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Samospráva
10.marca sa konali predčasné voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. V meste bolo vytvorených 6 volebných
obvodov a v nich 13 velebných okrskov.
Kandidátmi do NR SR boli aj Senčania Marián
Príbelský, Zoltán Kovács, Bárdos Gyula, Gabriel Klokner,
Gabriella Németh.
Volieb v Senci sa zúčastnilo 57,01% zo 14 097
zapísaných voličov. Svoju občiansku povinnosť si splnilo aj 34
voličov, ktorí boli v čase volieb v zahraničí. Najviac hlasov až
24,52% získala strana Smer, za ktorou nasledoval Most – Híd
so 17,32% hlasov.
V apríli
v Nemecku

navštívil

a starosta

Senec

bavorského

generálny
mesta

konzul

SR

Neudrossenfeld

a krajský radca Dieter Schaar. Zaujímali sa o zamestnanosť
v meste a okolí, o obnoviteľné zdroje energie a činnosť
samosprávy. Podelili sa so svojimi skúsenosťami v tejto oblasti
a dali najavo, že by radi privítali vzájomnú spoluprácu.
Rozvoj mesta a jeho aktivity môžu obyvatelia sledovať
na spoločných stretnutiach s poslancami pod názvom okrúhly
stôl.
Prvé stretnutie sa konalo vo februári. Hovorilo sa o
investíciách, ktoré by mali riešiť nedostatky v doprave, školstve
a chýbajúcich športoviskách.
Na začiatku februára zabezpečoval sociálny odbor MsÚ
potravinovú pomoc pre občanov v hmotnej núdzi, s nízkymi
dôchodkami a pre deti v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Občania, ktorým vznikol nárok na túto pomoc, dostali po 20 kg
cestovín a múky.
Na jesennom okrúhlom stole sa zúčastnili predstavitelia
mesta

aj

poslankyňa

–

vicežupanka

Bratislavského

samosprávneho kraja Gabriella Németh. Na tomto stretnutí sa
hovorilo výstavbe skladov tovaru – tzv. Čínskej štvrte,

rekonštrukcii poddimenzovaného kruhového objazdu pri
Veľkom Bieli, výstavba nových administratívnych priestorov,
kde by mala byť aj sobášna sieň. Hovorilo sa o zámeroch
skvalitniť mestskú dopravu.
Počas posledných rokov sa v meste veľa opravuje a
stavia. Okrem domácich zdrojov sa využívajú aj financie z
fondov Európskej únie. Na takto vybudované projekty sa prišla
pozrieť zástupkyňa Európskej komisie na čerpanie fondov
Martina Benčatová.
S výsledkom kontroly bola spokojná, ocenila aj starostlivosť o
novovybudované projekty.

Obyvateľstvo
Počtom obyvateľov sa naše mesto zaraďuje už k väčším
mestám. Zloženie obyvateľov je rôznorodé. Okrem pôvodných
Senčanov a tých, ktorí sa sem prisťahovali v minulých
storočiach, udomácňujú sa tu ľudia z celého Slovenska.
Znamená to, že zloženie obyvateľstva ovplyvňuje blízkosť
Bratislavy, v ktorej mnohí nájdu pracovné uplatnenie.
Pomaly už nie je výnimkou obyvateľ čínskej, ruskej,
ukrajinskej alebo inej ako slovenskej alebo maďarskej
národnosti.
Mesto malo ku koncu roka 17 407 obyvateľov.
V priebehu roka zomrelo 132 ľudí, pribudlo 226 novorodencov.
Pohyb v počte obyvateľstva spôsobuje aj prisťahovanie
a odsťahovanie z mesta. Za rok 2013 preto na matrike
zaznamenali zníženie počtu obyvateľov o 503 a zvýšenie o 747,
čo znamená skutočný nárast obyvateľov o 244.
Za rok 2011 boli ocenení Senčania, ktorí svojou
činnosťou pomáhajú ostatným alebo šíria dobré meno nášho
mesta.
Pani Lýdia Kostková dostala Cenu mesta Senec za
viacnásobné a dlhoročné darcovstvo krvi. Je nositeľkou
Kňazovického medaily.
Pani Elene Šándorovej bola udelená Cena primátora
mesta z dlhoročnú obetavú prácu v Miestnom spolku SČK v
Senci.
Také isté ocenenie bolo udelené aj pani Zuzane
Bacigálovej a Mariane Galovičovej, ktoré obetavo pracujú už
dlhé roky v MS SČK.

Kultúrny život
V evanjelickom kostole sa uskutočnil ,, Trojkráľový
koncert”, na ktorom vystúpil Ženský spevácky zbor pri MO MS
vedený dirigentom pánom Zdeňkom Macháčkom. Na koncerte
vystúpila aj bratislavská vokálna skupina SKLO. Odzneli
duchovné aj svetské piesne a černošské spirituály.
Ďalší koncert odznel v rímsko – katolíckom kostole
svätého Mikuláša. Projekt Večná hudba mladých vznikol
v našom meste ako dôkaz toho, že Senec má kultúru a žije ňou.
Vystúpil spevácky zbor Radosť, zbor Amici, zastúpená
bola aj ZUŠ na Fándlyho ulici, viacerí sólisti a vyvrcholením
celého koncertu bolo vystúpenie združenia Slovak Double Bass
Club, v ktorom hralo šestnásť kontrabasistov.
Dobrovoľné vstupné išlo na charitatívny projekt Afrika
– Nairobi.
V prvých

mesiacoch

roka

prebehla

v priestoroch

mestského múzea výstava na tému Zem – planéta hmyzu.
Vystavované exponáty zozbierali naši slovenskí zoológovia
a docent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Peter
Fedor na expedíciách do dažďových pralesov. Sprievodnou
akciou bola aj prednáška docenta Fedora.
Mestská knižnica, pozvala na besedu ilustrátorku kníh
a spisovateľku Ľubicu Kepštovú. Besedy sa zúčastnili žiaci
seneckých škôl, no záujem bol aj medzi dospelými.
K vydareným akciám patril aj benefičný koncert. Ktorý
sa konal v MsKS už piaty raz. Organizovala ho agentúra
Camillius pána Gašpara. Vystúpenia moderovala herečka Karin
Haydú. Výťažok 1439 eur

venovali organizátori Klinike

detskej hematológie a onkológie Bratislave.
Vývoj a požiadavky technického pokroku vo výrobe
filmových kópií si vyžiadali digitalizáciu kina. Umožnilo to
zvýšenie kvality obrazu aj zvuku, zvýšilo záujem divákov, ktorí

môžu sledovať projekciu v 3D kvalite s použitím pasívnych 3D
okuliarov.
Možno sme si v našom meste ešte nezvykli na to, že
kultúrne podujatie môže byť aj mimo MsKS. Festival s názvom
Večná hudba mladých sa vďaka šikovným organizátorom spojil
s rovnako zaujímavou akciou Noc seneckého múzea. Pred
synagógou sa vo večerných hodinách ozývali tóny podmanivej
hudby, striedali sa viaceré hudobné skupiny a súbory, v múzeu
otvorili výstavbu Život na oboch stranách hraníc, v priestoroch
Tureckého domu pracovali reštaurátori a svojimi vystúpeniami
k úspechu tohto podujatia prispeli aj žiaci seneckých škôl.
Hlavným

organizátorom

festivalu

bol

Mgr.

Ján

Krigovský. Počas festivalu vyzbierané peniaze prostredníctvom
riaditeľa Úradu práce boli odovzdané rodinám a matkám v
hmotnej núdzi.
Zbor Radosť spestril svojím vystúpením každodenný
život matiek. Jeho vystúpenie na Deň matiek sa stalo tradíciou,
ktorá by už všetkým chýbala. Piesne, básničky a tanečné
vystúpenia detí aj dospelých členov súboru boli príjemnou
odmenou za každodennú starostlivosť.
Výnimočným umeleckým zážitkom sa preplnenej
kinosále odmenila česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová.
Jej vystúpenie bolo prijaté s nadšením poslucháčov a ona sama
bola príjemne prekvapená odozvou na svoj koncert.
Tradičným začiatkom turistickej sezóny je Senecké leto,
jedno z najnavštevovanejších podujatí v meste. Na jeho
organizovaní sa podieľa nielen mesto, ale aj mnohí sponzori. Aj
tento rok bola južná strana jazier zaplnená divákmi, podľa
viacerých odhadov ich počet prekročil číslo 20 000.
Okrem mnohých zábaviek pre deti bol zabezpečený
program aj pre dospelých a mládež. Vystúpili viaceré domáce i
cudzie hudobné skupiny. O dobrú náladu a pohodu nebola
núdza. Vyvrcholením bol večerný ohňostroj s premyslenou

koncepciou, vďaka čomu sa mu na Slovensku ťažko iný
vyrovná.
Koniec školského roka a karneval idú spolu ruka v ruke
už 16 rokov. Aj tento rok sa mesto už v nočných hodinách
oblieklo do slávnostného. Dobrá nálada a napodiv aj dobré
počasie prilákali množstvo masiek a obrovské množstvo
divákov. Lichnerova ulica ožila hudbou, maskami a veselými
domácimi aj cudzími návštevníkmi. Sprievod vyvrcholil na
južnej strane Slnečných jazier, kde ešte do neskorých hodín
vládla dobrá zábava.
Ani počas prázdnin kultúrny život v meste ešte
neutíchol. Najpozoruhodnejším podujatím bola prehliadka
ľudových remesiel. Predstavili sa ľudoví výrobcovia, ktorí
nielenže ponúkali svoje výrobky, ale mnohí z nich ich vyrábali
priamo pred očami návštevníkov. Poskytli tak pohľad do
minulosti a sprístupnili krásu a umenie starých remesiel, ktoré
pretrvávajú dodnes a prinášajú ľuďom radosť a úžitok.
Dychová hudba má svojich priaznivcov najmä medzi
staršími

poslucháčmi.

12.ročník

Seneckého

festivalu

dychových hudieb ukázal, že tento žáner si vie získať aj
mladých. Preto sa Senčanka a ani ostatní účastníci festivalu
nemusia o poslucháčov obávať.
V septembri si slávnostným galaprogramom pripomenul
25. výročie svojho založenia speváckeho zboru Radosť.
Vznikol a dodnes je vedený pánom Mgr. Františkom
Podolským, ktorému sa podarilo s ďalšími nadšencami dať
základ a vybudovať súbor, ktorý je známy na Slovensku aj v
zahraničí. Bez jeho vystúpení si mnohé kultúrne podujatia už
nevieme predstaviť.
Mnoho informácií z histórie nášho mesta a jeho okolia
sa dozvedeli účastníci vedeckej konferencie, ktorú pri
príležitosti 760.výročia prvej písomnej zmienky o Senci
usporiadalo Mesto Senec, Mestské múzeum v Senci a MsKS.
Odzneli prednášky Doc. RNDr. Petra Fedora, PhD., Mgr.

Gábora Strešňáka, Mgr. Tomáša Königa. Na konferencii sa
zúčastnili vedeckí pracovníci z Bratislavy, Trnavy a z
Budapešti, ale prišlo pomerne veľa tých občanov, ktorí sa
zaujímajú o svoje mesto a o jeho minulosť.
Pri tej istej príležitosti bol pozmenený aj erb mesta, na
ktorom pribudla stuha so 760 – kou.
V novembri

pani Margit Polák dostala najvyššie

vyznamenania BSK cenu Samuela Zocha za celoživotné
aktivity v oblasti rozvíjania maďarskej kultúry a vzdelávania
mládeže v maďarskom jazyku.
December nabral hneď na začiatku sviatočný charakter.
Neskôr prišiel Mikuláš a pre radosť detí sa rozsvietil vianočný
stromček. K sviatočnej nálade prispeli svojimi vianočnými
koncertami spevácky zbor Radosť a ZUŠ na Fándlyho ulici.

Školstvo
20. a 21.januára sa na všetkých základných školách
v meste konal zápis do 1.ročníka. Všetky školy boli veľmi
dobre pripravené na príchod budúcich prvákov. Vítali ich pani
učiteľky a starší spolužiaci, ktorí im pripravili rozprávkový
program, aby im pomohli odbúrať prípadný stres z nového
prostredia.
Školy pri zápise spolupracovali s materskými školami
a pracovníkmi

Centra

pedagogicko

–

psychologického

poradenstva. Spolu bolo zapísaných 250 budúcich prvákov.
Skutočný počet žiakov prvého ročníka v budúcom roku môžu
ešte ovplyvniť dodatočné zápisy a odklad školskej dochádzky
na základe psychologického vyšetrenia, prípadne doporučenia
lekára.
Prvá súťaž v novom kalendárnom roku pre žiakov
základných škôl bol Šaliansky Maťko. Zo seneckých žiakov do
krajského kola postúpila Diana Čičmancová zo ZŠ Mlynská
a Adriana Žilová zo ZŠ J. G. Tajovského.
Už v apríli sa začali školy pripravovať na nový školský
rok. Gymnázium A. Bernoláka prijalo do primy 28 žiakov 5.
ročníka základných škôl.
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli za svoju prácu ocenení
pedagógovia zo seneckých škôl. Ďakovný list primátora mesta
odovzdala oceneným prednostka mestského úradu Ing. Jarmila
Répássyová. Predstavitelia mesta aj verejnosť si cenia prácu
učiteľov, ktorí vynakladajú maximálne úsilie na vzdelávanie
mladej generácie.
Ocenení boli :
Marta Drinková z MŠ Kollárová,
Renáta Kisová , MŠ Kysuká,
Emília Smolková, MŠ Košická,
Marianna Havasová, SMŠ Svätý Martin,

Alžbeta Rošková, ZŠ Mlynská,
Ing. Antónia Párkányová, ZŠ s VJM A.Molnára Szencziho
Mgr. Terézia Snohová, ZŠ J. G. Tajovského,
Mgr. Anna Winklerová, ZŠ J. G. Tajovského,
PhDr. Mária Mazúchová, ZUŠ Fándlyho,
Mgr. Mária Rohárová, Gymnázium A.Bernoláka,
Mgr. Františka Majorošová, Spojená škola VJM,
Mgr. Iveta Miková, Stredná odborná škola Senec a
Mgr. Anna Ivančová zo Spojenej školy – SZŠ
Ku dňu detí pripravili predstavitelia mesta slávnostné
stretnutie so žiakmi seneckých škôl. Ocenili 133 žiakov,
jednotlivcov aj kolektívy. Ocenených žiakov a študentov prijal
primátor mesta Karol Kvál a viceprimátorka Helena Nemcová.
Okrem drobných darčekov im odovzdali aj pamätné listy, v
ktorých sa im poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy a
mesta a zablahoželali im k výnimočným študijným výsledkom.
Slávnostné chvíle prežívali deti v Materskej škole na
Kollárovej ulici. V júni svojimi vystúpeniami oslávili
20.výročie založenia. Aj keď táto materská škola mala predtým
svoju predchodkyňu, bolo nevyhnutné dať deti do nových a pre
potreby škôlky vyhovujúcejších priestorov. Tie umožňujú
kvalitnú činnosť po vzdelávacej, výchovnej aj zábavnej
stránke.

Život v organizáciách
V máji zorganizovalo MO SMK na pozvanie poslanca
Európskeho parlamentu Alajosa Mészárosa poznávací zájazd
do Bruselu. Jeho účastníci si prezreli budovu parlamentu, stretli
sa s poslancami E. Bauer a A. Mészárosom a zoznámili sa
s činnosťou a fungovaním EP. Zaujala ich aj prehliadka mesta,
impozantného námestia, Atémia a parku Malá Európa, kde sa
nachádzajú kópie zaujímavých stavieb z jednotlivých štátov
Európy.
Dobrovoľní hasiči usporiadali v areáli ZŠ J. G.
Tajovského súťaž v zásahu s historickom hasičskou technikou.
Súťažilo 9 družstiev, zastúpená bola Česká republika,
Maďarsko a Slovensko. Seneckí hasiči súťažili s ručnou
striekačkou, ktorá dostala meno Barborka. Bola vyrobená v
roku 1937, no aj tak pomohla už k druhému víťazstvu tým,
ktorí sa o ňu vzorne starajú.
Južná strana Slnečných jazier poskytuje dobrý priestor
na organizovanie rôznych podujatí . Prvé najväčšie v roku je
venované deťom. Aj tento rok pripravili členovia Piccardu
Senec a viacerí dobrovoľníci nezabudnuteľné zážitky pre deti
všetkých kategórii. Mali možnosť vidieť v akcii záchranné
zložky, jazdeckú políciu, mohli si zasúťažiť a vypočuť
obľúbeného speváka Martina Haricha. Deti boli spokojné a
pochvaľovali si aj organizátori, lebo dlhé týždne pripravovaná
akcia dopadla na výbornú.
MO Matice slovenskej pripravil pri príležitosti sviatku
vierozvestov Cyrila a Metóda slávnostný koncert duchovných
skladieb starých majstrov. Popri pozvaných umelcoch vystúpil
aj spevácky zbor MO MS pod vedením Mgr. Art. Zděnka
Macháčka. Sprievodné slovo a prednes básní zabezpečila Mgr.
Helena Čajková zo ZUŠ na Fándlyho ulici.
K aktívne pracujúcim organizáciám patrí aj ZO
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pri príležitosti

oslobodenia mesta pripravila pre žiakov športové súťaže. V lete
navštívili jej členovia miesto bojov SNP. Aby sa na tieto
udalosti nezabúdalo, medzi účastníkmi zájazdu nechýbali ani
študenti gymnázia a základných škôl.
ZO Slovenského zväzu záhradkárov aj v tomto roku
pripravila súťaž v aranžovaní s jesennou tématikou. Do súťaže
sa zapojili dospelí milovníci kvetinovej výzdoby aj žiaci
seneckých materských a základných škôl. Ich práce spolu s
výtvarnými prácami žiakov MŠ a ZŠ boli súčasťou výstavy
zeleniny, ovocia a kvetov.
1.september je Deň ústavy. MO MS organizoval
spomienkovú slávnosť pri Pamätníku ústavy. V slávnostnom
príhovore pripomenuli význam prvej slovenskej ústavy, ale aj
udalosti pred jej vznikom.
V októbri pripravil MO MS slávnostnú akadémiu
venovanú 250.výročiu narodenia prvého kodifikátora spisovej
slovenčiny Antona Bernoláka.
MO Csemadoku pripravila zaujímavé podujatia pod
názvom Naše mesto ako ho nepoznáme – putovanie po
historických a kultúrnych pamiatkach mesta Senec.
V októbri prebiehali aj viaceré podujatia v rámci Dní
Alberta Molnára Szencziho. Spomienková slávnosť a kladenie
vencov pri jeho soche v parku pred MsÚ. Vyvrcholením bol
slávnostný program na ZŠ A. Molnára Szencziho, ktorý sa
konal 10.novembra.
K aktívne pracujúcim organizáciám v meste patrí ZO
Slovenského zväzu chovateľov. Pravidelne každý mesiac
organizuje burzu drobných zvierat, ktorá je miestom stretnutí
chovateľov, na ktorých drobné zvieratká predávajú a kupujú,
no vymieňajú si aj svoje skúsenosti s ich chovom.
K tým aktívnym organizáciám patrí aj Miestny spolok
Červeného kríža. Jeho členovia sa pravidelne schádzajú,
pripravujú stretnutia dôchodcov, súťaže mladých zdravotníkov
a pravidelne organizujú odber krvi.

Aj ZO Slovenského zväzu záhradkárov má bohatú
činnosť. Organizuje pre svojich členov prednášky o pestovaní
zeleniny a ovocia. So svojimi výsledkami sa môžu pochváliť na
mestskej výstave ovocia a zeleniny spojenej s výstavou
žiackych prác s touto tématikou.

Šport
Tradične prvým športovým podujatím bolo aj tento rok
stretnutie otužilcov vo vodách Slnečných jazier. Keďže voda
mala 3,5˚C a vzduch 6˚C, organizátori pristúpili k použitiu
umelo vyrobeného ľadu, ktorý mal pomôcť navodiť atmosféru
pravej zimy. Celú akciu sprevádzal pomerne silný a chladný
vietor, ktorému sa nepodarilo odradiť ,, ľadové medvede” od
vstupu do chladnej vody.
Na začiatku roka nastúpil v ŠKP Piccard Senec nový
tréner Ján Kardoš, ktorý vystriedal trénera Kelemena.
Dôvodom

tejto

výmeny

boli

slabšie

výkony

a slabá

koncentrácia hráčok.
Zlé poveternostné podmienky a nespôsobilý terén boli
príčinou odloženia prvého súťažného kola II. futbalovej ligy.
Hráči ŠK SFM mali odohratých niekoľko prípravných zápasov,
preto verili, že ich príprava odkladom kola neutrpí.
Vo februári sa v bratislavskej hale Elán konali
medzinárodné preteky Slovak Open 2012. Zúčastnili sa ich aj
seneckí

taekwondisti

s trénerom

Tiborom

Labudom.

V konkurencii štyroch krajín sa im podarilo získať až 20
medailí.
Priaznivci športu aj samotní pretekári musia často čeliť
nepriazni

osudu.

V tomto

roku

to

postihlo

motokros.

V priestoroch tehelne sa začala pripravovať výstavba rodinných
domov. Časť trate bola zlikvidovaná, čo znamená, že seneckí
motokrosári si musia hľadať novú tréningovú trať a preteky v
Senci už neuvidíme.
Výsledky športovcov Senca boli ocenené aj tento rok.
Za účasti trénera futbalovej reprezentácie Michala Hippa sa
postupne predstavili najlepší jednotlivci.
Tibor Labuda a David Barát – taekwond,
Viktória Nagyová a Gabriel Csémy – stolný tenis,
David Varga – šach,

Jaroslav Antalič – motokros,
Dominika Feketová – latinsko-americké tance,
Filip Stránovský – basketbal a
Pavol Bitto – karate.
Najlepším kolektívom sa stali hádzanárky ŠKP Piccard Senec.
V hodnotení sa nezabudlo ani na akvabely Ninu Vrábelovú
a Kristínu Polakovičovú, na ambicióznych trénerov mládeže
z ŠK SFM a ani na viacerých mladých začínajúcich športovcov.
Absolútnou víťazkou a teda športovkyňou roka 2011 sa stala
Lucia Debnárová.
Tento raz sa nezabudlo ani na tých, ktorí seneckému
športu zasvätili veľkú časť svojho života ako aktívni športovci,
funkcionári a do súčasnosti pre šport zapálení Senčania. V tejto
kategórii bol ocenený práve takýto vzácny človek – pán
Valentín Gergely.
Športovou udalosťou mája sa stal 4.ročník Seneckej
korčule, ktorú organizoval Senecký klub KDH. Zúčastnili sa ho
pretekári od 4 rokov až po dôchodcovský vek. Nedali sa
zahanbiť ani jedni.
O dobrých podujatiach ide chýr ďaleko, čoho dôkazom
bola účasť pretekárov aj z iných miest v okolí Senca.
Atmosféru okolo súťaže podčiarkol svojou prítomnosťou aj
predseda KDH Ján Figeľ.
Slnečné jazerá prilákali na ďalší ročník súťaže lukostrelcov zo
Slovenska, Maďarska a Česka. Na pretekoch Šíp Piccardu sa
zúčastnilo vyše 130 strelcov, ktorí používali luky od tých
najjednoduchších

až

po

najmodernejšie,

používané

na

olympijských pretekoch.
,, Skutočná olympiáda” žiakov seneckých škôl dospela do
10.ročníka. Bola prehliadkou výkonnosti od žiakov materských
škôl až po gymnazistov. Na športových súťažiach sa zúčastnili
aj mladší športovci z družobných škôl z Györu a Velkej Bíteše.
Ďalší úspech zaznamenala na ME v Poľsku v pretláčaní
rukou Lucia Debnárová. Získala dve zlaté medaily za pravú aj

ľavú ruku. Popri nej vyrastá nová nádejná pretekárka – juniorka
Rebeka Martinkovičová. Aj ona vo svojej kategórii získala
striebornú a zlatú medailu. Cenný úspech zaznamenal taktiež
na Majstrovstvách Európy senecký automobilový pretekár
Martin Homola. V pretekoch cestných automobilov FIA ETCC
v dvoch jazdách skončil na 3.mieste. Tento úspech mu ukázal,
že je schopný merať si sily s najlepšími jazdcami tejto triedy
v Európe.
V júni sa konal už 14.ročník mládežníckeho turnaja
Mesto Senec a jeho priatelia. Na ihriskách deviatich obcí
okresu Senec hralo 1 740 mladých futbalistov zo 6 krajín
Európy. Finálové zápasy sa odohrávali na ihrisku vo Veľkom
Bieli.
Na

predchádzajúcich ročníkoch hrali aj súčasní

slovenskí reprezentanti Vladimír Weiss, Filip Šebo a Marek
Hamšík.
Je možné, že v budúcnosti sa k týmto menám priradí aj
meno Jakuba Špiriaka, ktorý vyrastal v ŠK SFM a momentálne
vo futbalovej akadémii FC Derby County v Anglicku.
V septembri sa v športovej hale Transpetrol stretli v
medzištátnom kvalifikačnom stretnutí reprezentačné družstvá
stolných tenistov Slovenska a Anglicka o postup na
Majstrovstvá Európy v roku 2013.
V septembri sa žiaci vracajú nielen do škôl ale aj na
športoviská. ZŠ na Mlynskej ulici v spolupráci s MsÚ už
niekoľko rokov pravidelne organizuje Beh zdravia. Zúčastňujú
sa ho žiaci základných škôl aj gymnázia. Pozvanie každoročne
prijímajú aj ZŠ v Blatnom a v Kráľovej pri Senci.

Počasie
Jarné a jesenné mesiace sa príliš nevzdialili normálu.
Zima priniesla aj sneh, ale bolo ho málo, takže nespôsobil
žiadne starosti, ale nebolo ho ani toľko, aby si ho mohli
dosýtosti užiť deti.
Teploty klesli tak, že zamrzli aj jazerá a niekoľko dní sa
na nich dalo korčuľovať.
Poloha mesta dáva predpoklad k teplému letnému
počasiu a toho sme si naozaj užili. Až trinásť dní označili
meteorológovia ako tropické, v ktorých teplota vystúpila nad
30˚C. Celé leto a aj jeseň boli mimoriadne suché, v pôde
vznikol veľký vodný deficit. Odrazilo sa to aj na poklese vody
v jazerách a na rastlinstve. Niektoré listnaté stromy zhadzovali
lístie, ktoré neskoro v jeseni znova začínali pučať. Touto
nepriazňou počasia bola postihnutá aj úroda nielen u nás, ale v
celej strednej Európe.
Nepriaznivá situácia sa prejavila aj na prírodnom
jazierku Kővecstó. Jeho hladina klesla takmer na nulu. Preto
mesto pristúpilo k jeho čisteniu. Odstránením bahenných
nánosov sa jazierko prehĺbilo a po zvýšení hladiny podzemnej
vody sa jazierko rýchlo vrátilo k svojmu prírodnému
charakteru.

Starostlivosť o mesto
Starostlivosť o čistotu mesta nie je jednoduchá a lacná
záležitosť. Mnohí občania nemajú záujem bývať v čistom
a bezpečnom prostredí. Našťastie prevažujú tí, ktorí sa na to
pozerajú inak. Svedčí o tom aj skrášľovanie okolia činžiakov
a niektorých verejných priestranstiev. Len počas jarného
upratovania bolo vyvezených viac ako 300 ton odpadu.
V jesennom období je to podobné!
Okrem toho po celý rok majú obyvatelia zdarma zberný
dvor, kde sa môžu zbaviť nepotrebných vecí.
Veľkou pomocou pre mesto je spoločnosť AVE
Bratislava, s.r.o. ktorá zbiera a separuje komunálny odpad.
Mesto pracuje na ochrane životného prostredia, preto je ešte
potrebné dostatočne informovať občanov a naučiť ich ako
v tejto oblasti postupovať.
Mesto zakúpilo vysokozdvižnú plošinu, ktorá pomáha
pracovníkom oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
pri

úprave

prerastených

korún

stromov

a poškodených

a nebezpečných stromov.
K likvidácii odpadov prispieva aj senecká firma Romag,
ktorá ako prvá na Slovensku otvorila vo svojej prevádzke linku
na zhodnocovanie plastových odpadov zo zlikvidovaných
motorových vozidiel. Linka je schopná spracovať viac ako 700
kg odpadu za jednu hodinu. Z roztriedených plastov sa
následne vyrábajú ďalšie výrobky.
Novej výstavbe na Mierovom námestí ustúpili viaceré
objekty. Tento rok k nim pribudol ďalší objekt, zvyšky múru
s portálom stredovekého barokového hostinca kedysi známeho
pod menom U zlatého gryfa. Aj keď portál nebol vyhlásený za
kultúrnu pamiatku, jeho rozobratie bolo zverené do rúk
odborníka – reštaurátora, aby mohol byť po vytypovaní
vhodného miesta znovu postavený a aby mohol domácim aj
návštevníkom pripomínať zaujímavú minulosť nášho mesta.

Mesto sa postupne zmáha, buduje nové zariadenia.
Mnohí ľudia sa však správajú, ako keby im to prekážalo. Preto
boli v meste umiestnené kamery, ktoré pomáhajú chrániť
majetok mesta a odhaľovať tých, ktorí konajú protizákonne.
Zatiaľ je inštalovaných 22 otočných kamier. Ktoré spĺňajú
najvyššie požiadavky. Tento počet nie je konečný, v
nasledujúcom období ich doplnia ďalšie.

Chronologický prehľad udalostí
Január
Trojkráľové plávanie
Trojkráľový koncert speváckeho zboru – MO MS
Zápis žiakov do 1.ročníka základných škôl
Deň maďarskej kultúry – Csemadok
Február
Beseda so spisovateľom a historikom Pavlom Dvořákom
Vyhlásenie športovca roka
Literárne stretnutie s detským klubom Kincskeresö
Marec
Zimné plávanie o pohár Slnečných jazier – Piccard
Spomienková slávnosť pri soche S. Petöfiho
Malá Tália – prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Senecká ruka - medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou
Senecká latka – súťaž žiakov v skoku do výšky
Ocenenie učiteľov primátorom mesta
Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti žiakov ZŠ
Apríl
Lukostrelecké preteky Piccardu
Veľkonočné tvorivé dielne – školy a zbor Radosť
Súťaž mladý záchranár CO
Noc s Andersenom v mestskej knižnici
Kráľ čitateľov – súťaž žiakov v mestskej knižnici

Máj
Futbalový turnaj zamestnancov seneckých firiem
Zraz motocyklistov – IX. ročník Red Barons moto – na
Slnečných jazerách
Deň matiek
Míľa pre mamu
Senecká korčuľa – 4.ročník
Splavovanie Malého Dunaja
Rybárske preteky – Strieborné jazero
Absolventské koncerty ZUŠ a súkromnej ZŠ R. Rovňákovej
Olympiáda žiakov seneckých škôl
Súťaž seneckých podnikateľov vo varení guláša
Detský čitateľský maratón
Senčania Senčanom
Jún
Celoštátna výstava psov na Slnečných jazerách
Deň detí na štadióne NTC a na Slnečných jazerách
Ocenenie úspešných žiakov seneckých škôl
Plážový volejbal rodičov a detí
14.ročník futbalového turnaja Okres Senec a jeho priatelia
Otvorenie turistickej sezóny - Senecké leto
Veľký letný karneval
Plážová hádzaná
Čistenie jazier pred začiatkom turistickej sezóny
Júl – August
Oslavy sviatku Cyrila a Metóda
,, Senecký vodný triatlon ”
Letná turistická sezóna na Slnečných jazerách
Letné prázdniny

September
Deň ústavy – slávnosť pri pamätníku ústavy
12.ročník festivalu dychovej hudby
Galaprogram k 25.výročiu speváckeho zboru Radosť
Rozlúčka s letom – Csemadok
Wallnerov memoriál – plachetnice
Súťaž v kopaní pokutových kopov – futbalová penalta
Beh zdravia
Október
Akadémia k 250.výročiu narodenia A. Bernoláka
Jablkové hodnotenie – MsÚ a BSK
Stretnutia dôchodcov – Mesiac úcty k starším
Prechádzka po kultúrnych pamiatkach
Naše mesto ako ho nepoznáme – Csemadok
Dni Alberta Molnára Szencziho
2. ročník behu okolo Slnečných jazier
November
Slávnostné ukončenie Dní Alberta Molnára
Vedecká konferencia pri príležitosti 760. výročia prvej
písomnej zmienky o Senci
Mestské zabíjačkové hody
December
Adventné dielne zboru Radosť
Príchod Mikuláša a

slávnostné rozsvietenie vianočného

stromčeka
Vianočné trhy
Vianočná kapustnica
Vianočné koncerty
Rozlúčka so starým rokom na námestí

