
18
20
19
19
21
21
27
0

Skóre body
91 : 25 79
109 : 35 72
108 : 36 72
79 : 53 69
65 : 46 58
92 : 66 55
67 : 56 54
72 : 73 49
59 : 57 46
56 : 63 37
58 : 73 36
41 : 71 32
54 : 91 31
45 : 85 31
50 : 90 29
35 : 76 25
33 : 118 11

V
Inter Bratislava 22
FKM Karlova Ves 20
FK Rača
18
Žolík Malacky 16
Iskra Petržalka 13
Ivanka pri D. 12
BCT Bratislava 11
Devínska N. V. 9
Pezinok
7
Pod. Biskupice 6
OFK D. Lužná 4
Kráľová p. Senci3
Malacky
1
Tatran Stupava 0

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

P
1
1
3
8
10
9
8
12
14
17
19
18
22
0

Skóre body
115 : 4 67
113 : 12 63
81 : 12 57
73 : 33 48
85 : 35 40
74 : 30 39
58 : 40 38
41 : 57 30
38 : 60 24
34 : 121 19
22 : 110 13
26 : 129 12
10 : 127 4

V
Inter Bratislava 21
Devínska N. V. 19
Malacky
18
BCT Bratislava 14
Ivanka pri D. 13
Pod. Biskupice 11
Dun. Lužná
9
Rača Bratislava 9
Pezinok
8
Petržalka
7
FKM Karl. Ves 5
Tatran Stupava 4
Kráľ. pri Senci 3
Malacky
0

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

P Skóre body
1 129 : 16 65
1 158 : 20 61
4 108 : 25 56
8 85 : 48 44
8 84 : 33 42
13 47 : 107 33
11 56 : 67 31
15 44 : 56 27
13 37 : 76 27
12 63 : 41 26
18 38 : 154 16
17 26 : 96 15
20 14 : 154 10
0

R
2
1
3
1
0
0
0
1
0
0

P
1
2
3
6
8
11
11
12
14
0

Prípravka
Ivanka pri D.
Bernolákovo
Kalinkovo
D. Lužná A
Rovinka
Chorv. Grob
Kráľ. p. Senci
Dun. Lužná B
Nová Dedinka
Malinovo

V
13
13
10
9
8
5
5
3
2
0

Skóre body
220 : 17 41
146 : 27 40
132 : 37 33
120 : 55 28
84 : 74 24
28 : 120 15
25 : 141 15
32 : 116 10
17 : 217 6

Informatórium
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VI. ROČNÍK KRÁĽOVSKÉHO BENCHPRESSU
Dňa 25. 2. 2012 poriadal AWK
Požiarnik amatérsku súťaž v tlakoch
na lavičke – Benchpress, takže súťaže
sa mohol zúčastniť každý záujemca,
mimo športovcov ktorý sa zúčastňujú
na oficiálnych súťažiach v tlaku. Tento
rok to bol už jej šiesty ročník.
V priestoroch športového klubu sa
v túto februárovú sobotu zišli viacerí
športovci, ktorí si prišli zmerať medzi
sebou sily a porovnať svoje výkony v
tlaku a zistiť svoje maximá. Privítať
sme teda v našich priestoroch mohli
nielen nových účastníkov súťaže, ale
aj pravidelných súťažiacich, napr. Ján
Král, ktorý sa zúčastnil všetkých doterajších ročníkov tejto súťaže.
Po odvážení jednotlivých súťažiacich mal každý možnosť predviesť svoje výkony v troch pokusoch, pričom
najlepší výkon v tlaku, prepočítaný
aj váhou športovca bol rozhodujúci v celkovom umiestnení. Súťažiaci
predviedli veľmi pekné silové výkony
a mnohí z nich neraz siahli až na dno
svojich síl, všetko za povzbudzovania
prítomných divákov ale aj svojich súperov. Kvalitný výkon predviedol Tomáš Magyar pričom oproti minulému
roku sa aj pri nižšej telesnej hmotnosti
dokázal zlepšiť v tlaku o 20kg. Tro-

cha smolu mal
Ján Kráľ, ktorý
si svoj výkon z
minulého roka
neudržal ale ako
sám priznal bolo
to hlavne kvôli
piatkovému tréningu pŕs kde
sa pre súťažou
zbytočne vysilil.
Pochvala samozrejme patrí aj
novým účastníkom súťaže ktorí
tiež predviedli
pekné výkony.
Nakoniec vyzeralo poradie na
prvých troch miestach nasledovne:
Martin Sitár – 200 kg
Tomáš Magyar – 180 kg
Dominik Usačev - 170kg
Prví traja získali diplomy a prevzali
si ceny od sponzorov súťaže, ktorými
boli napr. IVI Sport, VH Sport, Nutrend, Scitec nutrition a ďalší. Zároveň
bol Klubový rekord prekonaný o 40kg.
Takže o rok sa dúfam môžeme tešiť na

jeho ďalšie prekonanie. Verím, že na
budúcom, už siedmom ročníku tejto
súťaže privítame opäť nových športovcov, ale že prídu aj tohtoroční účastníci
porovnať si svoje natrénované výkony,
pretože práve takéto amatérske súťaže
sú dobrou možnosťou overenia si svojich možností a následne aj odrazovým
mostíkom na prípadné profesionálne
súťaže, nehovoriac už o motivácii do
ďalších tréningov.
Dagmar Petrová

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V prvom polroku 2012 sa v našej
obci uskutočnilo jedno mimoriadne
a dve riadne zasadnutia OZ.
7. februára 2012 sa konalo 8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, ktorého
programom bol návrh na založenie
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Regiónu Senec v zmysle Zákona
o podpore CR 91/10. Po jeho predložení
starostom obce ho OZ uznesením č. 78
schválilo v dvoch bodoch: a/ aby obec
Kráľová pri Senci spoluzaložila a stala
sa členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu regiónu Senec /OOCR/
b/ uhradila členský podiel obce vo výške 0,50 Eur na občana v roku 2012 pre
OOCR, založenú v súlade so zákonom
č. 91/2010 Z.z.. Zároveň Obecné za-

stupiteľstvo v Kráľovej pri Senci poverilo starostu obce Alojza Koiša, konať
v mene obce vo veciach súvisiacich
so založením, činnosťou a existenciou
OOCR.
8. marca 2012 sa konalo 9. riadne
zasadnutie OZ, na ktorom bolo prítomných šesť poslancov. Po úvodnom
schválení programu, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci zobralo na
vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ o výsledku rokovaní a zobralo na vedomie informáciu o technicko - organizačnom zabezpečení obce
na voľby do NR SR 2012. Uznesením
č. 84 schválilo Plán kultúrno – spoločenských a športových podujatí v roku
2012. Odporučilo kultúrnej komisie

prejednať zmenu termínu rybárskych
pretekov a majáles na 26. 5. 2012.
Následne prerokovalo žiadosť obyvateľov obce Kráľová pri Senci v miestnej časti Bodoház a schválilo odkúpenie už vybudovaného verejného osvetlenia firmy Lignus s.r.o. za 1,20 Eur.
Zabezpečí režim svietenia obdobne ako
je v obci Kráľová pri Senci. Po dohode
s obyvateľmi uvedenej lokality v prvej
etape bude sa svietiť na 6 pouličných
svietidlách až do odvolania. Súhlasilo
s označením lokality dopravným značením tak aby bolo zabezpečené dopravnými a informačnými tabuľami /
doriešiť vodorovné značenie pri zákaze
predbiehania na hlavnej ceste smer Tureň/. Súhlasilo so zriadením autobusovej zástavky pri miestnej časti Bodoház.

19

Informatórium
Uznesením č. 86 OZ schválilo výsledky hospodárenia obce Kráľová pri
Senci v roku 2011. V rámci územných
zmien OZ po prerokovaní schválilo doplnenie ďalšej lokality v rámci zmien
a doplnkov k ÚP obce Kráľová pri Senci
s využitím na bývanie a to par. č. 259/1–
259/10, 259/16 kat. územie Krmeš o výmere 42 915 m2 a neschválilo zaradenie
par.č. 1556/62 kat. územie Kráľová pri
Senci do ÚP obce – zmeny a doplnky.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej
pri Senci zobralo na vedomie informáciu o založení Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Regiónu Senec, jej
registráciu a zloženie jej orgánov, kde
je členom aj obec Kráľová pri Senci.
Následne OZ schválilo a/ predloženie
Žiadosti o NFP v rámci výzvy OPSK
za účelom realizácie projektu Centrálny park, priľahlé chodníky a spevnené
plochy v obci Kráľová pri Senci (podľa projektovej dokumentácie Ing. Jitky
Míčovej a spoluautora Ing. Pavla Komára), ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – opatrenie 1.1.2.; b/
zabezpečenie realizácie projektu obcou
Kráľová pri Senci počas celej doby jeho
realizácie; c/ spolufinancovanie projektu Centrálny park, priľahlé chodníky
a spevnené plochy v obci Kráľová pri
Senci z vlastných prostriedkov obce
vo výške minimálne 5% (30.606,50 €)
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt stanovených žiadateľom t.j. vo
výške 612.129,93 €.zo štrukturálnych
fondov EU na základe pilotnej výzvy
MVRR RR .
V rámci uznesenia č.90 OZ zobralo na vedomie informáciu kontrolórky
obce Ing. Eriky Petrikovej za činnosť
v roku 2011a schválilo plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012. Nasledovným uznesením schválilo predaj
turistickej ubytovne vo vlastníctve
Združenia Podhradsko - kráľovského
podľa znaleckého posudku vo výške
64 000,- Eur. Odporúča uskutočniť
predaj nehnuteľnosti verejnou obchodnou súťažou (vestník).
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Dňa 14.6.2012 sa uskutočnilo 10.
riadne zasadnutie OZ, na ktorom
sa zúčastnilo 7 poslancov. Na úvod
schválilo overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu. Uznesením č. 94 zobralo na vedomie informáciu z rokovania komisie pre výstavbu, dopravu
a životné prostredie pri OZ a uznesením č. 95 informáciu predsedníčky
finančno-právnej komisie Ing. Kataríny Smieškovej o stanovisku hlavnej
kontrolórky obce Ing. Eriky Petrikovej
k záverečnému účtu za rok 2011 a o
správe audítorky Ing. Lucie Novákovej
z 31.5.2012 o overení ročnej účtovnej
závierky k 31.12.2011. Zároveň schválilo záverečný účet obce Kráľová pri
Senci za rok 2011. Uznesením č. 96
OZ zobralo na vedomie zriadenie Rady
školy pri ZŠ a MŠ v Kráľovej pri Senci
a delegovalo za obec do Rady školy pri
ZŠ poslancov Ing. Katarínu Smieškovú,
Prof. Miroslava Daniša a zamestnanca
obce Ing. Tibora Filipoviča. Ďalej do
Rady školy pri MŠ delegovalo za obec
poslanca Juraja Deáka. V ďalšom bode
rokovania OZ zobralo na vedomie žiadosť obyvateľov Kráľovej pri Senci
osady Bodoház o premenovanie osady
na Bodov. Schválilo vytvorenie a pomenovanie miestnej časti Bodov ,resp.
Bodovo s názvom Kráľová pri Senci –
miestna časť Bodov – Bodovo. Odporučilo starostovi obce prejednať novú
úpravu s kompetentnými štátnymi
orgánmi. Uznesením č. 98 zobralo OZ
na vedomie informáciu starostu obce
o konanej akcii dňa 26.5.2012 - V. ročníku Kráľovských rybárskych pretekov
a večerným programom Majáles 2012.
Následne zobralo na vedomie informáciu starostu obce o predložených
žiadostiach na príslušné štátne a samosprávne orgány na finančný príspevok :
a/ Oprava strechy na OcU s požiadaním
o financovanie z Ministerstva financií
SR.; b/ Oprava strechy MŠ s požiadaním o financovanie z Bratislavského
samosprávneho kraja.; c/ Oplotenie MŠ
z požiadaním o poskytnutie materiálu z firmy RAVEN Považská Bystrica.
Uznesením č. 100 zobralo na vedomie

informáciu starostu obce o poskytnutí
finančného daru – 25 000,- EUR na II.etapu reštaurovania sochy Sv. Jána Nepomuckého od Nadácie SPP a uznesením
č. 101 informáciu starostu obce o realizovaní prác na Obecnom klube /maľovanie, výmena podlahy , čalúnenie stoličiek v počte 110 ks. Následne starosta
obce informoval OZ o položení asfaltového koberca firmou Cestné stavby Nitra na úseku od č.domu 72 - po č.domu
81, spolufinancované obcou, obyvateľmi ulice a sponzorom v hodnote 15 000
€, z toho obec 4 320,- € občania 3 928,€ a sponzor 6 752,- €. Uznesením č.103
OZ zobralo na vedomie poslanca Mgr.
Dušana Šeboka, aby obec preskúmala
a posúdila návrh zmluvy o zabezpečení investícií a úhrady platieb za verejné
osvetlenie firmou EcoLed Solutation
a.s. Bratislava, ktorá by mala záujem
o prevzatie do dlhodobého nájmu verejné osvetlenie v obci.
Následne OZ schválilo žiadosť firmy Javor spol. s.r.o na prevádzkovanie Pneuservisu v objekte Kráľová pri
Senci č. 685 s tým, že zabezpečí, aby
kamióny neprechádzali po obecných
cestách, ale len z cesty III. triedy Hrubá
Borša – Kostolná pri Dunaji.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej
pri Senci zobralo na vedomie zmluvu
o poskytnutí služieb – automat na teplé nápoje v ZS predloženú Jánom Pecníkom s tým, že nájomné za energie a
vodu bude stanovená podľa prepočtu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie požiadavku poslanca a predsedu
MŠK Mgr. Dušana Šeboka na opravu
a modernizáciu WC a šatne v objekte
športového areálu. MŠK predloží návrh
na rozsah prác. Na záver rokovania OZ
schválilo plat starostu od 1.júna 2012
v súlade zo zákonom č. 154/2011 Z.z.,
zo dňa 17.mája 2011, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov obcí
tak, že pozostáva zo základného platu
určeného podľa tabuľky o počte obyvateľov / od 1001– 3000 obyvateľov – 1,98
násobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve/ upravený o 40%.
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