Rok 2008 sa v prvej polovici ukazoval ako hospodársky úspešný. V celej republike
klesol počet nezamestnaných, rozbehnutá bola výstavba bytov a občianskej
vybavenosti, výroba. V druhom polroku na území celého Slovenska sa stupňovali
aktivity zamerané na prijatie eura - spoločnej európskej meny. Tie sa nevyhli ani
nášmu mestu. Dôležitá bola hlavne informovanosť všetkých vrstiev obyvateľov, od
najmenších až po najstarších, u ktorých sa prechod na euro zdal ako mierne
problémový.
Do rúk obyvateľov sa dostali viaceré prezentačné materiály, každá domácnosť
dostala obálku s brožúrou so základnými informáciami o eurbankovkách
a eurominciach, o predaji eurobalíčkov a o tom, ako mnohí ľudia môžu prispieť
k bezproblémovej výmene eura za korunu. V balíčku bola zároveň eurokalkulačka.
Obyvatelia mali možnosť pripraviť sa vopred na vopred avizovanú zmenu.
Konverzný kurz, podľa ktorého sa menila slovenská koruna za euro - 30.1260, bol
prijateľný. Až ďalšie obdobia ukážu, či 1. január 2009 znamenal zmenu, ktorá priniesla
našej krajine prospech.
Do rúk obyvateľov sa dostali viaceré prezentačné materiály, každá domácnosť dostala
obálku s brožúrkou so základnými informáciami o eurobankovkách a eurominciach,
o predaji eurobalíčkov a o tom, ako mohli ľudia prispieť k bezproblémovej výmene
eura za korunu. V balíčku bola zároveň aj eurokalkulačka.
V druhom polroku sa čoraz častejšie začalo skloňovať slovo kríza. Aj keď sme
v meste nezaznamenali jej prejavy, ovplyvnilo to myslenie a rozhodovanie obyvateľov.
Možnosť straty zamestnania, najmä tých, ktorí pracovali v zahraničí a zníženie
príjmov, nútilo k hlbšiemu zamysleniu.

Obyvateľstvo

Rozsiahla výstavba bytových a rodinných domov v meste znamenala
nárast počtu obyvateľov. Oproti predchádzajúcim rokom sa v meste stretávame
oveľa častejšie s ľuďmi, ktorí sa do mesta prisťahovali nielen z okolitých obcí, ale
aj zo vzdialenejších oblastí. Už nieje vzácnosťou cudzinec, Čo je svedectvom,
že naše mesto je zaujímavé a poskytuje obyvateľom viaceré možnosti a výhody pre
každodenný život.
Podľa záznamov matriky bol celkový počet obyvateľov k 31. decembru
16.280. V roku 2008 sa narodilo 202 malých občanov a zomrelo 119, takýmto
spôsobom teda pribudlo 83 nových občanov.
Tejto skutočnosti zodpovedá aj počet uzatvorených manželstiev. Zo 101
bolo uzatvorených 41 civilných a 61 cirkevných, z daného počtu boli uzavreté
4 manželstvá s cudzím štátnym príslušníkom.
Viacerí obyvatelia sú nútení využívať služby poskytované Domovom sociálnych
služieb. Jeho priestory slúžia k ubytovaniu tých, ktorí sa už nedokážu sami o seba postarať,
ale aj na stretávanie sa starších ľudí pri obedoch* je zabezpečené aj dovážanie do domu, alebo
pri spoločenských stretnutiach . V domove je umiestnených 12 ľudí.
V Domove dôchodcov v Stupave žijú 8 dôchodcovia. Koncom roka ich navštívila
viceprimátorka pani Nemcova s pracovníčkami mestského úradu, aby ani oni nestratili
kontakt s mestom.
Tí, ktorí žijú v meste, si predvianočný čas pripomenuli na spoločnom stretnutí
s predstaviteľmi mesta pri kapustnici a kultúrnom programe. Na tejto akcii boli aj členovia
Ýiacdetných sociálne slabších rodín.
Najstarším obyvateľom mesta je pán Matej Radzo, ktorý sa 11. februára
dožil 103 rokov. Dnes už nechodí do mesta na nákup, nevidíme ho ani v jeho
obľúbenej záhrade, ale teší sa zo svojho dlhého života doma, medzi svojimi najbližšími.
Vzácneho životného jubilea sa dožila aj pani Margita Kolláriková,
ktorá 11. januára oslávila 90 rokov. Už síce nevládze pracovať tak ako v mladosti, je
však stále svieža a vitálna
Okrem týchto vzácnych ľudí oslávili svoje narodeniny aj viacerí osemdesiatnici.
Zdá sa, že senecký vzduch svojim obyvateľom prospieva.
Popri týchto obyvateľoch, ktorí sú už niekoľko rokov na zaslúženom
odpočinku, je potrebné všímať si aj tých, ktorí sú neustále verejne činní, robia veľa
v prospech mesta ale aj celej našej vlasti v rôznych oblastiach.

Začiatkom roka bývajú v meste udeľované ceny mesta a cena primátora.
V tomto roku bola udelená Cena mesta Senec Prof. Ing. Jánovi Grollmusovi, kandidátovi
vied. Je pracovníkom Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komen
ského v Bratislave. Výsledky svojej práce publikoval vo viacerých učebniciach a
monografiách. Jeho eminentný záujem o prírodu dokázal aj ako aktívny záhradkár, člen
a predseda Slovenského zväzu záhradkárov v Senci.
Rovnaká cena bola udelená žurnalistovi, univerzitnému profesorovi PhDr.
Andrejovi Tušerovi, CSc. Pracuje na Fakulte masmédií v Bratislave a na Fakulte
masmediálnej komunikácie na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Niekoľko rokov
pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Katedre žurnalistiky na KU
v Ružomberku. Dôkazom jeho aktívnej činnosti sú viaceré vedecké štúdie, monografie,
učebnice a celý rad odborných textov a bibliofílií.
Cena mesta bola pridelená aj pani Ľudmile Bartošovičovej, bývalej
predsedníčke Slovenského zväzu telesne postihnutých v Senci. V súčasnosti pracuje
v okresnej aj krajskej rade. Pomáha telesne postihnutým v oblasti sociálnych práv
a zabezpečenia ako aj vedúca rekondično-integračných pobytov. Všetku túto činnosť
vykonáva obetavo a bez nároku na odmenu.
Najmladším oceneným bol medzinárodný futbalový rozhodca, držiteľ
licencie FIFA, Tomáš Mókoš. Už osem rokov rozhoduje stretnutia najvyššej slovenskej
ligovej súťaže na poste asistent rozhodcu.. Jeho zaradenie na rozhodovanie zápasov Ligy
majstrov a rozhodovanie zápasov Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Holandsku,
kde bol za dobré výkony ocenený dokonca prezidentom UEFA Michaelom Platinim,
sú úspechom, ktorý je spätý s menom nášho mesta. Bola mu udelená Cena primátora mesta,
z rúk ktorého si všetci ocenení prevzali svoje ocenenia.

Kultúra
Chýbal všetkým. Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska
neumožnila naplno využívať jeho priestory takmer celý uplynulý rok.
16. januára 2008 sa jeho priestory otvorili pre všetkých, ktorí majú radi kultúru
v jej rôznych podobách. Svoje záujmy si mohli splniť čitatelia v
novo zrekonštruovanej knižnici, výtvarníci dostali výstavné priestory, kinosála
prešla úpravou a ponúka príjemnejšie prostredie a pohodlné sedenie, pribudla
hala určená na koncerty a spoločenské akcie, nechýbajú ani priestory pre
záujmovú činnosť detí aj dospelých.
Vedenie mesta a poslanecký zbor mali prioritný záujem na čo
najrýchlejšom a kvalitnom ukončení rekonštrukcie a nadstavby, ktorý
architektonicky navrhol architekt ing. Miroslav Rousek. Jej hodnota bola viac
ako 33 miliónov, ktoré mesto získalo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Jedna z prvých väčších akcií bol nultý ročník okresnej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti žiakov základných škôl. Zvláštnosťou bolo, že sa prihlásili len žiaci
z okolitých obcí, ktorí súťažili v prednese poézie a prózy, v tanci, speve aj v scénických
vystúpeniach.
Výstavné priestory si len ťažko mali možnosť oddýchnuť medzi jednotlivými
výstavami. Striedali sa fotografi, maliari a insitní umelci s autormi remeselníckych výrobkov.
Zaujali výstavy z tvorby Filipa Rázgu, členov Klubu výtvarníkov Galantská paleta, Fotoklubu
Galanta, Ľudovíta Galoviča, Petra Kršáka, Józsefa Nagya, Vandy Merešovej, Viery Ilavskej,
Martiny Gálikovej a ďalších umelcov a aj tvorba ZUŠ.
Vynovené priestory kina privítali vyšší počet návštevníkov, ktorých do kina priviedlo
nielen premietanie nových filmov, napr. Báthory, prípadne zaujímavé divadelné predstavenie,
ale hlavne pohodlné a príjemné prostredie.
Rovnako v priestoroch knižnice sa pracuje lepšie knihovníčkam, a preto im pribúdajú
noví čitatelia.^ Zásluhu na tom má ich aktívnosť a nápaditosť. Organizujú besedy s mladými
i skúsenými autormi. Zaujímavá bola beseda s autorkou kníh pre deti Gabrielou Futovou
s mladým maďarským básnikom Danielom Varróom, ale aj rozprávkový večer
s dielom H. CH. Andersena, ktorý skončil spánkom detí v priestoroch knižnice. Aj takýmito
formami činnosti sa získavajú noví čitatelia.
Mestská knižnica má naozaj dobrých čitateľov. V obľúbenej súťaži Kráľ čitateľov
súťažili deti zo seneckých škôl. Zvíťazila Stela Tvrdá, no ani druhá Ela Baršváryová a tretia
Diana Mrázová svojimi vedomosťami za ňou nezaostávali.
Stela Tvrdá sa ako kráľovná čitateľov zúčastnila na stretnutí kráľov v Martine, kde
reprezentovala našu knižnicu.

Zdravotníctvo
Senčania si zvykli, že v meste majú polikliniku, v ktorej im poskytujú
služby lekári všeobecní aj špecialisti. Ak niekto ochorel večer alebo v noci,
mohol sa spoľahnúť, že mu poskytne pomoc lekár na pohotovosti.
Od 1. októbra bola na seneckej poliklinike pohotovostná služba zrušená.
Obyvatelia sa musia spoľahnúť, že aj pri vážnom ohrození zdravia či života, bude
k dispozícii sanitka, ktorá pacienta odvezie na pohotovosť do Bratislavy.
Denní pacienti sa musia spoľahnúť na 100% výkon svojho lekára, ktorý počas noci
slúžil na pohotovosti v Bratislave. Tu sa však nejedná len o Senčanov, veď spádová
oblasť pre Bratislavu je veľká. Občania aj lekári toto rozhodnutie Bratislavského
samosprávneho kraja vidia ako krok späť.
V meste bola preto zorganizovaná petícia, v ktorej občania žiadali
prehodnotenie tohto rozhodnutia. Iniciátorkami boli podnikateľky a matky z centra
Senecké slniečko. Či sa ľady prelomia a rýchla lekárska pomoc na požadovanej úrovni
sa dostane každému obyvateľovi, na to sa musí počkať. Zostáva veriť, že viac ako 2000
podpisov prinúti k zamysleniu zodpovedných na ministerstve zdravotníctva alebo na vedení
Bratislavského samosprávneho kraja.
Do konca roka sa už objavili prvé stanoviská k problému, ale konečné rozhodnutie
ešte nieje.

Šport
Ku každodennému životu patrí aj šport v jeho rôznych podobách.
V našom meste môžeme hovoriť o profesionálnych športovcoch aj o amatéroch.
Počas celého roka nám poskytli viacero príležitostí pre radosť. Mnohí z nich boli
koncom februára ocenení za svoje výkony a reprezentáciu Senca.
Najlepším jednotlivcom a športovým kolektívom odovzdávala ocenenie viceprimátorka
pani Helena Nemcova.
Najlepší jednotlivci:
Jaroslav Antalič, motokros
Rastislav Málek,pretláčanie rukou
Csaba Gábriš, futbal
Martin Matlák, futbal
Viktória Nagyova, stolný tenis
Laura Csukaová, preteky brannej všestrannosti
Lucia Debnárová, pretláčanie rukou
Dávid Varga, šach
Ivan Šebok, kárate
Ocenené kolektívy : ŠK Aquatica, akvabely
Hádzanársky Piccard Senec, dorastenky
SFM starší dorast a
FC Senec, futbal, účastník Corgoň ligy
Profesionálnym klubov meste je FC Senec, ktorého mužstvo hrá v najvyššej súťaži
v Corgoň lige. Predsedom klubu je Dr. Jozef Valovič.
Okrem seniorov do klubu patrí 6 mládežníckych družstiev a družstvo žien.
V ďalšom futbalovom klube ŠK SMF Sene c okrem seniorov účinkuje 11 mládežníckych
družstiev. Klub sa zameriava na vyhľadávanie talentov a hlavne na prípravu
mládeže.
Sídli vo Veľkom Bieli, ale združuje hlavne seneckých chlapcov.
Jeho predsedom je ing. Alexander Matlák.
V klube Piccard Senec popri lukostrelcoch a potápačoch sú najaktívnejšie práve
hádzanárky. Dorastenky hrajú 1. ligu. Úspešné sú aj žiačky a prípravka. Predsedom klubu
je František Gábriš.

V minulosti významné úspechy dosahovali v meste volejbalistky. Dodnes zostali iba
dorastenky vo VK Tajovského pod vedením Silvie Mészárošovej.
Dobré výsledky majú aj stolní tenisti. Najmladší hráči sú v krajskej súťaži, A mužstvo
dospelých hrá 1. ligu a B družstvo 2. ligu. Predsedom klubu je pán Ľudovít Nagy.
V klube armstwerlingu súťažia mladí ľudia, ktorým sa darí získavať ocenenia na
domácich aj svetových súťažiach. Predsedom klubu je ing. Marián Capla.
Okrem týchto športovcov sa Senčania venujú kárate v Šport centre Senec, šachu, bojovým
umeniam, hokejbalu, motocrosu, jachtingu a ďalším športom.
Senecký šport a fanúšikov v tomto roku zasiahla nemilá správa. Mesto opustil FC Senec.
Majiteľov klubu ani nových investorov zo Spojených arabských emirátov nezaujímalo,
že mužstvo malo podporu mesta, zázemie fanúšikov, že v Senci rastú nádejní a talentovaní
hráči.
FC sa zlúčil s FK DAC Dunajská Streda a v jesennej časti 2008/2009 už najvyššia
futbalová súťaž v Senci neexistovala. Nástupníckym mužstvom sa stal ŠK SFM Senec Veľký Biel.
FC Senec mal svoj názov od roku 2005. Od tohto času dosiahli jeho hráči viaceré
úspechy,. Zachránili sa v 21. lige, postúpili do najvyššej súťaže, hrali finále Slovenského
pohára. Nadviazali na úspechy svojich predchodcov, či to bol STK Senec (1990), FK Koba
Senec (1992 a 2002), FK VTJ, Koba Senec (1995).
Zaujímavé výsledky dosahujú v oblasti športu aj žiaci seneckých škôl. Medzi
najvýznamnejšie akcie patrí Olympiáda základných škôl, kde sa objavujú nové talenty, ale čo
je najdôležitejšie, do športového diania za zapája veľký počet detí. Tento rok sa ich počet
blížil k číslu 600.
Už druhýkrát sa na olympiáde zúčastnili aj žiaci z družobnej školy v Gyôri.

Sviatky ,výročia,stretnutia
Sviatkom Troch kráľov končí obdobie vianočných sviatkov.
Na jeho oslavu vystúpili členky speváckeho zboru MS pod vedením Fridricha Kolaroviča
spolu s pedagógmi a žiakmi Základnej umeleckej školy v Senci. Prednesom umeleckého slova
prispeli aj Dr. Ján Debnár a Mgr. Helena Čaj ková.
Otužilci sa ani napriek nepríjemnému počasiu nenechali odradiť. Pre ôsmy ročník
Trojkráľového kúpania im museli potápači vyrezať asi do 12 cm otvor. Namiesto plávania to
bolo skutočné kúpanie, lebo otvor v ľade viac nedovoľoval. Z 19 účastníkov boli traja
Senčania. Dvaja z nich, Vladimír Lysičan a Silvester Poor sa vo februári zúčastnili
medzinárodných majstrovstiev sveta v zimnom plávaní v Londýne, kde obsadili 3. miesto.
Dňa 1. apríla si členovia MI Protifašistických bojovníkov pripomenuli oslobodenie
mesta položením kvetov k pamätnej tabuli na MsÚ.
Máj patrí matkám. Oslavy matiek spríjemnil svojím vystúpením súbor Radosť,
ktorého členovia pod vedením Františka Podolského zarecitovali, zaspievali a pridali aj
ľudové tance.
Najkrajší sviatok pre deti - 1. jún, Deň detí. O príjemnú zábavu sa postarali polícia,
záchranári a klub Piccard. Deti zaujali ukážky z ich práce. Využili množstvo súťaží. Iní sa
stretli na Striebornom jazere, kde súťažili v love slnečníc, ktoré radia rybári k škodcom.
Ku dňu detí patrí aj každoročné stretnutie s primátorom mesta. Aj tento rok ocenil
najúspešnejších žiakov, ktorí uspeli v okresných a vyšších súťažiach a v predmetových
olympiádach.
Medzi veľkými deťmi sa našli aj také, ktoré nezabudli ani na choré deti. Urobili
peňažnú zbierku medzi kamarátmi, nakúpili hračky a odniesli ich deťom na onkologické
oddelenie Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch.
Len čo sa v uliciach mesta objaví „senecký expres", malý motorový vláčik, každý
vie, že začína turistická sezóna. Na jej začiatku je „Senecké leto" - festival kultúrnych
vystúpení a atrakcií pre deti.
Mladých lákali na jazerá hudobníci a všetkých veľkolepý ohňostroj, ktorý pripravila
firma Pyrostar.
Spieval známy Kuly so skupinou Desmond, český spevák Michal Dávid a mnohí
iní. Prilákali viac ako 16 000 divákov, čo je naozaj skutočným rekordom.
Z roka na rok stúpa počet návštevníkov mesta v čase Veľkého letného karnevalu.
V tomto roku stúpol aj počet masiek, ktorý prekonal počet z predchádzajúceho roku.
V sprievode išli jednotlivci aj celé rodiny, bolo čo pozerať, bol dôvod na radosť aj zábavu.
Možno myšlienkou na Letný karneval nadviazal aj mokrý karneval na jazere
Guláška, kde sa zišli potápači z viacerých krajín,, ktorí chceli utvoriť rekord v počte
potápajúcich sa v maskách. Bolo ich 129.
V novembri sa konali už 39. Dni Alberta Molnára Szencziho.
V MsKS vystúpili herci z komárňanského divadla s inscenáciou Pán doktor.

Pred blížiacimi sa sviatkami pokoja a mieru vystúpil v rímskokatolíckom kostole
so svojím slávnostným programom spevácky zbor Belcanto.
Rok končí obyčajne dobrou náladou. Oslavuje sa príchod nového a lúčime sa so
starým. Inak to nebolo ani v našom meste. Najprv prišiel Mikuláš s darčekmi pre deti.
Vzápätí primátor mesta so Spolkom seneckých podnikateľov pripravili ukážky ľudovej
zabíjačky pre dospelých aj pre deti.
Vyvrcholením bol Silvester - noc plná predsavzatí, želaní a rozhodnutí
ožiarených svetlami ohňostroja.

Výstavba
Výstavba, nech je akokoľvek potrebná, podlieha prísnym kritériám.
Nárast obyvateľov si žiada nové stavby, a tie sa musia podriadiť územnému plánu mesta.
V priebehu roka bolo potrebné získavať pre vytvorenie nového plánu.
Mesto využilo prostriedky z Európskeho fondu na rekonštrukciu kultúrneho strediska.
Podarilo sa ukončiť výmenu kanalizačného potrubia v dĺžke viac ako 22 km. Zároveň bol
upravený aj povrch vozoviek na týchto miestach. Investorom bola Bratislavská vodárenská
spoločnosť.
Na Bratislavskej ulici bol vybudovaný obchodný dom Tesco. Ten si vyžiadal
vybudovanie bezpečného prístupu z hlavnej cesty, preto bola na nevyhnutný čas cesta
uzatvorená.
V priebehu roka ukončili výstavbu ďalšieho obchodného domu Kauffland na Trnavskej ulici.
Obchodné domy slúžia nielen obyvateľom mesta, ale aj okolitým obciam.
Novej výstavbe ustúpila aj budova, ktorú všetci poznali ako Drutechnu, predtým
semenárku. Na jej mieste na Štúrovej ulici začala výstavba polyfunkčného objektu, ktorý by
mal mať niekoľko podlaží a podzemné garáže. Moderna vstupuje do mesta, no mnohým bude
za pôvodnou budovou ľúto.
Tridsaťštyriročný dom smútku sa dočkal rekonštrukcie. Pohrebné obrady strácali
pomaly dôstojnosť. V obradnej miestnosti chýbal priestor, vonku stojaci ľudia neboli chránení
pred slnkom a dažďom. Po rekonštrukcii by sa to malo zlepšiť. Mestu na tom záleží, preto
vyčlenilo na rekonštrukciu nemalé prostriedky.
Naplnenie dvoch skládok, komunálneho odpadu na Červenom majeri sa začala
budovať už tretia, ktorá by mala slúžiť najmenej desať rokov. Nárast počtu obyvateľov Senca
a jeho okolia si vyžiadal, aby sa táto stavba za približne 160 miliónov korún zrealizovala
v čo najkratšom čase.
V budúcom roku sa Senčania budú lúčiť s ďalšou, pre mesto charakteristickou
budovou. Stará pošta dosluhuje, v jej tesnej blízkosti vyrástla nová, ktorá čaká na svoje
otvorenie v januári 2009. Potom už stará budova ustúpi novému parkovisku, ktoré by malo
odľahčiť dopravnú situáciu na námestí.
V meste a hlavne v jeho okrajových častiach prebiehala výstavba rodinných domov
a bytov. Vznikali nové ulice, Stavbárska ulica, ulica Hany Zelinovej, Pavla Dobšinského
a Karola Šišku.
Nemalé prostriedky z rozpočtu mesta sa dali na zlepšenie prostredia na seneckých
školách a v materských školách. Vznikli nové triedy, položili sa nové podlahy, vymenili okná.
V meste vznikli nové detské ihriská na Sokolskej a Pezinskej ulici, opravoval sa povrch
vozoviek a chodníky. Úpravou prešli ihriská na Tajovského, Liptovskej a Chalupkovej ulici,
kde boli osadené pevnejšie stĺpy a koše na basketbal.
Mnohí si zašomrali, keď videli v meste ďalšie rozkopávky. Firma e - Net pokračovala
v budovaní optickej siete. Vďaka nej získali obyvatelia mesta bezplatný prístup na internet
s vysokými parametrami. Rovnako umožnila príjem ďalších televíznych staníc a telefónnych
služieb.
Ďalšie rozkopávky riešili problém novovybudovaného námestia. Vinníkom bola firma,
ktorá dodala nekvalitný materiál, preto sa museli vymeniť všetky v zemi osadené káble.

Slnečné jazerá
Slnečné jazerá sa stali vyhľadávaným miestom na rekreáciu, oddych a šport.
Každoročne vďaka viacerým atribútom priťahujú množstvo turistov. Práve preto robí ich
vedenie veľa pre to, aby ich ešte viac zatraktívnilo a vzbudilo väčší záujem.
Prvoradou podmienkou je čistá a nezávadná voda. V jarných mesiacoch odštartovala
ďalšia - posledná etapa čistenia dna jazier. Usadeniny zabraňujú samočistiacej schopnosti
vody, pre nedostatok kyslíka sa obmedzuje podvodný život. Na miestach, kde bolo
v predchádzajúcom období ukončené čistenie vody, kvalitatívne hodnoty sa zvýšili.
Čistenie jazier bolo ukončené v mesiaci október.
K Slnečným jazerám neodmysliteľne patrí aj „kempový tábor". A práve senecký
„kemp" bol vyhlásený za najlepší. Vyplynulo to z hodnotenia nielen návštevníkov,
Ale aj časopisov Camping a Cars Caravans.
V tomto roku majú návštevníci k dispozícii zrekonštruované toalety, práčovňu, žehliareň
a na severnej strane nové osvetlenie areálu.

Počasie
Začiatok aj koniec kalendárneho roka priniesol niekoľko skutočne zimných dní.
V januári sa na vodných plochách vytvoril ľad, ktorí mnohí využili na korčuľovanie,
chlapci si zahrali aj hokej.
Leto bolo teplotné primerané, teploty začali stúpať už v máji, júnové teploty
priniesli so sebou aj viaceré dažde. Ich dôsledky boli ne príjemné pre obyvateľov Pezinskej,
Svätoplukovej a Rybárskej ulice, kde z rôznych príčin neodtekala dažďová voda, alebo
sa dostávala na chodníky a na vozovku.
Najhoršia situácia nastala 23. júna, keď pred polnocou zaútočila na mesto a jeho okolie
nečakane silná búrka sprevádzaná veternou smršťou. Oblohu ožarovali silné blesky, vypadla
elektrina, vzduchom lietali polámané vrcholce a konáre stromov,strešná krytina.
Vietor dosahoval rýchlosť nad 140 km/hod. Po viac ako polhodinovom vyčíňaní prírodného
živlu nastalo kruté ticho, ktoré ukázalo, čo búrka spôsobila. Hodiny na veži katolíckeho
kostola ako keby chceli pripomenúť, kedy sa to stalo, zastali. Na zemi boli polámané stromy,
sklo z rozbitých okien, časti striech. Mnohí majitelia áut ich mali poškodené.
Najhoršie na tom boli obyvatelia Svätého Martina, kam sa autobus dostal až po
oslobodení cesty od polámaných stromov. Obrovskú púšť zanechala búrka aj na poliach,
nebolo možné pokračovať v žatve, čím vznikli majiteľom pôdy veľké škody.
Po búrke sa zmenil vzhľad mesta. Zmizli stromy, na ktoré sme boli zvyknutí a zrazu
sme mali výhľad na miesta, ktoré sme predtým nevideli. Napriek tomu to bolo veľmi smutné.

Návštevy
V marci navštívil mesto premiér SR Róbert Fico a minister kultúry Marek Maďarič.
Cieľom ich návštevy bolo MsKS, kde sa stretli s obyvateľkami mesta pri príležitosti ich
sviatku,
Medzinárodného dňa žien.
Novozvolený primátor družobného rakúskeho mesta Parndorf Wolfgang Kovac
a prednosta mestského úradu Otto Lippert svojou priateľskou návštevou potvrdili, že doteraz
úspešne sa rozvíjajúca spolupráca medzi Sencom a Parndorfom bude pokračovať.
Spoluprácu mesta ponúkol aj predstaviteľ poľského mesta Gostynin Wlodzinierz
Sniecikowski, ktorý bol členom delegácie Mazowieckeho vojvodstva a v Bratislavskom
samosprávnom kraji. Členom delegácie sa v našom meste páčilo.
V októbri prebiehali v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji Dni Slovákov
žijúcich na Dolnej zemi V sprievode p. Gabriela Agárdyho,vicežupana BSK navštívil Senec
Antal Heizer, veľvyslanec MR na Slovensku spolu so zástupcami národnostných menšín
v Chorvátsku, Rumunsku a v Srbsku. Pri tejto príležitosti vystúpili aj zahraničné súbory. Na
podujatí sa organizačne podieľal MO Matice slovenskej v Senci.
Na tomto podujatí sa zúčastnil aj podpredseda MS JUDr. Štefan Števík.
Dňa 1. septembra pri príležitosti dňa ústavy SR privítal primátor mesta ing. Karol Kvál
členov štafety, ktorej cieľom bolo niesť myšlienky spolupatričnosti miest a obcí Slovenska.

Udalosti
Mesto sa takmer denne stretáva aj s ľuďmi, ktorí maria prácu iných, ničia majetok verejný
aj súkromný. Mestská polícia má skúsenosti s tými, ktorí nedodržiavajú verejný poriadok,
ubližujú iným, dokonca siahajú na cudzí majetok. Najčastejšie sú zaznamenané krádeže áut
alebo ich vykrádanie, vykrádanie chát, bytov a predajní.
Už niekoľko rokov pretrváva medzi mladými ľuďmi sprejovanie, akýsi prejav voľnosti
ducha a snahy dať to všetkým najavo. Aj keď niektorý z výtvorov je pozoruhodný, väčšina
je úplne bez hodnoty, pritom je ťažko odstrániteľná a znamená znehodnotenie a poškodenie
majetku.
Medzi zaujímavosti sa radí aj príhoda, keď si mestskí policajti museli privolať na pomoc
veterinára, aby odchytil hada pytóna, ktorého niekto vypustil alebo ho odviezol do
Martinského lesa. Asi 5 m dlhý a 3Ô"cm v obvode merajúci had - škrtič mohol znamenať pre
niekoho veľké nebezpečenstvo.
- -f
Našťastie sú aj príjemnejšie udalosti. Letná súťaž vo varení gulášu. Príležitosť ukázať
kuchárske umenie pre jedných, ochutnať a správne ohodnotiť pre druhých a pre všetkých
pohoda a dobrá nálada.

