Obyvateľstvo :

Počet obyvateľov k 31. decembru 2006 bol 15 837.
Postupný nárast obyvateľov je dôsledkom viacerých prisťahovaných
ľudí, Čo umožnila výstavba nových bytov a rodinných domov.
Znamená to, že mesto je živé a čaká ho ďalší rozvoj.
Dôkazom toho je aj vyšší počet narodených detí - 180 ako úmrtí 123.
V samotnom meste zomrelo 67 ľudí, z toho 39 mužov a 28 žien.
Na matrike je tiež k dispozícii záznam o počte sobášov.
V roku 2006 uzavrelo manželstvo 7 párov, z toho 4 s cudzincom.
39 párov uzavrelo cirkevný a 37 párov civilný sobáš.

Voľby do NR SR

V roku 2006 čakali Senčanov dvoje voľby. Prvé, ktoré sa
konali 17. júna, boli voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Aj v novom volebnom období budú v Národnej
rade Slovenskej republiky zástupcovia nášho mesta.
Staronovým poslancom j e pán Gyula Bárdos za SMK a novým zás
tupcom sa stal Rudolf Púčik zo SNS.

Komunálne voľby
2006

2. decembra mali obyvatelia nášho mesta po uplynutí štvorročného
obdobia znovu možnosť zvoliť si primátora a 19 poslancov, ktorí
budú zastupovať obyvateľov v ďalšom volebnom období.
V 6 - tich volebných obvodoch z 85 kandidátov dali obyvatelia
mesta svoj hlas tým, ktorí sa osvedčili z predchádzajúceho obdobia.
Boli zvolení len dvaja noví poslanci.
Aj keď svoje základné občianske právo využilo z celkového počtu
12 794 len 5847 voličov /45,7 %/, bolo to o 4,7 % viac ako pred 4 rokmi.
V súboji o primátorské kreslo vyhral ing. Karol Kvál, ktorý
zvíťazil s 3800 hlasmi nad ing. Jozefom Elšíkom, ktorý získal 1933
hlasov.
Poslanecký zbor :
Gyula Bárdos
Ivan Fendek
Ladislav Nádaský
Marián Príbelský
Pavol Škovránek
František Podolský
Mikuláš Bertok
Roman Voško
Emese Dobosová
Ján Winkler
Dušan Badinský
Rezsô Duray
Zdenek Cernay
Gabriel Agárdy
Rudolf Galambos
Gabriela Németh

Gašpar Józan
Helena Nemcova
Ján Maglócky

Voľby prebiehali v kľudnej atmosfére, neboli zaznamenané
žiadne incidenty ani porušenie volebného poriadku, čo je svedectvom
seriózneho postoja občanov mesta k v veciam

verejným. Jediným nedostatkom bol počet zúčastnených voličov.

Z cirkevného
života

V predchádzajúcich rokoch som sa viackrát zmieňovala o činnosti
o činnosti v rímsko - katolíckej farnosti. Jej členovia za pomoci
sponzorov a všetkých veriacich aj v tomto roku urobili veľký kus
práce. Postarali sa ako po iné roky o vzhľad okolia svojho kostola,
vyvinuli veľa úsilia pri oprave kostola. Jeho strecha si vyžadovala
opravu. Aj keď oprava bola pôvodne rozvrhnutá na dva roky, vďaka
obetavosti všetkých zainteresovaných bola ukončená v skutočne
krátkom čase.
Prvé práce začali 10. júla. Postupne sa skladala stará krytina
a vymieňala sa za novú. Dobré počasie zohralo tiež svoju úlohu.
Obyvatelia mesta aj jeho návštevníci mali možnosť pozorovať
úžasnú prácu pokrývačov v nezávideniahodnej výške.
Po štyridsiatich dňoch sa už skvela strecha v novom šate.
Poďakovaním za vykonanie tejto nie jednoduchej práce bola
svätá omša. Pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskotrnavskej arcidiézy Mons. Ján Orosch novú strechu kostola posvätil.
Po ukončení zastrešenia čaká kostol ďalšia práca v jeho interiéri.
Naposledy bol vymaľovaný v roku 1981, keď ho zasiahol požiar.
Opravu strechy podporilo značnou finančnou čiastkou mesto,
viaceré podniky a združenia - Združenie Senec a okolie, MK-KOVO,
Spolok seneckých podnikateľov, Slovák Telekom, Slovenské
elektrárne, Dalkia, Sekostav ale aj súkromné osoby, páni Galambos
Rudolf, Varga Gejza, Eliáš Alexander, Gyula Bárdos, Pereszlényi
Klára, Agárdy Gabriel a Vôrôs István.

V evanielickom a. v. cirkevnom zbore prišlo k zmene.
Farár Ján Sabanoš bol preložený do iného cirkevného zboru
a na jeho miesto nastúpil nový farár, Mgr. Tibor Jančík, ktorý bol
do seneckého cirkevného zboru ustanovený od 15. augusta 2006.

v

Šport

Od tohto roka sa meno mesta Senec spája s najvyššou futbalovou
súťažou na Slovensku, s Corgoň ligou.
Výsledky futbalistov v jesennej časti II. futbalovej ligy dávali
možnosť uvažovať nad dosiahnutím najvyššej méty.
Po doplnení kádra zahraničnými hráčmi a získaním hráčov
zo slovenských sťaží sa trénerovi podarilo vytvoriť zostavu, ktorá
mala šancu splniť túžby realizačného tímu a najvernejších fanúšikov.
Stalo sa to v poslednom „druholigovom" zápase s Dunajskou
stredou, aj keď už dve kolá pred koncom si boli hráči viac menej istí
postupom. A tu sú mená tých, ktorým na tom záležalo :
Prezident:
Tréner:
Asistenti:
Vedúci mužstva
Masér :
Lekár:
Hráči:

Daniel Jammer
Jozef Valovič
Vladimír Ekhardt a Branislav Kriška
: Vladimír Bertok
Vladimír Knap
Miroslav Babiak
Ľubomír Michalík, Vladimír Rožník,
Stanislav Angelovič, Matej Kováč, Erik Takáč,
Ján Marcin, Ján Slovenčiak, Ján Novota,
Zoltán Harsányi, Tomáš Kozár, Ivan Pecha,
Ľubomír Guldan, Ján Papaj, Uousef Monghfire
/Fr./
Darko Matič /Chorvt/., Viliam Aname,
Issac Owusu/ Ghana/ a Djim Ray /Belg/.

FC Senec sa nestratil ani medzi mužstvami
najvyššej futbalovej súťaže - Corgoň ligy.
V jesennej časti skončili na šiestom mieste, čo im umožní hrať
najvyššiu časť súťaže bez stresujúcich zápasov o záchranu.
Tomuto veľkému úspechu sa vyrovná krok druhého futbalo
vého klubu ŠK SFM Senec.
Dôkladná príprava a nasedenie doviedli hráčov do druhej ligy.
Pod vedením trénera Jaroslava Pisoňa sa im podarilo už pred
koncom jarnej časti turnaja získať istotu a postup.
Mužstvo tvoria hráči rôzneho veku, mladých, často
odchovancov, dopĺňajú starší, skúsenejší. Všetci však mali
spoločný cieľ a ten sa im podarilo splniť.

Volejbal

Volejbalový klub J. G. Tajovského Senec tvoria mladšie
žiačky zo seneckých základných škôl a niekoľko tých,
ktoré už navštevujú stredné školy.
Pre takéto zloženie nebolo jednoduché prebojovať sa do
1. ligy junioriek.
Dievčatám sa to podarilo a navyše sa v lige aj udržali.
Aj keď skončili na 9. mieste, splnilo sa ich predsavzatie a možno
a niektorým aj ich sen.
Trénerke Silvii Mészárošovej odišli dve najlepšie hráčky Dominika Čierna, ktorá sa dostala až do juniorského
reprezentačného výberu a Stela Kakašová, ktorá po presťahovaní
do Češka, má šancu hrať v českej juniorke.
Väčšina dievčat z kádra sú členkami Školského športového
strediska ZŠ J. Tajovského v Senci.
Dievčatá vedia zvládnuť požiadavky, ktoré na nich kladie škola
ale aj trénerky.
V posledných dvoch rokoch sa k nim pridávajú aj chlapci
pod vedením trénerky Jany Leginuszovej. Je preto predpoklad,
že v meste sa opäť udomácni mužský volejbal, ktorý bol kedysi
bytostne spätý so seneckým gymnáziom.
Dievčatám sa počas roka podarilo obsadiť prvé miesto na
majstrovstvách Bratislavského kraja, čo im umožnilo štartovať
na medzinárodnej mládežníckej olympiáde Kalokagatia v Trnave.
Ani tam sa nemuseli za svoj výkon hanbiť, skončili na 4. mieste.

Hádzaná

Medzi tradičné športy v meste sa radí aj hádzaná. Senecké ženy
mali v minulosti výborné družstvo dosahujúce výsledky na slušnej
úrovni. Aj ich však zastihlo obdobie nezáujmu o aktívny šport,
veľa hráčok sa vydalo, zanechali športovanie.
Výrazne negatívnu úlohu v rozpade hádzanárov zobrala aj
skutočnosť, že nemajú vlastné ihrisko a veľmi chýba hala, v ktorej
by mali miesto diváci, podporujúci svoje hráčky.
V súčasnosti hrajú ženy v druhej najvyššej slovenskej súťaži.
V školskom športovom stredisku na ZŠ J. G. Tajovského im rastú
budúce spoluhráčky. Vedie ich zanietená trénerka Lídia Englmanová,
ktorej túžbou je získať pre tento dynamický šport aj chlapcov.
Trénerkou žien je Viola Gaburová, ktorá hneď po svojom nástupe
k družstvu nasadila prísne kritériá a požiadavky na hráčky, a tak sa čoskoro
ukázali výsledky, ktoré pomohli hádzanárkam vypracovať sa na 2. priečku
v II. slovenskej lige.

Armwrestling : Šport, ktorý v našom meste zapustil pevné korene. Svedčia o tom
ocenenia, ktoré mladí ľudia, venujúci sa tomuto športu, prinášajú
každoročne z európskych aj zo svetových súťaží.
Aj v tomto roku mali možnosť presvedčiť o svojich kvalitách
domácich priaznivcov na 13. ročníku medzinárodnej súťaže
Senecká ruka. Vo všetkých kategóriách skončili na medailových
miestach aj napriek tomu, že súperili s niekoľkými majstrami Európy
a sveta. Úspešní boli aj na majstrovstvách Slovenska, kde získali viacero
medailí.
Najúspešnejšia bola mladá pretekárka Lucia Debnárová, ktorá získala
prvenstvo v pretláčaní ľavou rukou aj pravou rukou.
Dobré výsledky celého klubu viedli k zisku majstrovského titulu
na Majstrovstvách Slovenska klubov.
Vrcholom celoročného snaženia bolo 2. miesto Martina Rumana na
svetovom šampionáte v Manchestri.

Ostatné športy:

Aj keď v meste nemáme vždy najvhodnejšie priestory pre šport,
v posledných rokoch sa karta obracia na dobrú stranu.
Pri telocvični gymnázia bolo vybudované malé tréningové
ihrisko s umelým povrchom a klub ŠK SFM vo Veľkom
Bieli vybudoval futbalové ihrisko tiež s umelým povrchom, čím
sa otvorili ďalšie tréningové možnosti pre mládež.
Do povedomia sa stále viac dostávajú šachisti, bojujúci v 3.
lige, stolní tenisti - účastníci 1. slovenskej ligy, ale aj
motocrosári, akvabely a hokejbalisti a pomaly sa formujúci klub
mladých basketbalistov.
Stále viac možností sa otvára pred najmladšími
športovcami - žiakmi. Aj v tomto roku v júni celý týždeň
súťažili vo viacerých športových disciplínách na Olympiáde
seneckých škôl, uskutočnil sa 21. ročník Seneckej latky
/skokanská súťaž/, pravidelný Beh zdravia a najväčší
mládežnícky futbalový turnaj s medzinárodnou
účasťou Okres Senec a jeho priatelia.

Športovec roka :

O úspešnosti seneckého športu hovorí aj každoročné
vyhlasovanie športovca roka. Za uplynulý rok boli vyhlásení
za najlepších:
Jednotlivci :
Lucia Debnárová
Rastislav Málek
Peter Bálint
Peter Tuto
Maroš Polák

Armwrestling klub Senec
-„-„ŠK SFM Senec, futbal
-„-

Dávid Varga

šach

Matej Čupka
Jakub Čupka

džudo

Tomáš Pupkay

kárate

Norbert Baricza

preteky všestrannosti

Kolektívy :
VK ZŠ J. G. Tajovského Senec - volejbal
Žiaci ZŠ A. Molnára Senec - Mladý záchranár CO
Tréner:
Silvia Mészárošová - VK ZŠ J. G. Tajovského Senec

Doprava :

Rozrastajúce sa mesto, zvyšovanie počtu obyvateľov a zvyšujúca
sa navštevovanosť mesta zvyšovali nárast rizikovosti dopravy.
Riešenie tejto situácie malo priniesť vybudovanie novej kruhovej
križovatky pri nákupnom centre Lidl.
Prvé zemné práce začali v apríli, hoci základný kameň bol
Položený už 21. marca.
Začala sa skúška trpezlivosti pre rodičov aj pre obyvateľov ulíc,
po ktorých bola presmerovaná doprava. Práce prebiehali neuveriteľne
rýchlo, bolo nutné zachytiť začiatok turistickej sezóny a to sa podarilo.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 11. júla, ale prvé autá ju odskúšali
už niekoľko dní predtým. Križovatka urýchlila a hlavne urobila bezpečnejší
prejazd mestom na Slnečné jazerá, prispela k bezpečnosti žiakov
navštevujúcich Základnú školu na Mlynskej ulici a je prvá bezbariérová
v našom meste.
Pripravovaná prestavba námestia si vyžiadala riešenie autobusovej stanice.
Po mnohých pripomienkach samotných Senčanov aj návštevníkov mesta,
bola predsa dobudovaná na Šafárikovej ulici. Prvá etapa bola ukončená
a stanicu uviedli do prevádzky 11. marca Náklady vo výške presahujúcej
9 a pol milióna korún znášalo mesto. Cestujúcim zostáva zvyknúť si na túto
zmenu, lebo sa podstatne nezmenili vzdialenosti, zmenilo
sa len prostredie nieje v podstate menšie, aleje oveľa kultúrnejšie a hlavne bezpečnejšie.

Kuitúra :

Aj keď naše mesto je len niekoľko kilometrov vzdialené od
Bratislavy, žije vlastným kultúrnym a spoločenským životom.
Základom spoločenského správania sa učia deti už v materských
a základných školách. Navštevujú výchovné koncerty a divadelné
predstavenia. Sami vystupujú na vlastných podujatiach a akadémiách.
Najznámejšie sú koncerty Základnej umeleckej školy. Jej žiaci
a absolventi sa prezentujú v projekte komorných koncertov, tanečných
vystúpení a na výstavách.
Tieto podujatia sa stretávajú s veľkým záujmom a tak kinosála je často
primalá. Aj preto mnohé koncerty sa uskutočnili v evanjelickom kostole
ktorý poskytol dôstojné prostredie a hlavne dobrú akustiku.
Ku koncertom ZUŠ sa úspešne radia aj tanečné vystúpenia ZUS
Renáty Madarászovej. Svojimi vystúpeniami vzbudili záujem doma aj
v zahraničí.
Centrom kultúrneho života zostáva Mestské kultúrne stredisko a mestská
knižnica. Aj keď dnešná doba prináša množstvo podnetov, odpútavajúcich
ľudí od čítania, záujem o knihy u strednej a staršej generácie pretrváva
Pre mladých čitateľov pripravili pracovníčky knižnice aj v tomto
roku zaujímavú súťaž - Kráľ čitateľov -, ktorá má pomôcť získať
lásku k písanému slovu medzi deťmi a mládežou.
Súťaže sa zúčastnili žiaci piateho až siedmeho ročníka. Najúspešnejšie
boli tento rok dievčatá Anna Kupkovičová, Alexandra Tošic
a Adriana Majtánová.
Starší čitatelia sa stretávajú nabesedáchs autormikníh, ale aj
s významnými kultúrnymi osobnosťami.
V priebehu roka sa pracovníkom kultúrneho strediska podarilo zaistiť
predstavenia našich aj maďarských divadelných súborov, hudobných
telies a pripraviť viacero výstav.
Najviac kultúrnych vystúpení sa sústreďuje v letných mesiacoch
na Slnečných jazerách. Návštevníci jazier aj domáci obyvatelia si
môžu vybrať z programov pre mladšiu generáciu i pre starších.
Nechýba moderná hudba ani dychovka
Na tohtoročnom otvorení Seneckého leta sa zúčastnil aj prezident
republiky pán Ivan Gašparovič.Podľa viacerých svedkov sa v našom meste
cítil dobre.

Spoločenský život:

Spoločenský život je v meste naozaj bohatý. V zimných mesiacoch
začínajú plesy a niet asi takej organizácie, ktorá by nemaia svoj pies.
Je len samozrejmosťou, že viaceré organizácie pripravujú
podujatia, ktoré dávajú ich čienom možnosť ukázať svoje schopnosti.
záujmy, môžu si zasúťažiť ale aj zabaviť sa.
Zväz slovenských záhradkárov pripravil výstavu ovocia a zeleniny
spojenú s výstavou výtvarných prác žiakov, kurzy aranžovania.
výstavu vín a zájazdy pre členov a ich rodinných príslušníkov.
Zväz drobnochovateľov pripravil jesennú výstavu hydiny.
králikov a okrasného vtáctva.
Oba senecké kluby majú úspechy nielen doma. ale aj v republikových
súťažiach. Pán Oto Lévai má v tomto roku úspešnú kolekciu
holubov, ktoré aj na majstrovstvách sveta získali najvyššie ocenenie.
Pravidelne sa stretávajú dôchodcovia a invalidní občania. Spoločne
usporadúvajú zájazdy, rekondičné pobyty a návštevy kultúrnych
podujatí.
Popri starostlivosti o svojich najmenších si nájdu čas na stretnutie
aj mamičky v Materskom centre. Senecké slniečko, kde si môžu
vymeniť skúsenosti, získať nové poznatky a zručnosti.
Spomedzi tých, ktorí pomáhajú zachraňovať životy , členov SČK,
treba spomenúť hlavne darcov krvi.
V novembri bolo udelené najvyššie ocenenie
zlatá Jánskeho plaketa - pánovi Jozefovi Barančíkovi
za 40 -násobné darovanie krvi.
Azda najaktívnejším členom SČK v Senci je pán Ľudovít Guryča,
ktorý sa v tomto roku dožil krásneho jubilea - 75 rokov.

Spolok seneckých podnikateľov, ktorý sa aktívne podieľa na
organizovaní spoločenského života, - napr. súťaže vo varení gulášu nezachraňuje síce životy, ale výťažok zo svojich spoločenských
podujatí nezištne venuje najmä telesne postihnutým.

Ocenenia :
O tom, že aktívny prístup k životu, porozumenie pre druhých
a činnosť v prospech mesta, si Senčania vážia, svedčí aj
každoročné ocenenie takvch občanov.ktori tieto atribútv snlňaiú.
Cenu mesta Senec v tomto roku obdržali
Mgr. Vladimír Bertok - za dhoročnú športovú činnosť vo ťunkcii
trénera mládežníckych mužstiev a neskôr
aj seniorského mužstva.
Daniel Čambal - držiteľ Jánskeho plakety za viacnásobné
darovanie krvi. člen SČK.
Milan Ferenci — člen SČK, dobrovoľný darca krvi. držiteľ
diamantovej Jánskeho plakety.

Cena primátora mesta Senec :
František Podolský,st.: dlhoročný člen Slovenského zväzu
chovateľov, dlhoročný bývalý predseda ZO.
Oto Lévai: Člen ZO Slovenského zväzu chovateľov.
úspešný chovateľ hydiny a hlavne holubov,
držiteľ viacerých republikových aj európskych
ocenení,
Matej Stanko : Viacročný kostolník v rímsko-katolíckom
kostole, obetavý a príjemný sprievodca
históriou kostola.
Patrí medzi tých, ktorí budovali hvezdáreň
na ZS A. Molnára,

Popri ocenení domácom je potrebné spomenúť aj ocenenú
pedagogičku pani Evu Casanovu . ktorej pri príležitosti
Dňa učiteľov bolo udelené vyznamenania ministra školstva
za jej úspešnú prácu učiteľky spevu na ZUŠ v Senci.

Bez povšimnutia nezostali ani žiaci a študenti základných
a stredných škôl. Pri príležitosti dňa detí bolo 72 z nich
v obradnej sieni mestského úradu odmenených za reprezentáciu
svojich škôl a mesta v olympiádach a súťažiach.

Výstavba:

V okolí mesta sa takmer v priebehu každého mesiaca čosi menilo.
Logistické centrum budované v okolí Horného dvora sa čoraz viac
rozrastá, poskytuje skladové a manipulačné priestory
stále narastajúcemu počtu firiem a obchodných reťazcov.
Uvedená výstavba prispieva k nárastu kreditu mesta a zároveň dáva
možnosť zvyšovaniu zamestnanosti obyvateľov mesta a blízkeho okolia.
Koncom roka 2006 bola ukončená výstavba novej hasičskej stanice na
na Diaľničnej ulici, určenej pre profesionálnych hasičov.
14. decembra bola budova skolaudovaná. Postupne sa začala
premiestňovať technika, presťahovali sa aj hasiči.
Nová budova spĺňa najvyššie požiadavky po technickej stránke
a zabezpečuje zároveň všetky sociálne požiadavky pre zamestnancov.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj minister vnútra
Róbert Kaliňák, minister obrany František Komňacký,
štátny tajomník Ministerstva vnútra pán Buček, prezident
Slovenského hasičského a záchranného zboru plukovník
Ing. Paluš a prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dr. Minárik.
Podľa členov zboru sťahovanie ukončia v priebehu januára 2007
a staré priestory, za ktorými im vraj nebude ľúto, zostanú predbežne prázdne.

Nové námestie:

V jarných mesiacoch sa začala prestavba Mierového námestia.
Zamestnanci podniku Cesty Nitra a. s. sa najskôr pustili
do rekonštrukcie inžinierskych sietí. Mnoho Senčanov
zaskočilo množstvo strojov, ktoré sa nekompromisne
zahryzli do námestia, ktoré doslúžilo a bolo dávno za svojím
zenitom. Na stavebný ruch si ľudia čoskoro zvykli, najviac
ich trápilo, že jediná zeleň, vzrastie stromy pred kultúrnym
domom, museli tiež ustúpiť pred stavbármi.
Vtedy sa obrátilo mnoho hlasov aj proti prestavbe námestia.
Už po dokončení prestavby prvej časti námestia sa ukázalo,
že občania si nový priestor obľúbia, že im poskytne priestor
na stretávanie sa, aj na oddych. K dispozícii je tridsať lavičiek,
bolo vysadených obrovské množstvo kríkov a približne 50 stromčekov.
Súčasťou námestia je kamenné pódium, určené na vystúpenia
pri spoločenských podujatiach. Funkciu pódia odhalili deti
najmenšieho veku, ktorým tých niekoľko schodíkov a okolitý
voľný a bezpečný priestor dávajú možnosť dosýtosti sa vyšantiť.
Stavbári sa postupne presťahovali na námestie 1. mája.
Po ukončení hlavných prác,, čaká na dokončenie už len jeho
časť pred mestským úradom.
Peniaze, ktoré mesto získalo z fondov Európskej únie,
pomohli zmeniť tvár Senca. Po rekonštrukcii priestorov
mestského úradu, vybudovaní nových kancelárií a po úprave

jeho nádvoria vznikli dôstojné priestory pre zamestnancov
aj pre návštevníkov úradu.
Možnosť získať peniaze z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja využilo mesto naplno. Dlho katastrofálny stav
kanalizácie na tehelnej ulici ale aj v iných častiach mesta
sa stali prioritou na čerpanie financií aj z týchto zdrojov.
Na rekonštrukciu kanalizačnej siete postupne naviaže rekonštrukcia
vodovodnej siete s rozšírením vodojemov a zmenou funkcie
čistiarne odpadových vôd.
Realizácia týchto, ale aj iných projektov, ako je
oprava vozoviek, chodníkov, parkovísk a parkov a detských
ihrísk si vyžiadala okrem financií aj veľa práce zo strany
primátora, zamestnancov MsÚ. porozumenia a podpory
zo strany poslancov.
V priebehu jesene sa rozbehla aj rekonštrukcia mestského kultúrneho
strediska. Ukázalo sa, že chýbajú priestory na besedy, výstavy
a menšie kultúrne podujatia, ale ani priestory, kina a šatne
nespĺňajú svojimi parametrami požadované kapacity.
Na viacerých miestach sme počas celého roka sledovali rozkopané
chodníky aj cesty. Zvláštnosťou bolo, že hneď po uložení káblov sa všetko
dávalo do pôvodného stavu.
Takto sa v meste budovala sieť optických káblov na šírenie internetu.
telefónu a televízneho signálu
Stavbu zabezpečovala firma E - net p. Juríčka Postupne by sieť mala.
pokryť požiadavky obyvateľov celého mesta.
Vzhľad mesta sa rýchlo mení, v okrajových častiach pribúdajú
nové rodinné domy. V jesenných mesiacoch sa konečne po dlhých
rokoch pohla výstavba na večnom stavenisku pri „slnečnom dvore",
dokončujú sa byty na Jánošíkovej a Pezinskej ulici a pripravuje sa
v priestoroch bývalej tehelne.

Počasie :

Tohoročná zima sa ukázala ako jedna z najtuhších za posledných
niekoľko rokov. V meste a jeho okolí nebolo vzácnosťou namerať teplotu
18 - 22 ° . Na takéto neobvyklé silné mrazy doplatili mnohé kultúrne
rastliny napriek tomu, že pomerne dlhý čas boli prikryté hrubou
vrstvou snehu.
Ten v mnohých prípadoch neprepustil k rastlinám dostatočné
množstvo vzduchu.
Už 19. februára prišlo k otepleniu a ráno 21. februára začala
nekontrolovateľne stekať voda z kopca za bývalou tehelnou.
V ceste jej stálo nové sídlisko až po ulicu Fraňa Kráľa. Neskôr voda
zaplavila aj túto ulicu.
Účinnú pomoc poskytol Hasičský zbor a Mestský úrad.
Nasadená technika pomohla usmerniť tok vody a zabrániť vzniku
väčších škôd.. Ďalšie ochladenie prispelo tiež k upokojeniu situácie.
Silné mrazy však sprevádzalo intenzívne sneženie.
Množstvo snehu, do veľkej hĺbky zamrznutá pôda a marcové oteplenie
rovnako ako na mnohých ďalších miestach Slovenska zapríčinili, že voda
začala 10. marca opätovne hroziť.
Účinná pomoc hasičov a viacerých dobrovoľníkov zabránila väčším
škodám. Aj keď niektoré pivnice boli zaplavené a chodníky zanesené
blatom, situácia sa pomerne rýchlo dostávala do bežného stavu, hoci nočné
mrazy postup prác dosť sťažovali.
Ani tohtoročné leto sa nedalo zahanbiť. Teploty nad 30 ° C
vystúpili už v posledných dňoch školského roka. Extrémne teploty
v niektoré dni dosahovali až 34 ' C v chládku.

