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Informatórium

Milí čitatelia Kráľovských zvestí, aj vy máte niekedy
pocit, že čas letí akosi prirýchlo? Ja som si to uvedomil aj
dnes, pri písaní týchto riadkov. Dnešný úvodník je totiž
mojím posledným v tomto volebnom období. Vedie ma
to k zamysleniu sa nad tým, čo všetko sa nám podarilo
za tie štyri roky vybudovať, ale aj nad tým, čo sme zatiaľ
zrealizovať nestihli. Môžem s uspokojením povedať, že
sme počas celého volebného obdobia postupne úspešne ukončili veľké
množstvo užitočných projektov, ktoré významne prispeli k zlepšeniu
kvality života v Kráľovej pri Senci.
V tomto trende sa nesie aj rok 2018. Zrealizovali sme mnohé projekty a pokračovali sme tak v trende zveľaďovania obce. Opravili sme
budovu hasičskej zbrojnice aj prostredníctvom zdrojov z Ministerstva
vnútra. Za pomoci finančných prostriedkov z Bratislavského samosprávneho kraja sme vybudovali trhovisko v centre obce. Z vlastných
zdrojov sme dokončili rekonštrukciu prvého poschodia budovy obecného úradu a do vynovených priestorov sme dočasne umiestnili triedu
predškolákov našej materskej školy. S výraznou pomocou podnikateľov
z našej obce sme opravili Récku cestu a časť cesty v Tehelni, za čo ďakujeme spoločnostiam AUSTRIA BETON WERK s.r.o., JAVOR spol.
s r.o., AGROMAČAJ a.s. a Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri
Senci. Aktuálne v letnom období rekonštruujeme kúpeľne v materskej
škole. Začali sme realizovať výmenu multifunkčného povrchu na ihrisku v základnej škole z projektu a financií Úradu vlády SR. Spracovanie zeleného odpadu zjednodušia kompostéry, ktoré zaobstarávame
vďaka úspechu v podanom projekte na Ministerstve životného prostredia. Z Environmentálneho fondu sa nám podarilo získať príspevok na
zlepšenie kvality ovzdušia zakúpením stroja na zametanie, umývanie
chodníkov a ciest, nádrže na vodu a vysadením 400 stromov. Boli sme
úspešní aj v projekte Ministerstva pôdohospodárstva na obnovu učební
a vďaka nemu vybudujeme v základnej škole polytechnickú učebňu,
chemicko-fyzikálnu učebňu, školskú knižnicu a jazykové učebne.
Veľkým projektom do budúcna je vybudovanie čistiarne odpadových vôd a kanalizácie. Máme spracované projekty pre územné
rozhodnutie, bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie a začíname majetkové usporiadanie pozemkov pre vedenie
kanalizácie. Predpokladáme, že stavebné povolenie by mohlo byť
vydané začiatkom roka 2019.
Do konca tohto roka zavedie súkromná spoločnosť v obci optický
internet a prostredníctvom ich siete, s cieľom zvýšenia bezpečnosti
v Kráľovej pri Senci, zavedieme kamerový systém, ktorý bude monitorovať viaceré miesta v obci. S rovnakým cieľom sme uzavreli aj
zmluvu so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá pre nás zabezpečuje, okrem iného, dozor na prechode pre chodcov pri základnej
škole, ale aj odchyt túlavých zvierat.
Sprevádzkovali sme novú internetovú stránku obce a veríme,
že jej modernizáciou sme pomohli tomu, aby každý jednoducho
a rýchlo si našiel hľadané informácie. V tejto súvislosti by som rád
poďakoval občanom, ktorí sa na nás obracajú so svojimi podnetmi
a návrhmi, týkajúcimi sa života v našej obci. Sú veľkým prínosom
pri plánovaní obecných aktivít a investícií. Spätná väzba od našich
občanov je pre nás skutočne dôležitá.
Veľmi ma tešia aj mimoriadne pozitívne ohlasy návštevníkov
Kráľovej pri Senci, ktorí chvália jej čistotu a upravenosť.Veľká
vďaka v neposlednom rade patrí všetkým tým občanom, spoločenským organizáciám, podnikateľom a spoločnostiam, ktorí akoukoľvek formou prispeli k rozvoju našej obce. A samozrejme ďakujem
poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce za výbornú spoluprácu počas uplynulých rokov.
Na záver chcem len pripomenúť, že sa teším na stretnutie s Vami
na Kráľovskej slávnosti v septembri. Verím, že program dvojdňovej
slávnosti Vás zaujme a dopomôže k príjemnej atmosfére osláv.
JUDr. Dušan Šebok
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Prvá svetová vojna a legionári
z Kráľovej v Rusku
Miroslav Daniš
Prvá svetová vojna v rokoch 19141918 priniesla našej obci veľké strádanie nielen v podobe zhoršených
ekonomických pomerov, ale množstvo mladých mužov muselo narukovať na frontové línie po celej Európe
v rámci rakúsko-uhorskej armády.
Samotný začiatok vojny občania zaregistrovali bubnovaním po dedine
(v tom čase boli ešte Krmeš a Kráľová dve samostatné obce a bubnovalo sa v oboch) a hlásnik oznámil,
že všetci vojaci v zálohe do 38 rokov
sú povinní behom 48 hodín nastúpiť
vojenskú službu. Chlapi sa teda lúčili
s rodinami a v smútku ešte stále dúfali, že o pár týždňov budú doma. Vojna sa však pretiahla na štyri roky a už
po roku vojny (1915) sa pre nedostatok vojakov a straty na bojiskách
regrutovali do armády aj mladíci vo
veku od 18 rokov. Trpeli a zomierali
muži na fronte, no ťažký život mali aj
tí, čo ostali doma - ženy, deti a staršia
generácia. Nebolo potravín, nebolo ťažných zvierat, najmä koní, ktoré štát zrekvíroval pre účely armády
a na poliach bolo treba pracovať od
skorého rána do noci. Zo zachovanej
frontovej korešpondencie sa dozvedáme viaceré mená našich spoluobčanov, ktorí narukovali a bojovali:
Andrej, Michal a František Štiglic,
Elek Heriban, Ján a Jozef Makovský,
Ľudovít, Anton a František Tóthovci,
Rudolf Minárik, František a Ján Jankovič, Emil Tršák, Michal Kormanovič, Jozef Kopecký, Michal Rakús, Ján
Takáč, Ján Koiš, Alfonz Tuchscher
a ďalší. Mnohí bojovali na talianskom a francúzskom fronte (tu bol
zranený Jozef Makovský) a mnohí
na ruskom fronte. Najmä v prvej fáze
vojny keď došlo k bojovým stretom
rakúsko-uhorskej a ruskej armády
v Karpatoch sa mnohí Slováci dostali do ruského zajatia a viacerí z nich
potom žili a bojovali v Rusku až do
roku 1920. V rámci zajateckých táborov, odkiaľ boli potom prideľovaní na
rôzne verejné práce, podnikateľom
a farmárom na práce vo fabrikách
a v poľnohospodárstve. Po roku 1917
začali mnohí zo zajatcov vstupovať
v Rusku do radov československých

légií (obdobné jednotky našich légií
vznikli aj vo Francúzsku a v Taliansku, no ich význam a početnosť nebola tak veľká ako v Rusku). Význam
légií bol najmä z hľadiska budúceho
štátoprávneho vývoja Čechov a Slovákov, ktorí ak chceli mať po vojne
šancu vytvoriť si vlastný štát, museli
si už počas vojny vytvoriť armádu.
A tou boli práve légie v Taliansku,
Francúzsku a Rusku.
Problematika vzniku a pôsobenia Slovákov v československých légiách v Rusku je pre nás zaujímavá
i z hľadiska dejín našej obce. Viacerí
Kráľovčania a Krmešania boli nielen
v ruských zajateckých táboroch, ale
šiesti z nich boli aj legionármi. Títo sa
domov z vojny vrátili až v roku 1920,
kedy bola ich dlhá bojová epopeja
v Rusku ukončená návratom strastiplnou cestou zo Sibíri, loďou do Japonska, ďalej do USA, odtiaľ do Francúzska až nakoniec poväčšine pešo alebo
povozom do rodnej obce. Z databáz
vojenského archívu v Prahe sa nám
podarilo dopátrať k menám Jána Koiša (nar. 22. 4. 1877), Františka Štiglica (nar. 18. 4. 1892); Jána Jankoviča
(nar. 15. 1. 1881) Urbana Rystu (nar.
25.5.1893) ; Imricha Tótha (nar. 22. 1.
1879) a Alfonza Tuchschera.
V počiatočných fázach vytvárania
dobrovoľného česko – slovenského vojska v Rusku bolo v jej radoch
pomerne málo Slovákov. Situácia sa
zmenila príchodom veľkého počtu
Slovákov ako zajatcov rakúsko – uhorskej armády. Agitácia slovenských zajatcov do dobrovoľného vojska však
nebola ľahkou úlohou, pretože mnohí
z nich boli pod silným vplyvom svojich maďarských a nemeckých veliteľov a oslobodenie zo zajatia za cenu
vojenskej povinnosti v duchu myšlienky boja za česko – slovenskú štátnosť bola pre väčšinu z nich ťažko pochopiteľná. Jeden zo slovenských popredných legionárov a politikov Ivan
Markovič sa vyjadril, že spôsob akým
sa má pristupovať k zajatým Slovákom
aby vstupovali do česko – slovenského
vojska musí byť veľmi citlivý : „bolo ich
treba najskôr zobudiť, poučiť, povzbudiť, získať, bolo treba naliať do nich

František Štiglic na fotke z frontu, počas
prvej svetovej vojny (1916 )

najskôr ľudského a potom národného
sebavedomia a až keď sa toto stalo,
bolo účelné hovoriť pred nimi o vojenskej povinnosti. K tomu však, aby bolo
možné povzniesť slovenského zajatca
na ten stupeň ľudského a národného povedomia, ktorý by viedol k jeho
dobrovoľnému rozhodnutiu vstúpiť do
revolučného vojska, bolo ho treba predovšetkým vymaniť z područia maďarských, maďarónskych a nemeckých
dôstojníkov. Bolo ich treba vytiahnuť
zo zajateckých táborov, kde boli pomiešaní s Maďarmi a Nemcami a boli pod
ich vplyvom.“ O prístupe slovenských
zajatcov k myšlienke česko – slovenskej jednoty a rozdielnej miere národného povedomia u Slovákov a Čechov
slovenský legionár Imrich Čechovič
napísal: „Pre Slováka vstup do česko –
slovenskej dobrovoľnej armády iste si
vyžiadal mnohého rozmýšľania a úplného duševného prerodu. Málo bolo
takých Slovákov, ktorí si pri vstupe do
vojny uvedomili, že sú nútení osudom,
aby bratovražedným bojom znesvätili
svoj národný cit. Väčšina si toho neuvedomila vôbec a išla do vojny na rozkaz a bez reptania ako bezradný stroj,
podvoľujúci sa všetkému, či dobrému,
či zlému. Slováci získavali národné
uvedomenie najmä pod vplyvom Čechov. Česi sa vo veľkom hlásili do dobrovoľnej česko – slovenskej armády, čo
malo veľký vplyv aj na Slovákov… Bra-

História

tia Česi prežívali svoj národný vývoj už
doma za detských a junošských rokov.
U Slovákov bolo tomu naopak. Doma
bolo v nich národné povedomie násilím
ubité, mnohí dokonca boli naplnení
otravou zášti proti vlastnému rodu a tí,
ktorí sa počas vojny vplyvom bratov
Čechov národne obrodili, prežili tento
vývoj rýchle a to v dobe, keď už ľudské
srdce nebolo prosté rôznych osobných
záujmov, práve týchto sa človek ťažko zriekal, lebo musel obetovať všetko, i seba na oltár národa.“ Dôvodov,
prečo do česko – slovenského dobrovoľného vojska vstupovalo pomerne
málo zajatcov –Slovákov bolo viacero.
Nejednotnosť národného hnutia reprezentovaného viacerými spolkami,
ktoré nemali ujasnený spoločný záujem , nábor dobrovoľníkov v drvivej
väčšine robili českí emisári, čím agitácia u Slovákov väčšinou zlyhávala.
Príčiny, prečo Slováci nevstupovali do
vojska však bývali aj úplne prozaické
– strach, či nezáujem o veci politické .
Do procesu organizovania dobrovoľníckeho vojska v Rusku zasiahla februárová revolúcia v Rusku v roku 1917.
Dočasná vláda nebola príliš naklonená
perspektívou vzniku samostatných česko – slovenských jednotiek. Ruský minister vojny A. I. Gučkov sa k tejto otázke vyjadril v zmysle, že českí a slovenskí
zajatci sú pre Rusko oveľa dôležitejší
v priemyselných podnikoch ako na vojnovom poli. Jeho návrh, aby sa v Rusku
česko – slovenské jednotky neorganizovali neprešiel len zásluhou intervencie P.
N. Miljukova, ktorý sa zaslúžil o to, že
od marca 1917 bola pri veliteľstve kyjevského vojenského okruhu vytvorená
tzv. formačná komisia na čele s generálmajorom J. Červinkom. Zmeny vo vlád-

Obrnený vlak československých légií na Sibíri v Rusku.

nom kabinete Dočasnej vlády, v ktorej sa
ministrom vojny stal eser A.F. Kerenskij
znamenali opätovné zmrazenie procesu
formovania dobrovoľníckych česko-slovenských jednotiek, ktorí v nich hľadal
prepojenie na predrevolučné vládne
kruhy. Pred T. G. Masarykom, ktorý sa
v máji 1917 ujal vedenia česko – slovenského hnutia v Rusku vyvstala neľahká
úloha zmeniť tento nepriaznivý stav.
Zaslal Kerenskému memorandum, ktorým sa mu podarilo dosiahnuť zrušenie
rozkazu na rozpustenie česko – slovenskej brigády a korigovať nepriaznivú
mienku Dočasnej vlády na organizova-

Korešpodenčný lístok z frontu prvej svetovej vojny (Od Rudolfa Minárika Františkovi
Tóthovi)

nie česko–slovenského vojska v Rusku,
ktoré sa malo na základe dohody medzi
Ruskom a Francúzskom o poskytnutí
vojenskej pomoci na západnom fronte
presunúť po sformovaní do Francúzska.
K zmene postoja ruskej Dočasnej vlády
k česko – slovenským jednotkám prišlo
najmä po úspešnom boji česko – slovenskej brigády pri Zborove 2.7.1917.
Diplomatickým úsilím sa podarilo dosiahnuť povolenie k náboru v zajateckých táboroch kde sa sústreďovalo 200
– 250 tisíc zajatcov českej a slovenskej
národnosti (z toho asi 30 000 Slovákov).
Do leta 1917 sa v jednotkách sústredilo asi 7000 dobrovoľníkov a na jeseň
vstúpilo do česko – slovenského vojska
v Rusku ďalších skoro 10 000 bývalých
zajatcov. Takto sa po zborovskej bitke
okolo 1.čs. divízie, ktorú stiahli do tyla
frontu, začala postupne vytvárať 40 000
armáda (1. Čs. armádny zbor) a začalo
sa pomýšľať na vytvorenie 2. zboru. Nárastom počtu slovenských dobrovoľníkov – legionárov v česko – slovenskom
vojsku v druhej polovici roku 1917 sa
objavil nový „slovenský problém“, ktorý
sa týkal otázky, či majú byť Slováci zaraďovaní do novotvoriacich sa plukov
spolu s Čechmi, alebo majú byť koncentrovaní do samostatných slovenských oddielov. Týmto problémom sa
zaoberala samostatná porada 6. augusta
1917 v Borispole neďaleko Kyjeva, ktorá
sa zhodla na názore, že Slovákov treba
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sústrediť v rámci samostatného pešieho
pluku (7. peší pluk Tatranský). Podľa
nich vytvorenie samostatných slovenských jednotiek môže pozdvihnúť sebavedomie neuvedomelých Slovákov
v zajateckých táboroch a pritiahnuť ich
k vojenskej službe. Slovenská politická
reprezentácia sa následne opäť rozdelila na dva názorovo protichodné tábory.
Petrohradské vedenie (Hurban, Jesenský, Janček, Tajovský a ďalší) zastávalo
názor, že Slováci majú byť v plukoch
pomiešaní s Čechmi. Na druhej strane
stáli zástancovia sústreďovania Slovákov
do samostatných oddielov (V. Daxner).
Keď začiatkom novembra 1917
uchopili v Rusku moc boľševici, sovietska vláda sa rozhodla rokovať s Nemeckom a Rakúsko –Uhorskom o separátnom mieri. Uzavretím Brest-litovského mieru 3. 3. 1918 sa zmysel
pôsobenia česko – slovenských légií
v Rusku začal strácať. T.G. Masaryk vyhlásil česko – slovenské légie v Rusku
za súčasť česko – slovenského vojska
vo Francúzsku a dal im príkaz, aby sa
pripravili na odchod do Francúzska
cez Sibír a Vladivostok. Činnosť česko – slovenského zahraničného odboja
v Rusku sa dostalo pod priame vedenie
parížskej ČSNR a dostalo sa do novej
etapy svojho vývinu.
Najslávnejším bojovým oddielom
Slovákov bol 7. Tatranský strelecký
pluk, vytvorený v máji 1917 a sformujúci sa v ukrajinskom mestečku Berezany. Aj napriek zhateniu plánu o koncentráciu všetkých alebo aspoň väčšiny
Slovákov, aj tie štyri roty (9., 10., 11.,
12.) s najväčším počtom Slovákov sa
zúčastnili najvýznamnejších bojov
v rokoch 1918-1919. Keď v marci 1918
Nemci, ktorí išli na «pomoc Ukrajine»,
zablokovali dôležitý železničný uzol
Bachmač – tranzitné miesto všetkých
čs. jednotiek, odchádzajúcich na východ, rozhodol sa kapitán Kadlec (veliteľ 7. pluku) tento dôležitý strategický
bod ubrániť a umožniť tak priechod
ostatným jednotkám. K dispozícii mu
boli práve roty 6. a 7. pluku (9., 10.,
11.). Náročné operácie trvali od 8. do
13. marca a splnili svoj účel. Šesť Slovákov za to zaplatilo cenou najvyššou.
Jedným z nich bol Dušan Hatala – práporčík 10. roty 7. pluku – ktorého čin
v bitke bol všeobecne prijímaný medzi
súčasníkmi ako najstatočnejší individuálny výkon slovenského legionára.
Boje pri Bachmači trvali šesť dní. Až
10. 3., čiže na tretí deň sa čs. légiám
podarilo prelomiť nemeckú obranu.
A tým prvým vojakom, ktorý cez ňu

Parník Titan, ktorý evakuoval našich legionárov zo Sibíri (Vladivostok) do vlasti, cez
Japonsko, USA a Francúzsko v roku 1920

prešiel, bol práve Dušan Hatala. Navyše dosť netradičným spôsobom. Po vypovedaní pušky zaútočil sekerou a tak
prerazil nemecké šíky. Vzápätí bol zastrelený. Bol prvým mŕtvym dôstojníkom 7. pluku in memoriam menovaný
nadporučíkom.
Bitka pri Bachmači priniesla rozdelenie 7. pluku. Jedna jeho časť bola
medzi prvými jednotkami, ktoré dorazili do Vladivostoku. Táto časť 7.
pluku absolvovala náročné boje pri
Nikolsk-Ussurijsku, Spasskom a pri
Kaule na Ussuri, najslávnejšom boji
tejto jednotky. Tam sa odhodlalo 1466
legionárov (aj 11. a 12. rota) brániť trať
z Nikolsk-Ussurijska do Mandžurie
pre ostatné légie. Boľševikov pritom
bolo 9.500 a mali obrovskú prevahu
zbraní a munície. Len pre ilustráciu:
boľševici disponovali 26 delami, obrneným vlakom, 100 guľometmi, légie
mali 14 guľometov, 7 diel, 803 delových nábojov a 459 granátov. Obe
skupiny 7. pluku sa znova zlúčili 25.
septembra v Irkutsku.
Početne najväčšie zastúpenie (30%
dôstojníctvo, 69% mužstvo) mali
Slováci v 12. Štefánikovom pluku.
Bolo to najmä vďaka zlúčeniu s irkutským táborom. Viacerí pamätníci
uvádzajú, že generál Štefánik pri návšteve tábora vyslovil želanie vytvoriť
z neho slovenský pluk, s ktorým by
oslobodzoval slovenské územie. Nestalo sa a «kompromisom» bol práve
12. Štefánikov pluk. Zúčastňoval sa
na obranných bojoch na magistrále v rokoch 1919-20. Protivníkmi tu
boli rôzne partizánske a záškodnícke

(boľševické aj biele) skupiny. V máji
a júni 1919 museli byť proti nim vyslané špeciálne trestné výpravy, na
ktorých sa podieľal najmä 11. a 12.
pluk, tvoriace zadný voj légií.
Imrich Iliš – slovenský legionár 3.
pluku ,vo svojich spomienkach povedal: «Čechov bolo viac a možno boli
aktívnejší, ale Slováci dali všetko, čo
mohli a vedeli dať!»
Na tisíce kilometrov dlhých pochodoch ukrajinskými stepami, stredoázijskými púšťami a sibírskymi
tajgami, v zajatí, v chaose porevolučného Ruska, medzi Nemcami, Maďarmi, Rusmi, v bojoch s nimi a ešte
mnohými inými, v búrke vlastných
pocitov si budovali Slováci svoje
vlastné rozumové priority a duševné mantinely, ktoré väčšina Čechov
mala už predtým.
Použitá literatúra:
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Každá rozlúčka je pre človeka bolestná, no tá posledná, zanecháva na srdci
a duši trvalé následky. Pre rodinu, príbuzných, priateľov ale aj spoluobčanov.
Najmä pri človeku, ktorý bol nielen rodákom obce, ale aj dlhoročným organizátorom diania okolo nás, ktorý sa aktívne zaujímal nielen o svoje, ale aj veci
verejné . Ak sa spojí dokopy ľudskosť
a ochota pomáhať, rozlúčka je bolestná.
Pán Ľudovít Čapla patril práve medzi
takýchto nezanedbateľných a v pozitívnom význame viditeľných ľudí s pevným názorom a neoblomnou náturou.
Vždy bol za dobrú vec a pomohol všade
tam, kam dovidel, že pomoc je potrebná. Aj jeho najbližší, manželka Helena,
dcéry Zuzka a Martina, vnuk Eden,
jeho súrodenci s rodinami mu poslali
do neba pozdrav so slovami:
Bol si ten, kto pri nás vždy stál, bez
ohľadu na to, akú chybu sme spravili,
bol si ten čo nás vždy podržal, keď sme
to potrebovali, bol si ten čo nám ponúkol
rameno, keď sme si potrebovali poplakať,
bol si ten, ktorý nás mal rád a obetoval
všetko preto, aby sme boli šťastní.
Ľudovít Čapla sa narodil 7. decembra
1944 v Kráľovej pri Senci. V ťažkých časoch končiacej sa druhej svetovej vojny
to nemali jeho rodičia ľahké, no postupne priviedli na svet osem detí. Ľudovít
ukončil základnú školu v rodnej obci

a potom sa rozhodol študovať za tesára
na Strednom odbornom učilišti Pozemné stavby. K remeslu mal vždy blízko, no
neuspokojil sa s bežnou tesárskou praxou a koncom 60. tych rokov absolvoval Strednú stavebnú školu s maturitou
v Trnave. V mladosti bol zanieteným
športovcom. Hral za miestny futbalový klub v Kráľovej a hokej za mužstvo
Stavbár Pozemné stavby. Po získaní maturity sa stal odborným učiteľom - majstrom odborného výcviku na strednom
odbornom učilišti. Jeho prirodzená danosť a schopnosť pracovať s ľuďmi, organizovať prácu a pritom riadiť ľudí citlivo
a kamarátsky, ho predurčili na pracovné
pozície vedúceho. V Hydrostave Bratislava pracoval ako vedúci pracovnej skupiny. Stavali také významné stavby ako
vodnú nádrž Gabčíkovo, či diaľničné
prepojenie medzi Bratislavou a Prahou.
Neskôr bol vedúcim pracovnej skupiny
v podniku SEMEX Kráľová pri Senci.
Svoje pracovné aktivity ukončil ako súkromný podnikateľ v oblasti stavebníctva
a stavebného dozoru.
Okrem práce, rodiny a priateľov bol
jeho celoživotnou záľubou chov poštových holubov. Dlhé roky vykonával
funkciu predsedu miestnej organizácie
holubárov a zaslúžil sa o jeho vynikajúce výsledky na celoslovenskej úrovni.
Organizoval a spolu s klubom sa pravidelne zúčastňoval holubárskych súťaží,
kde dosiahol výborné výsledky v rámci
celej oblasti. Jeho najväčším holubárskym úspechom bola účasť na Európskej výstave poštových holubov v Budapešti, na ktorej jeho holub reprezentoval Slovensko v kategórii super dlhých
tratí a umiestnil sa na druhom mieste.
Ako predseda holubárov aktivizoval
činnosť klubu aj smerom k pomoci našej obci. Holubári pravidelne organizo-

vali brigády v prospech zveľaďovania
životného prostredia. V 90. tych rokoch
20.storočia pôsobil Ľ. Čapla v našej
obci aj ako poslanec obecného zastupiteľstva. Svojím hlasom vždy presadzoval pozitívne kroky v prospech rozvoja
obce. Bol napríklad jedným z iniciátorov organizovania obecných podujatí
v Krmeši – Krmešského adventu, ktorý
sa stal už tradičným podujatím v obci.
Niekoľko rokov bol členom redakčnej
rady aj našich Kráľovských zvestí.
Svoju energiu športovca v penzijnom
veku sústredil na pomoc pri usporadúvaní MS a ME v kulturistike, fitness
a silovom trojboji. Bol členom organizačného výboru, za čo mu bola v roku
2008 udelená bronzová medaila IFBB.
Na sklonku júla 2018 sa za zdanlivo
prozaickým životom Ľudovíta Čaplu
zavrela brána. Ostali spomienky ale aj
skutky, pretavené do našej úcty k jeho
životu.

Nekrológ

ROZLÚČKA
S ĽUDOVÍTOM ČAPLOM

Miroslav Daniš

Vedeckí pracovníci v Tichomorí urobili zaujímavý pokus. Na jednom z ostrovov zoskupenia ostrovov Midway je
vojenské letisko. Toto letisko ohrozovali kolónie albatrosov. Preto zoológovia chceli vtákov premiestniť na také
miesto, odkiaľ by určite nenašli cestu späť a letisko by už neohrozovali. Na skúšku vybrali osemnásť dospelých
albatrosov. Letecky ich dopravili na všetky svetové strany až 5 tisíc kilometrov ďaleko. Pokus sa skončil
neúspechom, pretože vtáky o 10-15 dní boli naspäť. Poznali cestu domov, svoj cieľ.
A ako je to s nami? Náš život sa veľmi podobá lodi, ktorá vyplávala z prístavu na široké vody oceánu života.
Tá loď nebola však vyrobená preto, aby plávala krížom- krážom kam ju povedie vietor, ale aby priplávala k cieľu
a bezpečne tam pristála. Kde je môj cieľ? Čo chcem vo svojom živote dosiahnuť? Kde je môj domov? O tom sa
v svojom životnom príbehu rozhodujeme my sami svojou slobodnou vôľou. Želám múdre a pevné rozhodnutia.
Tomáš Kuľka
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Duchovné zamyslenie

5
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V duchu tradície
stavania mája

6

Už po stáročia je na našom území známa tradícia stavania mája. V našej obci
ju pamätajú aj tí najstarší a jeho význam
a obsah bol až takmer do konca 20. storočia s blížiacim sa mesiacom máj viac
než symbolický.
Máje stáli pri každom dome kde
bývala slobodná dievka a mala frajera.
Ako sa blížil prvý máj stúpala nervozita vydajachtivých dievčat. Mládenci
prejavovali svoj záujem o konkrétnu
dievčinu postavením mája. Mládenci
stavali spoločný máj všetkým dievkam
v strede dediny, alebo pri krčme, či požiarnej zbrojnici, ale stavali ho aj každý, kto mal záujem o konkrétnu devu.
Voľakedy bolo hanbou mládenca, keby
svojej milej nepostavil máj a pre dievku
hanba na celý rok, keby ho nemala pri
dome. Až do polovice 16. storočia, keď
cirkev zaviedla povinný cirkevný sobáš,
mohlo mať postavenie mája tej ktorej
dievke dokonca až právny význam záväzku k manželstvu. Postupne tak vážny význam stavania máju sa strácal, no
jeho postavenie pred dom dievky, či
menšieho májika na streche domu, bolo
prejavom vážneho záujmu mládenca
o dievku až do druhej polovice minulého storočia.
Mládenci v noci na prvého mája chodili po dedine zo zelenými stromčekmi
vyzdobenými stužkami a nespali ani
dievky, plné očakávania. Ak mala dievka
frajera už vopred mu poslala šatku, ktorú pripevnil ne ihličnatý stromček, alebo
brezu. Ostatné dievky, ktoré o vážnych
úmysloch mládencov netušili len pota-

jomky a nervózne vyčkávali, či niektorí
z mládencov sa neobjaví aj s májom.
Ráno sa dedina zobúdzala vyzdobená májmi. Mládenci vrcholce ihličnatých
stromčekov alebo listnatých stromov
(najčastejšie breza či topoľ) pripevňovali
na rôzne žrde, koly a podobne, dokonca
stavali i celý strom, ktorý zdola očistili
a vrchol nechali. Potom máj zdobili, najčastejšie stužkami a na vrchol vešali i fľašu páleného. Tú potom vypili na konci
mesiaca, keď sa máje dali dolu. Za postavenie mája pozývali rodičia dievky mládenca s kamarátmi do domu a náležite
ich pohostili. Dievka potom mládencovi
pripla na klobúk pierko a frajer schválený rodičmi už mohol považovať ich vzťah
za spečatený a odobrený. Keď máje stáli,
tradične sa mládež až do rána zabávala
na tancovačkách v chotároch obcí.
Tradícia stavania májov mala teda
v našej histórii pomerne veľký význam
pri nadväzovaní partnerských vzťahov
a v celoročnom kolobehu sviatkov patrila k tým najobľúbenejším a najrušnejším. Prinášala však aj mnoho bitiek
a šarvátok medzi mládencami domácimi a mládencami z okolitých dedín,
ktorí si často hľadali nevesty z blízkeho
okolia. Nebolo ničím výnimočným keď
májové veselice prerástli do bitiek jednotlivých skupiniek mládencov. Takéto
bitky však mali nádych čestných súbojov a slúžili ku cti toho ktorého mládenca, chrániaceho svoj záujem o vyvolenú
dievku.
Posledné roky v našej obci udržiavala
tradíciu stavania mája organizácia Dob-

rovoľného hasičského zboru. Máj stavali
pri miestnej požiarnej zbrojnici a súčasťou jeho stavania bol i majáles. Tento
rok bolo po prvý krát zaradené stavanie
mája medzi kultúrno-spoločenské podujatia obce na podnet mladých aktivistov
pod vedením K. Smorádkovej. 30. apríla
navečer na Sigotke vyrástol obecný máj.
Hrala cimbalová muzika Rastičanka,
nalievalo sa pálené a dobrá nálada pri
diskotékových tónoch sa pretiahla do
neskorých nočných hodín. Prvého júna
sa potom v rámci osláv Dňa detí uskutočnilo slávnostné skladanie mája.
Veríme že sa do našej dediny opäť
vráti stavanie májov nielen v podobe
obecného podujatia na Sigotke, ale že sa
zobudí mladícka vášeň rozkvitajúcej jari
a lásky aj medzi našou mládežou a o rok
vyrastú máje, hoci len symbolické aj
nad strechami zaľúbených párov, ktoré
možno dávajú prednosť internetovej komunikácii na sociálnych sieťach, no rozkvitnutý máj by určite privítala i nejedna
romantická duša mladej devy na našom
vidieku.

Miroslav Daniš
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O činnosti MS SČK v našej obci

Vážení a milí červenokrížski priatelia, dobrovoľníci, priaznivci a podporovatelia MS
SČK. Uplynulo šesť mesiacov od posledného bilancovania činnosti našej práce.
MS SČK žije bohatým životom. Pomoc
druhým je našou neodmysliteľnou, aj keď
nie vždy jednoduchou cestou. Žijeme vo
veľmi uponáhľanej dobe, v ktorej nie vždy
víťazí dobro, láska a spravodlivosť, ale našim záujmom je pomáhať ľuďom a podať
im pomocnú ruku vždy, keď to potrebujú.
Našim prvým princípom je ľudskosť, ktorá
predchádza a zmierňuje utrpenie. Naším
cieľom je chrániť zdravie, život a vážiť si
človeka. Nestrannosť a tolerancia znamená, že naša ľudskosť sa netýka len najbližších, ale všetkých - celej spoločnosti.
V januári sme začali činnosť výročnou
členskou schôdzou, na ktorej sme zhodnotili celý rok 2017 a prijali sme plán na
tento rok, ktorý sa snažíme čo najlepšie
plniť. Mali sme aj odber krvi, ktorého sa
zúčastnilo 37 darcov krvi. V jeden pekný, aprílový, piatkový večer si 25 našich
členov pripomenulo pamiatku na Karola
Duchoňa v programe pod názvom Kantiléna.
V máji sme sa vybrali pozrieť pamiatky
a obdivovať krásu Prahy, hlavného mesta

nášho najbližšieho suseda, Českej republiky. Boli to pekné tri dni, ktoré splnili očakávania všetkých. Koncom mesiaca máj sa
v Senci konala súťaž v poskytovaní prvej
pomoci detí základných škôl z okresu Senec a Pezinok. Tejto súťaže sa zúčastnili dve
družstvá našej základnej školy, kde družstvo
DMZ I. sa umiestnilo na štvrtom mieste
a družstvo DMZ II. na krásnom druhom
mieste. Všetkým deťom gratulujeme a pani
učiteľke ďakujeme za celoročnú prípravu.
Veru sa nemusíme báť o našu zdravotnú
bezpečnosť v budúcnosti. Naše deti nás
budú vedieť zachrániť a poskytnúť prvú
pomoc. Tieto činnosti sme mali možnosť
si vyskúšať s deťmi aj počas osláv MDD,
kde sme mali svoj stánok a deti predvádzali
svoje vedomosti o prvej pomoci. V máji sa
konal aj druhý plánovaný odber MOJKou,
ktorého sa zúčastnilo rekordných 43 darcov
krvi. Vzišli nám z neho ďalší nový držitelia striebornej, zlatej a diamantovej plakety
MUDr. J. Jánského. Všetkým darcom patrí
veľké ĎAKUJEM!
Pre miestnu organizáciu sme si tohto
roku zakúpili stan s logom Červeného kríža, aby sme boli viac na očiach, takže keď
nás niekde uvidíte, pristavte sa a my vám
vždy poradíme a pomôžeme. Všetko čo

robíme, robíme pre každého jedného z vás,
nie pre seba.
Každý môže v rámci svojich schopnosti
a možností urobiť niečo pre to, aby pomohol dobrej veci a urobil tento svet krajším:
povedal jeden zo zakladateľov ČK, Henry
Dunant. Netreba mať žiadne mimoriadne
schopnosti, ani veľa času. Stačí iba podať
ruku a úsmev. Je to iba časť toho, čo denne dávame našim deťom, súrodencom,
rodičom a starým rodičom. Ponúknime
to občas aj cudziemu človeku, o ktorého
nikto iný nestojí. Váš úsmev si zapamätá
a poteší ho hoci len na chvíľu a bude vám
vďačný.
Počas letných dovoleniek vám prajem
najmä zdravie a aby sme sa všetci vrátili
šťastne domov.
A nakoniec naša letná pozvánka!
Poslednú augustovú sobotu pre vás pripravujeme športový deň. Táto naša akcia
bude sprievodná počas súťaže vo varení
gulášu. Všetkých vás srdečne pozývame.
Športovo sa nalaďte: malí, veľkí, starší
i mladší. Pre každého sa nájde disciplína
šitá na mieru. V každej kategórii budú prví
traja ocenení rôznymi cenami. Tešíme sa
na vás!
Jarmila Koišová

Život okolo nás

Všetko čo robíme,
robíme pre každého z Vás

Z činnosti dobrovoľných hasičov
V marci sme sa stretli na výročnej
členskej schôdzi, kde sme zhodnotili
svoju činnosť za uplynulý rok 2017.
Ten bol veľmi úspešný tak z hľadiska
prevencie, súťaží dospelých a detí ako
aj kultúrnym životom. Počas schôdze
boli odovzdané aj dekréty o povýšení
niektorých našich členovia do vyšších
hodností podľa zásluh. V rámci rokovania sme si vytýčili ciele a plány na
rok 2018, ktoré postupne plníme.
Dňa 27.3.2018 sme okolo deviatej
hodiny večer boli privolaní operačným
strediskom k požiaru. Horel breh tzv.
Strieborného jazera v Senci. Štyria naši
členovia išli k požiaru, avšak oheň bol už
zlikvidovaný profesionálnymi hasičmi zo
Senca.
V apríli tradične začíname súťažami.
Zúčastnili sme sa na brannom preteku
detí v Malinove. V peknom prostredí
kaštieľa si tu naša mládež odbehla cca 3
km a popri tom na 8 stanovištiach plnili stanovené úlohy ako streľba zo vzduchovky, viazanie uzlov, teória z požiarnej

ochrany, znalosti o dopravných značkách, ošetrenie raneného...
V sobotu, 21. apríla sme boli na nohách už od skorého rána. Členovia
DHZ sa zúčastnili taktického cvičenia
v Moste pri Bratislave, ktoré bolo zamerané na vytváranie útočného vedenia
posádok 1+4, na bezpečnosť práce pri
zásahu a na čerpanie a dopravu vody.
V tú istú soboru sme ešte trénovali s našimi deťmi útok s vodou, nakoľko o týždeň sa mali zúčastniť súťaže v Gáni. Na
branný pretek sme mali vytvorené tri
hliadky: dve staršie a jednu mladšiu.
Tá mladšia obsadila v silnej konkurencii
3. miesto. Popoludní sa na konala súťaž
v požiarnom útoku kde sme mali zastúpenie v chlapčenskej aj dievčenskej kategórii. Súťaž dopadla ideálne. Dievčatá aj
chlapci obsadili 1.miesta. Čo teda k tomu
dodať? Len poďakovanie deťom, ktoré robia dobré meno našej DHZ aj obci
Kráľová pri Senci. Ďakujeme aj rodičom
za dôveru , ďakujeme nášmu servismanovi „Kameňovi“ za pravidelnú a skvelú
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Tak ako máme v názve, sme dobrovoľná
organizácia. Naši členovia sú hrdí na to, že
sú hasiči a venujú tejto činnosti obrovskú
dávku svojho voľného času bez nároku na
akúkoľvek odmenu. Dovoľte mi, aby som
vás touto cestou poinformovala o činnosti
dobrovoľných hasičov v Kráľovej pri Senci.
Začiatkom roka (2.2.2018) sme zorganizovali tradičnú hasičskú zábavu.
Spoločným prípitkom ju doslova odštartovali naša predsedníčka a veliteľ DHZ.
Potom prišli na rad fantastickí tanečníci
z centra tanca KTC Bratislava. Po chutnej večeri sme si dobre zatancovali pod
hudobnou taktovkou skupiny Rigo Band.
O polnoci prišla na rad bohatá tombola.
Vyhral hádam každý. Všetci sa už tešíme
na ďalší ročník.
Tento rok sa v spolupráci s obcou
podarilo získať financie na opravu hasičskej zbrojnice. Práce začali 24. februára,
kedy na budove nainštalovali novú, modernejšiu rolovaciu bránu. Naši členovia
boli nápomocní aj pri kopaní základov .
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Na návšteve škôlky
V rámci hasičskej organizácie sa rozhodovalo o založení Západoslovenskej
hasičskej ligy pre deti. Zúčastnili sme sa
schôdze a odsúhlasili sme založenie ligy.
Do súťaží sme sa prihlásili s dvoma družstvami: dievčenským a chlapčenským.
Súťaží sa v požiarnom útoku a v štafete. Absolvovali sme už tri ligové kolá
a obom našim družstvám sa darí. V útoku patríme medzi najlepších, len štafetu
musíme zlepšovať.
Naši muži aj ženy sa zúčastňujú pohárových súťaží, boli napríklad v Šenkviciach, kde ženy boli s výborným časom na
druhom mieste. Ďalej súťažili napríklad
v Suchej nad Parnou, v Jarovciach, v Pate,
v Sládkovičove, či v Hrnčiarovciach nad
Parnou.
21. júla sme opäť brigádovali, aby
sme už čoskoro kultúrne bývali vo vynovenej požiarnej zbrojnici. Od februára sme začali s prerábaním a hoci sme
ešte nie úplne hotoví, pohľad na budovu
už teraz stojí zato. Vždy sme v podstate

Život okolo nás
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údržbu našich mašín. Úvod sezóny nám
vyšiel prekrásne a snáď takto budeme
pokračovať celú sezónu. V neposlednom
rade ďakujeme aj Vierke a Bronke za prácu a tréning .
Posledný aprílový deň sa v našej obci
staval „Máj“. Naši členovia pre občanov
pripravili výbornú cigánsku, chutné langoše ako aj ďalšie občerstvenie.
V tomto roku sme o niečo skôr navštívili materskú školu. Na túto návštevu sa
už tradične tešia všetky deti a sú doslova
vo vytržení z toho, že k nim prídu hasiči.
Nakoľko sa počet škôlkarov stále zvyšuje,
museli sme sa aj my rozdeliť na dve skupiny. Jedna bola v triede a prednášala deťom
o hasičoch a ich činnosti, napríklad o tom
ako sa správať pri spozorovaní požiaru.
Ďalšia skupina detí mala vyhlásený požiarny poplach a musela si nacvičiť odchod zo
škôlky. Išli na ihrisko, kde pre nich boli pripravené prekážkové dráhy, hadice na striekanie vody a hlavne hasičské auto Iveco,
do ktorého mohli vojsť a prezrieť si v ňom
celé príslušenstvo. Za túto návštevu sme od
detí dostali krásny, ručne maľovaný obraz
sv. Floriána, patróna hasičov. Dali sme si
ho zarámovať (ďakujeme za rámovanie p.
Sedlárikovi) a vyvesíme ho do obnovenej
hasičovne. Už na druhý deň po návšteve
materskej školy sme mali brigádu. Natieralo sa zábradlie na veži, aby sa mohlo začať
s jej opravou.
22.mája sa uskutočnila prvá v tomto
roku a hneď nočná súťaž chlapcov vo
Veľkých Úľanoch. 31. mája sme v spolupráci s detskou organizáciou Fénix,
Červeným krížom a ďalšími organizáciami organizovali deň detí. Pripravili sme
pre nich prekážky, umožnili im prezrieť
si hasičské auto a za správne prekonanie
prekážok sme ich obdarili sladkosťami.
2. júna sa naše deti zúčastnili pohárovej súťaže v Reci. Bola organizovaná vlastne ako oslava Dňa detí. Našim družstvám
sa veľmi darilo a priniesli domov tri pohárové umiestnenia a každý z nich získal
aj medailu. 15. júna sa konala nočná súťaž v Blatnom. Išli tam dve naše družstvá,
muži aj ženy. Ženy zvíťazili a priniesli domov krásny pohár. Chlapci tiež nesklamali, ale ešte majú čo zlepšovať.
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Počas taktického cvičenia

Družstvo mužov

mali šťastie na starostlivých a pre hasičov
prajných starostov obce a takým je aj ten
súčasný, pán Dušan Šebok. Aj touto cestou mu ďakujeme za vynovenú požiarnu
zbrojnicu. Sotva by sme boli v takých
priestoroch ako sme dnes. Pomoc nám
opäť neodmietol ani Tomáš Salay s firmy
FIF. Ďakujeme touto cestou i jemu. Samozrejme chceme poďakovať všetkým,
ktorí nás podporujú a pomáhajú. Určite
nám vaša pomoc a podpora príde vhod
i v budúcnosti.
Zároveň by som Vás chcela pozvať na
hasičské súťaže, ktoré budú v našej obci
v najbližších mesiacoch a to na detskú
súťaž 8. septembra 2018 a tradičný Kráľovský pohár (22.septembra 2018) . Taktiež Vás srdečne pozývame na slávnostné
odovzdanie zrekonštruovanej hasičovne,
spojené s oslavami 120. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v Kráľovej pri Senci.

Viera Gašparová

Hrozivé zábery z televíznych
správ, obrazy neudržateľného
množstva odpadu v Ázii
alebo na Sicílii či v Grécku
môžu pôsobiť katastroficky,
ale bežný človek v Kráľovej
na to môže povedať - no a čo.
Veď to je kdesi ďaleko odo
mňa. Pritom za strašidelnými
obrazmi netreba ísť ani tak
ďaleko. Stačí sa pozrieť na
to, čo sa deje priamo u nás,
v našej obci.

zaznamenať každý aj voľným okom,
keď v určenú stredu v mesiaci vidí
popri ceste vrecia s vytriedenými plastovými obalmi. Za posledný rok ich počet a objem narástol.
No nielen to. Obec v tomto roku
rozšírila kapacitu zberných nádob
druhotných surovín pri novovybudovanom trhovisku pri Obecnom
úrade. Nové, do zeme zapustené
kontajnery výrazne zvýšili kultúru
zberu a u niektorých asi aj zvýšili
záujem o triedený zber, keďže niektoré z nich sa okamžite zaplnili.

Najskôr veľké čísla. Objem komunálneho, teda netriedeného odpadu v roku 2017 narástol v našej
obci na viac ako 503 ton, pričom
tento objem dlhodobo rastie. Pre
porovnanie, za rok 2015 to bolo len
464 ton. Ak sa budete chcieť uspokojiť tvrdením, že je to prirodzený
rast spôsobený rozširovaním obce,
tak prepočet na jedného obyvateľa
vás presvedčí, že to nie je celkom
tak. Na každého jedného Kráľovčana (je jedno či dieťa, dospelého alebo dôchodcu) pripadalo za uplynulý rok 265 kilogramov netriedeného odpadu, čo je nárast za dva roky
o viac ako 20 kilogramov.

Triedený zber však ani zďaleka
nedosahuje možné ciele. V smetiakoch je stále veľa plastov, papiera,
tetrapakov či skla, ktoré by nemuselo končiť v smetiarskych vozoch
zberovej spoločnosti. Ako pre Kráľovské zvesti hovorí výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného
združenia pre obaly a životné prostredie Slicpen, Miroslav Jurkovič,
“Ľudia nemusia mať pochybnosti,
či daný plast patrí do separovaného zberu. Vytriedený odpad je vždy
pred spracovaním dotriedený na
špeciálnych linkách.” Rovnako nie
je vašou povinnosťou každý jeden
obal pracne umývať.

Nové možnosti zberu

Poriadok s biologickým
odpadom
Zákon o odpadoch však priniesol
obciam aj nové povinnosti v oblasti
triedeného zberu biologického odpadu. Starší obyvatelia s ním problém historicky nemali. Vytrhaná
burina, pokosená tráva ale aj zvyšky
zo záhrady končili na kompostovisku, prípadne na dvore s drobnou
hydinou, čo následne slúžilo ako
základ pre hnojenie budúcej úrody. Pri novej výstavbe domov sa
však s týmto nepočíta a tak v lepšom prípade pokosená tráva končí
na zbernom dvore. V horšom, a to
v rozpore so zákonom, v zbernej
nádobe na komunálny odpad, na
brehu Čiernej vody, v jarku pri ceste
za družstvom a podobne.

Ukážte prstom na pôvodcu
Témou čiernych skládok sa už viackrát zaoberala komisia životného
prostredia. V možnostiach obce je
nariadiť ich pôvodcovi odstránenie
skládky a zároveň mu udeliť výchovnú pokutu. Veľmi v tomto pomáha, ak podnet, hoci aj anonymne, podá svedok na Obecnom úrade. Problémová skládka tak nemusí
čakať na dobrovoľníkov, ktorým
záleží na čistote v obci. Pravidelne takto na jar vychádzajú do ulíc
a zákutí Kráľovej či Krmeša skupina rodičov s deťmi okolo poslanca
Michala Konečného, futbalisti, hasiči či poľovníci. A hoci čelia poznámkam - nech si to vždy uprace
ten, kto to spôsobil, idú a vo svojom
osobnom voľne nezištne robia niečo pre nás všetkých, za čo im patrí
poďakovanie.
Náklady na likvidáciu odpadu patria a aj naďalej budú patriť
medzi kľúčové položky v rozpočte
obce. Každé ušetrené euro za odvoz
komunálneho odpadu môže byť použité napríklad na skultúrnenie ulíc
v našej obci alebo na podujatia, ktoré robia radosť každému z nás.
Ľubomír Tuchscher
Predseda komisie
pre životné prostredie
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Tento nárast komunálneho odpadu
tu je paradoxne aj v čase, keď vďaka
platnému zákonu o odpadoch prechádza zodpovednosť za triedený
zber na pôvodcov, teda výrobcov
produktov, ktoré boli v danom plaste, skle alebo papieri zabalené. Tí sú
teraz motivovaní zabezpečiť funkčný systém minimalizácie odpadu.
Predkladatelia tejto legislatívy ju
prezentovali s prísľubom pre obce,
že zvýšením triedenia odpadu sa
znížia výdavky na zber a likvidáciu
komunálneho odpadu. To bolo však
za predpokladu, že sa zníži jeho objem.
Faktom ostáva, že okrem rastu objemu komunálneho odpadu
rastie aj triedený zber. Toto môže

Z tohto pohľadu je pozitívne, že
obec získala z Envirofondu príspevok na 680 kompostérov, ktoré si
prihlásení obyvatelia Kráľovej pri
Senci budú môcť bezodplatne na jeseň vyzdvihnúť. Špeciálne plastové
formy, do ktorých možno ukladať
pokosenú trávu, dostanú automaticky všetci obyvatelia miestnej časti Bodov. Ostatní o tento kompostér
môžu požiadať pomocou vyplneného dotazníka vloženého v tomto
vydaní Kráľovských zvestí. Majiteľovi kompostéra však vznikne jeho
prijatím povinnosť umiestniť si ho
na vhodnom mieste na svojom pozemku a ukladať do neho vytvorený
biologický odpad.

Život okolo nás

Množstvo odpadu v obci rastie
Obec získala pre občanov kompostéry
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Ako bolo, ako je a možno aj o tom
ako bude v našej materskej škole...
V našej materskej škole si pamätám
časy, keď sme pre voľné kapacitné
miesta prijímali aj deti mladšie ako
trojročné. Nie, nežartujem, bolo to
tak. Dokonca sme občas prijali aj deti
z iných obcí. Nebolo ich veľa, ale boli.
V terajšej situácii odpovedáme na
prípadné otázky rodičov z iných obcí,
že tá naša má čo robiť, aby umožnila
predprimárne vzdelávanie „kráľovských“ detí od troch rokov v našej
materskej škole. Samozrejme tento
problém sa netýka len nás. Našej obci
sa však úspešne darí krok za krokom
riešiť to, o čom inde len snívajú....
Dovolím si zverejniť ešte pred dokončením a schválením, že už zariaďujeme piatu triedu, ktorá bude
(veríme, že len dočasne) v nadstavbe
obecného úradu ako elokované pracovisko našej MŠ. Ak sa nám všetko
podarí, tak prijmeme všetky trojročné deti. Samozrejme to „nám“ patrí
v prvom rade obecnému úradu, takže
sa odvážim napísať v mene rodičov:
ĎAKUJEME!
Ďalšie ĎAKUJEME by sme chceli
vysloviť všetkým rodičom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na tom, aby sme deťom ponúkali lepší a komfortnejší pobyt v našej
MŠ. Aj vďaka nim sa nám podarí počas prázdnin kompletne zrekonštruovať dve kúpeľne v hlavnej budove,
ktoré si už priam pýtali zmenu po
dlhých rokoch užívania.
Ešte jedno ĎAKUJEME od kolektívu MŠ patrí novej pani riaditeľke
Veronike, ktorá prevzala žezlo v septembri 2017 od dlhoročnej riaditeľky Ivetky a ujala sa funkcie s veľkou
energiou a elánom. Držíme jej palce,
aby naďalej zvládala všetky povinnosti a napĺňala svoje predsavzatia
a zároveň túžby a priania tak detí,
ako aj ich rodičov a všetkých zamestnancov v našej MŠ.
Od septembra bola spustená web
stránka našej materskej školy, ktorej
sa už dávnejšie dožadovali rodičia. Aj
keď je pravidelne aktualizovaná, niektorí ju nenavštevujú, takže sa naďalej snažíme upozorňovať na blížiace
sa akcie aj v budovách MŠ. Stále sa
však nájdu takí rodičia, ktorí v tejto
uponáhľanej dobe nečítajú oznamy
a neraz im to prekazí stráviť pekné

Na karnevale

Rodičia na návšteve detí v MŠ.

chvíle spolu s deťmi a inými rodičmi
na akciách, organizovaných našou
MŠ. Tých akcií, či už pre deti alebo
aj pre ich rodičov bolo tento školský
rok naozaj veľa.
Len čo sme sa v septembri zaklimatizovali, nás čakali mesiace bohaté
na zážitky. Staršie dve triedy navštívili dopravné ihrisko v Trnave. Po
dlhoročnom využívaní dopravného
ihriska v Galante sme sa tento krát
rozhodli pre Trnavu. Boli sme nadšení najmä z toho, že detí sa ujali
viacerí inštruktori, ktorí im odborne
vysvetľovali pravidlá cestnej premáv-

ky. Každé dieťa malo možnosť jazdiť
na dopravnom prostriedku, ktorý mu
vyhovoval, takže niet divu, že bola
spokojnosť a usmiate tváre.
Prijali sme ponuky viacerých skvelých umelcov, ktorí nám priniesli do
škôlky rozprávky, hudbu, mobilné
planetárium, ale aj pohybové aktivity. Vďaka nim mali možnosť deti vidieť dobrodružstvo okolo sveta s dúhovým autobusom, zimný príbeh,
muzikál Anabelle Lee, sledovať náš
vesmír, či ľudské telo v planetáriu, ale
sa aj netradične hýbať v predstavení
Knick-knack. Umelcom iného žánru

Život okolo nás

je určite aj pán Dušan Danko, ktorý
deti uviedol do ríše dravcov, ukázal im
sovy, jastraby, sokoly. Deti sledovali so
zatajeným dychom, ako mu poslušne
prilietali na ruku.
S rodičmi a deťmi sme zažili veľa
pekných chvíľ počas tekvičkového
popoludnia, vianočných či veľkonočných dielní, dňa matiek, súťaživých
hier ku dňu detí a otcov, spoločného
výletu, ale aj pri našej novej spoločnej
akcii, organizovanej ku dňu materských škôl. Deti sa v „domácom“ prostredí svojich tried predviedli krátkym
programom z toho, čo sa už naučili
a potom sa spolu s rodičmi hrali rôzne motivačné, či hudobno-pohybové
hry. Ani sme nestihli, čo všetko sme
mali v pláne, čas nám rýchlo ubiehal
pri dobrej zábave a nechcelo sa nám
túto skvelú akciu ukončiť. Ktovie,
možno sa už u nás udomácni ako niektoré iné obľúbené akcie...
Pokračovala aj spolupráca s plaveckým klubom Delfín a tak sa 32 detí
v dvoch týždenných turnusoch zdokonaľovalo v plávaní, ale najmä v odbúravaní strachu z vody.
Počas školských jarných prázdnin 7.
marca 2018 sme umožnili širokej rodičovskej verejnosti prísť si pozrieť našu
materskú školu počas dňa otvorených
dverí. Rodičia mali k dispozícii med-

Po chutnom obede

vedíkovú triedu, kde sa mohli prísť pohrať s deťmi a oboznámiť sa s možnosťami, ktoré naša MŠ ponúka. Riaditeľka
a zástupkyňa MŠ odpovedali na množstvo otázok, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácie
a každodenného fungovania nášho zariadenia. V budúcnosti plánujeme deň
otvorených dverí opakovať a pre väčšiu
účasť snáď aj viac spropagovať.
V júni 2018 bolo v škole v prírode v Jedľových Kostoľanoch 25 detí.

Všetci úžasne zvládli odlúčenie od
rodiny a odniesli si domov množstvo
zážitkov, ako aj z noci v škôlke, ktorú
organizujeme každoročne pre našich
budúcich prváčikov v našej MŠ.
A na záver školského roka - na peknej rozlúčke, ktorú zorganizovali rodičia - sme odprevádzali do školy 30
detí, tešiacich sa na inú školu, veľkú
a múdru, kde ich naučia to, čo sme
už my nestihli.
Beata Tvarušková

Zazvonil zvonec a školskému roku je koniec

Najprv trochu čísiel a štatistík.
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo Základnú školu v Kráľovej
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Hurá, hurá! Píše sa 29. jún 2018. Prichádza leto, slnko, sladký vánok...
Kolotoč školských povinností sa dokrútil a nastal čas vystúpiť z neho,
aby sa nám náhodou nezatočila hlava z množstva nových vedomostí,
skúseností, ale aj zážitkov, ktoré sme
počas tohto školského roka zažili.
Desať mesiacov bol čas na plnenie si
školských povinností a snaha každého
žiaka sa odzrkadlila vo výsledkoch na
vysvedčení. Záver školského roka zaklopal na dvere a všetci sa už istotne
tešíme na vytúžený oddych a krásne
letné prázdniny. Preto vystúpme zo
školského kolotoča a pokúsme sa vyčísliť, čo sme za tých desať mesiacov
urobili a ako sa nám darilo. Určite
toho nebolo málo.

Pasovačka prvákov
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pri Senci 298 žiakov. O ich výchovu
a vzdelávanie sa staral kolektív učiteľov pod taktovkou pani riaditeľky
Mgr. Dariny Deákovej. Ako zástupkyňa jej pomáhala PhDr. Iveta Chovančíková. V školskom klube detí
trávilo čas v piatich oddeleniach 127
žiakov.
Asi najťažší rok v základnej škole
majú za sebou prváci. Naučili sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je
jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti a disciplínu, ale za pomoci
svojich pani učiteliek sa im to určite
podarilo. Aj piataci zvládli náročný
prvý rok na druhom stupni. Deviatakom sa ukončilo deväťročné základné
vzdelávanie. Opúšťajú naše školské
lavice. Každý si pôjde svojou cestou.
Čaká ich štúdium v iných školách, či
príprava na zamestnanie. Môžeme
však skonštatovať, že boli dobrými deviatakmi s ochotou pomáhať učiteľom
a išli príkladom aj mladším žiakom.
Lúčime sa teda s nimi, a v mene všetkých učiteľov im prajeme veľa šťastia.
Dúfame, že na roky strávené v našej
škole budú s radosťou a láskou spomínať. Nech sa im darí.
Správanie, dochádzka
a prospech
Pedagogická rada pri hodnotení
správania žiakov pristúpila k zníženiu známky zo správania na stupeň 3
jednému žiakovi za neospravedlnené
hodiny, sústavné porušovanie školského poriadku, nepripravenosť na
vyučovanie a na stupeň 2 za sústavné
porušovanie školského poriadku, nepripravenosť na vyučovanie a agresívne správanie trom žiakom. V tomto školskom roku žiaci vymeškali
26 169 hodín, čo je v priemere 87,81
hodín na jedného žiaka. Počas celého
školského roka nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu títo žiaci: Samuel Miško 1. A, Sára Črepová 2. A,
Samuel Črep 4. B, Milan Mravec z 8.
triedy. V tomto školskom dosiahlo
samé jednotky 130 žiakov. Neprospelo 7 žiakov, z toho jeden opakuje ročník a šiesti žiaci budú v auguste robiť
opravné skúšky.

Testovanie 5. ročník
Slovenský jazyk
Matematika
Testovanie 9. ročník
Slovenský jazyk
Matematika

Úspešnosť v %
našej ZŠ

Úspešnosť v %
SR

71,06 %
73,33 %

62,8 %
64,7 %

67,3 %
71,3 %

63,0 %
55,9 %

Vedomostné súťaže,
olympiády, športové aktivity
Počas celého roka sa žiaci našej školy pod vedením svojich vyučujúcich
aktívne zapájali do rôznych predmetových olympiád, športových i literárnych súťaží. Reprezentovali predovšetkým seba, ale i našu školu či na
úrovni okresu, kraja, ale boli úspešní
i v celoslovenskej súťaži. Sme na nich
hrdí a tešíme sa, že sú takí cieľavedomí
a robia radosť nám i svojim rodičom.
Žiaci našej školy mali možnosť
opätovne spoznávať krásy čarovnej
prírody Slovenska absolvovaním
školy v prírode. Mohli si vychutnať
veľkoleposť Tatier, krásu Štiavnických vrchov, spev zurčiacich potôčikov, šum vždyzelených lesov, závan
lesného vetríka, malebnosť zakvitnutých lúk, jaskyne plné záhad a neodkrytých tajomstiev. Absolvovali
napríklad výlet na najvyšší vrch
Štiavnických vrchov – Sitno, videli
Počúvadlianske jazero obkolesené
krásnou scenériou lesa a skál, horu
so zrúcaninou a fascinujúcimi výhľadmi opradenú bájami a povesťa-

Výsledky testovaní
Aj v tomto školskom roku žiaci piateho a deviateho ročníka absolvovali celoslovenské testovanie žiakov.
O ich výbornom zvládnutí hovoria
percentá úspešnosti :
V škole v prírode

Pálenie Moreny.
mi ako z Pána prsteňov. Mali možnosť navštíviť moderné a atraktívne
náučné chodníky, plné adrenalínu
a zároveň neopísateľnej krásy, uvidieť farebnosť a nefalšovanú krásu
slovenského folklóru. Všetko toto
si naši žiaci vychutnávali a nasávali plnými dúškami v rámci školy
v prírode. Vzdelávanie v takomto
prenádhernom prostredí zanechá
živú stopu v spomienkach mladého
človeka, rozšíri a podnieti mu spektrum záujmu o túto nádheru. Ďa-

kujeme učiteľom, ktorí umožnili našim žiakom plnými
dúškami nasávať čaro živej krásy.
Na záver veľké poďakovanie patrí všetkým členom
pedagogického zboru za vynaložené úsilie, svedomitú
prácu pri formovaní mladých ľudí, za individuálny prístup ku každému z nich. V neposlednom rade chceme
vysloviť slová vďaky aj všetkým nepedagogickým pracovníkom. Bez nich by chod školy nebol možný, a všetci si
ich prácu vážime. Ďakujeme výboru rodičovského združenia za ich aktívny prístup a nielen finančnú pomoc
škole. Veľké ďakujem patrí nášmu zriaďovateľovi – obecnému úradu, pánu starostovi a poslancom, ktorí hľadia
na našu školu so záujmom a vychádzajú nám všestranne
v ústrety. Zzáverečné poďakovanie patrí rodičom najmä
za to, že prejavujú o svoje deti záujem a svojou výchovou
v rodine podporujú našu snahu vychovať z detí a žiakov
jedinečné osobnosti.
Všetkým želáme krásne leto, veľa oddychu a obdobie naberania síl do nových školských rokov.
Darina Deáková, Marta Kucerová

KRÁĽOVSKÝ BEH 2018

ku prihlásilo 178 sa starali hliadky červeného kríža v zastúpení členov nášho
MSČK Kráľová pri Senci. Po ukončení
hlavnej súťaže si mohli v poobedňajších hodinách zasúťažiť na skrátenej
trase aj deti. Štartovné na súťaž bolo
10 EUR pri platbe pred začiatkom súťaže a v deň preteku to bolo 12 EUR.
V štartovnom bolo zahrnuté aj občerstvenie, štartovné číslo a zapožičanie
čipu na meraniu času. Prví traja v každej kategórii ako aj absolútni víťazi
boli odmenení vecnými cenami. Celkové výsledky si môžete pozrieť na in-

ternetovej stránke ak do vyhľadávača
zadáte heslo Kráľovský beh 2018. Len
pre zaujímavosť najstarší súťažiaci mal
73 rokov a súťažiaca 61 rokov.
Nás však zaujímalo najmä umiestnenie Kráľovčanov. Z mužov bol najúspešnejší Robert Tóth, ktorý zabehol
čas 45 minút 18 sekúnd a v ženách bola
najúspešnejšou Kráľovčankou Andrea
Križanová v čase 28 minút 18 sekúnd.
Gratulujeme a dúfame, že v budúcnosti
vybehne na trate súťaže stále viac a viac
nadšencov tohto športu z našej obce.
M. Daniš
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Tohtoročnej súťaži v behu na desať
a päť kilometrov, ktorá sa koná pod
záštitou starostu našej obce a jeho
usporiadateľom je športový klub
EMKO počasie vyšlo až nad očakávanie. Denná páľava prinútila organizátorov zabezpečiť pre bežcov nielen
občerstvovacie stanoviská s vodou, ale
popri trase boli pripravené tzv. umelé
dažďové prechody. Súťažilo sa vo štvrtok, 5. júla a na trasu v kategórii muži
na 10 km a ženy na 5 km vybehli o jedenástej predpoludním. Výsledky súťaže potom boli kategorizované podľa
veku (muži do 39 rokov, do 49 rokov,
do 59 rokov a kategória nad 60 rokov;
u žien boli tri kategórie – do 39 rokov,
do 49 rokov a nad 50 rokov). Vyhlásení boli aj absolútni víťazi, teda tí, ktorí
dosiahli najlepšie časy bez rozdielu
kategórie. V rámci celého pelotónu
bežcov sa súťažilo aj o najrýchlejšieho
Kráľovčana a Kráľovčanku, kde podmienkou zaradenia do tejto súťaže bol
trvalý pobyt v obci. Behalo sa po asfaltovej ceste a keďže časť trasy prechádzala aj cestami prvej triedy, organizátori museli veľmi dôsledne zabezpečiť
chod premávky a bezpečnosť súťažiacich. Štart a cieľ súťaže bol umiestnený pri moste, ktorým sa vstupuje do
športového areálu Sigotka. O zdravie
súťažiacich, ktorých sa v tomto roční-
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IX. ročník rybárskych pretekov
V tomto roku sa uskutočnil už IX. ročník rybárskych pretekov a stal sa už
tradičným a obľúbeným športovo-oddychovým podujatím v našej obci.
26. mája sa povodie Čiernej vody už
od skorého slnečného rána zaľudnilo
nadšencami rybárskeho športu. Každý z 39. účastníkov súťaže sa so svojim
rybárskym náčiním a túžbou uloviť čo
najväčšiu rybu dostavil na prezentáciu
a pridelenie miesta. Dospelí boli rozmiestnení popri hlavnom toku Čiernej
vody a deti súťažili na tzv. Óčku. Zvlášť
záujem detskej kategórie (19 účastníkov) je potešujúci, ktorý z roka na rok
rastie. Okrem detskej kategórie sa súťažilo v dvoch kategóriách dospelých:
muži a ženy. O občerstvenie sa v rámci bufetového predaja jedál a nápojov
postarali členovia výboru ZRPŠ. Súťaž
prebiehala pod organizačným a odborným dozorom porotcov zo Slovenského
rybárskeho zväzu v Senci. Riaditeľom
pretekov bol Alex Takács a vedúcim
rozhodcom Štefan Kakaš. Celé podujatie moderoval Maroš Salay. Vecnými cenami podporili podujatie obec Kráľová
pri Senci, Slovenský rybársky zväz Senec, pán J. Gašpar a K. Schultz. V rámci
podujatia mala prezentáciu Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji. Víťazi
vzišli z merania dĺžky nachytaných rýb
po ukončení časového limitu lovenia.
V detskej kategórii zvíťazil už druhý
rok po sebe Samuel Špergl. Na druhom

mieste skončil Nicolas Horváth a tretí
bol Adam Štiglic. Môžeme len dodať, že
poradie na prvých troch priečkach bolo
vzácne zhodné s poradím v minulom
roku. Na štvrtom mieste skončila Ema
Kopúnková, na piatom Richard Kopúnek a šiesta skončila Žofia Mačajová.
Odmenení boli prví šiesti súťažiaci
a ceny pozostávali samozrejme z rôznych komponentov rybárskeho náčinia
( rybársky prút, naviják, signalizátor,
návnady, silon, sieťky, stolička, podberák a pod.). V kategórii mužov zvíťazil
tak ako vlani Ján Polakovič. Na druhom
mieste bol Jakub Róka a na treťom Ľubomír Rusnák. Odmeny získali aj štvrtý,
Karol Bednárik, piaty Stanislav Čaputa

a šiesty Peter Róka. V ženskej kategórii
zvíťazila podobne ako vlani Henrieta
Kopúnková. Zvláštne ocenenie – najmladší účastník - získal Benjamín Sendy Guldan. Určite aj jeho potešil nový
rybársky prút, naviják a návnada.
Všetkým gratulujeme a tešíme sa, že
jedno z najstarších biblických remesiel
je stále živé. A hoci sa úlovky s tými
z pred pár desaťročí už nedajú porovnať, možno sa raz dočkáme aj renesancie čistej prírody a takej kvality vody
v Čiernej vode, že sa do nej vrátia ryby
našich starých otcov a pradedov, napríklad hlavátky a sumce.

M. Daniš
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Víkendový zájazd „Mikulov 2018“
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V rámci aktivít futbalového mužstva
Starí páni MŠK Kráľová pri Senci
v máji tohto roku zorganizovali autobusový zájazd na Moravu. Prvá zastávka bola v Ledniciach, kde si každý
pozrel podľa svojho uváženia zámok
a zámocký areál s pamiatkami (Mi-

naret,Obelisk, botanickú záhradu či
výstavu sôch z piesku). Potom sa presunuli do Mikulova, kde sa ubytovali
v hoteli Galant. Počas celého pobytu
využívali hotelový bazén s príslušenstvom. Kto chcel mohol si dopriať masáže, kúpele a zábaly. V Mikulove stál

za pozornosť Mikulovský zámok, Svatý
kopeček u Mikulova, Synagóga a Dietrichsteinská hrobka. Navečer mali
účastníci zájazdu riadenú degustáciu
vín so someliérom a po bufetovej večeri sa v hotelovom pivničnom „sklípku“
zabávali pri cimbalovej muzike. V nedeľu potom bola prehliadka miestneho minipivovaru s ochutnávkou. Po
spoločnom obede navštívili jaskyňu na
Turoldu. Cestou domov, napriek únave
z bohatého programu vládla v autobuse dobrá nálada. Verím, že aj v budúcnosti pri ďalšom autobusovom zájazde
budeme mať šťastie na výber miesta,
programu a na partiu skvelých ľudí
akými boli účastníci tento rok. Ďakujeme všetkým za príjemne prežitý májový víkend.
Marián Bobrík ml.

Futbalová sezóna 2017/2018
odchody hráčov a ukončenie športovej
aktivity prípravky, ako i platenie členského poplatku za dorast.
Pozitívom ostáva pomoc a podpora
klubu od jednotlivých subjektov, ktorí
na MŠK ani po nie najvydarenejšej sezóne nezanevreli. Menovite ide o podporu
z rozpočtu obce Kráľová pri Senci a podporu podnikateľských subjektov a fyzických osôb UniCredit Bank, Autodoprava
Herič, ELSD, EUPIPE SERVICES s.r.o.,
Elektro Filkász s.r.o., CYPHER s.r.o., DH
LandscapeInvest s.r.o., DEDOVIZEŇ
o.z., BEST LAND s.r.o., JAVOR spol.s.r.o.,
NIKFIN spol.s.r.o., TOP GRASS s.r.o.,
ROKA s.r.o., Pavián Záhradník, Radiolan, Pekáreň Stanislav, DEKATHER M,
Levandula, Milan Mačai, Jozef Trtol st.,
Vladimír Tomšík, Branislav Ragas, Miloš
Gašpar, Milan Janeček, Eduard Chalás,
Richard Fülöp, Jozef Bognár, Ján Žemlička. Dúfam, že som na nikoho nezabudol,
no verím, že podporovateľov tohto najmasovejšieho športu v našej obci nebude
ubúdať ale pribúdať. Ďakujem všetkým,

ktorí akoukoľvek formou a spôsobom
prispeli k rozvoju futbalu v našej obci.
Osobitne sa chcem poďakovať trénerom
a funkcionárom, ktorí na úkor svojho
času a rodiny venujú všetky svoje schopnosti výchove a vedeniu našich mužstiev.
Každý neúspech, najmä ak ide o zostup
mužstva do nižšej súťaže fanúšikovsky
bolí, ale treba si uvedomiť, že v dnešnej
dobe nie je prvoradé aké súťaže mužstvá
hrajú ale aby fungoval klub a jednotlivé mužstvá v ňom. Veľkým prísľubom
a nádejou do budúcnosti je začiatok fungovania „predprípravky“ pod vedením
Petra Ternényho a Ľubomíra Hincu, pričom ich práca bude postavená prevažne
na deťoch z Kráľovej pri Senci.
Na záver by som chcel popriať všetkým
pevné zdravie,odpočinok a načerpanie
nových síl počas tohto dovolenkového obdobia a zároveň pozvať všetkých
na majstrovské zápasy v novej sezóne
2018/2019 na našom ihrisku.
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V rámci futbalovej sezóny 2017/2018
sme mali prihlásených 5 mužstiev s nasledovným konečným umiestnením.
Prípravka, ktorú trénoval O. Surmák
sa umiestnila na 6. mieste s 36. bodmi
a skóre 149:101. Mladší žiaci pod vedením trénerov R.Ternény, V. Tušš ml.
a M. Olgyay skončili na 9. mieste s 19.
bodmi a skóre 25:38. Starší žiaci pod vedením trénera M. Slávika skončili na 7.
mieste (48 bodov a skóre 77:89). Najlepšie, tretie miesto, dosiahli hráči dorastu
pod trénerskou taktovkou A. Matúša (37
bodov a skóre 58:31). Muži pod vedením trénera M. Lukáča tento rok skončili na poslednom, 16. mieste (26 bodov
a skóre 34:89). Negatívom tejto sezóny
bol určite zostup „A“ mužstva do V. ligy,
kde o zostupujúcom rozhodlo posledné
kritérium a to bolo horšie celkové skóre.
Rozhodovalo sa medzi Kráľovou a Veľkými Levármi (doma prehra 1:2, vonku
výhra 2:1, rovnaké body 26 ale horšie
skóre Kráľovej 30:84, Leváre mali skóre
30:66/. K ďalším negatívam treba pripísať

Marián Bobrík ml.

FUTBALOVÉ DERBY
Kráľová versus Krmeš – THE CLASICO 2018
Marián Bobrík ml.

Zostavy mužstiev:
Kráľová - J. Deák, D. Slávik ml., R. Šuplata, O. Meszároš, M. Klučár, J. Paszko, M.
Baus, P. Farkaš, A. Kecskés, J. Šimunek, P.
Stanek, P. Vigoda, R. Súkeník a R. Slávik.
Krmeš - M. Ježovič, J. Mrva, T. Mrva,
Matúš Bobrík, M. Koiš, F. Konečný,
M. Pažitný, P. Pažitný, L. Šmidovič, K.

Konečný, D. Konečný ml., J. Šuplata, A.
Čelko, B. Švenda, I. Gräczer, A. Bobrík
ml. a F. Stanislav.
Za organizáciu a pomoc patrí veľká
vďaka obecnému úradu, pánovi Milanovi
Mačaiovi a všetkým hráčom. Tešíme sa
na jubilejný, piaty ročník The Clasico
v roku 2019.
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Po výhre Krmeša 3:6 v roku 2015, remíze 2:2 v roku 2016 a výhre Kráľovej 4:3
v roku 2017, sa v tomto roku hodové futbalové derby medzi Kráľovou a Krmešom uskutočnilo 24. júna o štvrtej hodine
popoludní na miestnom futbalovom štadióne na Sigotke. Zápas rozhodovali pán
Peter Augustovič ako hlavný rozhodca
so svojím asistentom na čiare. Mužstvo
Kráľovej pod vedením pána Rastislava
Ternényho presvedčivo zvíťazila 9:3 po
góloch R. Šuplatu (3 góly), M. Klučára
(2 góly), R. Slávika, P. Farkaša, R. Súkeníka a J. Paszku. Za Krmeš skórovali T.
Mrva, B. Švenda a D. Konečný ml. Ak by
sme teda mali bilancovať aktuálny stav
vzájomných zápasov Kráľová vyhrala
dvakrát, raz Krmeš a jedna remíza s celkovým skóre zo štyroch zápasov 18:14.
Po zápase si všetci spoločne posedeli
pri dobrom guláši z diviny, ktorý pripravil pán Ján Žemlička a zaspomínali si na
časy, keď aktívne hrávali futbal a reprezentovali MŠK a našu obec.
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Futbalové tabuľky

Z KRÁĽOVEJ PRI SENCI

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

FC Malacky
MFK Rusovce
SDM Domino
OŠK Slovenský Grob
CFK Pezinok - Cajla
FK Lamač Bratislava
ŠK Vrakuňa Bratislava
SFC Kalinkovo
TJ Slovan Viničné
FK Karpaty Limbach
TJ Čunovo
TJ Záhoran Jakubov
FKM Karlova Ves Bratislava
ŠK Závod
TJ Veľké Leváre
MŠK Kráľová pri Senci

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27
19
16
16
15
15
13
12
12
10
9
9
9
7
7
8

3
3
6
3
5
3
5
3
2
7
6
6
5
8
5
2

0
8
8
11
10
12
12
15
16
13
15
15
16
15
18
20

105:21
79:40
60:37
60:56
67:45
79:55
58:60
71:62
54:80
46:51
42:48
38:58
43:67
42:73
34:70
34:89

84
60
54
51
50
48
44
39
38
37
33
33
32
29
26
26

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

39
15
9
6
5
3
-1
-6
-7
-8
-12
-12
-13
-16
-19
-19

243.5
243.4
241.45
244.3
231.35
244.5
243.5
241.8
244.1
238.5
237.2
235.2
237.1
240.55
244.35
243.7

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
0
0

16
14
12
11
10
8
6
5
1
0
0
0

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

2
2
5
4
5
8
11
13
16
17
0
0

98:14
109:29
58:31
74:41
56:27
42:51
32:47
21:95
20:80
11:106
0:0
0:0

48
44
37
36
33
26
19
15
4
1
0
0

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

21
17
10
9
6
-1
-8
-12
-23
-26
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

30
29
27
24
22
14
15
13
12
11
10
9
7
7
7
6
6

0
1
1
2
2
6
3
4
2
4
3
4
5
4
3
2
0

2
2
4
6
8
12
14
15
18
17
19
19
20
21
22
24
26

202:28
201:30
157:29
223:37
105:57
106:81
77:89
68:94
59:99
89:94
65:127
77:109
42:100
65:147
37:175
39:173
44:187

90
88
82
74
68
48
48
43
38
37
33
31
26
25
24
20
18

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

42
40
34
26
20
0
0
-5
-10
-11
-15
-17
-22
-23
-24
-28
-30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
19
17
17
11
12
10
10
7
6
5
5
4

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

2
5
6
6
10
12
11
13
14
15
16
16
18

207:55
141:49
140:73
151:65
106:90
149:101
124:114
109:131
101:202
85:170
89:131
77:133
73:238

64
57
52
52
36
36
33
31
24
21
18
18
14

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

28
21
16
16
0
0
-3
-5
-12
-15
-18
-18
-22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabuľka IV. liga dorast (SD4V)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ŠK Bernolákovo
TJ Rovinka
MŠK Kráľová pri Senci
CFK Pezinok - Cajla
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Nová Dedinka
TJ Veľké Leváre
TJ Slávia Ekonóm Bratislava
FC SLOVAN Častá
FC Družstevník Budmerice
FK CINEMAX Doľany(odstúpené)
Obecný športový klub Láb(odstúpené)
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Tabuľka SZM – starší žiaci
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SFC Kalinkovo
MŠK Senec B
MFK Rusovce
FC Petržalka C
TJ Jarovce Bratislava
TJ Malinovo
MŠK Kráľová pri Senci
FC Ružinov Bratislava
FK Lamač Bratislava
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Dúbravka
ŠK Nová Dedinka
MFK Záhorská Bystrica
PFA ŠTK Šamorín B
NMŠK 1922 Bratislava B
MŠK Senec C
FK Slovan Most pri Bratislave

Tabuľka PRÍPRAVKA sk.C - SC ( PRSC )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ŠK Tomášov
ŠK Nová Dedinka
SFC Kalinkovo
OŠK Chorvátsky Grob
ŠK Bernolákovo
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Čataj - futbalový klub
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
ŠK Tomášov B
FK Slovan Ivanka pri Dunaji B
MŠK Senec B
TJ Malinovo
FK Slovan Most pri Bratislave

Prvý polrok nám ubehol ako voda a opäť môžeme
s hrdosťou konštatovať, že pre klub AWK bol úspešný.
Naši reprezentanti pokračovali v nastúpenom trende,
ani na jednej zo súťaži nesklamali a doniesli pre klub
viaceré cenné kovy. Priblížme si teda úspechy našich
športovcov.
V polovici januára nás čakalo 3. kolo SNLP, ktoré sa
konalo v kultúrnom dome v Rusovciach. Klub reprezentovalo 6 športovcov. Súťaž bola zorganizovaná na
vysokej úrovni, pričom súťažila takmer stovka športovcov. Našim reprezentantom sa v silnej konkurencii darilo, a tak sme domov odchádzali s tromi zlatými, jednou
striebornou a dvomi bronzovými medailami. Zlato vybojoval J. Mrva v kategórii amatéri (+95 kg) pravá ruka,
keď konkurencii prakticky nedal žiadnu šancu a s prehľadom zvíťazil, R. Martinkovičová v ľavej ruke i pravej
ruke (+60 kg). Striebornú medailu pridala D. Petrová
v pravej ruke (+60 kg) a bronzové medaily získala M.
Mináriková v ľavej i pravej ruke (+60kg). Okrem toho
v pravačke obsadil 5. miesto, D. Vida (75 kg) a v ľavačke
sa mu ušlo 6. miesto. V amatéroch (+95kg) vybojoval
cenné body pre klub J. Kontár, keď obsadil 5. miesto.
Jednoznačne ozdobou celej súťaže bol finálový súboj R.
Martinkovičovej a L. Debnárovej (AWK Senec). Obe
športovkyne vydali neskutočnú silu. V závere Rebeka
predviedla neskutočný finiš, potvrdila svoju dominanciu v tomto dueli a zaslúžene zvíťazila za búrlivého potlesku prítomných divákov.
Február sme mali obzvlášť nabitý súťažami. Hneď
na začiatku februára sa vo Zvolene konala Zimná
Univerziáda Slovenskej republiky, tradičné „Olympijské hry študentov“. Tu náš klub i svoju univerzitu reprezentovala úspešne R. Martinkovičová a suverénne vyhrala celú súťaž. Hneď ďalší víkend čakala naše
ženy prvá zahraničná previerka tohto roka v susednej
Českej republike. V silnej konkurencii viacerých krajín sa naše ženy nestratili a zo súťaže sme odchádzali
s dvoma zlatými a jednou striebornou medailou zásluhou R. Martinkovičovej a D. Petrovej (obe +60
kg). Pekné bodované miesta, 5. a 6. miesto pridala
M. Mináriková (+60 kg). Na konci februára sme sa
zúčastnili už na tradičnej medzinárodnej juniorskej
súťaži Junior Visegrád Grand Prix (tento rok to bol
už 14. ročník), ktoré sa každoročne koná v inej zo
zakladajúcich krajín tejto súťaže. V tomto roku prebralo usporiadateľskú taktovku od Českej republiky
Slovensko. Súťaž v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rukou organizoval náš klub AWK
Kráľová pri Senci. Nakoľko naša obec nemá vhodný
priestor na takéto športové podujatie ( napríklad vyvýšené pódium) rozhodli sme sa súťaž zorganizovať
v susednej obci Jánovce. Na súťaž sa nám nakoniec
zaregistrovalo vyše 70 juniorov zo štyroch krajín
a sála Kultúrneho domu tak doslova praskala vo švíkoch. Takúto účasť juniorov do 20 rokov sme veru
nečakali. Po prvýkrát v histórii tejto súťaže si za stolmi zmerali sily aj telesne nezvýhodnení športovci. Za

Reprezentanti AWK po súťaži

Na prelome mája a júna odlietali naši
reprezentanti do Bulharskej Sofie, kde sa
konali 28. majstrovstvá Európy. Slovensko aj náš klub reprezentovali R. Martinkovičová a D. Petrová. V seniorskej
kategórii žien do 70 kg sa tu predstavila
D. Petrová, ktorej ale šampionát nevyšiel
podľa predstáv. V ľavej ruke obsadila 9.
miesto a pravej 8. miesto. Svoje kvality
však opäť potvrdila R. Martinkovičová v kategórii ženy 70 kg. S neskutočne
kvalitnými súperkami v nabitej kategórii v ľavej ruke po ťažkých súbojoch vybojovala 5. miesto a v pravačke sa tešila
z bronzovej medaily. Na šampionáte
sa predstavilo takmer 1000 športovcov
z viac ako 42 krajín sveta.
Po letnej kratšej odmlke sa naši reprezentanti už naplno pripravujú na nadchádzajúce Majstrovstvá sveta v Tureckej
Antalyi, ktoré sa budú konať v polovici
októbra. Predtým nás ale ešte čakajú tri
dôležité medzinárodné súťažné previerky. Začiatkom septembra by sa mali
naši športovci zúčastniť 3. Nomad Games v Kirgizstane, nasledovať bude 15.
septembra súťaž v susednom Maďarsku
Judgemet Day a druhý októbrový víkend
to bude Arnold Classic Europe v španielskej Barcelone. Verím, že sa nám podarí
všetko organizačne i finančne zabezpečiť
aby sa naši športovci mohli týchto súťaží zúčastniť a doniesť tak opäť pre klub,
našu obec i Slovensko ďalšie cenné kovy.
Dagmar Petrová
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AWK Kráľová sa za súťažnými stolmi
predstavili D. Vida (75 kg) - obsadil 7.
miesto v ľavej ruke v pravačke sa mu
ušlo nepopulárne 4. mesto a J. Kontár
(+80 kg), taktiež 7. miesto v ľavačke
a v pravačke získal 9. miesto. Slovensko celkovo získalo na tejto súťaži 508
bodov a s veľkým prehľadom vyhrali
putovný pohár pre najlepšiu krajinu a prevalcovali zahraničnú konkurenciu. Na tomto mieste by sme radi
poďakovali všetkým, ktorí prispeli
k tomu, aby sme mohli súťaž úspešne
zorganizovať, prispeli vecnými cenami
pre víťazov. Poďakovanie patrí podnikateľským subjektom Miniautoservis,
pekáreň Stanislav, firmám Ardei, Stilmass, FitMax, Yenkee, Fast Plus, Monada Print a bufetu Štedré porcie.
V marci nás čakal vrchol armwrestlingovej sezóny, 26. majstrovstvá SR,
kde sme získali 4 medaile. Majstrovský
titul a zlatý double si vybojovala na obe
ruky R. Martinkovičová a D. Petrová
pridala dve bronzové medaily (obe +60
kg). Treba dodať, že celú súťaž technicky vo funkcii hlavného vysledkára
SAPR zabezpečovala M. Mináriková
za čo jej patrí vďaka a obdiv. Veď zvládnuť tak náročný dvojdňový šampionát
nebolo vôbec jednoduché.

V apríli nás čakala už tradičná „domáca“ súťaž - Senecká ruka. Náš klub
reprezentovala v tomto ročníku len R.
Martinkovičová, ktorá s prehľadom
porazila svoju tradičnú súperku z Maďarska B. Ivánfi a zaslúžene si odniesla
v pravej ruke najcennejší kov. V ľavačke
opäť dominovala nad maďarskou súperkou a odsunula ju na bronzovú priečku.
Rebeka sa tak tešila zo zisku cennej
striebornej medaily. Zvíťazila reprezentantka Talianska C. D´Apice. V apríli
sme absolvovali aj prípravné reprezentačné sústredenie pred júnovými Majstrovstvami Európy. Sústredenie sa už
tradične konalo vo Vavrečke, kde sa pripravoval na vrcholné podujatie sezóny
výber reprezentantov SVK pod drobnohľadom reprezentačných trénerov. Naši
športovci si mohli overiť a hlavne doladiť silovú i kondičnú prípravu.
V apríli náš šport zaznamenal významný krok vpred. Dňa 20.4. sa
armwrestling stal súčasťou GAISF
– Generálna asociácia medzinárodných federácií a teda je plným členom
medzinárodnej športovej organizácie,
ktorá združuje medzinárodné športové federácie a úzko spolupracuje
s Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Týmto náš šport aj na
Slovensku získal silnejšie postavenie
ako uznaný šport a Národný športový
zväz. Veríme že sa raz armwrestling
ako šport predstaví aj na Olympijských
hrách.

Šport

I SÚ ÚSPEŠNÍ NA DOMÁCEJ I SVETOVEJ SCÉNE

Úspechy na medzinárodnom poli
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V prvom polroku 2018 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Okrem týchto zasadnutí,
na ktorých boli schvaľované jednotlivé právne záväzné uznesenia
OZ sa niekoľkokrát zišli poslanci zastupiteľstva na pracovných zasadnutiach a rokovali i v rámci zasadnutí jednotlivých komisií.
13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 21.
marca 2018. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie si poslanci i prítomní občania vypočuli informáciu starostu
o dianí v obci za uplynulé obdobie a túto vzali na vedomie.
Následne uznesením č. 354 OZ schválilo prevzatie do vlastníctva
obce verejné osvetlenie, komunikácie, dláždené plochy a bezdrôtový verejný rozhlas v miestnej časti Jurajov dvor nasledovne:
1. Prevod parcely registra „C“ KN s parc. č. 1354/255 o výmere
6204 m2, druh: ostatné plochy (Nehnuteľnosť č. 1), parcely registra
„C“ KN s parc. č. 1354/404 o výmere 114 m2, druh: ostatné plochy, parcely registra „C“ KN s parc. č. 1354/402 o výmere 35 m2,
druh: ostatné plochy a parcely registra „C“ KN s parc. č. 1354/403
o výmere 8 m2, druh: ostatné plochy (spolu ďalej aj ako „Nehnuteľnosť“) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, evidovaných
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 743 vo
výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) Ing. Juraja Valenta, bydliskom
Jelenie 449, 90021 Svätý Jur (ďalej len „Nehnuteľnosť“) a nasledovných stavieb nachádzajúcich sa na Nehnuteľnosti 1:
a) SO 06 – verejné osvetlenie,
b) SO 01 – komunikácie a dláždené plochy,
c) Bezdrôtový verejný rozhlas,
do vlastníctva obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1 na základe kúpnej zmluvy.
2. Zriadenie vecného bremena na Nehnuteľnosti 1 na základe kúpnej zmluvy v prospech Ing. Juraja Valenta, ktoré spočíva v povinnosti obce Kráľová pri Senci strpieť na Nehnuteľnosti 1 v celom rozsahu:
a) užívanie, prevádzkovanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenie plynovodu vo vlastníctve Ing. Juraja Valenta,
ktorý sa nachádza na Nehnuteľnosti 1,
b) právo prístupu, prechodu pešo a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými
vozidlami na a cez Nehnuteľnosť 1 v súvislosti s výkonom činností
podľa písm. a).
3. Prevod Nehnuteľnosti podľa bodu 1 za odplatu v celkovej výške
1,- EUR.
4. Zriadenie vecného bremena podľa bodu 2 bezplatne.
Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov.
Uznesením č. 355 poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu
predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie a ďalším uznesením
správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľová pri
Senci za 2. polrok 2017.
Uznesením č. 357 OZ schválilo prvú úpravu rozpočtu 2018 podľa
prílohy č. 1.
Uznesením č. 358 poslanci schválili zámenu
- novovytvorenej parcely číslo 175/11 (parcela registra „C“ KN),
druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 nachádzajúcej
sa v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec v bezpodielovom spoluvlastníctve ( v podiele 1/1)
Ing. Mareka Sopka a Ing. Martiny Sopkovej, rod. Botkovej, trvalým
pobytom Novomeského 1322/14, Bánovce nad Bebravou. Novovytvorená parcela je vytvorená geometrickým plánom č. 66/2017 zo
dňa 15.12.2017 vyhotoveným spoločnosťou Georeds.r.o. a novovytvorenej parcely číslo 304/5 (parcela registra „C“ KN), druh:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vytvorenej Geometrickým plánom 1 a parcely číslo 175/5 (parcela registra „C“ KN),
druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 nachádzajúcich
sa v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci,
okres: Senec vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1;
Novovytvorená parcela č. 175/5 je vytvorená geometrickým plánom č. 14/2018 zo dňa 20.3.2018 vyhotoveným spoločnosťou Georeds.r.o..

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v zarovnaní
uličnej hraničnej čiary pozemku.
a) zámenu pozemkov pod písmenom a) bezodplatne.
GP, návrh zámennej zmluvy a zápis do katastra zabezpečí a náklady
hradia zamieňajúci Ing. Marek Sopko Ing. Martina Sopková. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov.
Uznesením č. 359 Obecné zastupiteľstvo schválilo
a) zámenu parcely číslo 561/23, parcela registra „C“ KN, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218 m2, evidovanej Okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 967 a nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec vo výlučnom (1/1) vlastníctve spoločnosti NIKFIN s.r.o. so
sídlom Kráľová pri Senci 575, a parcely číslo 562/69, parcela registra „C“ KN, druh: lesné pozemky o výmere 222 m2, evidovanej
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 128
a nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec vo výlučnom (1/1) vlastníctve obce Kráľová pri
Senci.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že parcela obce č. 562/69 sa nachádza za oplotením v areáli spoločnosti
NIKFIN s.r.o.
b) zámenu pozemkov pod písmenom a) bezodplatne.
Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí zamieňajúci spoločnosť NIKFIN s.r.o.
Platnosť tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov.
Uznesením č. 360 poslanci schválili zámer odpredaja časti obecného pozemku parcela registra „E“ KN, parc. č. 307, katastrálne
územie Kráľová pri Senci pred rodinným domom č. 377 o výmere cca 65 m2 žiadateľom Ing. Jurajovi Hudákovi a manželke Alene
Hudákovej, 900 50 Kráľová pri Senci 377 z dôvodu osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok sa nachádza medzi miestnou
komunikáciou a pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, pozemok je
dlhodobo užívaný a oplotený. Predpokladaná predajná cena pozemku je vo výške 5,- Eur/m2.
Následne poslanci OZ uznesením č. 361 schválili umiestnenie čističky odpadových vôd (ČOV) na parcele č. 308/28, katastrálne územie Kráľová pri Senci, ktorá je aj v aktualizácii Územného plánu č.
2/2017 zahrnutá na spomínaný účel. Obec má predmetnú parcelu
v nájme na 10 rokov na základe platnej zmluvy o nájme pozemku
do 10.2.2027.
Uznesením č. 362 OZ súhlasilo so spoluprácou obce Kráľová pri Senci
s obcami Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji na projekte „Kanalizácia
a ČOV Kráľová pri Senci“ na celoobecnú splaškovú gravitačnú kanalizačnú sieť, vrátane prečerpávacích staníc (2050 obyvateľov) a odbočiek pre domové prípojky po hranice nehnuteľností, napájaných na
kanalizačnú sieť. Na kanalizačnú sieť obce sa budú bodovo napájať
kanalizácie splaškových vôd z obcí Hrubá Borša (1200 obyvateľov)
a Kostolná pri Dunaji (800 obyvateľov). Spolupráca bude zmluvne
dohodnutá medzi predmetnými obcami.
Uznesením č. 363 OZ schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri
Senci“ vo výške 5% z rozpočtovaných nákladov projektu časti pre
obec Kráľová pri Senci z rozpočtu obce Kráľová pri Senci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov týkajúcich sa obce Kráľová pri Senci z rozpočtu obce.
Uznesením č. 364 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo predloženie ŽoNFP v prípade vyhlásenia výzvy na realizáciu projektu „Kanalizácia a ČOV Kráľová pri Senci“ na celoobecnú splaškovú gravitačnú kanalizačnú sieť vrátane prečerpávacích
staníc a odbočiek pre domové prípojky po hranice nehnuteľností
napájaných na kanalizačnú sieť (vrátane Hrubej Borše a Kostolnej
pri Dunaji).
Ďalej sa Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018 O podmienkach držania
psov v obci Kráľová pri Senci.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schválilo uznesením
č. 365 nové podmienky predaja obecného pozemku (pozemok
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14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
sa konalo dňa 20. júna 2018 a poslanci na ňom prijali nasledovné
uznesenia.
Na úvod schválili overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Uznesením č. 369 OZ zobralo na vedomie informáciu starostu
o dianí v obci za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 371 Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania
komisie výstavby a dopravy schválilo odpredaj obecného pozemku:
novovytvorená parcela registra „C“ KN,parc. č. 307/5, druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 79 m2, katastrálne územie Kráľová pri Senci Ing. Jurajovi Hudákovi a manželke Alene Hudákovej,
rod. Šlosárovej, za predajnú cenu 5,- Eur/m2 z dôvodu osobitného
zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, pozemok je dlhodobo užívaný a oplotený. Zápis do katastra zabezpečí
a náklady hradí kupujúci.Platnosť tohto uznesenia je obmedzená
na 6 mesiacov.
Uznesením č. 372 OZ na základe odporúčania komisie výstavby
a dopravy schválilo zámer odpredaja časti obecného pozemku
parcela registra „C“ KN, parc. č. 1245/16, druh: zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 600 m2, katastrálne územie Kráľová pri Senci žiadateľovi Ing. Dušanovi Šebeňovi, Nový Svet 12, 903 01 Senec
z dôvodu osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok sa
nachádza medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, na jednom
z nich má postavenú poľnohospodársku halu do ktorej potrebuje
vjazd. Predpokladaná predajná cena pozemku je vo výške 20,- Eur/
m2.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania
komisie výstavby a dopravy uznesením č. 373 zobralo na vedomie
žiadosť Ing. Ľudovít Bajči – L Byty, Malinovská 148, 900 28 Zálesie na vybudovanie parkovacích miest pre bytové domy č. 765 a 766
na obecných parcelách registra „C“ KN, parc. č. 129/1 a 129/47, katastrálne územie Krmeš.
Uznesením č. 374 OZ na základe odporúčania komisie výstavby
a dopravy schválilo žiadateľom Jurajovi Brandisovi a Jane Brandisovej, vlastníkom bytu č. 3 v polyfunkčnom objekte zdravotného
strediska, prenájom priestoru v suteréne objektu zdravotného strediska za poplatok 50,- Eur/ročne. Zároveň poverilo starostu obce
uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Uznesením č. 375 OZ na základe odporúčania komisie výstavby
a dopravy schválilo vybudovanie telekomunikačnej optickej sieti
v obci Kráľová pri Senci firme KALIANT s.r.o., s tým, že pre obec
Kráľová pri Senci poskytne dátový okruh pre prevádzku kamerového systému.
Uznesením č. 376 OZ na základe odporúčania komisie výstavby
a dopravy zobralo na vedomie žiadosti Johna Rydera na obmedzenie rýchlosti na Sadovej ulici na 20 km/hod. za hodinu a žiadosti
Pavla Petríka na obmedzenie rýchlosti na Majerskej ulici na 40 km/
hod.
Uznesením č. 377 poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu
predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 378 OZ schválilo druhú úpravu rozpočtu 2018 podľa
prílohy č. 2.
Uznesením č. 379 OZ schválilo „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kráľová pri Senci na II. polrok 2018“, uznesením č.
380 zobralo na vedomie správu audítora za individuálnu účtovnú
závierku za rok 2017 a uznesením č. 381 zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Kráľová
pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 2017.
Uznesením č. 382 OZ schválilo Záverečný účet obce Kráľová pri

Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
Uznesením č. 383 OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške
139.382,65 Eur. Následným uznesením (č. 384) poslanci schválili
použitie rezervného fondu vo výške 139.382,65 Eur v rozpočtovom
roku 2018 na krytie finančných a kapitálových výdavkov v zmysle
rozpočtových pravidiel.
Uznesením č. 385 OZ schválilo rozsah výkonu funkcie starostu
obce Kráľová pri Senci pre volebné obdobie 2018 – 2022 nasledovne:
- Pracovný úväzok – 1,0 plný
- Rozsah výkonu starostu- podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
- podľa ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť
najvyššieho výkonného orgánu obce a štatutárneho orgánu obce.
Uznesením č. 386 OZ určilo:
a) počet 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kráľová pri
Senci pre volebné
obdobie 2018 – 2022
b) jeden volebný obvod na územní obce Kráľová pri Senci pre volebné obdobie 2018 – 2022.
Uznesením č. 387 poslanci OZ schválili otvorenie V. triedy Materskej školy v Kráľovej pri Senci od školského roku 2018/2019
v priestoroch obecného úradu – III.NP.
Ďalej sa Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 Dodatok k VZN č.
4/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách.
Uznesením č. 388 OZ schválilo obmedzenú prevádzku Materskej
školy v Kráľovej pri Senci v mesiaci júl 2018, z dôvodu čerpania
dovoleniek pedagogických zamestnancov s tým, že materskú školu
môžu navštevovať deti pracujúcich rodičov. Deti, ktorých mamičky
sú nezamestnané alebo na materskej dovolenke nebudú v tejto obmedzenej prevádzke navštevovať MŠ. Ďalej v mesiaci august 2018
prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu dezinfekcie, veľkého upratovania a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov MŠ.
Uznesením č. 389 OZ schválilo prevádzku Školského klubu detí pri
ZŠ Kráľová pri Senci počas letných prázdnin v mesiaci júl v termíne
od 2.7.2018 do 6.7.2018 a v termíne od 9.7.2018 do 13.7.2018. Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka v mesiaci júl je stanovený sumou 20,- Eur
na prvý termín a sumou 25,- Eur na druhý termín.
Uznesením č. 390 OZ schválilo prevod majetku obce do správy
Základnej školy Kráľová pri Senci Delimitačným protokolom č.
1/2018.
Uznesením č. 391 poslanci OZ schválili vylúčenie obcí Kostolná pri
Dunaji a Hrubá Borša zo Školského obvodu Základnej školy v Kráľovej pri Senciod školského roku 2018/2019.
Uznesením č. 392 OZ schválilo nové podmienky predaja obecného
pozemku (pozemok na Gulaške) parcela registra „E“ parc. č. 510,
druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Senec, v celkovej výmere 12.610 m2 formou verejnej obchodnej súťaže za minimálnu
cenu 540.000,- Eur v termíne od 16.7.2018 do 31.7.2018.
Uznesením č. 393 OZ berie na vedomie informáciu o fyzickej inventarizácii majetku k 31.8.2018.
Uznesením č. 394 OZ schválilo použitie poplatku za rozvoj
k 31.12.2017 vo výške 8.176,- Eur v rozpočtovom hospodárení
v roku 2018 podľa rozpočtových pravidiel.
Uznesením č. 395 OZ schválilo nové podmienky ubytovania v služobnom byte v budove zdravotného strediska učiteľke ZŠ Mgr.
Daniele Haladejovej na dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2019 za
cenu 100,- Eur/mesačne vrátane energií. Zároveň poverilo starostu
uzatvorením zmluvy.
Uznesením č. 396 OZ schválilo zmenu prevádzkovateľa bufetu
Miestneho športového klubu v Kráľovej pri Senci od 1.7.2018, ktorú bude vykonávať Iclean, s.r.o. Košická 1, 903 01 Senec zastúpená
konateľom Adriánom Takáčom.
Otváracie hodiny: Po – Št: 15,00 – 22,00 hod., Pia: 15,00 – 23,00
hod., So: 15,00 – 23,00 hod., Ne : 15,00 – 20,00 hod.

Informatórium

na Gulaške) parcela registra „E“ parc. č. 510, druh pozemku orná
pôda, katastrálne územie Senec, v celkovej výmere 12.610 m2 formou verejnej obchodnej súťaže za minimálnu cenu 44,- Eur/m2,
t. j. 554.840,- Eur v termíne od 3.4.2018 do 9.5.2018 do 12,00 hod.
Uznesením č. 366 poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu
o sneme Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti konanej
v našej obci dňa 29.3.2018.
Uznesením č. 376 OZ schválilo odmenu každému predsedovi komisie OZ za rok 2017 vo výške 100,-Eur.
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Zmena rozpočtu

Príloha č. 1
Názov položky

Schválený pred zmenou

Zvýšenie Zníženie

po zmene

Výnos dane z príjmov-územná samosp.

635 000,00

115 000,00

750 000,00

Územný plán

2 000,00

9 000,00

11 000,00

Prípravná a projektová dokument.na KANALIZÁCIU

0,00

66 000,00

66 000,00

Kontajnery sanitárne

0,00

8 000,00

8 000,00

ZS vyúčtovanie bytov a nebytových pries.

0,00

1 981,00

1 981,00

Rekonštrukcia obecných budov/hasičovňa

25 000,00

7 000,00

32 000,00

662 000,00

206 981,00

868 981,00

Príloha č. 2
Druh

Úprava rozpočtu 2_2018
FK

Príjmy bežné

Príjmy bežné Celková hodnota
Príjmy finančné

Príjmy kapitálové Celková
hodnota
Výdavky bežné

Kapitálové príjmy
Kapitálové granty a transfery

Knižnica
Materská škola

Miestne komunikácie
Miestny rozhlas
MŠK a kulturisti

Obec, obecný úrad
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Obecný klub a kultúra
Pohrebníctvo a spoločenské
služby
Požiarna ochrana
Rodina
Školská jedáleň pri MŠ
Verejná zeleň
Základná škola

Výdavky bežné Celková
hodnota
Výdavky finančné
Výdavky finančné Celková
hodnota
Výdavky kapitálové
Výdavky kapitálové Celková
hodnota

EK popis
Bežné granty a transfery
Iné nedaňové príjmy
KO, Dane za psa, priestranstvo
Poplatky
Príjmy z majetku
Dlhodobý úver
Zostatok finančných prostriedkov

Príjmy finančné Celková
hodnota
Príjmy kapitálové
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Úprava rozpočtu č. 1/2018
K dátumu: 21.3.2018

Materiál a služby
Materiál a služby
Mzdy a príplatky
Poistné
Materiál a služby
Materiál a služby
Materiál a služby
Poistné
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Materiál a služby

Zdravotné stredisko

Materiál a služby
Poskytnuté príspevky
Materiál a služby
Materiál a služby
ZŠ rozpočet
ZŠ orig.
Materiál a služby

Obec, obecný úrad

Vrátenie zábezpeky

Obec, obecný úrad
Verejná zeleň

Investície
Investície

Súčet z Úprava 2
147 942,30
3 730,00
1 684,00
320,00
1 200,00
154 876,30
-12 413,86
77 382,65

Súčet z Upravený2
587 392,30
3 730,00
49 684,00
620,00
2 400,00
643 826,30
47 586,14
167 382,65

64 968,79

214 968,79

375,00
83 500,00

375,00
83 500,00

83 875,00

83 875,00

200,00
1 760,00
9 500,00
1 200,00
18 000,00
350,00
1 150,00
-200,00
-950,00
136 540,00
1 550,00
7 050,00

1 700,00
13 810,00
110 500,00
16 700,00
19 000,00
350,00
4 150,00
1 300,00
8 050,00
155 360,00
8 550,00
11 050,00

500,00

750,00

600,00
150,00
5 265,00
1 500,00
50 932,00
-10 000,00
200,00

1 050,00
150,00
5 715,00
1 500,00
484 067,00
131 882,00
300,00

225 297,00

975 934,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

63 150,58
25 000,00

299 150,58
25 000,00

88 150,58

324 150,58

Kráľovské zvesti. Časopis pre obyvateľov a priateľov Kráľovej pri Senci. Redaktor a editor: prof. Mgr. Miroslav Daniš, PhD. Redakčná rada:
JUDr. Dušan Šebok, Alojz Koiš, Mgr. Viktor Gulár, Viera Gašparová, Mgr. Tomáš Kuľka, Jozef Luciak, Ing. Katarína Smiešková, Jarmila
Koišová, Mgr. Darina Deáková, Beata Tvarušková, Dagmar Petrová . Vydáva: Obecný úrad, Kráľová pri Senci. Schválené OZ, uznesením
41/02-91. Schválené OÚ – SC 11/2000. Grafická úprava a tlač: Ing. Gabriela Némethová. Do tlače zadané 12.08.2018. Vychádza
štvrťročne. ISSN 1335-7271

