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Zo života v obci

IV. ročník Kráľovských rybárskych pretekov

Medzi gratulantmi k životnému jubileu p. starostu
Alojza Koiša boli aj hasiči

Starosta obce A. Koiš na 21. sneme ZMOSu

Rozlúčka s pánom farárom Mgr. Mariánom Kráľom

Uvítanie nového pána farára
Mgr. Tomáša Kuľku

Fašiangová zábava Jednoty dôchodcov

Návšteva žiakov ZŠ v prezidentskom paláci za doprovodu
brigádneho gen. Ing. Mariána Ača, rodáka z Kráľovej

Tohtoročné rybárske preteky sa konali 21. mája 2011.
Súťaž pod odborným dohľadom rozhodcu z Okresného
rybárskeho zväzu sa po rannej registrácii súťažiacich začala o pol desiatej a trvala do trinástej hodiny. Súťažiaci v troch kategóriách (mládež, ženy a muži) si vylosovali umiestnenie na brehu rieky Čiernej vody. Po ukončení časového limitu na chytanie rýb sa vyhodnotili úlovky
– merala sa celková dĺžka ulovených rýb. Následne sa vyhlásili výsledky. V kategórii mládež súťažilo päť rybárov. Na prvom mieste sa umiestnil Horváth Juraj výkonom 165 bodov, druhý skončil Timotej Filo (50) a na treťom mieste Vrbovský Ondrej (45). V kategórii žien súťažilo5 žien a zvíťazila Alexandra Kapúnková (169), druhá bola Melisa Bobríková (95), tretia Viera Gašparová
(60). V kategórii mužov potvrdilo účasť 10 súťažiacich.
Zvíťazil Ján Polakovič (588), druhý skončil Peter Róka
(233) a tretí Karol Bednár (232). Počas súťaže v pripravených bufetoch sa občerstvovali všetci zúčastnení. Občerstvenie zabezpečovalo vedenie ZRPŠ pri ZŠ, ktoré výnos z podujatia použilo pre potreby detí základnej školy.
Sponzormi podujatia boli Okresný rybársky zväz Senec,
Mgr. Michal Čapla, Ing. Peter Chromek z Pilot Club Kráľová, AVE – ekologický podnik Bratislava, Martin Čepel
–Benzinol, Milan Bánocký – TOMDUS, Ing. Juraj Hupka, Juraj Valent – INTERSAD, Martin Kubovčák – S.O.
M.M., ANEO – ekologický podnik Trnava, Ing. Bronislava Gašparová, Jozef Gašpar (Sendi).
Počasie sa počas podujatia vydarilo a tak sa všetci zúčastnení mohli tešiť na pokračovanie príjemného sobotného dňa. Vo večerných hodinách sa na Sigotke naši občania a ich hostia mohli roztancovať na tradičnom Majálese. Pri disco hudbe a občerstvení zotrvali do druhej
hodiny blížiaceho sa nedeľného rána. Štvrtý ročník rybárskych pretekov sa stal potvrdením dobrej tradície organizovania podobných podujatí, ktoré získavajú čoraz
väčšiu obľubu u našich spoluobčanov.
m-d

Rybárske preteky sa konali na úseku rieky medzi mostami od
hlavnej cesty po Sigotku

O občerstvenie sa postarali aj rodičia zo ZRPŠ

Odovzdávanie ocenení víťazom

Počas pretekov vládla pohoda a spokojnosť návštevníkov
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Vážení spoluobčania,
milí čitatelia Kráľovských zvestí
Prihováram sa Vám v tomto letnom období, keď
časť spoluobčanov už využila dovolenkový oddych, niektorí sa ešte naň chystajú. Mnohí, ktorí
sa už vrátili a videli zaujímavé miesta v našej krajine, alebo v zahraničí, rozprávajú svoje zážitky, porovnávajú rôzne oblasti, a prichádza reč aj o čistote, poriadku a prístupe ľudí k prírode a jej ekologickému vzťahu.
V našej obci pripravujeme jednu z veľmi dôležitých úloh, a tou je vybudovať obecnú verejnú kanalizáciu. Už dnes je mimoriadna situácia, keď vysoký počet domácností netrpezlivo čaká na jej realizáciu. Na jednej strane
bol prejavený záujem o vybudovanie splaškovej tlakovej kanalizácie. Verejnosť bola informovaná odborníkom a oboznámená so zariadením, ktoré bude dodané z grantu EÚ. Vedenie obce rozposlalo prieskumné letáky
aj s nákresom, aby sa domácnosti prihlásili a potvrdili záujem o vybudovanie prípojky. Výsledok prieskumu je nasledovný: 607 domácnosti prevzalo prieskumné letáky, súhlasné stanovisko vyslovilo 270 domácností, nesúhlasné stavisko dalo 24 a nevyjadrilo sa 313 domácností. Čiže polovica
domácností neprejavila žiadny záujem, čo je na škodu pre celú obec. Odkanalizovanie obce je podmienka pre ďalšiu výstavbu rodinných domov,
čo súvisí s celým rozvojom obce. Verím, že aj po tejto informácii občania
prehodnotia svoj postoj a prihlásia sa k vybudovaniu tejto investičnej akcie. Príprava a získanie finančného grantu je veľmi náročný proces, ktorý
sa tvorí niekoľko mesiacov. Základom je, aby bolo napojených na kanalizačnú sieť aspoň 85% domácností. Uvažujeme o vybudovaní vlastnej čistiarne odpadových vôd v Kráľovej pri Senci, pripadne kanalizačnú sieť budovať s ďalšími susednými obcami do recipientu Malý Dunaj už do vybudovanej ČOV v Hurbanovej Vsi. Bratislavská vodárenská spoločnosť ktorá
spravuje náš verejný vodovod, neprejavuje žiaden záujem o vybudovanie
kanalizácie pre nedostatok finančných zdrojov.
Obec pripravuje nový územný plán obce Zmeny a doplnky 1/ 2011
na výstavbu rodinných domov, bytov a občianskej vybavenosti.
Počas prvého polroku sa nám vyskytli viaceré poruchy na verejnom
osvetlení. Poruchy nastali na starých elektrických rozvodných skriniach,
nakoľko boli prehnité a už nezodpovedali bezpečnostným predpisom, preto sme ich museli všetky vymeniť. Podobná situácia sa nám vyskytla na
centrálnej kanalizácii zdravotného strediska, kde odtokové rúry boli prehnité a v zemi prepadnuté, čo spôsobovalo jej upchávanie. Na odstránenie týchto porúch, bolo nutné vynaložiť neplánované finančné prostriedky. V rámci investícii sme vybudovali verejné osvetlenie v dĺžke 300 bm na
Réckej ceste, dobudovali pozdĺž hlavnej cesty chodník pre peších. Môžeme konštatovať, že po celej dĺžke Hlavnej ulice máme vybudovaný chodník, miestami v centre obce aj po oboch stranách. ZSE - Distribúcia a.s. vymenila drevené elektrické stĺpy od základnej školy až po letisko, osadili ich
mimo súkromných záhrad.
Vyslovujeme poďakovanie PaedDr. Mgr. Mariánovi Kráľovi, ktorý viedol našu farnosť 5 rokov, sme mu vďační za jeho múdry a duchovný prístup, ktorý zanechal u našich občanov, farníkov a mládeži. Svoju pastoráciu ukončil v Kráľovej pri Senci k 30. 06. 2011.
Na novom mieste mu prajeme veľa zdravia, radosť vykonávať svoje kňazské povolanie a pri návšteve v obci ho radi privítame. Ďakujeme.!
Vítame nášho nového duchovného pána Mgr. Tomáša Kuľku, ktorý nastúpil 1. júla 2011 za správcu farnosti v Kráľovej pri Senci, prajeme mu
veľa zdravia a príjemných chvíľ v kruhu nás všetkých občanov a mládeže našej obce.
Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
v závere môjho príhovoru, si Vám dovolím popriať v tomto ešte letnom
období veľa slnečných dní, príjemného odpočinku na dovolenkách alebo iných radovánkach. Zároveň Vás pozývam na VI. Kráľovské slávnosti, ktoré sa budú konať 10. septembra 2011 s bohatým kultúrno – športovým programom.
Alojz Koiš, starosta
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Vývoj farnosti v Kostolnej pri Dunaji
a v Kráľovej pri Senci
Miroslav Daniš
Celý duchovný a náboženský život obcí Krmeš, Kráľová, Borša, Tureň a Šúr bol do roku 1945 viazaný k jednému miestu, a to
ku kostolu sv. Andreja v Kostolnej pri Dunaji (Egyházfa). Táto
farnosť patrila do dekanátu v Senci (Szempch, Szempcz). Je jednou z najstarších obcí a jej fara sa spomína ako „antiqua parochia“- teda veľmi stará fara. V roku 1281 sa v listinách spomína
farár (capellanus) Mikuláš z fary Sancti Andree (Szent Andrasfalva), ktorý uznáva pri súpise a v účtoch kapituly, že nemá ničoho, žiadne beneficium. I neskorší záznam z roku 1323 hovorí, že
obce farnosti v Kostolnej patrili bratislavskej kapitule už dávno
pred uvedeným rokom. Do spomenutej farnosti patrili aj majere
a osady, ako Maholánka, Bodoház a Malá Borša, ktoré tvorili alodiálny majetok Bratislavskej kapituly.
Okolo kostola, ktorý pochádza z XII. storočia bol kedysi cintorín. Kostol bol oddávna zasvätený ku cti sv. Andreja apoštola.
Jeho pôvodný pôdorys a stavba je románskeho štýlu, neskôr prestavaný, a v roku 1937 úplne zmenil svoju podobu, kedy pôvodná oltárna časť (sanctuárium) bola prestavaná v priestornú hlavnú loď. Sanctuárium bolo prenesené pod vežu. Hlavný vchod pod
vežou bol zastavaný. Prestavba kostola bola nutná, pretože nevyhovoval potrebám veriacich z toľkých obcí. Pri kostole bola fara,
ktorá bola za pôsobenia farára Štefana Markoviča roku 1879 prestavaná a toho istého roku bola z nej zriadená r. kat. cirkevná škola a byt riaditeľa školy (ludirectora).
Aký bol náboženský život v čase založenia kostola a fary dnes
už nevedno. Je isté, že dobre sa rozvíjajúci náboženský život združoval sa práve popri kostole a fare. Z rôznych matrík a historických dokumentov sa dozvedáme mená kňazov, ktorí pôsobili na
fare v Kostolnej pri Dunaji od roku 1562:
?
17. II. 1674
31. V. 1675
31. VII. 1678
1679
27. IV. 1680
18. XI. 1690
30. V. 1692
7. II. 1693
29. IV. 1697
7. V. 1699
6. XII. 1705
1710
25. VII. 1711
30. V. 1718
15. IV. 1719
3. III. 1721
12. IV. 1722
13. V. 1723
24. X. 1727
8. V. 1729
6. XI. 1737

/1562
/1675
/1678
/1679
/1680
/1690
/1692
/14. VI. 1692
/1697
/28. X. 1699
/1705
/1710
/8. V. 1711
/7. I. 1718
/19. IV. 1719
/1721
/27. VI. 1722
/1723
/2. X. 1727
/1729
/1737
/1. I. 1741

17. I. 1741 /19. V. 1747
19. V. 1747 /1750
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Augustinus
Kosztolanyi Nicolaus
Harmassy Jacobus
Battkay Martinus
Csallókozy Andreas
Radoványi Joannes
Jeszenszky Franciscus
Lévay Stephanus
Szenczi Georgius
Dr. Teol. Szunyog Paulus
Okolicsányi Emericus
Forgács Franciscus
Nemecsek Stephanus
Mihalovics Andreas
Gulyás Georgius
Bertány Matheus
Maszarovics Martinus
Vancsa Franciscus
Stankovanszky Georgius
Standersicz Martinus
Roskovanyi Joannes
Gyorgyovics Stephanus
(mortuus est)
Tóth Franciscus
Kussanyi Joannes

14. X. 1750
22. X. 1755
11. VI. 1761
9. V. 1765
1821
1828
29. VI. 1830
14. XII. 1865
8. III. 1866
28. III. 1871
26. II. 1907
26. IV. 1907
3. XI. 1925

/14. IX. 1755
/1761
/4. V. 1765
/11. V. 1821
/1828
/1830
/14. XII.
1865
/4. III. 1866
/1. III. 1871
/26. II. 1907
/26. IV. 1907
/3. XI. 1925
/16. IV. 1948

Zobek L. B. de Kornitz
Pighety Joannes
Rányi Jacobus
Requini Carolus (mortuus est)
Kovács Josephus
Majer Joannes
Kovács Emericus (mortuus est)
Weisz Aloisius, admin.
Pachmann Florian, admin.
Markovics Stephanus
Janík Rudolf
Masárik Viktor
Štefanovič Vojtech

Treba spomenúť, že r. kat. fara v Kráľovej pri Senci bola zriadená dňom 1. II. 1948. Prvým správcom – administrátorom kostola v Kráľovej – kaštieľska kaplnka – bol Henrich Raček. Od založenia fary v Kráľovej pri Senci po súčasnosť sa na fare vystriedalo 10 kňazov.

Výstavba fary v Kráľovej pri Senci v roku 1947

1.II.1948 – jún 1951
jún 1951 – november 1951
november 1951 – apríl 1953
júl 1953 – jún 1958
január 1959 – december 1964
apríl 1965 – november 1965
február 1966 – február 1975
14.2.1975 – september 2006
september 2006 – júl 2011
od júla 2011

Henrich Raček
Jozef Mášik
Pavol Fridrich
Ján Vojtech
Ján Gála
Julián Benedikovič
Ján Hlinka
Ferdinand Veigl
Marián Kráľ
Tomáš Kuľka

O niektorých kňazoch, pôsobiacich na fare v Kostolnej pri
Dunaji (Egyházfe, Hasváre) sa dozvedáme, že prvý farár, spomínaný v kanonickej vizitácii v roku 1561 bol capellanus Nicolaus,
ktorý je spomínaný už v roku 1281. Po tomto v XIV. storočí bola
fara dlho neobsadená, a hlavne za dôb reformácie a husitizmu tu
boli pomery veľmi menlivé.
Najstarším farárom, ktorý je spomínaný v latinských záznamoch bol Augustinus, ktorý prišiel na faru a pôsobil tu od roku
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Prvým správcom kráľovskej farnosti bol Henrich Raček

V rokoch 1959 až 1964 pôsobil
na fare Ján Gála.

Julián Benedekovič pôsobil vo farnosti v roku 1965.

Alexander Zobek de Kornitz pochádzal z Trenčína. Bol chovancom Mariánskeho seminára, kde sa stal bakalárom v roku
1748 a 1749 sa stal magistrom filozofie. Miesto farára prijal v októbri 1750. Po siedmich rokoch odišiel do Vatkertu (Novohradská župa), kde pôsobil až do 1764. Na sklonku svojho života odišiel do Dolnej Poruby pri Trenčíne, kde 2.marca 1793 zomrel.
Významným správcom fary bol Štefan Markovič, narodený
v Koniarciach 11. mája 1841. Študoval v Trnave teológiu, ktorú
dokončil v Ostrihome. Pôsobil v Okoči, Tvrdošovciach, Uníne,
Suchej nad Parnou, odkiaľ 28. II. 1871 prešiel na faru do Kostolnej pri Dunaji.
Za jeho pôsobenia bola postavená maštaľ a hospodárske staviská roku 1879 a dokončená budova fary, ktorá má desať obývacích miestností. Pretože najprv dal stavať faru a len potom renovovať kostol, použil materiál na stavbu fary a hospodárskych
stavísk, no na kostol materiál neostal. Pobúril proti sebe patróna
kostola, grófa Jána Pálfiho, ktorý vymohol na biskupskom úrade
potrestanie farára 3 dňovým väzením v byte.
Za prvej svetovej vojny tu pôsobil Viktor Masárik (25.9.1860
v Nitre – 27.12.1927 v Kostolnej pri Dunaji). Bol významným rehoľným historikom. V roku 1876 vstúpil v Malackách do Rehole
menších bratov františkánov. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Trnave a Malackách. Za kňaza ho vysvätili 7.8.1883.
Neskôr sa stal lektorom teológie na františkánskych učilištiach,
potom prešiel do provinčnej správy. V r. 1893-1897 bol sekretárom provincie a bibliotekárom, mal na starosti provinčný archív.
Keď provincia prijala r. 1898 prísnu observanciu, vystúpil z rehole a pôsobil ako diecézny kňaz v Kostolnej pri Dunaji. Na základe
prameňov uložených v provinčnom archíve napísal dejiny bratislavského františkánskeho konventu, ktoré vyšli knižne v roku
1897. V Kostolnej pri Dunaji pôsobil do roku 1925.
Z kňazov, ktorí zomreli a boli pochovaní na rímskokatolíckom cintoríne v Kostolnej to boli Štefan Gyorgyovics, ktorý zom
rel 1. 1. 1741, Karol Requini, zomrel 11. mája 1821 a je pochovaný pri hlavnom kríži a Emerich Kováč, ktorý najdlhšie pôsobil v
Kostolnej. Prežil dvakrát zúriacu choleru. V roku 1831 pochoval
255 veriacich farnosti a roku 1849 vyše 200 veriacich. Zomrel 14.
decembra 1865.
Z farárov, ktorí pôsobili na farnosti v Kráľovej pri Senci sa
najvýznamnejšou mierou (pôsobil u nás viac ako 30 rokov) do
dejín obce zapísal dôstojný pán PhDr. Ferdinand Veigl, jedna
z ústredných osobností slovenskej literatúry 20. storočia. O jeho
živote a diele je napísaných už stovky článkov a samostatných odborných prác u nás aj v zahraničí. Svetloslav Veigl zomrel 17. 2.
2010 v našej obci a je pochovaný na kráľovskom cintoríne pred
budovou Domu smútku.

V rokoch 1966 – 1975 bol správcom farnosti Ján Hlinka.

1562. Bol to už starec, keď sa stal farárom v Kostolnej, o ktorom
vizitátor hovorí, že bol vysvätený v Petikostolí a ľud farnosti bol
katolíckeho vierovyznania.
Emerich Okoličányi pochádzal z Liptova. Na faru do Kostolnej pri Dunaji prišiel z Jelky (Jóka) 7. mája 1699, kde bol administrátorom. Napísal dvojdielne Dejiny Uhorska, ktoré ostali
v rukopise nevydané.
Ján Matej Roškovanyi, pochádzal zo šľachtickej rodiny z Brutu.
Za jeho pôsobenia v roku 1732 previedol Ján Jelenffy vizitáciu fary,
ktorý o farárovi napísal toto: Je 31 ročný, stará sa o duchovný život,
proti ktorému niet žiadnych sťažností. Z Kostolnej odišiel do Meleku, kde začal viesť matriky.

Ferdinand Veigl a Marián Kráľ na Kráľovských slávnostiach v roku 2007.
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Nová pamätná doska sv. Jána Krstiteľa
Marián Kráľ

Donátori diela Ing. Ján Oršuliak a p. Gabriela Bučeková
s autorom pamätnej tabule Mgr. art. Jánom Gejdošom.
Posledné úpravy diela akad. sochárom Jánom Gejdošom
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Milánsky edikt (r. 313) potvrdzuje, že kresťania aj čase
prvého prenasledovania sa stretávali tak na súkromných
miestach, ako aj na tých, ktoré patrili spoločenstvu. Týmto miestam sa ako označenia dávali pomenovania tzv.
patrocíniá, čím sa dané bohoslužobné miesto zasväcovalo nebeskému patrónovi, ktorého si prví kresťania uctievali, lebo životom a smrťou sa už osvedčili vo vernosti
k Bohu. Boli to predovšetkým mučeníci – martýri, ktorí
svojou smrťou svedčili o Kristovi a o jeho náuke. Prvá písomná zmienka o bohoslužbe na počesť svätého sa týka oslavy výročia umučenia sv. Polykarpa v Smyrne (Izmir
v Turecku) v 2. storočí. Druhú skupinu tvorili vyznávači. Objavujú
sa už v období prenasledovania kresťanov. Cirkev si ich uctieva a nasleduje pre ich zbožnosť
a horlivosť vo viere, dokonalé mravy a cnosti.
Ich svedectvo o evanjeliových
hodnotách
v každodennom živote
bolo hrdinstvom, ktoré sa približovalo k mučeníctvu (niekedy sa
označovalo aj ako nekrvavé mučeníctvo).
Zasväcovanie chrámu a farností nebeskému patrónovi je teda
prvokresťanskou záležitosťou, ktorá sa zachovala do dnešných
dní a súvisí s článkom
viery – verím v spoločenstvo svätých. Deje
sa hneď po postavení
chrámu prostredníctvom zvláštneho starobylého obradu, pri ktorom sa kostol zasväcuje patrónovi a zároveň
i pomazáva posvätným olejom – krizmou. Túto udalosť
si každá farnosť pripomína pri výročitých slávnostiach –
v deň liturgického sviatku patróna kostola (hodová slávnosť) a v deň výročia posvätenia konkrétneho chrámu.
Terajší farský kostol v Kráľovej pri Senci, kedysi len
kaštieľska kaplnka, bol takto zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Je len samozrejmé, že sa pri samotnom budovaní chrámu „počítalo“ s týmto patrónom a že s najväčšou pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote bol hlavný
oltárny obraz vyobrazením niektorej udalosti zo života
tohto patróna. Žiaľ farnosť nemá vedomosť o tom, kde
sa nachádza tento oltárny obraz. To, čo vieme je len to,
že bol vymenený pri vyobrazení mimoriadnej historickej
skutočnosti, keď milostivý obraz Sedembolestnej Panny
Márie bol odnesený z kaštieľa (resp. kaštieľskej kaplnky)
pred Turkami.

Farské novinky
Zámer vytesania stély (pamätnej dosky) sv. Jána Krstiteľa, ktorá je teraz pred farským kostolom, bol dvojaký. Pri odvlhčovaní kostola a rekonštrukcii fasády museli byť odstránené pieskovcové sokle. Ich samotný ďalší osud bol nejasný
a preto sa zámer vybudovania sochy snažil využiť práve tento materiál, ktorý jednoznačne a historicky patrí do areálu
dnešného farského kostola. Na druhej strane sa pri vyberaní
tematiky prihliadalo na skutočnosť, že v samotnom chráme
nie je významné vyobrazenie patróna chrámu.
Socha,
ktorej
autorom je Mgr.
art. Ján Gejdoš,
znázorňuje jednu z centrálnych
udalostí
života
tak sv. Jána Krstiteľa ako aj samotného Ježiša. Pre
obe osoby táto udalosť mala existenciálny charakter. Súčasní exegéti tvrdia, že význam tohto
aktu nespočíva len
v tom, čo Ježiš pri
tejto príležitosti konal (posvätenie vôd
krstom), ale najmä
to, čo sa v Ježišovi
za týchto okolností
udialo. Keď Ján krstil Ježiša, odohralo
sa niečo, čo zmenilo priebeh Ježišovho života – v tomto okamihu Ježiš
plne prijíma svoje
vykupiteľské
poslanie,
ktoré
v tomto momente
bolo jasné a zreteľné. Ježišovo rozhodnutie ísť sa dať pokrstiť Jánovi a postaviť sa tak do jedného radu s hriešnikmi, stať sa akoby jedným z nich, to
bol krok, kedy prijal na seba hriechy ľudí. A Ján Krstiteľ tu vystupuje ako prostredník tohto prijatia, nakoľko
si ho Boh výslovne volí na túto rozhodujúcu úlohu v živote Mesiáša.
Pri tejto príležitosti chcem opätovne poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o tento umelecko-teologický skvost: ponajprv sponzorom diela – p. Ing. Jánovi Oršuliakovi a p. Gabriele Bučekovej, realizátorovi diela – p.
Mgr. art. Jánovi Gejdošovi a p. Milanovi Rókovi, ktorého
firma vybudovala základy pre tento monument.
Nech cez celé stáročia tento pamätník obyvateľom
obce Kráľovej pri Senci, všetkým návštevníkom obce
a farského kostola sprítomňuje patróna farnosti a farského kostola, ale aj Ježišom prijaté vykupiteľské poslanie, ktoré má dosah na celé ľudské dejiny.
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kultúrne pamiatky regiónu
Podunajsko /I./
V sérii článkov na pokračovanie Vám predstavíme bohatstvo kultúrnych a historických pamiatok nášho regiónu Podunajsko, ktorého súčasťou je aj Kráľová pri Senci. V jednotlivých obciach Podunajska sú zachované významné historické stavby – sídla panstiev z čias šľachtických rodov Esterházyovcov, Grassalkowichovcov, Pálffyovcov, Apponyovcov, Jeszenákovcov, Csákyovcov, kostoly, vodné mlyny, mosty a ďalšie zaujímavé historické miesta, ktoré stojí
za to poznať a poprípade navštíviť.
Regionálne združenie Podunajsko vzniklo 29.11.1991 ako združenie obcí podunajského regiónu. Prvotným cieľom združenia bolo spoločné zastupovanie záujmov obcí voči štátu, nadnárodným organizáciám a ostatným subjektom, vzájomná spolupráca a výmena skúseností v najširšom meradle. Združuje 35 obcí (Bernolákovo, Blatné, Boldog,
Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hubice, Hurbanova Ves, Hviezdoslavov, Chorvátsky
Grob, Igram, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Kvetoslavov, Macov, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Rovinka, mesto Senec, Tomášov, Trnávka, Tureň, Veľká Paka, Veľký Biel, Vlky, Zálesie).
Región Podunajsko je ohraničený oblasťou na východ od Bratislavy až po hranice Trnavského kraja na severe
(obec Senec) a po Šamorín a Sládkovičovo na východe. Región Podunajsko má rozlohu približne 400 km štvorcových
a rozprestiera sa na rozľahlej Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova medzi Dunajom, lužnými lesmi pri
ňom a Malým Dunajom. Obce a okresné mesto Senec svojou veľkosťou, polohou a hospodárskou orientáciou tvoria
typické vidiecke územie pozdĺž Dunaja, v tesnej blízkosti hlavného mesta SR Bratislavy a hraníc Maďarska a Rakúska.
Centrom regiónu je okresné mesto Senec, v obci Rovinka sídli združenie Regiónu Podunajsko.
Hlavná úloha združenia je v súčasnosti koordinácia aktivít obcí pri projektoch, ktoré sú príliš rozsiahle a náročné
na to, aby ich obce zvládli samostatne. Smerom dovnútra (k obciam) združenie organizuje stretnutia a semináre, kde
si starostovia a primátor vymieňajú skúsenosti a rokujú o spoločných plánoch. Smerom navonok zastupuje združenie
obce pri jednaní so ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), Vyšším územným celkom a štátnymi orgánmi. Príkladom projektov, ktoré Podunajsko realizuje sú výstavba cyklotrasy v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu a projekt Partneri v zjednotenej Európe - spolupráca obcí a malých podnikateľov v slovensko-rakúskom pohraničí. Realizuje tiež projekt Región Podunajsko: Turistická ponuka, na ktorý získalo grant z Ministerstva hospodárstva
a Slovenskej agentúry cestovného ruchu a z programu CBC grant na projekt Riešenie problému nelegálnych skládok
odpadu v Podunajsku.

Boldog
Boldog sa spomína v listinách od
polovice 14. storočia ako Boldogassonny falva. Podľa tohto pomenovania sa predtým obec nazývala Matka
Božia a patrila bratislavskému kláštoru klarisiek. Meno dostala podľa patrónky tunajšieho kostola. V 19. storočí ju získali Esterházyovci a Zichyovci. Kostol Nanebevzatia P.Márie je pôvodne románsky z 12. storočia, upravený v 15. storočí a v roku 1703 prestavaný v štýle baroka. Hlavný oltár je
z rokov 1757 – 62 v strede s obrazom
Nanebevzatia P.Márie a s plastikami
sv. Františka a svätice. Nachádza sa tu
aj románska krstiteľnica z 12. storočia.
Okolo kostola je radové pohrebisko
s kamennými náhrobnými platňami.
Vzácnosťou kostola je v stene zamurovaná rímska náhrobná stéla z rokov
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gie, neskôr obchodníka, ktorý zrejme
pôsobil na Jantárovej ceste (koniec 1.
storočia). Po tisíc rokoch sa tento náhrobok dostal do muriva románského
kostola v Boldogu. Kde pôvodne stál
nevieme.
V Boldogu sa nachádza aj obecná
zvonica z 19. storočia. V súčasnosti
má obec približne 440 obyvateľov.

Bernolákovo

70 – 138 n. l., čo je najstaršia písomná pamiatka na území Slovenska. Ide
o náhrobný vápencový kameň rímskeho vojaka Quinta Atilia Prima, stotníka a azda tlmočníka XV. rímskej lé-

Obec je prvý raz písomne doložená z roku 1209 pod názvom Čeklíz
(Checlez). Už v listine z roku 1342 sa
spomína tunajší hrad. V 17. storočí
získala obec trhové a jarmočné výsady a charakter poddanského mestečka patriacemu šintavskému panstvu.
Roku 1819 sa tunajší kaštieľ stal centrom čeklískeho panstva, ktoré vznik-
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Pred farou kostola stojí pomník Antona Bernoláka z roku 1937 (autor
F. Motoška). Významný národný buditeľ, kodifikátor prvého slovenského spisovného jazyka a zakladateľ Slovenského učeného tovarišstva, A. Bernolák tu pôsobil ako kaplán v rokoch
1787-1791. V obci sa nachádza pamätná izba A. Bernoláka.

Kaštieľ v Bernolákove

lo majetkovou deľbou šintavského
panstva. V roku 2005 malo Bernolákovo 5050 obyvateľov.
Kaštieľ v Bernolákove kedysi patril medzi najprepychovejšie šľachtické sídla v Uhorsku. Vybudovali ho tu
v rokoch 1714 až 1722 Esterházyovci.
Bol teda vybudovaný približne v období, kedy bol prebudovaný v honosné sídlo Pálffyovcov kaštieľ v Kráľovej pri Senci. Bernolákovská vetva bohatého uhorského rodu Esterházyovcov si vydobila významné postavenie
na cisárskom dvore za obhajovanie záujmov Habsburgovcov. Gróf Jozef Esterházy sa výdatne zaslúžil o víťazstvo
nad Turkami, ktoré viedlo k pamätnému Szatmárskemu mieru v roku 1711.
Vyslúžil si odmenu, ktorá mu umožnila v Bernolákove postaviť barokový kaštieľ. Kaštieľ predstavuje dvojpodlažnú trojkrídlovú budovu v tvare
písmena U. V roku 1766 kaštieľ navštívila aj Mária Terézia s početným
sprievodom. Panovníčka tu pri tejto príležitosti založila jednu z prvých
manufaktúr na výrobu súkna (kartúnka). V historickom parku pri kaštieli bolo v roku 1995 otvorené prvé 18
jamkové golfové ihrisko na Slovensku.
V parku sa nachádza aj baroková
kaplnka sv. Anny, postavená v polovici 18. storočia. Na hlavnom oltári je
umiestnený obraz Sv. Anny z pol. 18.
storočia. V Bernolákove je rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa zo 14.
storočia. Pôvodne gotický, upravovaný r. 1764 a 1773, rozšírený na začiatku 20. storočia a renovovaný po roku
1945. V kostole sa nachádzajú oltáre
s obrazmi sv. Františka, obrazom sv.
Terézie a krstiteľnica s rokokovou skupinou Krstu Krista. Všetko práce maliara J. Pichlera z roku 1773. Na cintoríne obce je kaplnka z roku 1847.

Ivanka pri Dunaji
Obec je prvý raz písomne doložená v roku 1209 ako terra Ivan, keď
na ňu dostal kráľovskú donáciu člen
rodu Hunt – Pozňanovcov ako súčasť
svätojurského panstva. Od 18. storočia bola majetkom Grassalkovichovcov, ktorí si tu postavili kaštieľ. V polovici 20. storočia bola k Ivanke pripojená obec Farná, prvý raz doložená
v listine z roku 1290. Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji bol postavený v 2. polovici 18. storočia v štýle rokoko. Prestavaný bol koncom 19. storočia. Najzaujímavejším priestorom je slávnostná sieň s rokokovým mramorovým krbom so zrkadlom. V Ivanke sa nachádza barokovo – klasicistický Kostol
Narodenia sv. Jána Krstiteľa, postavený v rokoch 1770 – 1772. V kostole
sú maľby z 18. storočia, rokoková kazateľnica s reliéfom Dobrého pastiera.
V obci sa nachádza aj Kaplnka sv. Rozálie z prvej pol. 19. storočia, prícestná socha sv. Jána Nepomuckého z rokov 1750 – 1760, barokovo-klasicistická socha sv. Valeriána a sv. Floriána
pred kostolom.

Kaštieľ v Ivánke pri Dunaji

Z Ivanky pri Dunaji vedie jediná
prístupová cesta k mohyle M. R. Štefánika, ktorý tu zahynul pri leteckej havárii v roku 1919. Túto mohylu je potrebné odlišovať od mohyly M. R. Štefánika na vrchu Bradlo nad obcou Ko-

šariská. Ivanka pri Dunaji patrí k najväčším dedinám nielen v Podunajskom regióne s počtom obyvateľov
okolo 5500.

Veľký Biel
V dnešnom rozsahu sa utvoril po
roku 1955 zlúčením dedín Malý Biel
a Veľký Biel. Obec sa pod názvom Beel
prvý raz spomína v listine z roku 1294
ako kráľovský majetok, ktorý patril
Bratislavskému hradu. V 14. storočí
už poznáme dva Bieli z ktorých veľký
sa stal zemianskou dedinou. V 18. storočí tu mal majetky aj ostrihomský arcibiskup, ktorý tu dal postaviť kaštieľ
v rokoch 1722 – 1725. Zaujímavosťou
bolo, že kaštieľ mal 365 okien ako dní
v roku, 52 izieb, ako týždňov v roku
a 7 brán ako dní v týždni. Kaštieľ tvoril štvorkrídlovú poschodovú budovu s nárožnými vežami a ústredným
dvorom. Budova dostala počas druhej
svetovej vojny plný zásah a v zadnom
trakte bola zničená. Zhoreli aj strechy.

Kaštieľ vo Veľkom Bieli

V rokoch 1958 – 1861 bol kaštieľ obnovený a slúžil dlhé roky ako dom dôchodcov. V dedine sa nachádza barokový Kostol Nájdenia sv. Kríža,
postavený v roku 1728. Vznikol na
mieste pôvodnej kaplnky, spomínanej
už v roku 1561. Kostol bol reštaurovaný v rokoch 1884 a 1896. Stavba dostala nové úpravy v roku 1936. V kostole sa nachádza vzácny organ z druhej
tretiny 18. storočia, plastika P. Márie
približne z roku 1500 a baroková krstiteľnica. Vo Veľkom Bieli sa nachádzajú ešte dve kaplnky. Jedna baroková z roku 1732 (Kaplnka sv. Ladislava) a kaplnka na cintoríne z konca 19.
storočia. Obec má v súčasnosti okolo
2200 obyvateľov.
Miroslav Daniš
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Školáci bilancujú tohtoročné úspechy!
Ani sme sa nenazdali a školský rok
2010/2011 je za nami. Každý školský
rok bilancujeme výchovno-vyučovacie výsledky, predsavzatia a plány. Či
sa to naplnilo, majú možnosť posúdiť
žiaci, rodičia i učitelia. V tomto školskom roku našu školu navštevovalo
177 žiakov. Ich výchovu a vzdelávanie
malo na starosti 14 pedagógov, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 kňazi. S radosťou
konštatujeme, že vyučovacie výsledky
školy boli veľmi dobré, keď prospelo
s vyznamenaním 108 žiakov. V prvom
polroku neprospela jedna žiačka. Pokarhanie riaditeľom školy dostalo 11
žiakov. Zníženú známku zo správania
mal jeden žiak.
Za vzornú reprezentáciu školy boli
ocenení knihou nasledovní žiaci:
3. ročník: Blaho P., Hanajíková A.,
Mátheová V., Sedláriková A., Hrbíková L, Koišová M.
4. ročník: Heričová S., Turányiová D., Kocsisová A., Kubovčák M.,
Fábryová N.
5. ročník: Szikhartová B., Šuplatová
Z., Kačová A.
6. ročník: Blaho R., Briestenská V.
7. ročník: Brunovský A., Kozanjuk
J., Hincová I., Augustovičová L.
8. ročník: Lančarič J., Oroš P., Benický E., Turancová M., Takáčová S.
9. ročník: Pavle R., Blanáriková P.,
Belovičová T., Tengeriová R., Tankóová S.
Dochádzka aj v tomto roku dosiahla veľmi zlý priemer. Celkovo bolo vymeškaných a ospravedlnených 14 569
hodín, z toho 33 hodín neospravedlnených. Priemer na žiaka je alarmujúci a činí 82,49 hodín na žiaka.Výbornými žiakmi, ktorí nevynechali po
celý školský rok ani jednu vyučovaciu
hodinu boli: 1. ročník: Janko Jankošík;
2. ročník: Daniel Novotný.
Počas celého školského roka mali
žiaci možnosť zúčastniť sa rôznych
kultúrnych, športových podujatí, besied s odborníkmi.
Dňa 11. septembra sa už po piatykrát v našej obci konala Kráľovská slávnosť. Žiaci sa na nej zúčastnili športovej súťaže mládeže na cyklodráhe - Kráľovský okruh a popoludní vystúpili s umeleckým kultúrnym
programom.
29. septembra sme v Senci bežali
Beh zdravia, ktorého sa zúčastnili žiaci základných škôl seneckého okresu.
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Našu školu reprezentovalo 18 dievčat
a 21 chlapcov. Získali sme dve prvé,
jedno druhé a jedno tretie miesto. Žiaci prvého stupňa mohli posledný septembrový deň vidieť divadelné predstavenie Vlk a kozliatka. Prváci a druháci navštívili 21. októbra Vlastivedné múzeum v Galante, kde sa zúčastnili vzdelávacieho programu k výstave Záhrada víl - ilustrácie detskej literatúry Jána Takácsa. Po prezretí ilustrácií nasledovala mimoškolská vyučovacia hodina výtvarnej výchovy.
Všetci žiaci chytili farbičky a s chuťou
sa pustili do práce. Žiakom sa výstava
veľmi páčila, pretože nebola len pasívnou prehliadkou, ale prežili ju aktívne
a hravou formou sa naučili niečo nové.
Kráľovná, víla, šašo, bosorka, Janko a Marienka, zbojník. Títo všetci sa
28. októbra prišli pozrieť na našich nových prváčikov. A nie len pozrieť, ale
mali pre nich pripravené úlohy, aby
zistili, či ich môže kráľovná slávnostne
prijať a pasovať do žiackeho cechu prvákov. Prejdenie hustého lesa, zobudenie spiacej princeznej, vyhnanie draka, zrátanie zlatých dukátov u zbojníka, či uloženie rozhádzaných vecí, boli
pre prvákov ľahko zvládnuteľné a preto všetci mohli pristúpiť k pasovačke. Po zložení Sľubu prváka, odtlačení pršteka a pasovaní si prváci obliekli rovnaké tričká a kráľovná im rozkrájala sladkú tortu v tvare jednotky. 19.
novembra sme sa boli pozrieť na pekné filmové predstavenie v kine Mier
v Senci s názvom Ja, zloduch.
Druhý decembrový deň sa niektorí naši žiaci zúčastnili koncertu Zuzany Smatanovej v športovej hale Pasienky v Bratislave. Koncert sa niesol
v znamení dobrej nálady, hosťom bol
aj známy spevák Peter Cmorík.
Starší žiaci opäť pripravili svojim mladším kamarátom prekvapenia v podobe príchodu Mikuláša so
svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom. Mikuláš zavítal 6. decembra do
všetkých tried a rozdal deťom sladké
balíčky, ktoré dostali za peknú básničku, či pesničku. Tešili sa z neho najmä
deti z prvého stupňa, ktoré po jeho odchode nasadli do autobusov a vyrazili
do divadla P.O. Hviezdoslava v Bratislave na divadelné predstavenie Lastovičie rozprávky.
S blížiacimi sa Vianocami sme
si aj my spestrili atmosféru prípra-

vou adventných vencov, ikebán a rôznych darčekov, s ktorými sme sa 17.
decembra vybrali do Incheby na Vianočné trhy a vianočný koncert skupiny I.M.T. Smile, aby sme tu predviedli svoje výrobky. Nasledujúci deň sme
s nimi zavítali na vianočné trhy do Krmeša. Ich ceny boli symbolické a využili sme ich na podporu školských aktivít, ktorých sme sa v nasledujúcom
kalendárnom roku zúčastnili. Okrem
predaja našich výrobkov predviedli
deti návštevníkom vianočný program,
po ktorého ukončení prišiel Mikuláš
potešiť vystupujúcich košíkom plným
sladkostí.
Posledný deň pred vianočnými
prázdninami bol dlho očakávaným
dňom, pretože sme sa neučili. Všetci
žiaci sa stretli v telocvični, aby sa navzájom zabávali s programom Trieda
baví triedu. Videli sme piesne, básne,
tance, ale i súťaže. Po skončení programu sme sa s radosťou rozbehli užívať
si vianočné prázdniny.
V dňoch 14.-19. februára sa 33 žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho
ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku na Fačkovskom sedle. Skúsení, menej skúsení lyžiari, ba aj začiatočníci
sa s lyžami vyberali každý deň na kopce. Pobyt im spríjemňovali rôzne vychádzky do prírody a hry.
K fašiangovému obdobiu neodmysliteľne patria karnevaly. Ten náš
tohtoročný sa niesol v znamení pirátov. Deti sa zmenili na princezné, šašov, pirátov, lienky, motýle či cigánky
a pani učiteľky – pirátky ich zabávali programom plným súťaží. Žiaci súťažili v zbieraní dukátov, zachraňovali topiaceho sa a prenášali poklad. Po
súťažiach nasledovala diskotéka masiek a bohatá tombola.
25. marca sme si išli zdravo zaplávať na plaváreň v Galante. Menší žiaci sa hrali rôzne hry s loptami, tí väčší
plávali a skákali do vody pod dozorom
plavčíka a pani učiteliek.
Herci z divadla Maska zo Zvolena
priblížili žiakom posledný marcový
deň najznámejšie Ezopove bájky spracované do divadelnej podoby v predstavení pod názvom Kto druhému
jamu kope.
Už tradične si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme, aby sme si
uvedomili svoju závislosť na cenných
daroch, ktoré sú nám prostredníctvom
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prírody poskytované. Na chodník sme
preto, tak ako po minulé roky, kreslili obrázky s ekologickou tematikou
a školský plot sme vyzdobili plagátmi,
aby sme si pripomenuli, že tento deň
patrí našej planéte Zem, tej, ktorú by si
mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu
aj starať. Zorganizovali sme za aktívnej
pomoci Výboru Rodičov školy brigádu na úpravu školského dvora a okolia
školy a niektorí žiaci čistili okolie potoka Čierna voda, ktorý sa pomaly, ale
isto zahaľuje do závoja odpadkov.
Po veľkonočných prázdninách sa
žiaci 1., 2., a 3. ročníka zúčastnili školy v prírode Fantázia v Trenčianskych
Tepliciach. Po hravom dopoludňajšom
vyučovaní sa žiaci venovali výletom
do prírody, jazdeniu na koni, šperkárstvu, tancu, stolnému futbalu a rôznym
hrám, ktoré pre ne pani učiteľky aj animátori pripravili.
Krásne slnečné popoludnie plné srdiečok a usmievajúcich sa mám. Taká
bola druhá májová nedeľa- Deň matiek. Na tento deň už netrpezlivo čakali všetci žiaci, ktorí sa mali postaviť na pódiu a ukázať to, čo niekoľko
týždňov nacvičovali. Piesne, básne,
tance i hry na hudobných nástrojoch
potešili všetkých, ktorí si prišli spolu
s nami uctiť naše mamy a poďakovať
im za všetko pekným kvietkom. Aj my
im spolu s deťmi vyslovujeme vrúcne:
„Ďakujeme“.
13. mája sme tak ako každoročne
absolvovali OČaP, kde sme si po teoretickej časti v triedach vyskúšali požiarny poplach a predviedli sa nám hasiči z Hasičskej stanice v Senci s ukážkami výstroja. Tiež nás oboznámili s rôznymi zaujímavosťami a zážitkami, ktoré toto pekné povolanie prináša. Deň
sme zavŕšili vychádzkou do prírody,
kde sme sa hrali rôzne hry.

Počas Dňa detí prezentujú žiaci svoje zdravotnícke znalosti.

Dňa 25. mája žiaci prvého stupňa
absolvovali na dopravnom ihrisku nie
len teoretickú prípravu, ale aj jazdu
na bicykloch a kolobežkách na ihrisku so semaformi a dopravnými značkami. Z dopravného ihriska na Bosákovej ulici v Bratislave sme sa presunuli do prírodovedného múzea, kde
sme si prezreli expozíciu Zázrak prírody- Biodiverzita. Žiakov zaujala prezentácia živočíchov doplnená o kostry,
hniezda, vajíčka a stopy zvierat. Vitríny boli obohatené o nádherné ilustrácie rastlinných druhov a najväčšou zaujímavosťou bol Cypriánov herbár.
Záver expozície patril slovenským národným parkom.

Na deň detí aj tento rok prišli animátori z Euromesta, ktorí pre deti pripravili program plný zábavy a súťaží.
Súťažili malí aj veľkí. Novinkou boli
ukážky výkonov Čestnej stráže Prezidenta SR a ukážky vojakov, ktorý
predviedli zaujímavé vystúpenie.
S prezidentskou strážou sme sa
stretli opäť druhý júlový piatok na
návšteve u pána prezidenta s manželkou, ktorí nás previedli prezidentským palácom a prezidentskou záhradou. Potom nasledovala autogramiáda.
V rámci občianskej výchovy mali
žiaci možnosť stretnúť sa so psycholo-

Žiaci našej ZŠ odovzdali počas dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci kytice.

gičkou Mgr. Pleškovou. Hlavnými témami prednášky bola šikana, detské
práva, rasizmus, diskriminácia, prevencia rizikového správania.
Rozšírenie obzoru o udalostiach
druhej svetovej vojny pomohli žiakom
9. ročníka filmové ukážky o Gulagu,
o Slovenskej republike z roku 1939 –
1945. Ukážky boli doplnené výkladom
pracovníkov Ústavu pamäti národa
z Bratislavy.
Spolupráca s JUDr. N. Pethöovou
umožnila žiakom 8. a 9. ročníka zúčastniť sa súdneho pojednávania na
Okresnom súde v Galante. (Majetkovo právne vzťahy a rozvod).
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naša žiačka stala víťazkou kategórie speváčka – D. Mészárosová.
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych
športových a vzdelávacích
súťaží, na ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky a reprezentujú školu na okresných a krajských kolách.
V tomto školskom roku ich
bolo niekoľko.
Dňa 3. februára sa uskutočnila na našej škole súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy- Hviezdoslavov
Náš rodák brigádny generál M. Áč na návšteve ZŠ.
Kubín. Na školskom kole súťaže HK sa zúčastnilo 21 žiakov.
Škola každoročne spolupracu- Komisia nemala ľahkú úlohu – vybrať
je s detskou organizáciou Fénix, ktorá z každej kategórie len troch najlepších,
tiež pripravuje pre deti rôzne podujatia ktorí nás išli potom reprezentovať na
a súťaže.
Okresné kolo do Senca. Tam sa nám
18. novembra pripravila pre svojich podarilo v II. kategórií získať Broničlenov pekné športové popoludnie. slave Szikhartovej z 5. A pekné tretie
Súťažilo sa v kategóriách: Račí trojboj, miesto.
Hod lietajúcim tanierom a Na kvočku.
Presne týždeň na to nás žiačky prNa záver boli všetci súťažiaci odmene- vého stupňa reprezentovali v Gymnasní zákuskom a vecnými cenami.
tickom štvorboji. Podarilo sa im získať
Od 15. do 18. septembra 4 žiačky druhé miesto vo svojej kategórií a štvrté
našej školy reprezentovali činnosť DO miesto zo všetkých 14-tich súťažiacich
Fénix v Kráľovej pri Senci na celoslo- družstiev. Kategória B. : A. Hanajíková,
venskom stretnutí Fénixákov v Han- V. Máthéová, A. Sedláriková, S. Heričodlovej. Sú tu títo žiaci: L. Augustovi- vá, D. Turányiová, L. Hrbíková.
čová, I. Hincová, S. Hvězdová, D. Mé16. marca nás žiačky 9. ročníka Roszárošová. Stretnutie bolo obohate- milda Tengeriová, Tereza Belovičoné návštevou súkromnej galérie ľudo- vá, Patrícia Blanáriková zastupovali na
vého rezbára, ukážkami práce polície, okresnom kole Biblickej olympiády,
hasičov, kynologického klubu a be- kde vyhrali krásne prvé miesto a posedou s najúspešnejšími slovenskými stúpili na krajské kolo. V diecéznom
paraolympionikmi. Súčasťou bola aj kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí
súťaž Minitalent Fénixu, v ktorom sa sme vyhrali 3. miesto- Andrej Szikhart
6. ročník
V apríli sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili obvodného kola
Matematickej olympiády v Senci: L. Augustovičová, J. Kozanjuk
Žiaci tretieho až ôsmeho ročníka riešili ďalšiu matematickú
súťaž- Pytagoriádu.
3. A D. Chrapáň,
P. Blaho, M. Koišová,
R. Tóth, V. Máthéová,
E. Konečná, T. Petrík;
4. A S. Šebok, F. Knut,
M. Kubovčák; 5. A A.
Máthé; 6. A V. Briestenská; 7. A J. Kozanjuk, L.
Augustovičová, C. Támová, J. Šuplata; 8.A S.
Žiaci ZŠ na návšteve prezidentského paláca.
Takáčová.
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Úspešným riešiteľom v Biologickej
olympiáde bol žiak 7. A. Brunovský, A.
Výborné 3. miesto získal v okresnom kole v Senci OAJ žiak 9. ročníka R. Pavle.
Druhým a tretím miestom na obvodnom kole súťaže Mladý záchranár
CO nás potešili žiaci druhého stupňa a reprezentovali nás aj na krajskom
kole, ktoré sa konalo v Malackách.
Sú to žiaci: II. miesto získali: R. Blaho, J. Kozanjuk, S. Tankóová, R. Tengeriová
III. miesto získali: S. Takáčová, M.
Turancová, E. Benický, P. Oroš,
Na okresnom kole Školských majstrovstiev v atletike sme získali vo
vrhu guľou tretie miesto – M. Lančarič. Také isté umiestnenie sme dosiahli
aj na Školských majstrovstvách žiakov
obvodu Senec v halovom futbale. Zúčastnili sme sa aj súťaže Mladých zdravotníkov, na ktorej naše žiačky : S. Heričová, D. Turányiová, A. Kocsiová, N.
Fábriová, získali 4. miesto.
O šikovnosti našich žiakov a dobre odvedenej pedagogickej práci hovorí množstvo diplomov na chodbách.
Umelecké cítenie našich žiakov sa
prejavilo v mnohých prácach, za ktoré
získali mnohé ocenenia: Škola získala
za výtvarnú súťaž v Poľsku diplom Medzinárodné Bienále
Organizácia Fénix – dlhodobá výtvarná súťaž s kocúrom Félixom, do
ktorej sa zapojili žiaci:
M. Beňková, D. Turányiová, V.
Mátheová, J. Vargová, S. Augustovičová, A. Kačová, B. Szikhartová, L. Augustovičová, J. Horváth, J. Weiszerová,
M. Skalský, L. Takáč, M. Chrapáň.
Vo fotografickej súťaži FOD nás reprezentovali: V. Briestenská, S. Gallová.
Veľmi dobrú spoluprácu má škola s Rodičovským združením, ktoré
prispelo deťom na Mikuláša, Deň detí,
nákup kníh za reprezentáciu, deviatakom na rozlúčkovú. Výbor RZ prispel
finančnou čiastkou na zakúpenie školských lavíc a stoličiek pre ročníky 1. - 4.
Bol to školský rok skutočne bohatý na akcie, súťaže a podujatia. Ďakujem vyučujúcim za prípravu na olympiády a súťaže, za realizáciu podujatí
ako aj bezpečný dozor. Všetkým pedagogickým pracovníkom a prevádzkovým zamestnancom ako i našim
žiakom touto cestou srdečne ďakujem a želám im príjemný oddych počas prázdnin.
Mgr. V. Klučárová,
Mgr. D. Ferancová
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Z činnosti Červeného kríža za prvý polrok 2011
Ako každý rok aj tento sme začali svoju činnosť zbierkou obnoseného oblečenia pre nocľaháreň DEPAL v Bratislave. Pomohli sme tak preklenúť zimné obdobie ľuďom
v núdzi. Auto na odvoz zozbieraného šatstva nám bezplatne poskytol Peter a Ivan Koiš. Ďakujeme všetkým obyvateľom za zbierku a poskytnutú pomoc. V mesiaci január sa
uskutočnil odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 30 darcov. Menovite to boli : Petrík Ivan, Múcsková Melinda, Liška Luboš, Pažitná Helena, Linduška Marián, Bobrík Marián, Ježovič Ladislav, Klenovský Roman, Tatár Stanislav, Molnárová Renáta, Podolský Peter st., Konečná Eva, Ragasová
Milada, Mačaj Marek, Koiš Peter, Klúčiková Terézia, Klúčik
Ľudovít, Róková Jana, Deáková Darina, Ing. Urbanovičová Božena, Čaputa Martin, Goneková Anna, Luciák Jozef,
Konečný Kamil, Vrábelová Eva, Ferenciová Alžbeta, Ferenci Marek, Ragas Branislav, Mravcová Lucia, Babová Lucia.
Všetkým ďakujeme za vzácnu tekutinu, ktorou zachránia
život iným ľuďom.
Pre darcov krvi sme zorganizovali kultúrne podujatie
návštevou Radošínskeho naivného divadla v Senci pod názvom predstavenie „Mám okno“. Na zregenerovanie svojho
tela pre darcov a členov po zimnom odpočinku sme navštívili Aquatermál v Senci. Pred Veľkou nocou sme po prvý
krát pripravili výstavu ručných prác, zameranú najmä na
veľkonočné motívy. Obyvateľom našej obce sa táto výstava páčila, prezentovali svoju šikovnosť a umenie, ktoré priniesli na obdiv iným ľuďom, za čo im ďakujeme a veríme že
budúci rok sa pridajú viacerí, ktorí zatiaľ váhali ukázať čo
v nich je. Tento rok sa prezentovali Farkašová Lidka, Čáňová Viera a Eva, Szalayová Mancina, Štiglicová Valika, Letušeková Soňa, Tóthová Magdaléna (Senec), Fábryová (Čataj), Režuchová Terka, Stanislavová Lucia, Tóthová Veronika, rodina Čapkovičová, Bogbárová Viera, Mafina Anton,
Moravčíková Anna, Smiešková Katarína, Pinčeková Mária,
Orošová Gitka (Kostolná p/D), Kitty (Kostolná p/D), Ladislav Filipovič (nebohý).
V mesiaci máj boli v Senci ocenení striebornou plaketou Dr. J. Jánskeho Eva Konečná a bronzovou Kardoš Martin. Gratulujeme!
V tomto istom mesiaci sa odberu krvi zúčastnilo 30 darcov: Hinca Marian, Hincová Petra, Liška Luboš, Gašparo-

vá Bronislava, Linduška Marian, Bobrík Marian, Mgr. Kráľ
Marian, Klenovský Roman, Ježovič Ladislav, Podolský Peter, Duraj Patrik, Ježovič Matej, Konečný Kamil, Luciak
Jozef, Gašparová Viera, Čaputa Martin, Goneková Anna,
Guldanová Milena, Klúčik Ľudovít, Németh Imrich, Kováč
Bohuslav, Súkeníková Vladimíra, Práznovská Petra, Deáková Darina, Konečný Ján, Koiš Peter, Gräczer Ivan, Babová Lucia, Vrauko Pavol, Ferencziová Alžbeta. Všetkým darcom patrí úprimná vďaka.
Žiaci ZŠ Kráľová pri Senci sa zúčastnili súťaže mladých
zdravotníkov v Senci, pod vedením Mgr. Margity Sedlárikovej. Dostali diplom, ktorý sme im odovzdali u pani riaditeľky Mgr. Valérie Klúčarovej. Súťaže sa zúčastnilo päť žiakov štvrtého a piateho ročníka - Šuplatová Zuzana, Fábryová Natália, Heričová Simona, Kocsisová Alexandra, Turániová Dominika. Z roka na rok je táto súťaž náročnejšia, ale
naše deti si poradili aj s náročnými úlohami. Vedia poskytnúť prvú pomoc určite lepšie, ako mnohí dospelí. Ďakujeme a želáme im aby svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávali aj svojim spolužiakom. V tomto polroku sme sa zúčastnili aj iných akcií, ktoré usporiadal Obecný úrad a detská
organizácia Fénix. Na záver ešte raz v mene všetkých ďakujeme za dobrú spoluprácu pri akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame.
Jarmila Koišová, predseda MSČK

Veľkonočná výstava ručných prác
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Zo života kráľovských hasičov

Po výročnej schôdzi hasičov

Činnosť nášho zboru neutícha ani počas zimných mesiacov. Tradične sa zúčastňujeme Hasičského bálu v Senci,
kde sa zabavíme spoločne s hasičmi z iných Dobrovoľných
hasičských zborov.
Dňa 5.3. sa uskutočnila výročná členská schôdza, na
ktorej predniesla správu o činnosti predsedníčka DHZ Lucia Čaplová. Že išlo o skutočne pravdivú, kritickú ale aj pochvalnú správu okomentoval aj pán starosta Alojz Koiš,
ktorý zároveň poďakoval všetkým členom za vykonanú
prácu a povedal, že je hrdý na takto fungujúcu organizáciu,
ktorá robí vynikajúce meno našej obci a je príkladom pre
ďalšie obce v našom regióne.

Vzhľadom na to, že tento rok sú postupové kolá a budú
sa konať Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe, v zimných mesiacoch sme chodili do telocvične, ženy aj deti.
Akonáhle to dovolilo počasie, začali sme s tréningmi na
ihrisku základnej školy a prinieslo to aj svoje ovocie. 27.5.
sme vyhrali okresné kolo a postúpili sme na krajské, ktoré sme taktiež vyhrali a dostali sme sa tak za bratislavský
kraj na Majstrovstvá Slovenska. Tie sa konali 10. júla 2011
v Dubnici nad Váhom. Aj keď sa naše mužstvo žien neumiestnilo na popredných priečkach, získali v súťaži množstvo skúseností a odborných znalostí. Za ich výkon im gratulujeme a ďakujeme aj všetkým, ktorí prispeli k dobrej reprezentácii nášho hasičského zboru na vrcholnom celoslovenskom podujatí.
Mesiac máj patrí hasičom. Už 1.5. sme si uctili pamiatku
všetkých hasičov, slávnostnou svätou omšou a položením
venca k soche sv. Floriána. Tento rok sme sa pridali k tisícom hasičov z celého Slovenska a oslávili sme deň hasičov
v Múzeu slovenskej dediny v Martine na Hasičskej nedeli. Bolo to nádherné podujatie, na ktorom sa prezentovala
historická ale aj moderná technika ako aj súťaže s nimi, boli
tam ukážky hasenia s parnou, ručnou a motorovou striekačkou.

Pri soche sv. Floriána

Brigáda hasičov na detskom ihrisku

Za to, že sme urobili kus práce a že robíme dobré meno
dobrovoľnej požiarnej ochrane, ocenil aj prezident DPO SR
pán JUDr. Jozef Minárik a odovzdal medailu Za zásluhy,
nášmu veliteľovi Paľkovi Mesárošovi.
V dnešnej dobe je to pomaly nevyhnutnosť a preto sme
si založili vlastnú web stránku
/www.dhzkralovaprisenci.eu/ na ktorej informujeme
o našej činnosti, súťažiach, brigádach....
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Ukážky záchranných zložiek – hasičov, zdravotníkov,
policajtov. Ukážky kynológov, Horskej služby ale aj rôzne
hry pre deti s hasičskou tematikou, snehová pláň.
Naozaj to bol krásny zážitok, ktorý by som odporučila každému.
Deň pred touto Hasičskou nedeľou sme strávili na výstavisku v Trenčíne, kde sa konalo
FIRECO – 10. ročník medzinárodnej hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky.
Tu sme si prezreli vystavovanú techniku, niektorú sme
si aj vyskúšali na vlastnej koži, nové trendy vo výzbroji
a výstroji hasičov ale veľmi nás zaujala aj zbierka starých,
historických hasičských heliem z celého sveta.
Konala sa tu aj súťaž historickými striekačkami, kde
sme povzbudzovali hasičov zo Senca. Na záver boli ukážky
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19. 6. oslávil pán starosta okrúhle životné jubileum - sedemdesiatiny, ktorému sme aj my, hasiči, zaželali pevné
zdravie, veľa rodinnej pohody a dobrú spoluprácu.
Záverom by som chcela poďakovať všetkým sponzorom,
Obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom OU ako aj členom,
ktorí nám akoukoľvek podporou prispievajú na činnosť
nášho zboru, za čo sa im odvďačujeme, tým že reprezentujeme našu obec na našej najvyššej súťaži, čím sú Majstrovstvá Slovenska DHZ.
Viera Gašparová, tajomník DHZ v Kráľovej pri Senci

Snehová pláň počas hasičskej nedele v Martine.

policajného zboru. Zadržanie teroristu, vyhľadanie bomby
pomocou psa...
V rámci programu bola prezentovaná aj súťaž profesionálov o železného hasiča, ktorú si potom mohli vyskúšať
najzdatnejší. Sme radi, že aj od nás sa našiel jeden záujemca. Bol to Jožko Minárik, ktorý sa statočne popasoval s pripravenou dráhou ale zdolal ju veľmi dobre, za čo ho pochválili aj samotní profesionáli.
Každým rokom chodíme do škôlky. Aj tento rok nebol
výnimka. Dohodli sme si termín a prišli sme. Vzhľadom na
to, že sú už tri triedy, museli sme sa aj my rozdeliť. V jednej sme robili prednášku a v druhej sme im urobili prekážkovú dráhu a potom sme sa vystriedali. Vyhlásili sme im aj
požiarny poplach a ukázali im nové hasičské auto IVECO
a mali aj možnosť striekať s vodou. Záverom sme im odovzdali darčeky, ktoré sme im priniesli na MDD a oni nám
zase namaľovali obrázky o hasičoch. Dňa 18. 6. sme mali
brigádu. Natierali sme na detskom ihrisku preliezačky a lavičky ale vymieňali sme aj piesok na pieskoviskách. Niektorí členovia zase upravovali okolie zbrojnice.
Okrem týchto aktivít, zúčastňuje sa družstvo žien aj mužov na súťažiach. V tomto polroku sme zatiaľ boli na okresnom a krajskom kole v Pezinku, na pohárových súťažiach
v Hrubom Šúri, Veľkých Uľanoch a Blatnom.

Les a poľovníctvo
Tento rok je významný pre ľudstvo z pohľadu životného prostredia a človeka. Organizácia spojených národov totiž vyhlásila rok 2011 za medzinárodný rok lesov.
Je to podnet pre zamyslenie čo nám les dáva, čo od neho
môžeme očakávať a čo pre les má urobiť človek. Ľudstvo
si uvedomuje nenahraditeľnosť lesa pre jeho existenciu.
Cieľom tejto celosvetovej aktivity je zdôrazniť prepojenie
človeka a lesa, uvedomiť si jeho úlohu pri ochrane lesa
a jeho rozumnom obhospodarovaní a využívaní.
Slovensko má to šťastie, že patrí ku krajinám s veľkou
lesnatosťou. Les tvorí takmer 45% nášho územia, čo je 2
milióny ha a v Európe mu patrí 11. miesto. Les plní tri

Družstvo žien z Kráľovej pri Senci nás reprezentovalo na majstrovstvách
Slovenska

funkcie a to produkčnú, do ktorej patrí drevo, lesné plody
a zverina. Ďalej je to ekologická funkcia, kde ide o ochranu pôdy pred veternou a vodnou eróziou. Neodmysliteľnou je nakoniec však aj environmentálna funkcia, ktorá
súvisí s oddychom človeka, ochranou prírody, jej poznávanie a tiež je to zamestnanosť v lesníctve. Takmer 3/4 lesov je určených na produkciu dreva. Dôležité je, že ťažba dreva je nižšia ako prírastok. Dochádza k zväčšeniu
plochy lesov chránených pre zachovanie biodiverzity (národné parky). Lesná plocha ubúda len 0.2 % ročne na celom svete. V niektorých krajinách (Brazília) dochádza
však, bohužiaľ, k ničeniu dažďových lesov za účelom zisku a zabíjaniu aktivistov pre ochranu lesa. Takéto konanie má zvlášť negatívne následky na klímu na zemeguli –
zmenšovanie plochy dažďových pralesov. Človek sa musí
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Život okolo nás
vážne zamyslieť nad takýmto počínaním a zastaviť ho.
Ľudia a najmä poľovníci si uvedomujú nenahraditeľnosť lesa pre existenciu ľudstva a preto sa lesu začína venovať väčšia pozornosť ako v minulosti.
Sú to lesníci – poľovníci, ale aj poľovníci bez profesionálneho vzťahu, ktorí venujú ochrane lesa náležitú pozornosť. Je bežnou praxou, že poľovníci sa zúčastňujú výsadby lesa, spracovaniu kalamitného dreva a tiež ochrane
lesa, uhrádzajú škody spôsobené zverou. Možno povedať,
že poľovníctvo ide ,,ruka v ruke“ s lesníctvom. Už v minulosti bol a teraz aj je mesiac apríl zasvätený lesu. Zvlášť
poľovníci si uvedomujú význam lesa pri produkcii zvierat
a diviny. Tak ako je úloha poľovníctva v prvom rade chrániť zver, je to aj ochrana lesa. Len následne ako výsledok
obetavej a tvorivej práce poľovníka je lov zveri. Mesiac
lesov úzko súvisí aj s mesiacom poľovníctva – jún. Je to
mesiac v ktorom sa rodí nový život a preto v poľovníctve
obidve obdobia – mesiace, úzko súvisia a majú významné
súbežné postavenie v živote poľovníka, v živote človeka.
Je symbolické, že vo svetovom roku lesov sa uskutoční v dňoch 15. až 19. júna t. r. celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou v Bratislave. Poľovnícka
verejnosť bude na nej prezentovať výsledky svojej práce
– úspechy dosiahnuté za posledných päť rokov. Nebude
to len výstava trofejí, ale aj práce poľovníkov na rozvoji
prírody a predovšetkým v ochrane lesa a zvierat.
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Prezentácia a propagácia práce kráľovského poľovníckeho zväzu
na Deň detí

Nezabúdajme a nadviažme na bohatú históriu v lesníctve, ktorú u nás založila Mária Terézia v 18. storočí
ustanovením Baníckej akadémie a Lesníckeho inštitútu
v Banskej Štiavnici, ktoré dali základ lesníckeho, poľovníckeho a rybárskeho školstva a lesníckej vedy a výskumu, vrátane významných európskych podujatí venovaných ochrane prírody.
Ing. T. Filipovič

Kaleidoskop udalostí
Slávnostný zápis detí
Stalo sa už tradíciou, že na začiatku kalendárneho roka
odovzdáva starosta obce v mene našich spoluobčanov novonarodeným deťom počas slávnostného zápisu pamätný
list a zlatý prívesok, ako pamiatku na vstup do občianskeho života v mieste bydliska svojho narodenia. Tohto roku sa
slávnosť konala 27.2.2011. Naša obec privítala 19 novonarodených občanov Kráľovej pri Senci z toho 7 chlapcov a 12
dievčat. Rodičia novonarodených sa slávnostne zapísali do
pamätnej knihy. Starosta obce v slávnostnom prejave zaželal rodičom aj ich detským prírastkom veľa zdravia a poho-

du nielen v rodinnom kruhu, ale aj v živote veľkej rodiny
občanov Kráľovej pri Senci.

Škôlka má nové oplotenie

Konečne sa to podarilo. Za pomoci pani učiteliek, obecného zastupiteľstva, ochotných rodičov a podnikateľov je
areál materskej školy oplotený. Výrazne sa tak zvýšila bezpečnosť našich malých škôlkarov, ktorí budú môcť využívať
väčší priestor pri vonkajších aktivitách.
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Na zakúpenie materiálu prispela obec. ZRPŠ, ktoré „zarobilo“ finančné prostriedky na každoročnej „haloweenskej
zábave“ (mimochodom, tento rok bude tiež, tak vás už teraz srdečne pozývame), zaplatilo stavebnú firmu. Samotnú
stavbu realizovala firma pána Morávka z Lozorna, pán Miroslav Koiš a niekoľko zanietených rodičov, ktorým by sme
chceli aj touto cestou poďakovať – konkrétne rodine Áčovej, Boháčovej, Filipovičovej, Glončákovej, Hanajíkovej, M.
a J. Konečnej, Linduškovej, Múčkovej, Petrášovej, Rókovej, Skalskej, Smoradkovej, Šebokovej a Súkeníkovej. Veľká
vďaka patrí aj Pneuservisu Javor, ktorý sponzorsky zabezpečil štrk a prístroj na vyhĺbenie dier.
Spoločne sme zrealizovali jeden z dôležitých krokov na
zlepšenie prostredia pre naše deti. Tešíme sa na ďalšie.
/ZRPŠ pri Materskej škole Kráľová pri Senci/

Život okolo nás
Turnaj futbalových prípraviek
4. júna 2011 sa uskutočnil turnaj futbalových prípraviek
na kráľovskom futbalovom ihrisku. Zúčastnili sa ho mužstvá: Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur a MŠK Kráľová pri Senci. Malí futbalisti dali do súbojov všetky sily a najmä srdiečko. Víťazom turnaja sa stali chlapci zo Svätého Jura, na druhom mieste skončila Ivanka pri Dunaji a tretie miesto sa
ušlo domácim futbalistom. Ďakujeme realizačným tímom,
rodičom a sponzorom za prípravu tohto vydareného podujatia. Občerstvenie a ceny na turnaj venovali Pekáreň Stanislav a syn, a. Alžbeta Ladovičová, Santafé Zlaté piesky, občianske združenie Včela, bufet Peter Terneny st., p. Renata
Gräczerová, DO Fénix.
/Mgr. D. Deáková/

Páter a básnik Svetloslav Veigl stále s nami
Výročie úmrtia významnej osobnosti slovenskej kultúry, pátra a básnika Svetloslava Veigla, ktorý v našej obci pôsobil viac ako 30 rokov, si kráľovská verejnosť pripomenula na dvoch kultúrno-spoločenských podujatiach. Pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín to bol spomienkový Vianočno – novoročný koncert pod názvom Dobrú zvesť
Vám prinášame, ktorý sa konal vo farskom kostole 2. januára 2011. V rámci programu vystúpila populárna speváčka ľudovej piesne Darina Laščiaková, recitátor, spevák
a moderátor programu Vladimír Dobrík a hudobný skladateľ Pavol Varga, ktorý našich hostí klavírne doprevádzal.
V rámci programu vystúpil aj náš spevokol Nebeská rosa.

Futbalový Megaturnaj v Kráľovej pri Senci
V dňoch 17. – 19. 6. 2001 bolo na futbalovom ihrisku
v Kráľovej pri Senci zvlášť rušno. Autá z viacerých okolitých
štátov lemovali cesty popri celej ulici. Konal sa tu už 13. ročník Medzinárodného futbalového turnaja mládeže, ktorého hlavným organizátorom bol senecký futbalový klub. Turnaja sa zúčastnili aj naši mladí futbalisti. V našej obci sa konal turnaj mužstiev detí, narodených po 1.1.2000. Turnaja sa
zúčastnili mužstvá z Maďarska, Česka a Slovenska. V dvoch
skupinách súťažili mužstvá z Mossonyu, Veľkého Meziříčí,
Bratislavy, Nitry, Šamorína, Podbrezovej, Šale, Lužice, Prahy, Senca a Kráľovej pri Senci. Naše futbalové nádeje sa tak
mohli konfrontovať s úrovňou veľmi širokých kvalít a nabrať
cenné skúsenosti do ďalšieho futbalového rastu.
Pri príležitosti prvého výročia úmrtia Ferdinanda Svetloslava Veigla, OFM. (24.12.1915 – 17.2.2010), spevácky
zbor Nebeská rosa v spolupráci s farským úradom a vedením obce usporiadali festival slova a hudby, venovaný dielu a odkazu kňaza, rehoľníka a básnika. Kultúrne podujatie pod názvom Keď anjel v tebe spieva, sa konalo 20. februára 2011 v kostole sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci.
V programe účinkovali súbor dobových nástrojov Cuore
BArocco, chrámový zbor Nebeská rosa a sólisti Zuzana Szabó (soprán) a Maroš Klátik (tenor). Popri poézii Svetloslava Veigla zazneli skladby J. M. Leclaira, G. F. Händela, G. P.
Telemanna, A. Vivaldiho, P. G. Dettelbacha.
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V. ročník Kráľovského mariášu
Tento rok sa 5. februára v obecnom klube konal už piaty ročník Kráľovského mariášu. Uvedené podujatie pred pár rokmi začínalo ako nenápadné stretnutie niekoľkých zanietencov v hre mariášu, ktoré už od začiatku organizuje Mgr. Michal Čapla. Mariáš sa voľakedy u nás hrával po dedinách a mestách pomerne často a už oddávna sa hovorievalo, že kto nehrá mariáš, nemôže byť richtárom, riaditeľom,
či ľudovo povedané „šéfom“. Vyplývalo
to z bohatosti a rôznorodosti tejto hry,
ktorej sa inak hovorí aj kartárske šachy.

Zámerom a cieľom tohto podujatia
od jeho prvého ročníka je nielen uchovávať a pestovať tradíciu tejto dávnovekej hry, typickej práve pre náš stredoeurópsky región, ale najmä sa zabaviť v širokom kruhu spoluobčanov
a priateľov. Aj keď za súťažné hráčske
stoly zasadnú 15. hráči, v poslednom
ročníku to bolo už 18 hráčov (hra má
svoje pevné pravidlá – traja hráči pri
jednom stole) podujatie má omnoho širší tak hráčsky, ako aj oddychovo - spoločenský rozmer. Podujatie sa
začína o jednej hodine popoludní sú-

Víťazi tohtoročného turnaja

Vyžaduje si logické myslenie a schopnosť kombinovať a správne taktizovať.
V mariáši sa hrajú aj významné súťaže
až po úroveň majstrovstiev sveta.

ťažou, ktorá má veľmi prísny a porotcami strážený priebeh. Počas súťaže
prichádzajú hostia, ktorí počas súťaže povzbudzujú. Po vyhlásení výsled-

kov oficiálnej súťaže, pokračuje podujatie možnosťou schuti si zahrať kartárske hry a zabávať sa v družnej debate dlho do noci, podľa chuti návštevníkov podujatia. O bohaté pohostenie
a finančné odmeny sa tak tento ročník
ako aj po ostatné roky postarali tradiční sponzori Mgr. Michal Čapla, Ing.
Dušan Stanislav a sponzori z okruhu
ich priateľov. Tohto roku to bola napríklad aj spoločnosť Victory s.r.o.,
ktorá venovala víťazné poháre. Okrem
nich k najužšiemu kruhu tých, ktorí sa
starajú o súťažiacich a hostí podujatia
patria Jozef Gašpar – Sendy, Ing. Milan Kušnier, Vladimír Šmálik, Karol
Čechovič, či Jozef Trtol. Podujatie má
aj svoj putovný pohár, na ktorý sa zapisujú víťazi každého ročníka. Prvým
víťazom sa stal v roku 2007 Ing. Milan
Kušnier, o rok neskôr František Jurkovič. Tretí ročník vyhral Jozef Gašpar Sendy a posledné dva sa podarilo
zvíťaziť Mgr. Michalovi Čaplovi, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že takéto podujatie sa v obci už piaty rok
koná. Vždy sa nesie v znamení súťažného fair play a výbornej nálady a pohody všetkých zúčastnených. Tento
rok bola okrem hlavných cien udelená aj prémia – víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách pre 2 osoby s polpenziou, ktorú získal jeden z vylosovaných účastníkov podujatia a ako prekvapenie venoval jeden zo sponzorov podujatia, pán Martin Čepel najstaršiemu účastníkovi súťaže veľkoplošný televízor.
O tom, že podujatie je skutočne populárne a prináša ľudom radosť, svedčí
aj tohtoročná návšteva viac ako stovky
zúčastnených.

Karate krúžok v Kráľovej pri Senci
„Semená nášho osudu živia dávne
skúsenosti.“
Už sa stáva tradíciou, že náš Karate
krúžok ukončí sezónu skúškami technickej vyspelosti, čiže „páskovaním“.
Tento rok sa konali skúšky posledný
deň školského roka 2010/1011, a to vo
štvrtok 30.6.2011. Opätovne nás navštívil skúšobný komisár pán MUDr.
Ľudovít Divinec, nositeľ 8.Dan-u v
Karate a 2.Dan-u v Kobudo a dôkladne preveril úroveň našich cvičencov.
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Tento rok sa „páskovania“ zúčastnilo
všetkých 12 členov krúžku a svojimi
výkonmi presvedčili pána Divinca, že
poctivo cvičili po celý rok. Veľmi bol
spokojný a potvrdil to aj tým, že dvaja cvičenci urobili skúšky o dva stupne
a jeden až o tri. Mňa osobne veľmi potešilo, že moji dvaja asistenti potvrdili svoj minuloročný „hnedý pás“, čím
si otvorili cestu k získaniu majstrovského stupňa, čiže mať právo byť nositeľmi čierneho pásu. Tiež ma poteši-

lo, že so svojimi synmi cvičili aj dvaja
oteckovia, a svojim prístupom k cvičeniu boli ozajstným príkladom pre
ostatné deti, zvlášť, keď jeden z otcov je už vlastne starým otcom. Tento
mladý „dedko“ ma len utvrdil v starej
pravde, že karate sa dá cvičiť v každom
veku a že nikdy nie je neskoro. O niečo menej ma teší fakt, že klesá záujem
o toto umenie medzi deťmi a mládežou. Z jednej strany to viem pochopiť
- nie je to populárny šport ako hokej,
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futbal alebo tenis. A viem aj to, že je to aj veľmi náročné na
disciplínu a osobnú vytrvalosť. Ale tí, ktorí vydržali, môžu
len potvrdiť, že stojí zato ísť takouto cestou. Preto chcem
veriť, že nasledujúcu sezónu 2011-2012 sa naše rady rozšíria, hlavne o detskú populáciu. Ideálne by bolo, keby so
svojimi deťmi prišli cvičiť aj ich rodičia. Že sa to dá, máme
vyskúšané a že je to dobré pre deti a aj pre dospelých, môžu
povedať tí, ktorí už cvičia.
`Tréningy v ďalšej sezóne by mali začať v septembri
a mali by prebiehať v telocvični ZŠ Kráľová pri Senci.
„Je lepšie rozsvietiť sviečku, ako preklínať tmu.“

Futbalový memoriál
Janka Deáka
24. júla 2011 sa v športovom areáli na Sigotke uskutočnil prvý ročník futbalového turnaja: Memoriál Janka
Deáka. Janko Deák, ktorý v októbri minulého roku podľahol zákernej chorobe bol človekom predovšetkým s veľkým srdcom futbalového fanúšika. Nasledovania hodným vzorom toho, ako by mal vyzerať milovník
futbalového športu na tribúnach našich futbalových štadiónov. Futbalové zápasy prežíval spolu
s hráčmi a ani v časoch neúspechu a prehier neopúšťal ich hru a dokázal ich podporiť potleskom
a pochvalným výkrikom. Víťazstvá prežíval ako
dvanásty hráč mužstva a z jeho úst nikdy nezaznievali výčitky, skôr vyhŕkli slzy tak šťastia, ako
aj sklamania. Je teda potešiteľné, že MŠK Kráľová sa rozhodla uctiť si jeho pamiatku memoriálom a ukázať všetkým zanietencom futbalovej
lopty kade by sa mala uberať naša cesta futbalového športu. Cez srdce, nefalšovanú a úprimnú
radosť z hry, kamarátstvo a nezištnosť.
Účastníkmi prvého ročníka boli mužstvá Trnovca nad Váhom, Tomášova, Viničného a MŠK
Kráľovej pri Senci. Úvodné zápasy medzi sebou
zohrali Kráľová -Trnovec nad Váhom 8 : 0 a To-

Šport
Zoznam členov Karate krúžok v Kráľovej pri Senci:
Tréneri: Ing. Miroslav Gatial, 3.Dan, hlavný tréner (sensei), Peter Gatial, 1.kyu, asistent trénera, Ing. Peter Babnič,
1.kyu, asistent trénera
Členovia: Ferdinand Bohony, st., 2.kyu, Bc. Lýdia Gatialová, 5.kyu,Jaroslav Olszewski, st. 6.kyu, Ferdinand Bohony, ml., 7.kyu, Patrik Ruman, 7.kyu, Matej Kubovčák, 7.kyu,
Alan Lengyel, 8.kyu, Ondrej Kubovčák, 8.kyu, Jaroslav Olszewski, ml. 8.kyu, Andrej Molitoris, 9.kyu.
Ing. Miroslav Gatial

mašov –Viničné 3 : 0. V zápase o tretie miesto sa stretli
Trnovec nad Váhom s Viničným, 2 : 1. Vo finálovom zápase vyhrala Kráľová s Tomášovom 3 : 0. Víťazný pohár
teda ostal na domácej pôde. Počas turnaja bolo pripravené bohaté občerstvenie a bola losovaná divácka tombola.
Škoda len, že prvému ročníku memoriálu neprialo počasie. Turnaj sa stal zároveň dobrou previerkou futbalových
síl nášho A. mužstva, ktoré od augusta, po tvrdej letnej
príprave, čaká už po tretí rok účasť v treťoligovej súťaži.
m-d
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Futbalová jar
Jarnú časť futbalovej sezóny 2010
-2011 ukončilo 5 reprezentačných
mužstiev našej obce. Po jesennej časti si poväčšine udržali svoje postavenie
v tabuľke. Seniorské mužstvo si po zostupe na deviatu priečku ku koncu sezóny výrazne polepšilo, keď záver súťaže zvládlo na peknom siedmom mieste. Mužstvu nepochybne prospel aj návrat trénera Mgr. Vladimíra Bertóka.
Starší dorast sa umiestnil na trinástom mieste a po jeseni si pohoršil o päť
priečok. Mladší dorast sa udržal na 11.
priečke s 21. bodmi. V regionálnej lige
starší žiaci skončili na peknom piatom
mieste so ziskom 45 bodov. Najhoršie
obstáli naši mladší žiaci v rámci regionálnej ligy. V rámci tohtoročnej letnej
prípravy sa vytvorilo už v poradí šieste futbalové mužstvo Kráľová B., ktoré
zohralo niekoľko prípravných zápasov
a prihlásilo sa do súťaže. Je potešiteľné,
že sú v ňom bohato zastúpené mladšie
hráčske kádre z našej dediny. Budeme
im držať palce, aby ich neopustilo nadšenie a hráčske šťastíčko počas nastupujúcej jesennej súťaže.
III. liga seniori –A. mužstvo
Výsledky jar 2011
Iskra Petržalka - Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci - Pl. Štvrtok
Rovinka - Kráľová pri Senci
Čuňovo - Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci - Stupava
Slov. Grób - Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci - Jablonec
D.Lužná - Kráľová pri Senci
Kráľová p. S. - Ivanka pri Dun.
Svätý Jur - Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci - Dúbravka
Lozorno - Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci - Ružinov

3:0
0:3
1:0
0:1
1:0
1:0
0:2
2:0
4:0
0:2
2:0
0:0
2:1

Tabuľky
A mužstvo III. liga seniori
1.Dunajská Lužná 18 1 7 61 : 20 55
2.Svätý Jur
14 7 5 38 : 22 49
3.Pl.Štvrtok
14 4 8 54 : 33 46
4.Rovinka
11 7 8 45 : 37 40
5.Jablonec
10 7 9 29 : 28 37
6.Stupava
9 9 8 37 : 27 36
7.Kráľová pri/S. 10 5 11 38 : 33 35
8.Lozorno
9 8 9 34 : 39 35
9.Slov. Grób
7 10 9 25 : 38 31
10.Dúbravka
6 10 10 34 : 41 28
11.Iskra Petržalka 6 10 10 35 : 49 28
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12.Ivanka pri/D.
13.Ružinov
14.Čunovo

6 9 11 25 : 44 27
7 5 14 27 : 53 26
5 8 13 20 : 38 23

III. liga starší dorast
1.Inter Bratislava 29 0
2.Petržalka
25 2
3.Bernolákovo 21 3
4.Ružinov
18 2
5.Sv. Jur
14 6
6.Pezinok
12 5
7.Gajary
12 4
8.Kostolište
11 4
9.Rača
11 4
10.Vrakuňa
11 3
11.Karlova Ves 9 6
12.D.N.Ves
9 4
13.Kráľová p. S. 9 2
14.Dúbravka
8 5
15.Iskra Petržalka 7 7
16.Stupava
4 3

1
3
6
10
10
13
14
15
15
16
15
17
19
17
16
23

171 : 11
139 : 32
126 : 49
100 : 37
71 : 61
48 : 55
73 : 108
50 : 62
54 : 81
81 : 106
60 : 82
46 : 93
53 : 98
54 : 114
60 : 118
29 : 108

87
77
66
56
48
41
40
37
37
36
33
31
29
29
28
15

III. liga mladší dorast
1. Petržalka
23
2. Inter Ba
21
3. Ružinov
20
4. Šamorín
16
5. Iskra Petržalka 15
6. Pezinok
15
7. Karlova Ves 11
8. D. Lužná
9
9. Bernolákovo 9
10. Vrakuňa
8
11. Kráľová p. S. 6
12. BCT Brat.
6
13. Nová Dedinka 4
14. D. N. Ves
3

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

3
4
5
5
9
10
11
14
14
13
17
18
21
22

114 : 13 69
80 : 22 64
92 : 31 61
76 : 42 53
96 : 52 47
56 : 37 46
49 : 50 37
53 : 69 30
45 : 79 30
42 : 49 29
30 : 80 21
34 : 70 20
42 : 110 13
25 : 130 10

Regionálna liga starší žiaci
1. SDM Domino 21
2. FKM K. Ves
20
3. FK Rača
17
4. ČSFA Malacky 14
5. Kráľová p.S. 14
6. Iskra Petržalka 13
7. FK Kuchyňa 12
8. Tatran Stupava 11
9. Slovan Ivanka p. D. 9
10. D.N.Ves
7
11. OFK D. Lužná 6
12. PŠC Pezinok 6
13. BCT Bratislava 5
14. Kostolište
3

2 3 10 : 12
2 4 93 : 22
5 4 57 : 18
5 7 48 : 27
3 9 30 : 27
4 9 71 : 38
5 9 62 : 45
411 47 : 69
611 60 : 56
316 40 : 68
515 24 : 58
119 40 : 81
219 29 : 71
12228 : 171

65
62
56
47
45
43
41
37
33
24
23
19
17
10

Regionálna liga mladší žiaci
1. D.N.Ves
18 2 0 100 : 5 56
2. FK Kuchyňa 15 3 2 99 : 16 48
3. SDM Domino 15 2 3 93 : 16 47
4. FKM Karlova Ves134 3 53 : 15 43
5. PŠC Pezinok 13 2 5 63 : 32 41
6. BCT Bratislava 11 1 856 : 40 34
7. Ivanka p. D.
8 2 10 50 : 51 26
8. OFK D. Lužná 8 1 11 36 : 52 25
9. FK Rača
7 2 11 28 : 49 23
10. Iskra Petržalka 6 3 11 40 : 40 21
11. Kostolište
5 0 15 36 : 95 15
12. Tatran Stupava 3 2 1527 : 105 11
13. ČSFA Malacky 1 5 14 28 : 98 8
14. Kráľová p. S.
1 3 16 19 : 114 6
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Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov v našej obci
V máji tohto roku sa uskutočnila na
Slovensku významná hospodárska, politická a spoločenská udalosť – sčítanie obyvateľov, domov a bytov, do ktorej sa aktívne zapojila aj naša obec. Do tejto akcie sa
pridala celá Európska únia a preto jej priebeh, zvládnutie a výsledky majú význam
nielen miestny pre obec, ale hlavne pre štát
a tiež medzinárodný. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU sa v tom
istom roku sčítajú po prvý raz v histórii
obyvatelia, domy a byty vo všetkých krajinách Európskej únie. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania
a prognózovania vývoja Európy i jednotlivých krajín osobitný význam.
Prvé moderné sčítanie ľudu podľa zásad medzinárodných štatistických kongresov sa uskutočnilo na území dnešného Slovenska v roku 1869 ( v rámci Rakúsko-Uhorska). Prvé československé sčítanie ľudu
a bytov bolo v roku 1921. Ďalšie sčítanie
ľudu sa uskutočnilo v roku 1950 a bolo
spojené aj s uskutočnením súpisu priemyselných, živnostenských a poľnohospodárskych podnikov. Prvé integrované sčítanie ľudu s prepojením údajov o obyvateľstve, domácnostiach, bytoch a domoch
bolo v roku 1961. Posledné z československých sčítaní sa uskutočnilo v roku 1991.
Prvé sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v samostatnej Slovenskej republike bolo
v roku 2001.
Na základe zákona číslo 263/2008 Z.z.
o sčítaní obec vypracovala Harmonogram
na zabezpečenie a splnenie tejto úlohy tak,
aby výsledky mohli byť odovzdané Obvodnému úradu v Senci a Štatistickému úradu SR dňa 17. 06. 2011 v stanovenej lehote. Tieto úlohy obec zvládla kvalitne
a včas vďaka sčítacím komisárom ktorými
boli Vierka Gašparová, Iveta Ježovičová,
Ing. Jana Konečná, Ing. Martina Konečná a Ing. Erika Petríková. Ďakujeme. Ich
úloha bola náročná nielen na čas a trpezlivosť pri práci s ľuďmi, ale stretli sa bohužiaľ, aj s neporozumením. Mnohí občania
nepochopili ciele, formy a prostriedky tejto významnej akcie a neposkytli požadovanú súčinnosť aj pri zabezpečení ochrany osobných údajov. V našej obci bolo sčítaných 1699 osôb, 618 domov a 653 bytov.
Na základe zozbieraných údajov bude
mať obec a štát po spracovaní výsledkov prehľad o životnej úrovni, materiálnych a ekonomických podmienkach našich občanov. Tieto budú slúžiť na prijímanie adekvátnych opatrení na riešenie
životných potrieb občanov z úrovne obce
a štátu tak, aby bol život lepší, hodnotnejší
a smeroval k spokojnosti človeka.
T. F.

Informatórium

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
V prvom polroku 2011 sa konali tri
riadne zasadnutia OZ. Dňa 27. januára 2011 sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie OZ v Kráľovej pri Senci na ktorom
sa zúčastnilo 8 poslancov. Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na úvod zasadnutia zobralo na vedomie, že MVDr.
Jozef Kašuba zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2011 – 2014, pre jeho neprítomnosť
na ustanovujúcom zasadnutí, konanom
dňa 15.12.2010. Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie uznesením č. 3 schválilo komisie pri OZ: Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu; Predseda : Milan Róka, Členovia
: MVDr. Jozef Kašuba, Bc. Dušan Šebok,
Beáta Podolská, Juraj Deák; Komisia finančná a právna: Predseda : Ing. Katarína
Smiešková; Členovia : MVDr. Jozef Kašuba, Doc. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Milan
Galovič, Milan Róka, Peter Guldan; Komisia pre kultúru, vzdelania a šport: Predseda : Doc. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Členovia : Beáta Podolská, Bc. Dušan Šebok,
Peter Guldan, Juraj Deák, Ing. Katarína
Smiešková, Milan Galovič.
Uznesením č. 4 OZ zobralo na vedomie informáciu starostu obce o pripravovanom projekte odkanalizovania obce
technológiou tlakovej splaškovej kanalizácie a o lokalite na výstavbu ČOV a
súhlasilo zo zámenou zmluvou pozemkov medzi obcou a Slovenským pozemkovým fondom. Obecné zastupiteľstvo
následne zobralo na vedomie informáciu Ing. E. Petríkovej, hlavná kontrolórka obce o kontrolnej činnosti za rok
2010 a schválilo Plán kontrolnej činnosti
na rok 2011. Ďalej schválilo plán kultúrno - spoločenských a športových podujatí obce v Kráľovej pri Senci na rok 2011
a uchádzanie sa obce o grant Ministerstva financií SR na opravu strechy budovy Materskej školy v Kráľovej pri Senci. Uznesením č. 8 schválilo uchádzanie
sa obce Kráľová pri Senci o grant Ministerstva kultúry SR na reštaurovanie kamennej skulptúry sv. Jána Nepomuckého s podstavcom, národnej kultúrnej pamiatky a jej osadenie v obecnom parku
pri kostole.
Na základe odporúčania komisie výstavby, ŽP a dopravy OZ schválilo zámer firmy Vaši s.r.o. na podnikateľskú
činnosť - výkup farebných kovov a železa v Kráľovej pri Senci a umiestnenej
v areáli Poľnohospodárskeho družstva
na vlastnom pozemku. Následne Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
zobralo na vedomie, že poslanci OZ sa
vzdali odmeny za vykonávanie funkcie
poslanca v roku 2011.
3. riadne zasadnutie OZ sa konalo
dňa 24. marca 2011 za účasti 8 poslancov. Uznesením č.13 zobralo na vedomie informáciu predsedov komisií pri
obecnom zastupiteľstve a to : komisia
pre výstavbu, dopravu a životné prostredie, komisia finančná a právna a komi-

sia pre kultúru, vzdelávanie a šport. Zároveň schválilo doplnenie komisií z radov občanov týchto členov : komisia výstavby, životného prostredia a dopravy :
Ľubomír Filipovič, MVDr. Bohumil Gašpar, František Konečný, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Marek Róka, Mgr. Ľubomír Tuchscher; komisia finančná a právna : Marta Haňová, ml.; komisia pre kultúru, vzdelávania a šport : Mgr. Marián
Kráľ, Ľudovít Čapla, Alžbeta Gašparová,
Viera Gašparová, Mgr. Valéria Klučárová, Jarmila Koišová, Jozef Luciak, Dagmar Petrová. Obecné zastupiteľstvo následne zobralo na vedomie oznámenie
o začatí obstarávania aktualizácie Územného plánu obce Kráľová pri Senci Zmeny a doplnky č. 01/2011 verejnou vyhláškou. Uznesením č.16 zobralo na vedomie žiadosť Ľudmily Prokešovej, Kráľová pri Senci č. 100 o zámenu časti pozemku par. č. 176/1 o výmere 72 m2, za
par. č. 77/8 o výmere 39 m2, obidve kat.
územie Krmeš s tým, že rozdiel o výmere
33m2 jej obec odpredá. Schválilo výmenu časti par. č. 146/1 kat. územie Krmeš
o výmere 72 m2 vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci za časť par. č. 77/8 kat. územie Krmeš o výmere 39 m2 vo vlastníctve Ľudmily Prokešovej, Kráľová pri Senci č. 100. Rozdiel 33 m2 vo výmere parciel obec odpredá Ľudmile Prokešovej za
cenu 2,- EUR/m2 t.j. 66,- EUR v súlade
s GO plánom vypracovaným Ing. Marekom Rókom zo dňa 16.12.2011. Žiadateľ
si dá vypracovať kúpnu zmluvu na vlastné náklady a uhradí si vklad do katastra
(usporiadanie vlastníckych vzťahov).
Ďalej zobralo OZ na vedomie žiadosť
Štefana Krála, Osuského 1630/44, Bratislava o odkúpenie časti pozemku par. č.
156/1 kat. územie Krmeš o výmere 355
m2, ktorej vlastníkom je obec Kráľová pri
Senci. Schválilo odpredaj časti pozemku
par.č.156/1 o výmere 355 m2, kat. územie
Krmeš v prospech Štefana Krála Osuského 1630/44 za cenu, ktorú osobným rokovaním s kupujúcim dohodne komisia
OZ v zložení: Alojz Koiš, starosta obce,
Ing. K. Smiešková, MVDr. Jozef Kašuba,
Milan Róka, Bc. Dušan Šebok.
Uznesením č.18 OZ zobralo na vedomie návrh Doc. Mgr. Miroslav Daniš, PhD, predsedu komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport na udeľovanie
čestného občianstva pre občanov Kráľovej pri Senci, prípadne rodákov, ktorí sa zaslúžili o dobré meno obce v oblasti kultúry, vedy, ochrany prírody, životného prostredia, športu a celkového
rozvoja obce. Súhlasilo s vypracovaním
štatútu o udeľovaní čestného občianstva
obce, ktoré pripraví Doc. Mgr. Miroslav
Daniš, PhD na odúhlasenie OZ. Následne OZ zobralo na vedomie a schválilo výsledky inventarizácie majetku obce
k 31.12.2010 a výsledky hospodárenia
obce za rok 2010.
Uznesením č. 21 OZ zobralo na vedomie Harmonogram úloh obce na za-
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bezpečenie sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011. Ďalším uznesením
zobralo na vedomie zápisnicu z valného zhromaždenia Združenia Podhradsko
– Kráľovského konaného dňa 18.3.2011
v obci Podhradie. Schválilo príspevok na
vyrovnanie členského vkladu za rok 2010
v čiastke 1659,- EUR. Členský príspevok za rok 2011 bude uhradený v dvoch
splátkach I. polrok 829,50 Eur a II. polrok 829,50 Eur. Zároveň OZ zobralo na
vedomie uznesenie združenia Podhradsko – Kráľovského z 18.3.2001o zrušení
združenia z dôvodu uvažovaného odpredaja nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom.
Schválilo zrušenie združenia Podhradsko
– Kráľovského po odpredaji nehnuteľnosti k 31.12.2011 a komisiu pre usporiadanie majetku. Za obec Kráľovú pri Senci sa
poverujú títo členovia : Alojz Koiš, starosta obce, Ing. Katarína Smiešková, Ing. Tibor Filipovič.
Uznesením č.24 zobralo OZ na vedomie informáciu starostu obce o podaní žiadosti na Mestský úrad v Senci, aby
obecný pozemok obce Kráľová pri Senci, (
bývalý kataster Krmeš) pri Guláške, par. č.
4796/32 vo výmere 1,161 ha bol zahrnutý
do riešenia v novom územnom pláne mesta Senec na funkčné využitie „ šport a rekreáciu“ a schválilo uvedené riešenie. Ďalším bodom rokovania OZ schválilo komisiu pre vyhodnotenie verejného obstarávania na dodávateľa odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu v zložení : Ing.
Katarína Smiešková, Milan Galovič, Milan
Róka. Na záver rokovania OZ zobralo na
vedomie informáciu starostu obce o výzve
v oblasti separovaného zberu z Operačného programu životného prostredia na
podávanie projektov pre nákup techniky
(traktor, vlečku, štiepkovač, kontajnery na
triedený odpad a veľkokapacitné kontajnery). Schválilo zadanie vypracovať žiadosť a
projekt firme OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., Pázmaňa 2125/27, Šaľa – poskytovateľovi služby za finančnú odmenu
1 500,00 Eur + DPH. V prípade úspešnosti projektu vyplatí obec Kráľová pri Senci podľa zmluvy o službách druhú splátku
vo výške 2% + DPH z oprávnených nákladov, ktorá sa stane splatná po uplynutí 30
dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutom príspevku z Operačného programu
životného prostredia 2007 - 2013.
Dňa 26. mája 2011 sa konalo 4. riadne
zasadnutie OZ v Kráľovej pri Senci na ktorom sa zúčastnili všetci 9 poslanci. Po prijatí úvodných uznesení o schválení overo-

vateľov zápisnice a členoch návrhovej komisie uznesením č. 29 zobralo na vedomie
informáciu predsedu komisie pre výstavbu, dopravu a životné prostredie M. Róku
a uznesením č. 30 informáciu predsedníčky finančno - právnej komisie Ing. Kataríny Smieškovej o stanovisku hlavnej kontrolórky obce Ing. Eriky Petríkovej k záverečnému účtu za rok 2010 a správe audítorky
Ing. Lucie Novákovej z 5.5.2011 o overení
ročnej účtovnej závierky k 31.12.2010. OZ
schválilo záverečný účet obce Kráľová pri
Senci za rok 2010.
Ďalším bodom rokovania OZ zobralo
na vedomie, že v súlade s uznesením číslo
25/OZ-2011 ustanovená komisia pre verejné obstarávanie dňa 13.5.2011 otvorila
ponuky na dodávateľa zákazky Zber, odvoz a zneškodnenie odpadov v obci Kráľová pri Senci. Podľa návrhov cenových
plnení je umiestnenie uchádzačov nasledovné:1/ AVE Bratislava, s.r.o.- 29 614,87
Eur.; 2/ Márius Pedersen, a.s.Trenčín 29 813,78 Eur.; 3/ A.S.A Trnava, spol.s.r.o
- 30 391,51 Eur.
Uznesením č. 32 OZ schválilo VZN č.
1/2011 o udeľovaní ocenení obce Kráľová pri Senci. Uznesením č. 33 OZ na návrh komisie výstavby, životného prostredia a dopravy :
a/ schválilo doplnenie ďalších lokalít
v rámci v rámci zmien a doplnkov k ÚP
obce Kráľová pri Senci 1/2011 nasledovne:
Využitie na bývanie : - par. č. 1515/3 o výmere 899 m2 – orná pôda Ing. Jana a Peter
Topoľský - kat.úz. Kráľová pri Senci;
- par. č. 1511/2 o výmere 2083 m2 –
orná pôda Ing. Marek Mačaj a Ing Juraj
Mačaj - kat.úz. Kráľová pri Senci
- par. č. „C“ 1431, 1436, 1438,
1439,1450/1, 1460/17, 1460/18 a parc.č.
„E“ 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457,
1459 – orná pôda Ing. Peter Jakubec - kat.
úz. Kráľová pri Senci
- par. č. 1450/6 o výmere 1467 m2 –
orná pôda Lenka Gatialová - kat.úz. Kráľová pri Senci
- parcela č. 1271 – kat.úz. Kráľová pri
Senci - podľa urbanistickej štúdie Sega
group Real s,r,o, sektor A-B o výmere
50 129 m2
- par. č. „C“ 158/3 a 158/12- kat.úz. Krmeš, orná pôda (cca 8 ha) Millerové role
– Ing. Peter Jakubec
Využite na šport a rekreáciu :
- par. č. 1568/10 vo výmere cca 3000
m2 kat.úz. Kráľová pri Senci – orná pôda
MVDr. Bohumil Gašpar
- par. č. 1155/2 o výmere 51376 m2 –

kat.úz. Kráľová pri Senci orná pôda, pôvodne určená na priemyselnú zónu - zmena využitia Zuzana Rapantová
- par. č. 339 – 420 o výmere 86.019 m2
– kat.úz. Krmeš - podľa urbanistickej štúdie - Cyril Talapka Iné využitie – Čistiareň
odpadových vôd a Zberný dvor
- par. č. 308/1 o výmere 1,2 ha a par.č.
18/2 vo výmere 4185 m2 kat.úz. Kráľová
pri Senci na prístupovú cestu k uvedenej
investície obce Kráľová pri Senci
b/ neschválilo zaradenie do ÚP obce
tieto lokality :
Využitie na bývanie :
- par. č. 1556/10 o výmere 4317 m2 –
orná pôda /Viera Mináriková /
- par. č. 287/1 /Lýdia Chovancová /
- par. č. 18/47 o výmere 9897 m2 –
orná pôda /Terézia Chovancová /
- par .č. 259/8-10 o výmere 13104 m2 –
orná pôda /Stanislav Benovič /
- par. č. 1568/8 o výmere 8632 m2 –
orná pôda /Zuzana Grellová /
- par. č. 1344/5 a 1344/11 /Ing. Peter
Chromek /
c/ neschválilo zaradenie do ÚP obce
tieto lokality :
Využitie na šport a rekreáciu :
- par. č. 1337 a par. 1354/1 orná pôda
a ďalšie plochy, ktoré navrhuje Pilot club
o predĺženie a rozšírenie letiskovej dráhy
vrátane zmeny využitia areálu letiska na
telovýchovu, šport a služby
Uznesením č. 34 zobralo OZ na vedomie informáciu starostu obce o konanej
akcie dňa 21.5.2011- IV. ročníku Kráľovských rybárskych pretekoch. Uznesením
č.35 zobralo OZ na vedomie požiadavku
Mgr. V. Klučárovej, riaditeľky ZŠ v Kráľovej pri Senci o poskytnutie dotácie na
opravu strechy a vybudovanie samostatných odberných miest /elektrina, voda/
pre školskú jedáleň. OZ požiadalo riaditeľku ZŠ o presnú identifikáciu potrebných
opráv a špecifikáciu finančných prostriedkov do 7. júna 2011.
V ďalšom bode rokovania OZ schválilo zakúpenie ohradového pletiva pre MŠ
v Kráľovej pri Senci vo výške 700,- Eur.
Uznesením č.37 OZ schválilo vyradenie
hasičského auta AVIA ŠPZ SC- 507- BB
a osobného motorového vozidla Felícia
ŠPZ SC-861-AM z majetku obce a ich následným odpredajom.
Na záver rokovania OZ plat starostu od 1.júna 2011 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.

Ospravedlnenie redakcie KZ
V poslednom čísle Kráľovských zvestí (3-4/2010) sme na strane 17, v článku pod názvom „Obec si volila starostu a obecné zastupiteľstvo“ uviedli nesprávnu informáciu o kandidatúre dvoch nezávislých kandidátov na post starostu obce, ktorí pred uzatvorením volebných listín stiahli svoju kandidatúru. Touto cestou sa redakcia časopisu ospravedlňuje pánovi Ľubomírovi Suskovi za nepravdivú
informáciu o jeho kandidatúre na post starostu obce. 					
M. Daniš
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