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Po novom
Za posledný mesiac sa stretla redakčná rada
viackrát než za celý minulý rok dohromady. Vo
svojom plnom zložení. Je to tak, pracujeme na
novej, dynamickej a atraktívnej podobe mestských novín Senčan. Od dizajnu, štruktúry
až po samotný obsah periodika. Uvedomujeme
si, že za informácie sa v dnešnom svete platí.
Naším úsilím bude preniesť finančné bremeno
z vás, ktorí majú byť informovaní, na tých,
ktorí chcú informovať. Podarí sa nám to len
tak, ak informácie prídu za čitateľom automaticky a on ich nebude musieť hľadať sám.
Chceme preto, aby sa Senčan dostal do každej
domácnosti. Všetko nepôjde naraz, posúvame
sa ďalej postupne. Je nám však jasné, kam
smerujeme. Máme jednoznačný, hoci možno
komplikovaný cieľ - osloviť čo najširšie spektrum čitateľov. Starších i mladších, veriacich
i neveriacich, Slovákov i Maďarov, rodených
i naturalizovaných, jednoducho všetkých, ktorí
sa považujú za Senčanov. Tvoriť noviny bez
odozvy širokého kruhu čitateľov nejde. Z toho dôvodu bude pre nás spolupráca s vami
prioritná. Pokiaľ vás niečo vo svojom okolí
nadchýna, prekvapuje, rozčuľuje alebo máte
záujem o konkrétnu spoluprácu s nami, ozvite
sa. Každý jeden tip a námet nám pomôže priniesť komplexnejší obraz toho, čo sa v Senci
deje. A o to nám ide.
Kristína Dugovičová

A N K E T A

Senčan podľa Senčanov

Martina, 18. študentka: Keďže je viac menej
čiernobiely, trocha farby by mu len prospelo.
Aspoň titulná stránka by mala pôsobiť zaujímavejšie a tým prilákať. To by mal byť prvý krok.
Pokiaľ ma oslovia nejaké zaujímavé nadpisy,
určite ho nedám bokom. A rada si prečítam
niečo o nás, mladých. Aby sme sa aj my mohli
konečne vyjadriť.
Rastislav, 30, na voľnej nohe: Senčan by mal
byť v prvom rade dynamický. Mali by sa tam obPokračovanie na s. 2

Verejná zeleň na južnej strane
Slnečných jazier sa bude omladzovať

Staré topole, javory a ďalšie, dohromady vyše
300 stromov tvorí neodmysliteľnú súčasť južnej
strany Slnečných jazier. Romantika tejto časti
Senca sa stane minulosťou, boja sa Senčania.
Z juhu totiž miznú stromy, už dva tucty vyrúbali
a ďalšie padnú do konca roka.
Príčina je neodvratná a treba sa s ňou zmieriť: temer 50-ročné nestabilné dreviny čoraz
viac ohrozujú ľudí, ktorí sa tu pohybujú. Správa cestovného ruchu v Senci nesie zodpovednosť za areál, a preto je pri presadzovaní bezpečnosti nekompromisná. Ešte v októbri ne-

chala vypracovať znalecký posudok na porast
južnej strany jazier. Výsledok - podľa štúdie je
nutné v čo najkratšom čase odstrániť takmer
štyridsať stromov.
Memento, aby SCR v záujme bezpečnosti rekreantov začala konať, prišlo vlani počas letnej
turistickej sezóny. „Bolo pomerne daždivé počasie. V jeden večer priamo na pláži na južnej strane spadol obrovský strom s priemerom kmeňa
vyše 1 meter. Len zázrakom sa nikomu nič nestalo,“ opisuje situáciu správca areálu Ing. Silvia
Dokončenie na s. 6

Martinčanom ponúkajú elektrinu, oni chcú plyn
Na stretnutie s vedením mesta Senec v stredu 19. februára prišli občania mestskej časti
Svätý Martin. Hovorilo sa predovšetkým o vyriešení problematiky kúrenia, keďže väčšina
Martinčanov stále kúri uhlím. Vedenie mesta
ponúklo možnosť rekonštrukcie elektrických
NN rozvodov s možnosťou napojenia jednotlivých objektov rodinných domov na elektrické
kúrenie, no časť diskutujúcich trvala na tom,
aby mesto vybavilo pre mestskú časť Svätý
Martin plynofikáciu. Zaznela výčitka, že požiadavku plynu predostreli už pred piatimi rokmi

a problém sa nevyriešil. Na besedu s občanmi
sa dostavil primátor Senca Karol Kvál, jeho zástupkyňa Helena Nemcová, prednosta Mestského úradu v Senci Henrich Polakovič, vedúci
odboru životného prostredia MsÚ Karol Czére,
poslanci šiesteho volebného obvodu Gabriel
Agárdy, Gabriella Németh, Rudolf Galambos
(všetci SMK). Štvrtý poslanec za obvod Jozef
Olas (KDH) prítomný nebol.
Zástupcovia mesta informovali, že zavedenie
plynu do mestskej časti je z finančného hľadisDokončenie na s. 5
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SCR-ku riadi
Silvia Škultétyová
Primátor mesta Karol Kvál poveril riadením Správy cestovného ruchu (SCR) v Senci Ing. Silviu
Škultétyovú, ktorá tu doteraz pôsobila ako vedúca prevádzky. V SCR zabezpečí plynulý priebeh
letnej turistickej sezóny 2003. Na riaditeľa SCR
bude do šiestich mesiacov vypísané výberové
konanie. Bývalá riaditeľka SCR Helena Nemcová
uspela v decembrových komunálnych voľbách
do Mestského zastupiteľstva v Senci. Na druhom
zasadnutí 30. januára ju poslanci zvolili za zástupcu primátora.
(kd)

Podviedli seneckú
dôchodkyňu
Sofistikovaným spôsobom podviedli seneckú dôchodkyňu dvaja páchatelia ešte v januári. 36-ročný muž a 25-ročná žena ju navštívili
a predstavili sa ako pracovníci Okresného úradu
v Senci – odboru sociálnych vecí. Staršej pani
ponúkli fiktívnu mesačnú sociálnu výpomoc vo
výške 2-tisíc korún, o ktorú prejavila záujem. Vyžiadali si preto osobné doklady od poškodenej.
Následne navštívili predajňu Halás v Senci, kde
s nimi predavač na doklady poškodenej spísal
zmluvu o finančnom prenájme na sedaciu súpravu SS Andrea v hodnote 33-tisíc korún. Obvinení si sedaciu súpravu vyzdvihli, zaplatili prvú
splátku vo výške takmer 5-tisíc korún a zmluvu
dali podvodným spôsobom podpísať poškodenej dôchodkyni. Sedaciu súpravu stihli predať
doposiaľ neznámej osobe.
OR PZ v Senci

Hláste poruchy osvetlenia
Prosíme občanov, aby poruchy verejného
osvetlenia nahlasovali telefonicky na čísle
4592 3466 - p. Krchňáková, odbor výstavby
Mestského úradu v Senci.
(red)

A N K E T A
Pokračovanie zo s. 1
javovať horúce témy, ktoré trápia občanov. Nielen
kusé informovanie o predstaviteľoch mesta, ale
aj o tom, čo chcú ľudia, čo ich zaujíma, čo potrebujú. Mali by sa tam zjaviť aj opozičné názory
voči súčasnému vedeniu mesta a mestskému
zastupiteľstvu. Na druhej strane treba doriešiť
všetky veci, týkajúce sa predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré vypukli pred voľbami.
Monika, 24, učiteľka: Mali by tam byť aktivity
mesta, udalosti, ktoré sa v Senci stali. Predstavujem si to živšie, nie také fádne.
Zapojte sa do ankety aj vy a povedzte, aký by
mal Senčan podľa vás byť. Čo sa vám na ňom
páči a čo nie. O čom by ste sa radi dočítali, aké
témy uprednostňujete. Akého si Senčana predstavujete práve vy. Vaše názory a postrehy nám
pomôžu pri tvorbe ďalších čísel.

Mestské zastupiteľstvo o rozpočte bude o 1300 h
Mestská rada sa stretla na svojom prvom zasadnutí 19. februára v Tureckom dome. Prerokovala
návrh rozpočtu mesta na rok 2003. Členovia rady
sa zaoberali návrhom tohtoročného rozpočtu
Mestského kultúrneho strediska a Správy cestovného ruchu v Senci. Ďalšími bodmi rokovania boli štatút mesta Senec, rokovací poriadok
Mestského zastupiteľstva v Senci a podpisový

poriadok Mestského úradu Senec, úlohy pri výkone funkcie zástupcu primátora, termín zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci na prvý
polrok 2003, ustanovenie komisie pre Senecké
leto a karneval 2003. Mestská rada pripravila
podklady pre zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 6. marca o 13:00
hod. v Tureckom dome.
(red)

Hodina otázok primátorovi v kultúrnom dome
Sto dní od začiatku vlády súčasného seneckého primátora Karola Kvála uplynie 16. apríla.
V tejto súvislosti pozýva verejnosť na debatný
večer do kinosály Mestského kultúrneho strediska v Senci. V priebehu šesťdesiatich minút

bude primátor odpovedať na otázky týkajúce sa
mesta Senec. Večer s názvom „Hodina otázok“
začne v stredu 16. apríla o 18. hodine.
redakcia

Z diára vedenia mesta
- stretnutie primátora mesta a prednostu MsÚ so zástupcami Okresného úradu v Senci
- snem Regionálneho združenia Podunajsko (primátor, prednosta)
- podpis zmluvy o vytvorení Spoločného obecného úradu (primátor, prednosta)
- zasadnutie Rady RZ Podunajsko (primátor, prednosta)
- pracovné stretnutie s ministrom práce, soc. vecí a rodiny Ľubomírom Kaníkom (primátor)
- rokovanie s vedením Okresného úradu práce (primátor)
- zasadnutie klubu SMK (zástupkyňa primátora)
- pracovné stretnutie s riaditeľom fi. Dalkia a.s. Bratislava Ing. Červenkom za účasti francúzskeho vedenia firmy ohľadom tepelného hospodárstva (primátor)
- stretnutie s riaditeľom Slovenskej správy ciest Ing. Štofom (primátor)
- stretnutie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu JUDr. Laurincom ohľadom výstavby
Národného tréningového centra, predpokladaný termín ukončenia júl 2003 (primátor)
- pracovné stretnutie s Ing. Kissom, riaditeľom Cesty Nitra a.s. (primátor)
- stretnutie s delegáciou s Mosonmagyaróváru na ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (zástupkyňa primátora)
- rokovanie s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu Ing. Františkom Hideghétym ohľadom pozemkov vo vlastníctve SPF a prípadnom prevedení niektorých pozemkov do majetku mesta (primátor)
- stretnutie s voličmi ohľadom plnenia volebného programu (zástupkyňa primátora)
- pracovná porada s mestskou políciou (primátor, zástupkyňa primátora)
- pracovná porada s riaditeľmi škôl (prednosta, zástupkyňa primátora)
- stretnutie so zástupkyňou družobného mesta Senj (zástupkyňa primátora)
- výročná schôdza klubu SMK (zástupkyňa primátora)
- výročná schôdza Jednoty dôchodcov (primátor, zástupkyňa primátora)

Cenník inzercie
Plošná inzercie
Základná cena 20 Sk/cm 2
Príplatky z prvú a poslednú stranu
• + 100%

Zľavy za opakovanie:
• 3-5-krát - 7%
• 6-10-krát - 12%
• 11 a viakrát - 15%

Riadková inzercia

Základná cena 10Sk/slovo (za slovo sa považuje aj skratka, spojka, číslica)
Príplatok za fotografiu
• + 50Sk
Zľavy sa pri riadkovej inzercii nezohľadňujú.

Uzávierky Senčana
v roku 2003
Marec 2003:

27. február 2003

Apríl 2003:

27. marec 2003

Máj 2003:

24. apríl 2003

Jún 2003:

29. máj 2003

Júl 2003:

26. jún 2003

August 2003:

24. júl 2003

September 2003:

28. august 2003

Október 2003:

25. september 2003

November 2003:

23. október 2003

December 2003:

27. november 2003
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„Maják zhody“

Pod týmto názvom sa uskutočnilo stretnutie
partnerov k projektu, ktorý prebieha v rámci
grantovej schémy Leonardo da Vinci. Vzdelávací program na ochranu spotrebiteľa
a zodpovednosť výrobcu uhradiť škody pre
ekonomických operátov malých a stredných
podnikov pripravil hlavný kontraktor Slovenská
obchodná a priemyselná komora s Inštitútom
personálneho rozvoja spolu s ďalšími partnermi
zo Slovenska a zahraničia. Podpisovania kontraktu sa zúčastnili partneri z Holandska (Nehem
International b.v.), Fínska (Pehmo Solutions Ltd.),
Nemecka (RKW Sachsen GmbH Dienstleistung
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und Beratung), Rakúska (WIFI Österreich), Česka (Institu svazu průmysku, Praha) a spoločnosť
Mega&Loman z Bratislavy. Aktu podpisovania
medzinárodného kontraktu, ktorý sa uskutočnil
na pôde Inštitútu personálneho rozvoja v Hoteli Senec sa zúčastnil aj zástupca Národnej
agentúry Leonardo da Vinci Pavol Krempaský.
Projekt bude prebiehať 18 mesiacov v celkovej
výške 243 247 EUR, z toho príspevok z fondu
Leonardo da Vinci je 170 273 EUR.
Od pôsobenia IPR v našom meste je to už tretí
veľký projekt z fondov Phare, ktorý bol pripravovaný touto inštitúciou, čo nepochybne prispieva
k dobrému menu a propagácii mesta Senec.
(mp)

Sfarbená voda mala zvýšený obsah železa
Nedalo sa variť ani prať biele prádlo. Senčanom
dochádzala trpezlivosť. Posledný februárový týždeň im tiekla z vodovodu červenohnedá, akoby špinavá voda. Vedúci seneckého strediska
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Ladislav
Pastorík pre Senčan uviedol, že dôvodom boli
technické poruchy. Pri odstraňovaní nahromadených závad sa niekoľkokrát menil pomer množstva dodanej vody do potrubia. Následkom toho
sa z neho začali odplavovať usadeniny niektorých látok. Vek mnohých vodárenských rúr sa
v Senci meria na desiatky rokov, usadenín tam
preto nie je málo. „Tomu sa nedá zabrániť,“ kon-

štatoval Pastorík. Voda síce nepôsobila vábivo,
ale okamžitý laboratórny rozbor poukázal na jej
nezávadnosť. Potvrdil sa len zvýšený výskyt železa. „Voda je v poriadku. Zdravie neohrozuje.
Len z estetického hľadiska to nie je príjemné,“
povedala okresná hygienička MUDr. Silvia Kristiánová. Preventívne však zvýšili chloráciu vody.
V čase našej uzávierky „špinavá“ voda stále tiekla. Zopár obyvateľov hlásilo zdravotné problémy
a technické ťažkosti s odtokom vody. Niektorí
sa dožadovali, aby vodári odpustili Senčanom
poplatky za vodu.
(kd)

Nina Milecová Vynikajúca podnikateľka SR 2002
Ocenenie Vynikajúca podnikateľka roka 2002
spomedzi šiestich finalistiek prevzala doc.
PhDr. Nina Milecová, CSc. z firmy B.M.B. Senec, s.r.o. Jej pekáreň v súčasnosti zamestnáva 54 pracovníkov, ktorí denne vyrobia zhruba
desať ton pečiva.
Do súťaže Vynikajúca podnikateľka SR 2002 sa
zapojilo 55 prihlásených podnikateliek z rôznych
oblastí Slovenska. Kandidátky, vybrané v prvom
kole súťaže, navštívili členovia hodnotiacej komisie, ktorí posudzovali ekonomické ukazovatele

firmy, záväzky podnikateľky voči štátu, hospodárske výsledky, ako aj jasnú predstavu podnikateľky o jej ďalšej činnosti.
Podujatie organizuje Národná agentúra pre
rozvoj malého a stredného podnikania tentoraz v spolupráci s občianskym združením Top
Centrum podnikateliek a konzorciom Urobme
to! Sponzorsky súťaž podporila UniBanka, a.s.,
Bratislava, mediálnymi partnermi boli Hospodárske noviny a dvojtýždenník Profit.
(red)

V okresnej komisii pre referendum len parlamentné strany
Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného
úradu v Senci, do náplne ktorého patrí príprava,
priebeh a vyhodnotenie referenda, upozornil
všetky obce na potrebu aktualizácie zoznamov
oprávnených občanov na hlasovanie v referende o vstupe do Európskej únie. Údaje o počte
osôb zapísaných v zoznamoch oprávnených
občanov na hlasovanie v referende sú rozhodujúce pre zistenie výsledku referenda.
V okrese sa vytvorí okresná komisia pre referendum a v jednotlivých obciach okrskové
komisie pre referendum. Termín pre vytvorenie oboch druhov komisií je jednotný - do 18.
marca 2003.
Do okresnej komisie pre referendum môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka
politické strany a politické hnutia, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky
- ANO, HZDS, KDH, KSS, SDKÚ, SMER a SMK.
Ich mená oznámia prednostovi Okresného úradu v Senci, ktorý zvolá prvé zasadnutie komisie
do 35 dní od uverejnenia rozhodnutia v Zbierke
zákonov SR - do 25. marca 2003.

Každá politická strana a politické hnutie zastúpené v NR SR alebo v obecnom zastupiteľstve
môže určiť jedného člena okrskovej komisie a
jeho náhradníka. Ich mená oznámi starostovi
obce - primátorovi mesta, ktorý zvolá prvé zasadnutie okrskovej komisie najneskôr do 25.
marca 2003.
V zmysle prijatého harmonogramu organizačno
- technického zabezpečenia referenda schváleného vládou SR odbor všeobecnej vnútornej
správy Okresného úradu zabezpečí preškolenie
zodpovedných členov komisií za úzkej spolupráce Štatistického úradu SR.
Prezident Slovenskej republiky vyhlásil termín
konania referenda na dni 16. mája 2003 (piatok)
a 17. mája (sobota), v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke: „Súhlasíte s tým, aby
sa Slovenská republika stala členským štátom
európskej únie?“
Ing. Jozef Herman
vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy
Okresného úradu v Senci

Pod lupou
• Pätnásť puklíc zmenilo
svojho majiteľa v noci na 31.
januára. Zo štyroch osobných motorových vozidiel
ich odmontovali páchatelia z Kostolnej pri
Dunaji. Troch previnilcov zadržala dve hodiny
po polnoci Mestská polícia (MsP) v Senci.
Prípad realizuje ako priestupok.
• Za dôvod protiprávne konať si ocenili páchatelia zo Senca kryt z telefónneho stĺpu.
Zlodejov zadržali na Kalinčiakovej ulici v nočných hodinách mestskí policajti. Hodnota
hliníkového krytu bola 1-tisíc korún. Prípad
realizuje MsP ako priestupok.
• Zo Slnečných jazier zmizlo už všeličo – najnovšie poklopy z kanalizácie. Ich hodnota
sa vyšplhala na motivujúcich 9-tisíc korún.
Mladistvého páchateľa, ktorý si
poklopy odniesol so sebou,
zadržala 19. 2.
Mestská polícia
v Senci. Správa cestovného
ruchu reago vala na krádež
technickými
opatreniami,
aby sa niečo podobné nezopakovalo.
Policajné správy poskytla
Mestská polícia v Senci
• V uplynulom období od 1.2.2003 do 26. 2.
2003 bolo na území OR PZ Senec zaevidovaných 46 dopravných nehôd. Čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu január o 102 nehôd menej. Určite sa
za takto výrazný pokles zaslúžilo do veľkej
miery prajné motoristické počasie. Veď suché cesty sú základom pre bezpečnú cestnú premávku.
Pri februárových dopravných nehodách prišlo i k smrteľnému zraneniu jednej osoby,
ľahko zranený boli traja a ťažko zranený jeden účastník cestnej premávky. Policajný
zbor eviduje skutočnosť, že spoluvinníkom
pri dopravných nehodách sa ani v jednom
prípade nestal alkohol. Celková hmotná škoda bola vyčíslená do výšky 2 964-tisíc korún. Na úseku dopravy bolo v našom okrese zistených 214 dopravných priestupkov.
Najčastejšie boli zaznamenané priestupky nesplnenia podmienok premávky na
pozemných komunikáciách (nespôsobilé
motorové vozidlo, nedodržanie maximálnej povolenej rýchlosti, nepripútanie sa
bezpečnostným pásom, telefonovanie počas jazdy). Bolo uložených 148 pokút riešených v blokovom konaní. Zadržané boli tri
vodičské preukazy, z toho jeden za požitie
alkoholických nápojov pred jazdou, sedem
osvedčení o evidencii vozidla a jeden pár
evidenčných tabuliek.
Informácie o dopravnej situácii v okrese
Senec poskytlo Okresné riaditeľstvo Policajneho zboru v Senci
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REGIONÁLNY INFOSERVIS

Senec predurčený na rozvoj cestovného ruchu

- Slovenská humanitná rada a spoločnosť Philip
Morris Slovakia vyhlásili Grantový program na rok
2003. Uzávierka prihlášok je 14. marca 2003. Viac
informácií na www.shr.sk.
- Úrad vlády SR zverejnil Výzvu na predkladanie
malých projektov v rámci predreferendovej kampane o vstupe SR do EÚ. Posledné kolo a termín
na predloženie projektov je 15. marca 2003. Viac
informácií na www.euroreferendum.sk.
- Ministerstvo životného prostredia SR cez Agentúru
životného prostredia zverejnil výzvu na podávanie
prihlášok v rámci programu Obnovy dediny. Uzávierka prihlášok je 14. marca 2003. Program je určený
pre obce. Viac informácií na www.sazp.sk.
Informácie poskytuje
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Kysucká ul. 14, Senec
02/4592 4962, rra@rrasenec-pezinok.sk

Regionálna rozvojová agentúra (RRA)
Senec-Pezinok vznikla za účelom rozvoja podunajského a malokarpatského
regiónu. Slúži ako odborné pracovisko pre tvorbu regionálnych projektov
a programov. Polročné obdobie existencie agentúry zhodnotila riaditeľka
Petra Kafúnová.
RRA Senec-Pezinok oficiálne vznikla v júni minulého
roku, avšak do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr bola zaradená až v auguste, odkedy ju
40%-ným príspevkom podporuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ako riaditeľka pôsobím
v agentúre od októbra, kedy sme začínali úplne od začiatku zariaďovaním priestorov a ďalšími organizačnými záležitosťami. Prijali sme projektovú manažérku
PhDr. Máriu Piačekovú a začali sme pracovať na konkrétnych projektoch.

nástroje EÚ je technicky i časovo náročná. Z tých najdôležitejších spomeniem projektový zámer Rekreačný
areál voľného času „Spektrum“ Hamuliakovo, Aquapark, Rozšírenie Hotela Senec na rekreačno-rehabilitačné centrum, Informačný systém či Recyklačné stredisko-centrálny dvor.

Spomeňme niektoré...
Na sklonku minulého roka sme podali na Ministerstvo
kultúry do fondu Pro Slovakia projekt „Historická expozícia mesta Senec a okolia“ v Tureckom dome. Výsledky
ešte nepoznáme, rozhoduje sa práve v tomto období.
Začiatkom tohto roka agentúra vypracovala projektový
návrh k výzve slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce. Projektový návrh s rozpočtom 400-tisíc EUR
je zameraný na zlepšenie koordinácie v oblasti implementácie štrukturálnej politiky na všetkých úrovniach
riadenia, s plošným zameraním na miestne samosprávy na Slovensku. Cieľom je zlepšenie znalostí najmä
miestnych samospráv o EÚ politike a štrukturálnych
fondoch s využitím podporných štruktúr (najmä siete
regionálnych rozvojových agentúr). Keďže projekt je
veľkého rozsahu a zhŕňa celé Slovensko, MV a RR SR
bude koordinovať jednotlivé aktivity, ktoré budú mimo
rámec bratislavského VÚC a zodpovedajúcej RRA Senec-Pezinok.
Projektový návrh bol na Slovensku ohodnotený ako najúspešnejší a posunutý na posúdenie do Holandska. Holandská komisia bude o projektovom návrhu rozhodovať
v marci. V prípade jeho konečného schválenia bude projektový návrh postupne dopracovaný do projektu a jeho
realizácia sa predpokladá v prvej polovici roka 2004.
Máme tiež rozpracovaných niekoľko projektových zámerov investičného charakteru, ktorých príprava a spracovávanie do projektov pre predvstupové a štrukturálne

Vaša agentúra sídli v Senci, no jej pôsobnosť zahŕňa územie seneckého a pezinského okresu. Kto
prejavuje väčší záujem o spoluprácu, Pezinčania
či Senčania?

Podnikatelia definujú svoje smerovanie
Svoje poslanie definovali na štvrťročnej schôdzi členovia
znovuobnoveného Spolku seneckých podnikateľov (SSP).
Stretli sa v utorok 25. februára v rokovacej sále oproti Hotelu Amur. Ďalšie pôsobenie a smerovanie vidia seneckí
podnikatelia vo svojom zjednotení a spolukomunikácii,
komunikácii a súčinnosti podnikateľov a mesta. Snahou
spolku je vytvorenie špičkového mesta ako celku. SSP sa
chce vyprofilovať na inštitúciu s váhou poradného hlasu pre riadenie mesta. Ďalšími prioritami sú spolupráca
s Regionálnou rozvojovou agentúrou (RRA) Senec-Pezinok a Slovenskou živnostenskou komorou - spracovanie
programov a zámerov na získanie prostriedkov z PHARE,
grantov a iné z EÚ pre členov SSP, spolupráca členov
SSP navzájom, poskytovanie informácií, poradenstva,
námetov, vzájomné ponuky, služby.
Predseda SSP Tibor Tóth pozitívne vyhodnotil účasť členov spolku v komisiách MsZ v Senci.
Podnikatelia si na stretnutí vypočuli prezentáciu Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok. O jej činnosti
informovali riaditeľka agentúry Petra Kafúnová a projektová manažérka Mária Piačeková.
Na schôdzi, ktorej sa zúčastnilo asi tridsať osôb, vystúpil primátor Senca Karol Kvál. Oboznámil členov spolku
s aktivitami mesta, súvisiacimi s jeho rozvojom. Najväčší
priestor venoval revitalizácii Slnečných jazier. (kd)

Rok 2002 profesionálnych hasičov v Senci
Na území okresov Pezinok a Senec, ktoré od 1. apríla 2002
tvoria Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku, zasahovali hasiči pri 660 mimoriadnych
udalostiach. Pri požiaroch vznikla škoda na majetku 13
266 200 Sk, uchránené hodnoty boli 78 411 000 Sk,
usmrtených osôb bolo 5, zranených 8 osôb.
V okrese Senec v 143 prípadoch likvidovali hasiči požiar, v 181 prípadoch išlo o technické zásahy, v 8 prípadoch o ekologické havárie, v 8 prípadoch išlo o plané poplachy.
Aj napriek snahe príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie Okresného úradu v Pezinku, ktorí niekoľkokrát vyzývali občanov prostredníctvom obecných a mestských
rozhlasov, článkami do obecných časopisov a príspevkami v Televízii Pezinok, aby nespaľovali horľavý odpad,
nezakladali oheň v prírode a na miestach, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu, najčastejšími príčinami vzniku
požiarov boli práve vyššie uvedené činnosti.

Pri technických zásahoch (dopravné nehody, otváranie bytov a pod.) hasiči okresov Pezinok a Senec zasahovali 316-krát. Pri dopravných nehodách hasiči
pomohli v 145 prípadoch. Pri dopravných nehodách
príslušníci OR HaZZ úzko spolupracujú so Zdravotnou
dopravnou záchrannou službou Bratislava strediskom
Senec a Modra. Pri ťažkých dopravných nehodách je
v mnohých prípadoch i napriek rýchlemu zásahu snaha
hasičov a záchranárov márna.
Čísla zo štatistík požiarovosti a nehodovosti na cestách
z roka na rok neklesajú, ale práve naopak. Možno by
bolo dobré zamyslieť sa nad nimi, veď nikto z nás, by
nechcel svojou neopatrnosťou, ľahostajnosťou stratiť
to najcennejšie, čo má – svoj život alebo život svojich blízkych.
Jednou z dôležitých činností Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku je oblasť
požiarnej prevencie. Na oddelení požiarnej prevencie

Akú úlohu zohráva lobing pri presadzovaní projektov?
Lobing v pozitívnom zmysle je dôležitý. Dôležitá je však
najmä dôveryhodnosť žiadateľa a kvalita vypracovania
projektu, čo rozhoduje o jeho úspechu.
Projekty ktorých oblastí sú v Senci najúspešnejšie?
Najúspešnejšia oblasť v tomto regióne je cestovný ruch,
pritom Senec a okolie je svojimi danosťami predurčený
na rozvoj turizmu. Cestovný ruch zároveň patrí medzi
prioritné oblasti, ktoré sú v plánovacích dokumentoch
pripravovaných na čerpanie zo štrukturálnych fondov.

Vlani sme sa kontaktovali najmä s podnikateľmi a starostami z oblasti Senca. Minulý rok bolo pred voľbami, takže
komunikácia so starostami bola trochu komplikovanejšia.
Na vzájomnej spolupráci chceme v tomto roku intenzívne
pracovať. Pokúsili sme sa nadviazať hlbšiu spoluprácu aj
s mestom Pezinok, absolvovali sme niekoľko stretnutí a
Pezinčania boli veľmi ústretoví. V najbližšom období by
sa malo mesto Pezinok stať našim členom, zároveň chceme osloviť a ponúknuť členstvo i Združeniu miest a obcí Malokarpatska.
S akým zámerom vznikla vaša agentúra práve spojením Senca s Pezinkom?
RRA Senec-Pezinok má pod pôsobnosťou regióny Senec a Pezinok, teda podunajský a malokarpatský. Prečo
vzniklo takéto spojenie? V každom vyššom územnom
celku by mali pôsobiť dve regionálne rozvojové agentúry
podporované MV a RR SR, teda zaradené v integrovanej
sieti RRA. V bratislavskom VÚC už pôsobila RRA v Malackách. Aby bolo zahrnuté celé územie Bratislavského
samosprávneho kraja, vznikla druhá agentúra pre Senec
a Pezinok so sídlom v Senci.
Ďakujem za rozhovor.
(kd)

pracuje päť príslušníkov, ktorí vykonávajú protipožiarne kontroly v právnických a podnikajúcich fyzických
osobách, posudzujú dokumentácie stavieb z hľadiska
ich požiarnej bezpečnosti s výnimkou jednoduchých
a drobných stavieb a taktiež vykonávajú kontroly na
obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy
na úseku ochrany pred požiarmi.
Za uplynulé obdobie roka 2002 vykonalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku oddelenie požiarnej prevencie spolu 274 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo
zistených 1 488 požiarnych nedostatkov a vydalo 1
568 stanovísk v oblasti stavebnej prevencie. Za porušenie povinnosti právnických a podnikajúcich fyzických
osôb, ktoré vyplývajú zo zákona NR SR č. 314/2001
Z z. o ochrane pred požiarmi uložilo OR HaZZ v Pezinku
spolu 7 pokút a zastavilo jednu prevádzku.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
kpt. Ing. Eva Orlická
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ka absolútne neefektívne. Išlo by o cca 30-miliónové náklady, ktoré mesto k dispozícii nemá
a Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ich
z dôvodu neefektívnosti stavby nemôže na uvedený účel uvoľniť. Odmieta ísť do podstatne zaujímavejších projektov. Návratnosť je z hľadiska vynaložených financií pre jednotlivé stavby
určujúca. Aj keby sa všetky martinské domácnosti na potenciálny plyn napojili, financie by sa
nevrátili ani za niekoľko desiatok rokov. Niektorí
z prítomných občanov uznalo argumenty mesta,
ale viacerých nepresvedčili. „Sme prekvapení,
že hľadáme spôsob, ako to nespraviť,“ ozývalo
sa z martinského auditória. Medzi iným zaznel
návrh viesť plynovod smerom od Viničného.
Schodnú alternatívu pre Svätý Martin ponúkajú
Slovenské elektrárne. Na základe rokovaní s vedením mesta sú ochotné vybudovať v spolupráci s Mestským úradom v Senci celkové posilnenie NN rozvodov a trafostanice, pričom skoro
všetky náklady na jej realizáciu budú znášať

TRIBÚNA SENČANOV
Odborné či politické kritérium?
Členovia poradných orgánov mestského zastupiteľstva - komisií a redakčnej rady mestských novín Senčan sú politickými kandidátmi.
Prečo sa vyberajú v prvom rade na základe
politickej príslušnosti, a nie odbornosti?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie
ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Primátor Senca Karol Kvál:

Zloženie komisií a redakčnej rady je výsledkom
niekoľkých jednaní politických strán, ktoré uspeli
v komunálnych voľbách. Do toho primátor nemôže
zasahovať. Poslanci KDH a SMK sa dohodli, že
do každej komisie dosadia po štyroch členoch
a dve miesta nechajú pre nezávislých.

Prednosta Mestského úradu v Senci
Henrich Polakovič:

Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady
som vypracovával na základe všetkých podnetov, ktoré som obdržal. Politické strany KDH
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vo vlastnej réžii. Mesto sa
ponúklo bezplatne zabezpečiť pre obyvateľov celej
osady všetk y potrebné
povolenia pre vybudovanie nových elektronických
prípojok k objektom rodinných domov. Občania by si
museli zafinancovať už len
realizáciu elektrickej prípojky
s novým meraním v oplotení. Napriek tomu sa Martinčania bránia a tvrdia, že si
elektrické kúrenie nemôžu
dovoliť. Stretnutie na Martine sa preto zvrtlo na debatu o tom, či je finančne
výhodnejšia elektrina alebo plyn. K nákladnosti na
obidva zdroje energií sa vyjadril poslanec Gabriel Agárdy, povolaním elektrotechnický inžinier. Uviedol, že ceny elektriny
sa u nás na rozdiel od ceny
plynu blížia k svetovým. Vývoj smeruje k tomu, že o niekoľko rokov budú cenovo na
rovnakej úrovni. V niektorých
krajinách je už dnes plyn drahší. Pripomenul, že obyvatelia
Svätého Martina budú musieť
počítať s 80-100-tisícovú investíciou na prípojku a plynový kotol. Prvotné náklady
na elektrické kúrenie by boli
podľa Agárdyho miernejšie.
Pridal niekoľko ďalších technických argumentov - v prospech elektriny.
O svoje skúsenosti sa podelili
Martinčania, ktorí už elektrinou kúria dlhšie. Pani v streda SMK sa dohodli sa na pomere svojich zástupcov. O miesta nezávislých členov prejavil záujem najmä Spolok Seneckých podnikateľov
a ďalšie súkromné osoby. Na zasadnutí MsZ
sa o každej komisii hlasovalo osobitne a každý
poslanec sa k návrhu mohol vyjadriť.

Obed v Tureckom dome
Koľko financií stojí jedno sedenie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré býva v Tureckom dome?

Senčan:

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci prebieha v priestoroch Tureckého domu bezplatne.
Mesto Senec uhradzuje len účet za obed pre
poslancov a ďalších prítomných. Podľa údajov,
ktoré nám poskytla učtáreň Mestského úradu
v Senci, sa vlani táto položka za jedno zasadnutie pohybovala medzi 13 až 15-tisíc korún.
V tomto roku spolu s počtom poslancov klesla
na 10-tisíc korún.

Viceprimátor bez odstupného
Reagujeme na článok Exprimátori s odstupným z februárového čísla novín. Prečo dostal
bývalý senecký primátor vyššie odstupné ako
jeho bratislavský kolega? Aké odstupné do-

ných rokoch priznala, že po dvanástich rokoch
spokojnosti to už finančne nedokáže utiahnuť,
znížila si limit a prikuruje drevom. Niekoľkí sa
do debaty zapojili s protinázorom, že zavedenie elektriny zvýši atraktívnosť lokality pre novú
výstavbu a súčasne aj šance na plynofikáciu.
„Neber to. Najbližších desať rokov nedostaneme na plyn už vôbec nič,“ odkazoval diskutujúci druhému. Stretnutie sa vyvinulo do polemiky
medzi domácimi – tými, čo trvali na pôvodnej
požiadavke, a tými, čo tvrdili, že „radšej vrabec
v hrsti ako holub na streche“. Vedenie mesta sa
na návrh občanov, dožadujúcich sa plynofikácie,
zaviazalo, že bude ďalej rokovať s SPP.
Čo najrýchlejšie konať odporučil primátor Senca Karol Kvál, z dôvodu meniaceho sa podielu štátu v energetických podnikoch. Už o pol
roka môže byť ich ponuka neaktuálna a mestská časť Svätý Martin môže zostať bez plynu
aj elektriny.
Kristína Dugovičová

stal zástupca primátora?

Senčan:

Pri odchode z vedenia obce platí pre jej najvyšších predstaviteľov dvojaký meter. Zástupca starostu, rovnako ako poslanec obecného
zastupiteľstva, ukončí svoje pôsobenie bez
nároku na odstupné. Dostáva ho len starosta obce, resp. primátor mesta. Odstupné sa
podľa zákona počíta z jeho priemerného mesačného platu.
Pokiaľ bývalý senecký primátor dostal po odchode z úradu o 100-tisíc korún viac než bratislavský, príčina je jednoznačná: Jozefovi Elšíkovi schválili poslanci vyšší plat a odmeny než
Jozefovi Moravčíkovi.
Prípadov, že primátor mesta s menším počtom obyvateľov dostáva počas štvorročného
funkčného obdobia vyšší priemerný mesačný
plat ako primátor väčšieho mesta, nie je málo.
Je napríklad známe, že v aktuálnom rebríčku
priemerného mesačného zárobku v hlavnom
meste figuruje primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský až na druhom mieste. Viac ako prvý
muž Bratislavy zarába starosta Nového Mesta
Richard Frimmel.

Vaše ďalšie otázky volajte
na tel. 0903 621 880.

(red)
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Škultétyová. „Keď sme sa išli na to pozrieť, zistili
sme, že padnutý strom, hoci vyzeral navonok
úplne zdravo, bol odspodu celý odhnitý.“
Po dohode so spoločnosťou SOBA a odborom životného prostredia na Okresnom úrade
v Senci iniciovala SCR ďalšie kroky. Na jej žiadosť zhodnotila zdravotný a kondičný stav verejnej zelene znalkyňa v odbore záhradníctvo
– okrasné dreviny doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. V 80-stranovom posudku s rozsiahlym
fotografickou a inou prílohou diagnostikovala
stromy na južnej strane jazier. Určila životnosť
drevín, priemer kmeňa, kondičný stav, sadovnícku hodnotu, spôsob poškodenia, ošetrenia
a navrhla ochranné opatrenia. K nim patrila aj
nevyhnutná asanácia drevín. Najpoškodenejšie
boli topole. „Odporúčam v priebehu 10 rokov
postupne odstraňovať topole staršie ako 30-40
rokov, ktoré dosiahli rubný vek a po tomto veku
sú náchylné na odlamovanie konárov. Na lokalitách, kde je v letných mesiacoch sústredený
veľký počet návštevníkov, treba predchádzať
úrazom pravidelným odstraňovaním suchých

a poškodených konárov. Postupne odporúčam
mohutné topole nahradiť vhodnejšími listnatými
drevinami, s dobre olistenou korunou, u ktorých
nehrozí nebezpečenstvo olamovania konárov,“
píše doc. Juhásová.
SCR investovala do posudku 60-tisíc korún, ďalšie finančné prostriedky stojí výrub a náhradna
výsadba. Namiesto jedného stromu bude musieť vysadiť ďalších päť. Projekt na výsadbu je
zadaný, sadiť sa však bude až na jeseň. Odporučili to odborníci - z hľadiska lepšieho ujatia
sa stromov. Rozsah výsadby bude závisieť od
toho, koľko stromov stanovia kompetentné orgány dosadiť.
„Zatiaľ sme dali spracovať len projekt na jazerá-Juh,“ hovorí S. Škultétyová. „Jednak z časového, ale aj finančného hľadiska to nevychádza.“ Na severnej časti rastú mladšie, len
10-15- ročné stromy, takže tu nebezpečenstvo
nehrozí. Skôr sa tu budú stromy dosádzať než
vykášať. Južnú - najstaršiu oblasť celého areálu Slnečných jazier však čakajú zmeny. Dúfajme, že k lepšiemu.
Kristína Dugovičová

Kmeň silno obsadili krvavočervené kolónie bzdôšok. Aj keď priamo neohrozujú
hostiteľskú drevinu, svojou prítomnosťou
znepríjemňujú pobyt návštevníkov rekreačného zariadenia. Na zničenie ohniska
nákazy vypracuje znalkyňa osobitnú metódu ochrany.

Podľa znalca nie je predpoklad, že sa rozsiahla rana na kmeni stromu zahojí. Topole majú nesprávne založenú vidlicovitú korunu. Hrozí reálne nebezpečenstvo,
že sa hrubé konštrukčné konáre odlomia.
Znalec odporúča stromy vymeniť za vhodnejšie dreviny.

Dokončenie zo s. 1

Asanáciu stromov na
jazerách pripomienkujú ekologickí aktivisti
Výrub zatiaľ dvadsiatich piatich stromov na
Slnečných jazerách – juh znepokojil ekologicky zmýšľajúcich Senčanov. Skupina aktivistov preto požiadala o stretnutie s primátorom
mesta Karolom Kválom s úmyslom oboznámiť
sa s príčinami výrubu. Pri tej príležitosti vyjadrila svoje stanovisko k tomu, čo sa momentálne v rekreačnom areáli deje.
„Lokalita Slnečných jazier – juh je neoficiálnym seneckým parkom. Kľúčové oddychové miesto, nielen v čase obchodného turizmu.
Obyvatelia Senca budú ukrátení o ďalší kus
prírody, už aj tak žijú v betónových zvierkach“,
boli jasné argumenty Senčanov za zachovanie
status quo. Podľa aktivistov nemožno záležitosť chápať ako čisto právnu, ale predovšetkým
humánnu otázku.
„Väčšina vypílených stromov nebola viditeľne napadnutá nebezpečnými škodcami, ani
hnilobou,“ mieni skupina Senčanov. Že nejde o benevolentné správanie mesta, uviedli
primátor mesta Karola Kvála a jeho zástupkyňa (súčasne niekdajšia riaditeľka správcu
areálu Slnečných jazier a iniciátora výrubu
– Správy cestovného ruchu v Senci) Helena
Nemcová. „Ja by som bola posledný človek,
ktorý by chcel Slnečné jazerá zdevastovať,“
uistila Helena Nemcová. Primátor doplnil, že
pre mesto je výrub stromov a výsadba nových
finančnou záťažou, bez ktorej by sa obišlo. Za
hlavný dôvod výrubu označili omladenie verejnej zelene na Slnečných jazerách a prezentovali bezpečnostné príčiny podporené znaleckým posudkom. Hoci potvrdili, že vizuálne
to skutočne vyzerá tak, že mnohým stromom
nič nie je. Obe strany sa dohodli na stretnutí
so znalcom, ktorý odporučil stromy na jazerách asanovať, v teréne. Podľa slov Heleny
Nemcovej by mesto uvítalo, keby sa občania
aktivizovali ďalej a pripomienkovali projekt
výsadby nových stromov, na ktorom sa v súčasnosti pracuje.
Na stretnutí s občanmi informovali primátor mesta so zástupkyňou o najbližších plánoch mesta
s južnou stranou Slnečných jazier. Uviedli, že sa
pripravuje nová koncepcia rekreačného areálu.
Senčania požiadali o písomný prísľub, v ktorom
sa vedenie mesta zaručí, že sa v areáli nebudú
predávať pozemky a na mieste vyrúbaných stromov nevznikne zastavaná plocha. Zástupkyňa
primátora pripomenula, že už pred niekoľkými
rokmi bojovala proti vybudovaniu súkromných
chát pri vchode na južnej strane jazier. Výstavbu ďalších súkromných objektov v areáli obaja
zástupcovia mesta rezolútne popreli.
(kd)

Mohutné kmene rastú pri
plote na miernom svahu.
Jeden strom je šikmo naklonený smerom na murovanú
a železnú ohradu. Na kmeni
a konároch sú baktériové zdureniny. V prvej etape odporúča znalec asanovať šikmo
naklonený strom a z druhého odstrániť spodné konáre,
ktoré smerujú na murovanú
a železnú ohradu.
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Separovaný zber: ako prvé
treba zmeniť myslenie ľudí

Na kmeni je rozsiahla rana rozmerov 600 x
40 cm. Pre vysoký stupeň rozkladu dreva
strom odporúča znalec asanovať a nahradiť vhodnejšou drevinou.
Po odlomených alebo zle odpílených konároch sa neošetrili rezné rany, ktoré sa
stali vstupnou bránou pre infekciu mikrospokickými a drevokaznými hubami.
V dôsledku vysokého stupňa poškodenia stromu je znížená jeho stabilita. Znalec odporučil výrub.

Strom poškodený hýfami mycélia drevokazných húb, drevokazných mravcov, Poškodený je aj kmeň rozsiahlou dutinou.
Podľa znalca tu po rozmočení pôdy hrozí náhle vyvrátenie kmeňu. Odporučil ho
preto vyrúbať.

Mohutný topoľ s obvodom 435 cm má zle
založenú korunu. Kmeň sa vidlicovito rozkonáruje. Na konároch, kmeni, báze a rázsoche sú rozsiahle otvorené dutiny a rany.
V dôsledku poškodenia je znížená stabilita
stromu. Vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia ho znalec odporučil asanovať.

Pohľad do koruny mohutného topoľa: drevo
je poškodené vysokým stupňom rozkladu
v dôsledku výskytu bakterióz, ktoré spôsobujú mokrú hnilobu. Kmeň je poškodený kvôli neodborne orezaným konárom.
Nechali sa dlhé pahýle, ktoré nedokázali
utvoriť hojivé pletivo, cez neošetrené rezné rany došlo k infikovaniu pletív hostiteľa baktérami a hubami. Strom má vysoko
vyvetvený kmeň, s vidlicovitou korunou,
hrozí rozlomenie konárov. Koruna sa nedá
spevniť viazaním, lebo konáre sú poškodené vysokým stupňom poškodenia.

Archív mestských novín Senčan (od januára 2002) sa nachádza v plnom znení na
www.senec.sk. K internetovej verzii periodika sa tak môžu dostať čitatelia, ktorí nepobývajú v Senci. Vďaka tomu reagoval Peter
Haulík z prievidzskej firmy Hapece na článok, uverejnený ešte vo februárovom čísle
novín. V rozhovore „Zachovajme si poriadok vo svojom okolí“ sa pracovník Mestského úradu (MsÚ) v Senci Štefan Šulák
dotkol problematiky separovaného zberu
odpadu, pričom upozornil na nedostatočné technické zabezpečenie u nás. „Na Slovensku v tomto smere vyvíja nemalé úsilie
istý pán Haulík z Prievidze, ale ako viem,
počas dvadsiatich rokoch svojho snaženia
nenašiel podporu u kompetentných orgánoch. V susednom Rakúsku je to opačne.
Tam sa obyvatelia viac starajú o to, aby si
vytvorili pre seba príjemné životné prostredie, preto najmä v menších mestách dbajú
na čistotu okolia, odpady hádžu zásadne do
smetných košov. Majú tam dobre fungujúci
systém separovaného zberu komunálneho
odpadu,“ vysvetľoval Šulák a nabádal, aby
sme sa ubrali rakúskym smerom.
„Nemám problémy s občanmi, ale s občanmi
– majiteľmi funkcií na úradoch,“ píše Haulík
v reakcii na MsÚ v Senci. „Práca s druhotnými surovinami nie je drahá, ale je to asi
tak, ako keď v roku 1802 nakreslil Trevič lokomotívu, 1803 sa začala vyrábať, 1804 ju
prvýkrát vyskúšali a v praxi nastal boom až
v roku 1825.“ Peter Haulík odmietol idealizovanie zvyšku sveta vo vzťahu k životnému
prostrediu. „Čistota u vás je presne taká ako
v iných častiach Slovenska, ale aj sveta. Vo
Viedni vám nafotím vyhodené smeti, kde si
ukážete. Skúste hodnotiť na MsÚ odpredaj
druhotných surovín primátorom, poslancami a zamestancami MsÚ. Môžete mať súťaž bytoviek, firiem, ulíc, rodinných domov.
Ale musíte to ukázať občanovi vy. Poradia
banky, ktoré dajú na prácu s druhotnými
surovinami najviac a najskôr opustia kontajnery. Môžete spraviť rad foriem pre reštaurácie tak, ako si to nájdete na Internete
na mojej stránke.“
„Ako si ceníte čistotu mesta, aké máte náklady na dočisťovanie? Akú máte predstavu, že môžete zabodovať na Slovensku ako
prvé mesto, ktoré si zmení slovník, jednanie primátora, poslancov, úradníkov mesta?,“
pýta sa a ponúka radu. Problematike druhotných surovín sa Peter Haulík venuje od roku
1977, sprevádzali ho dva súdy a podľa jeho
vlastných slov „nekonečné hádzanie polien
pod nohy“. Podľa odborníkov sú najväčšou
prekážkou v šírení myšlienky separovaného
zberu ľudia na Slovenskou. Tvrdia, že aj keby
boli u nás vytvorené technické podmienky,
myslenie a disciplína ľudí ešte stále nie je
na úrovni Západu.
(kd)
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Do tretice
s Valentínom
Už po tretíkrát po sebe sa kinosála naplnila
do prasknutia na podujatí viažucom sa na
dátum 14. 2. – Miss Valentín.
Kultúrychtiví obyvatelia mesta Senec, ale
aj zvedavci, rodinní príslušníci, spolužiaci,
kamaráti sa zišli vo veľkom počte kinosály.
Kto prišiel trochu neskôr, mal smolu. Schody
poskytli miesto na státie i na sedenie. Rôznorodosť parfémov prírodného i chemického zloženia striedal aj imidž vlastov. „Ježkovia“ s gélmi a pomádami v spleti vulgarizmov
spestrili celé podujatie od začiatku až do
konca. Za množstvo komentárov by sa nemusel hanbiť žiaden reportér. Samozrejme,
nehovorím o kvalite slovnej zásoby.
Dianie na pódiu po celý večer úspešne zvládli
moderátorky Eva a Dáša. Dvanásť adeptiek
bolo pod drobnohľadom fundovanej poroty
s predsedníčkou a organizátorkou podujatia
Jolanou Saltiel. Dievčatá vo veku od 15-18
rokov rôznej národnosti a zamerania škôl,
sa po troch týždňoch nacvičovania predstavilo v štyroch disciplínách.
Nechýbalo predvádzanie najmilšieho oblečenia či voľná disciplína, v ktorej sa ukázal
záujem nejednej súťažiacej o rôzne oblasti
umenia, športu či tanca. V otázkach a odpovediach však chýbal nenaučený, spontánny
prejav dievčat. Záver prezentácie valentínskych krások patril „poloplavkovej“ módnej prehliadke.
Chvíľkový detský prejav sa miešal s príchuťou dospelosti okorenený vidinou budúcej
modelky. Prirodzený prejav, adekvátny k danému podujatiu a veku žiačok a študentiek?
Valentínky sa striedali vo svojich vystúpeniach s kvalitným kultúrnym a pohybovým
prejavom tanečnej skupiny ESO a členkami
Súkromnej tanečnej školy R. Madaraszovej
(SETAS). Nechýbal ani po taliansky spievajúci Z. Röth, D. Hokšová či iní.
Porota nemala hodnotenie určite ľahké. Napriek tomu však dopseli ku konečnému verdiktu a ten hovoril o úspechu pre Miss Valentín Mirku Belancovú. Druhé miesto si odniesla Nikola Stoláriková a na tretej priečke
skončila Barbora Javorková. Miss Sympatia
bola právom udelená stále sa usmievajúcej
Monike Szalayovej. O hodnotné vecné a finančné dary sa postarali tak, ako aj na iných
podobných podujatiach, sponzori.
Monškov

S „gýčovou“ ružovou
Ľuďmi zaplnená galéria mesta Senec (v MsKS) čakala
v pondelok 3. februára na Jozefa Kulačika a vernisáž
jeho výstavy obrazov. Teológ a maliar v jednej osobe sa
v Senci do pamäte vryl kolekciou sýtych letných farieb.
Šokujúco pôsobila najmä voľba niekoľkých odtieňov
ružovej. Maliar vyzdvihol jej dráždivosť a s nadhľadom
prijal obvinenia z gýčovitosti.
Na každú svoju autorskú výstavu sa snaží Jozef Kulačik priniesť čerstvo dokončenú maľbu. V Senci vytiahol
obraz so zimnou inšpiráciou, ktorý domaľoval len dva
dni pred vernisážou.
K iným motívom výstavy podstrčil autora vlastný teologický záujem. Na diele zloženom z kamienkov na pozadí
hebrejského písma a veľkého kresťanského kríža, ako
autor hovorí, nežne skombinoval židovskú tématiku s
tradičnou kresťanskou.
Jozef Kulačik, fascinovaný jednoduchými kompozíciami, ponúkol návštevníkom galérie obrazy s výjav-

Karneval a polročné prázdniny
Aj keď polročné prázdniny trvali iba jeden Deň,
mnohým rodičom narobili vrásky na čele, pretože nevedeli, čo s deťmi v tento deň.
Rodičom detí, ktoré navštevujú školský klub,
takéto starosti ubudli.
Dňa 3.2. 2003 sa stretlo takmer 170 detí zo ŠK
na ZŠ Tajovského na karnevale v školskej jedálni. Tak, ako ich rovesníci v predchádzajúcich rokoch. Priebehu karnevalu, programu, pomoci
pri hľadaní čísiel tomboly (bohatá tombola) sa

mi z neďalekej Réce. Na steny zavesil jej impresionistickú atmosféru z niekoľkých období roka. Z dedinky
od Senca pochádza manželka maliara, ale rodina sa
do rodičovského domu stále vracia. Umelca pôvodom
z Púchova nadchýnajú na kraji okolo Senca „krásne roviny“.
(kd)

bez väčšej námah zhostili vychovávateľky spolu
so šašom (konferansier) a DJ-Jarom.
Akcia, ktorá sa začala o 9. hodine, mala výborný
priebeh, ani sme sa nenazdali a bol obed. Aký
by to bol karneval, bez vyhodnotenia masiek.
Výber bol ťažký, pretože mnohé z masiek boli
jednoduché a zároveň originálne. Darčeky si
odniesli všetci a 10-ti, ktorí mali ručne vyrobené
oblečenie, získali ešte maličkosť navyše.
Karneval zožal veľký úspech a už teraz sa aktéri
tešia na ďalšie polročné prázdniny.
Monškov

Recitačné úspechy seneckých detí
Na celoštátnej prehliadke v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom „...a slovo bolo u Boha“ sa
darilo seneckým deťom. David Hartl obsadil v 1. kategórii tretie miesto. Recitoval báseň Drotár Geľo od M.
Rázusovej-Martákovej. V súťaži štartoval za Základnú
umeleckú školu v Senci.

Šaliansky Maťko
Okresné kolo v prednese ľudovej povesti Šaliansky
Maťko Jozefa Cígera Hronského sa konalo 22. januára. Organizoval ho Okresný úrad v Senci, Centrum voľného času a Miestny odbor Matice slovenskej v Senci.
Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov z deviatich základných
škôl okresu Senec.

Výsledky:

1. kategória
1. Zuzana Bakušová „Margita a Besná“ ZŠ Senec
Mlynská

V hlavnej úlohe deväť čísel

Do numerologických súvislostí zaúčala Senčanov v galérii
mesta Dagmar Nemečková v stredu 5. februára. Bývalá šéfredaktorka časopisu Vitalita prijala pozvanie Mestskej knižnice a firmy Effect.
Dokonale spoznať seba samého, konečne objaviť svoje nepoznané schopnosti a prednosti je príjemné. Poznať toho druhého
a naučiť sa s ním lepšie vychádzať uľahčuje vzájomné súžitie.
Spôsob, akým to dosiahnuť, možno podľa Dagmar Nemečkovej
nájsť v numerológii. Po dvadsiatich rokoch praxe v ezoterike
sa dopracovala k tejto metóde odhaľovania prapodstaty človeka. Vyvaruje sa vďaka nej zbytočným prešľapom v živote.
„Keď sa dostaneme do problému, začneme rozoberať, čo sme
urobili zlého,“ opisuje bežný život a tvrdí, že ona chyby robiť
nechce. Preto hľadá dôležité momenty v dátume narodenia
ľudí a preventívne báda.

2. Jesika Görfölová „Ako bol kráľ Matej na Orave“ ZŠ
Senec, Tajovského
3.Michal Valovič „Vavro Brezuľa“ ZŠ Blatné
2. kategória
1. Petra Boršová „Ako dolnosemerovčania kostol potisli“ ZŠ Malinovo
2. Daniela Glavaničová „Smelá žena“ ZŠ Mlynská,
Senec
3. Ivana Hegedušová „Ako sa Záhorie stalo pupkom
sveta“ ZŠ Blatné
3.kategória
1. Mária Meszárosová „Dievka a kohút“ ZŠ Tomašov
slov.
2. Lukáš Honz „Jánošíkova podkova“
ZŠ Ivanka pri Dunaji
3. Petra Mackovičová „Čabradský hrad“ ZŠ Mlynská,Senec
Numerológii sa Nemečková učila u popredných odborníkov
a od začiatku sa jej venuje na 130 percent. Aj preto prišlo do
seneckej galérie zväčša ženské osadenstvo preto, aby pomocou nej pochopili silné a slabé stránky svojich blízkych. Otázky zväčša ezotericky orientovaných hostí smerovali k osobnej
analýze partnerov, detí a vnukov. Keď vykladá Dagmar Nemečková dátum narodenia, neporušuje intimitu. V Senci zásadu
porušila a na konkrétnych príkladoch vysvetlila mnohé numerologické zákonitosti.
Využitie numerológie vidí znalkyňa všestranne. Spomína zdravotnú prevenciu či určenie správneho termínu podnikateľského rozhodnutia, napr. moment podpísania zmluvy. Údajne to
funguje, lebo obchodníci sa k nej vracajú. No najčastejšie sa
na ňu obracajú obyčajní ľudia s povzdychom: „Vám musí byť
dobre. Vy tak každému rozumiete.“ Človek by takmer uveril,
že bez numerológie sa ani neoplatí žiť.
(kd)
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Senecké leto: zmeny len v bodoch ohňostroj a balónová fiesta
Termíny najväčších kultúrno – spoločenských
akcií roka sú definitívne isté. Letná turistická
sezóna odštartuje Seneckým letom 14. júna
a karneval bude v piatok 27. júna.
Vo februári zasadala prvýkrát komisia, vytvorená špeciálne na organizáciu obidvoch akcií.
Zo sedenia vyplynulo, že sa Senecké leto i karneval budú niesť v kultúrnych intenciách predchádzajúcich rokov. Zmeny sa budú týkať len
balónovej fiesty a ohňostroja. Začiatok pyrotechnickej atrakcie sa posunie z 22. na 23. hodinu.
Tohto roku sa oslava začiatku sezóny obíde bez
finančne nákladnej balónovej fiesty. Vlani zaťažila rozpočet vyše 165-tisícovou sumou, ktorá sa tento rok ušetrí. Pre verejnosť však budú
vzlietať dva teplovzdušné balóny.
Otázka cien vstupeniek sa - napriek astronomicky
zvyšujúcim sa nákladom - nemení. Komisia sa
zhodla na tom, že má záujem zintenzívniť spoluprácu s podnikateľskou komisiou pri Mestskom
zastupiteľstve v Senci.
(kd)

SÚŤAŽ
Komisia pre Senecké leto a Karneval 2003 vyzýva Senčanov, aby sa stali spolutvorcami oboch
akcií. Má záujem o všetky vaše realizovateľné
nápady, podnety, pripomienky, rady a odporúčania, ktoré by pomohli skvalitniť a zatraktívniť
kultúrny program Seneckého leta a karnevalu.
Vaše predstavy posielajte do 26. marca na adre-

POZNÁMKA
Dotácie na kultúrne podujatia
prideľovať systémovo
Z roka na rok pribúdajú kultúrne podujatia, organizované v Mestskom kultúrnom stredisku
(MsKS) v Senci – či už mestom, nami, školami, umeleckými agentúrami či spoločenskými

su musenec@stonline.sk, Mestské noviny Senčan (Mestský úrad v Senci, Mierové námestie
8, 903 01 Senec) alebo ich doručte priamo do
schránky redakcie v budove Správy cestovného ruchu na Mierovom námestí. Nezabudnite
pripísať vašu adresu a telefonický kontakt. Z vašich listov vyžrebujeme troch víťazov, ktorí
získajú ceny:
1. 8 vstupeniek na Senecké leto 2003
2. 6 lístkov na filmové predstavenie v Kine Mier
v Senci (podľa vlastného výberu)
3. 4 permanentky do areálu Slnečných jazier
počas Letnej turistickej sezóny 2003

ANKETA
Ako si predstavujú Senecké leto a Karneval
2003, nám prezradili študenti seneckých škôl.
Pridajte sa k nim a vyhrajte s nami zaujímavé
ceny. Všetky názory pomôžu vylepšiť ráz podujatí, organizátor ich bude akceptovať a nimi
sa inšpirovať.

Peter (18): Po tradičnom karnevalovom sprie-

vode by nás mohli čakať zábavné súťaže na
spôsob relácie Jožo Pročko pokúša. Odmenou by boli iba nejaké vecné ceny, napríklad
Tričká, šiltovky. Alebo keby tak vymysleli karaoke show! Tak to tu ešte nebolo. Tým by určite zabodovali.

Zuzana (17): Mali by sa propagovať atrakcie

organizáciami. Niektoré podujatia oslovujú širokú vrstvu
obyvateľstva, väčšina z nich
je zameraná na cielenú časť
obyvateľstva. Nie všetky akcie
môžu spĺňať zárobkovú funkciu,
väčšina pôsobí skôr výchovne
alebo preventívne. Preto, aby
mesto mohlo tieto akcie objektívne vyhodnotiť a finančne

a súťaže. Mohli by sa inšpirovať West extra dávkou. Taký paint-ball, sedlo, alebo aj povestný
vodný futbal. Čo takto vymyslieť súťaže aj vo
vode? Decká si zostavia niekoľkočlenné družstvá a zaplávajú si štafetu. Ide o to, aby sa ľudia
bavili aj cez deň. Z vlastnej skúsenosti môžem
povedať, že sa tam mladým ani neoplatilo ísť
do šiestej. Každý sa vždy tešil na skupiny. Najvhodnejšie sú skupiny, ktorých texty ľudia poznajú. Napr. Metalinda, Noc a deň, No Name,
IMT-SMILE, Peha. Keby sa im podarilo zohnať
takú Janu Kirschner, to by mali úspech istý.
Ohňostroj je samozrejmý, bez neho si to ani neviem predstaviť. Ale navrhovala by som ešte po
ňom nastúpila jedna skupina, ktorá by nás opäť
rozprúdila pred samotnou diskotékou.

Martina (18): Balóny pred Seneckým letom

sú už tradíciou. Vždy nás upozornia, že sa v našom meste niečo bude diať. Pokiaľ sú však drahé, mohli by sa peniaze radšej využiť napríklad
na lepšie skupiny alebo niečo užitočnejšie, čo
súvisí s programom. Čo sa týka diskoték, mali
by sa hrať prevažne najhranejšie hity z hitparád.
Taktiež je dôležité, aby bola hudba rôznorodá,
aby si tam každý prišiel na svoje.
Veľa mladých volilo pána Kvála. Vkladáme do
neho nádeje a sme zvedaví, čím nás ohúri. Dúfame, že sa netešíme zbytočne.
Anketu spracovala M. Struhárová

podporiť, je podľa môjho názoru nutné vytvoriť
systém prideľovania dotácii zo strany mesta,
ktoré sa doteraz realizovali jednotlivo a podľa
rôznych kritérií. Odporúčam, aby sa od potenciálnych organizátorov s časovým predstihom
vyžiadali plány a projekty na kultúrne podujatia, ktoré chcú poriadať v roku 2004. Potom
ich môžeme systémovo zaradiť do plánu kultúrnych podujatí na celý budúci rok.
Peter Szabo, riaditeľ MsKS v Senci

Prestí žne ocenenie pre architektonický skvost v Senci

Nominované boli veľké stavby Národná banka
Slovenska, petržalský Aupark, Hotel Carlton
a ďalších 20 výrazných projektov, zvíťazil však
„nepatrný“ rodinný dom, postavený v Senci. Malé
veľké dielo prinieslo autorovi Ivanovi Matušíkovi
prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča 2002.
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť v jednom,
myslia si o dome v blízkosti Slnečných jazier
odborníci. Laikom pripomína tunel, sud či útroby
lietadla. No keď vojdete do nekonvenčného stavenia, cítite ľahkosť. Odnepamäti platí: „V jednoduchosti je krása,“ podľa slov majiteľa domu aj
funkčnosť a príjemné bývanie. S úsmevom odmieta našu „taktnú“ pripomienku o pobyte akoby
v experimentálnom múzeu. Možno za to môžu
nekonfliktné, upokojujúce oblé tvary interiéru.
Stredoeurópan tu s ťažkosťami nájde pravé uhly,
na ktoré je zvyknutý. Čo autor dielom myslel,
naznačil priamo názvom domu - Elipsion.
Odhliadnuc od odborného a laického teoretizovania, má rodinný dom v Senci všetko, čo má pre
praktický život mať. Vpredu obytnú halu s jedálňou, kuchyňou a záhradnou terasou, nasleduje

komora, šatník, kúpeľňa,
malá hosťovská izba a spálňa. Na opačnom konci sa
nachádza pracovňa s maximálnym výhľadom do záhrady. Otvorené priestory obyvateľov domu nerozdeľujú, ale spájajú,
integrujú, umožňujú im
byť spolu. Jednoducho
rodinný dom.
Renomovaný slovenský
architekt Ivan Matušík
sa preslávil ešte v 60.70. rokoch bratislavskými dielami, ako sú Prior
(dnes Tesco), Hotel Kyjev a nákupné centrum
Slimák. Nedávno vyhral
súťaž na realizáciu projektu Bratislava-Podhradie 2002.
(kd)

Majitelia sa pôvodne chodili do Senca rekreovať na chatu. Dnes
tu bývajú vo vlastnom rodinnom dome.
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Klub dôchodcov ďakuje
Bez zábavy sa počas fašiangového obdobia
nezaobišli ani seneckí dôchodcovia. Klub dôchodcov v Senci zorganizoval ešte 23. januára
fašiangové posedenie. Za sponzorovanie akcie
ďakuje Mestskému úradu v Senci, vďaka patrí
i riaditeľovi Združenej strednej školy v Senci za
poskytnutie spoločenskej sály a Spolku Seneckých
podnikateľov za financovanie hudobnej skupiny.
(red)

Kolonisti plesali (už 20.-krát)
Február, ako ináč, patrí plesom. A 8. február 2003
patril už po 20-krát Kolonistickému plesu.
Jeho organizátori M. Matlák, T. Mokoš, J. Jankovič a F. Chalupka si pri výbere dali záležať. Stretli sa tu kolonisti, priatelia, známi, starí i mladí,
starí rodičia, rodičia a ich deti. Medzi pozvanými
nechýbal ani nový primátor Karol Kvál s manželkou. Stretla sa tu zmes príjemných a zábavychtivých ľudí, ktorí mali v úmysle stráviť spolu
príjemné chvíle.
Po mnohých rokoch sa tu stretli ľudia, ktorí boli
na prvých ročníkoch a na tomto – jubilejnom
– si mnohí spoločne zaspomínali na začiatky
v priestoroch štátnych majetkov či elektrovodu.
Spomínať sa dalo nielen v sále – strede zábavy,
ale aj pri dobre vybavenom bare so šarmantnými „barmankami“.
A aký by to bol ples bez výbornej hudby –
Akord? A bez tomboly? Prvú cenu farebný televízor striedali už len ceny in natura, ktoré potešili nejedno bruško.
Večera, káva, tekutiny v dostatočnej miere
a nad ránom výborná kapustnica boli vhodnými sprievodcami celého Kolonistického 20-ročného oslávenca.
Monškov

O Nedvěda záujem
S úsmevom pesničkára... Tak sa volá
program, s ktorým do Senca zavíta najväčšia česká folková hviezda Honza Nedvěd. V Mestskom kultúrnom stredisku v
Senci vystúpi 11. marca o 19.00 hod. spolu
so skupinou Poklad (Jan Nedvěd ml., Vojta
Nedvěd, Hanka Šebestová, Milan Plechatý
a Jindra Koníř). Záujem o Nedvěda bol tak,
ako sa dalo čakať, okamžitý a intenzívny.
Organizátori ešte ani nestačili rozvešať po
meste prichystané propagačné plagáty, už
bola predaná temer polovica lístkov. Cena
vstupného bola 220 korún, no v čase našej
uzávierky bolo dávno beznádejne vypredané.
(red)

Besedy v knižnici
3.3.

18:00

KELEOVÁ – VASILKOVÁ
(beseda so spisovateľkou)

3.3.

18:00

TALOSI BÉLA

(autor novej knihy – beseda v maďarskom jazyku)

Potápanie pod ľadom
Hasičský a záchranný zbor SR (HaZZ) každoročne zasahuje na množstvách zásahoch v rámci
celej SR. Každoročne však dochádza i k nárastu
náročných zásahoch, ktoré si vyžadujú špeciálnu pripravenosť našich príslušníkov.
Dňa 29.1.2003 sa v súlade so spracovaným námetom konalo potápanie pod ľadom v Senci
na Hlavnom jazere. Cieľom tohto zamestnania
bolo pripraviť hasičov - potápačov na najnáročnejšie zásahové úlohy. Už od ranných hodín sa
preto sústreďovali potápači z HaZZ z Pezinka,
Senca, Bratislavy, Malaciek i Trenčína pri hoteli
Amur, kde prebiehala celá akcia.
Otvorenie zamestnania vykonali riaditeľ KR
HaZZ v Bratislave pplk. Anton Lofaj a riaditeľ
OR HaZZ v Pezinku pplk. Emil Moťovský, ktorí
privítali vzácnych hostí.
Najmä predstaviteľov a funkcionárov mesta Senec, zástupcov Prezídia HaZZ MV SR Bratislavy,
riaditeľov a veliteľov cvičiacich zložiek, ako i zástupcov masovokomunikačných prostriedkov.
Informácia bola podaná o najnáročnejších potápačských zásahoch v roku 2002 i s analýzou

jednotlivých udalostí.
Ďalej už prišli na radu odborné veci z potápania,
a ako i samotný výcvik, ktorý sa uskutočnil pod
17 cm hrubým ľadom vo vode s teplotou 5 o C.
Potápači boli začlenení do skupín a následne
bol vykonaný plánovaný ponor. O bezpečnosť
potápania sa starali 3 potápačskí inštruktori,
sanitka s lekárom i záchranármi zo ZDZS Bratislava pracovisko Senec.
Pred samotným ponorom i po jeho ukončení
boli merané fyziologické hodnoty ako tlak krvi
a pulz. Docielené výsledky boli veľmi dobré a budú ďalej analyzované za účelom nepretržitého
zlepšovania výcvikov i možností zaťaženia potápačov HaZZ.
Akcie sa zúčastnilo 25 potápačov, ktorí potvrdili
dobrú pripravenosť na plnenie náročných záchranárskych úloh. Významnú pomoc poskytla
i Mestská polícia Senec, ktorá pomohla dozerať
na poriadok i drahú potápačskú výstroj.
Záverom sa patrí poďakovať vedeniu SCR
a mesta Senec, ktoré umožnilo realizáciu tejto náročnej akcie.
Mjr. Jozef Rybárik - OR HaZZ v Pezinku

Záhradkári na výročnej schôdzi bez predsedu
Za prítomnosti okolo 250 záhradkárov sa 16.
februára konala výročná schôdza základnej organizácie (ZO) v Senci. Pri bilancovaní práce ZO
6-13 Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) bol
aj prednosta Mestského úradu (MsÚ) v Senci
Henrich Polakovič.
Prítomní si tichou spomienkou uctili svojho predsedu, nedávno zosnulého Ing. Jána Chrapčiaka
a pokračovali v rokovaní.
Záhradkári konštatovali, že vlani ZO zaevidovala 458 členov, z toho 149 pridomových záhradkárov a 309 členov v záhradkárskych osadách.
„Zaujímavé je, že prídomových členov pribúda, sú dobrovoľne organizovaní a majú záujem
o záhradnícke dianie v Senci a na Slovensku.
Členovia organizovaní v záhradkárskych osadách sú organizovaní podmienené, a to pridelením pozemku na záhradu. Niektorí členovia
postupnou dobou vysporiadavania pozemkov
odmietajú platiť členské príspevky a odmietajú
byť členmi SZZ,“ povedal poverený predseda
ZO Ján Bilanič. Členovia organizácie si pripomenuli akcie, ktoré v roku 2002 organizovali
alebo sa ich zúčastnili: 25. jubilejnú výstavu
vín, Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, celookresnú výstavu v Malackách a celoslovenskú výstavu „Jablko roka“ v Bojniciach. Na získanie
ďalších poznatkov v pestovateľskej, ochranár-

skej a spracovateľskej oblasti usporiadala ZO
zájazdy na Agrokomplex Nitra či do Fructop-u
v Ostraticiach.
Záhradkári si vypočuli správu o stave majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v Senci.
Vo vlastníctve členov organizácie je záhradkárska osada Strieborné jazero. Osada Brezový háj
je čiastočne vo vlastníctve záhradkárov, ktorí
si tieto záhradky vysporiadali dohodou s MsÚ
v Senci. Na osade Gagarinova je vo vysporiadavaní vlastníctva začaté konanie. Na vysporiadaní sa v súčasnej dobe pracuje v prípade
záhradkárskej osady Teheľná - západ, prebiehajú rokovania na okresnom úrade. Osada Exnárová má vypracovaný plán na odkúpenie
pozemkov. Žiadosť o odkúpenie podali v roku
2000 na MsÚ v Senci. Doposiaľ bola odozva
na odkúpenie tej časti pozemkov, ktorú zabrali
štyria členovia osady z pozemku mesta Senec.
Vo veci vysporiadania pozemkov podala v apríli
roku 2000 na okresný úrad návrh na začatie konania osada Záhradnícka. Vlastníci podali námietky voči začatiu konania v roku 2001 a taktiež predložili užívateľom návrh kúpnej zmluvy
na odkúpenie porastov a stavieb. Spory pretrvávajú do súčasnej doby.
Spracovala K.D.
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MLADÝ SENČAN

Nočný život mladých Senčanov
Ako a kde sa zabáva senecká mládež

Vonku je chladno a do leta ďaleko. Mladí Senčania sú zúfalí, počas štúdia potrebujú aspoň malé
rozptýlenie, či už v podobe posedenia v kaviarni
alebo zabávania sa na diskotéke.
V lete všetci nabití endorfínom bezstarostne
chytajú bronz na Slnečných jazerách, kde nie
je o zábavu núdza. Čo však v zimných mesiacoch? Máme v našom meste dostatok kaviarní
a diskotékových klubov? Na otázku odpovedajú
študentky seneckého gymnázia: „Útulných kaviarní je stále viac,“ konštatujú nadšene. „Chýbajú nám tu však podniky, v ktorých by sa dalo
robiť viacero činností. Medzičasom tu existoval
jeden, ktorý ponúkal diskotéku, biliard, šipky,
ale zakrátko vyhorel.“ Prezradili, že najčastejšie
navštevujú podnik s názvom exotickej rastliny
neďaleko školy. Veľa študentov tam trávi čas
v popoludňajších hodinách. Večer sa však presunú do väčších podnikov, kde partie súperia
o miesta na pohodlných gaučoch. K dispozícii
je aj jukebox, ktorý návštevníci s radosťou využívajú. Keď sa mladí do sýta vyrozprávajú, so
správnym naladením sa presunú do diskotékového baru v centre mesta. Väčšina návštevníkov konštatuje, že je to jediné poriadne miesto
v Senci, kde sa dá tancovať.
Pri malom prieskume niektorí z baviacej sa
mládeže prezradili, čo ich do podniku priviedlo. Väčšina sa tu stretáva po dlhom pracovnom
týždni, aby si vymenili novinky. Iní sa len potrebujú vyšantiť na tanečnom parkete. A potom
tu je špecifická skupinka mladých, ktorá trávi
väčšinu času pri bare. Osamotený mladík po-

píja nápoj a potajomky poškuľuje po neďaleko
sediacej tmavovláske. Mladí tvrdia, že večer je
všetko akési ľahšie a spontánnejšie. A tak nečudo, že si práve na miestach s hlasnou hudbou, kde nie sú nútení viesť siahodlhé rozhovory, hľadajú partnerov.
Všetci mladí sa však do jedného seneckého klubu nevmestia, a tak sa podaktorí vyberú navštíviť
podniky do okolitých dedín. Napríklad v neďalekom Veľkom Bieli sa nachádza novootvorený
diskobar, ktorý láka veľkým tanečným priestorom a väčším počtom miest na sedenie.
Keďže je reč najmä o študentoch, spýtali sme sa
zopár z nich, ako zvládajú takýto aktívny život a kto
im naň prispieva. Ich jednohlasná odpoveď znela:
„Predsa rodičia.“ Nezabudli však podotknúť, že
to veru nie je ľahké. Ceny nápojov sú predsa len
privysoké. Nehovoriac už o nepríjemných situáciách, keď čašník v jednom podniku vypýta za
určitý nápoj 72 Sk a druhý čašník z toho istého
podniku opäť za ten istý nápoj 84 Sk. Častokrát
musia mladí ľudia prihliadať na to, aby ich personál o zvyšné peniaze neukrátil.
Záverečný verdikt z prieskumu znie, že sa senecká mládež v podstate nesťažuje. I keď by
sa radi pozreli i do povestných bratislavských
klubov, kvôli pestrejšiemu výberu hudby, ale
nie každého tam rodičia bez problémov pustia. Mladí túžia po nových zážitkoch, radi by
porovnávali, a tak pokúšajú, až kým nedostanú
svoje. No zabúdajú na príslovie: „Všetko smieš,
ale nie všetko ti osoží!“
Marcela Struhárová

Aj kresťanská mládež vie, čo je zábava

letov a letných táborov, či už prostredníctvom zboru
Radosť alebo Domky. Občas sa zvyknú aj spojiť a výsledkom je potom zábava alebo diskotéka pre mladých
z kostola. Raz za rok sa konajú aj duchovné cvičenia,
kedy sa „stretká“ zídu s kňazom, ktorý im prednáša
na nejakú tému. Po nej nasleduje zamyslenie, spoveď
a nakoniec sv. omša.
„Je to dobré v tom, že sme vlastne jedna partia, všetci
sa tam poznáme a vieme sa vždy prispôsobiť a dohodnúť. Na diskotéke hráme, čo nám vyhovuje a keď nás
to omrzí zvolíme opäť inú formu zábavy“, hovorí Dano,
jeden zo seneckých animátorov.
V súčasnosti sa mládež teší na zriadenie pastoračného centra, ktoré by malo slúžiť pre veriacich seneckej farnosti.
Marcela Struhárová

Kresťanská mládež
- plná života
Pod pojmom senecká mládež nemáme na mysli len tú,
čo trávi čas na hlučných diskotékach, v baroch... Ale
aj tzv. kresťanskú mládež, ktorá si uvoľnenie predstavuje trochu inak.
V Senci postupne vznikalo jedno „stretko“ za druhým,
ktoré sa najčastejšie delí podľa veku a do určitého
veku aj podľa pohlavia. Pre 16 až 17-ročných existuje tzv. „mixácke stretko“, kde sa preberajú témy napr.
o vzťahoch.
Ako asi vyzerá jeho priebeh? Na začiatku a na konci je
spoločná modlitba. Na úvod, ešte pred samotným predstavením danej témy, nasleduje
určitá upútavka alebo scénka. Cieľom je samotná diskusia, či už o nejakom probléme
alebo na nejakú zaujímavú tému. Nasleduje
súťaž na uvoľnenie alebo nejaká napínavá
hra, ktorá si častokrát vyžaduje dobrú koncentráciu. Animátori sa viac-menej snažia,
aby hra súvisela s témou. Členovia týchto
stretnutí majú vždy plné hlavy nápadov ako
naložiť s voľným časom. A tak si vymýšľajú
vlastné akcie. Zozbiera sa napr. 30-40 mladých, vybaví sa telocvičňa a zahrajú si na
striedačku aj s dievčatami futbal či basketbal. Inokedy sa hromadne vyberú na plaváreň
a deň zavŕšia domácim videom.
Najväčšiu radosť im robí organizovanie vý-
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Discocentrum: vedenie
mesta je v jednaní
Vo svojej volebnej kampani ste mládeži sľubovali, že vytvoríte v Senci komplexné diskocentrum. V akom časovom horizonte sa
naňho môžu mladí Senčania tešiť?
Na tento sľub som, samozrejme, nezabudol a chcem ho aj
dodržať. Máme už vytipovaný
objekt, ktorý sa nachádza na
mestskom pozemku v Senci.
Ak to vyjde, budovu kúpime
a na tomto mieste vybudujeme celoročné zábavné centrum. Zatiaľ nebudem podrobnosti zverejňovať.
Kam sa chodíte zabávať vy?
Teraz na plesy. Behom tohtoročnej plesovej sezóny absolvujem 18 plesov. Mám taký dojem, že
mi to bude stačiť na celý rok.
(kd)

Kvalita stojí a padá
so životnou úrovňou

Ľudia, ktorí si pred piatimi rokmi v seneckých
podnikoch objednávali whisky, dnes pijú červené víno - naznačil podstatu problému jeden z notorických návštevníkov „podniku“ v Senci. Životná
úroveň na Slovensku klesá a ako ubúda platiacich
zákazníkov, tak je menej i (kvalitných) nočných klubov. Z hľadiska kvantity nie je situácia pre mladých
Senčanov ružová. Diskotéka v pravom slova zmysle tu neexistuje. V Senci zostávajú štamgasti a tí,
ktorí sa nemajú ako dopraviť niekam inam alebo
odmietajú šoférovať. Senecká mládež odchádza
za zábavou ešte do blízkych dedín zväčša na príležitostné akcie, prípadne do Pezinka a bratislavských klubov. Vychyteným miestom v regióne je
odľahlé diskocentrum za Modrou. Mladí na ňom
oceňujú služby, zvuk a produkciu. Naraziť tam
na početnejšiu partiu zo Senca nie je problém.
V každom nočnom klube sa mieša širšie vekové
spektrum – od 16, 17-ročných až po tridsiatnikov.
Čo sa týka hudobnej stránky domácich podnikov, kritici siahajú po slove mizéria. Podnikatelia
sa snažia šetriť na všetkom, hudbe nevynímajúc.
Seneckých klaustrofobikov, ktorí navyše túžia po
väčších rozmeroch, však znalci upokojujú. Veľkosť
nočného klubu podľa nich nezaručuje veľkosť zábavy.
(kd)

Priority úspešného nočného klubu:
1. čo najväčšia bezpečnosť
2. kvalitná hudba
3. ochotný a čestný personál
4. schopnosť ísť s dobou

Výzva pre hudobné skupiny
Mestské kultúrne stredisko organizuje v septembri tohto roku prehliadku amatérskych
rockových skupín zo Senca a blízkeho okolia. Týmto vyzývame všetkých záujemcov,
aby sa prihlásili na MsKS v Senci alebo na
tel. čísle 4592 3403.
redakcia

12

SENČAN č. 2/2003

Marec - mesiac knihy

Zájdite si do knižnice
V dnešnej pretechnizovanej dobe, keď sa celý
svet riadi počítačmi a už aj malé deti dokážu
surfovať na internete, v dobe, kedy hlavným
večerným programom v rodinách je pozeranie
televízie alebo videa, prípadne hranie počítačových hier, sa stále viac do úzadia dostáva
čítanie. Deti už netúžia prečítať si niečo nové,
podnetné, zaujímavé. Ony si to chcú radšej pozrieť v televízii. Netúžia prečítať si novú knihu,
radšej si počkajú na jej sfilmovanie a pozrú si
ju na videu. Mnoho detí zrejme ani nevie, ako
a čo majú v knihách hľadať. Veď každú informáciu alebo zaujímavosť si už dnes vedia nájsť na
internetových stránkach. Na internete dokonca
nájdu aj povinné čítanie, preto ich už takmer
nič nemotivuje vziať do ruky knihu. Mnohé deti
dnes trpia poruchami čítania, majú nedostatočnú slovnú zásobu, problémy s nadväzovaním
vzťahov a problémy v komunikácii.

Tretinu čitateľov tvoria Maďari
Preto je veľmi potešiteľné, keď sa najdú ľudia,
ktorí v deťoch, ale i v dospelých, podporujú
lásku ku knihe a čítaniu. Takýchto ľudí máme
v Mestskej knižnici v Senci, ktorej vedúcou je
Anna Lieskovská. Podľa jej informácií má v súčasnosti senecká knižnica zaregistrovaných
1 645 čitateľov, z toho je 720 do 14 rokov, 180
do 18 rokov a 655 dospelých čitateľov. Tretina
čitateľov je maďarskej národnosti. V uplynulom
roku bolo vypožičaných 57 132 zväzkov, z čoho vyplýva počet výpožičiek na jedného čitateľa približne 35 kusov. Senecká knižnica plní
funkciu kultúrno – spoločenskej inštitúcie, kde
si ľudia nielen prídu požičať knihy, ale aj porozprávať sa, stretnúť sa.

Nábor nie je
Knižnica sa snaží organizovať rôzne podujatia,
na ktorých sa ich verní čitatelia stretávajú so za-

MATIČNÉ OKIENKO
TENTO ROK SI PRIPOMÍNAME 140.
VÝROČIE VZNIKU MATICE SLOVENSKEJ, KTORÁ BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1863.
PROGRAM AKTIVÍT MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V SENCI
Už na 12. Matičnom plese, ktorý sa uskutočnil v sobotu 25. 1. 2003 v Hoteli SENEC, ste
sa mohli výborne zabaviť vo veľmi dobrej atmosfére, v príjemnom prostredí a pri dobrom
jedle a hudbe. Ďakujeme všetkým naším sponzorom, ktorí prispeli k bohatej tombole a dievčatám zo seneckého Centra voľného času, ktoré kultúrnou vložkou spestrili ples. Tešíme sa
na Vás o rok.
Dňa 21.1.2003 sa konalo Okresné kolo súťaže
MOMS v prednese Slovenských povestí „ŠALIANSKY MAŤKO“ v spolupráci s Centrom voľného času v Senci.

ujímavými ľuďmi. V minulom roku uskutočnili 87
kolektívnych podujatí s počtom návštevníkov 2
746. Išlo o exkurzie, informatívne besedy, literárne kvízy, hlasné čítanie či hovorené bibliografie.
Pri organizovaní spomínaných aktivít úzko spolupracuje so všetkými školami v meste, školskými klubmi a materskými školami. Okrem aktivít
pre deti knižnica organizuje aj besedy a literárne
večery pre dospelých čitateľov. Okrem toho pracovníčky knižnice plnia funkciu poradkyne pre
každého, kto potrebuje poradiť, či už pri výbere
vhodnej knihy alebo vyhľadávaní potrebných
informácií. Často poslúžia aj ako vhodný objekt na rozhovor pre osamelých ľudí. Vystrihujú
doma z novín a časopisov informácie o témach,
ktoré v súčasnosti najviac zaujímajú mladých
ľudí, ale nie je dostatok literatúry o nich a tieto
potom poskytujú svojim čitateľom. Pracovníčky
knižnice podľa slov pani Lieskovskej nemajú záujem nahnať si čitateľov nejakým náborom, ale
tých, ktorí sa sami prihlásia, sa snažia udržať
práve spomínanými aktivitami. A myslím, že sa
im to darí. Veď v minulom roku na ich besedách
účinkovali takí odborníci a slávni ľudia, ako sú
herečka, spisovateľka a scenáristka Milka Zimková, v zahraničí uznávaný odborník na geopatogénne zóny Ing. Andrej Sándor, cestovateľ
a biológ Dr. Peter Fedor, alebo literáti Vojtech
Kondrót, Sándor Gál či maďarský spisovateľ žijúci v Portoriku Gyorgy Ferdinandy.

si obľúbili knihu a čítanie, sa výrazne zlepšuje
komunikácia s inými ľuďmi, zväčšuje sa im slovná zásoba a v neposlednom rade informovanosť a prísun nových poznatkov ich obohacuje
vo svete poznania.
Mária Kerekešová

V knižnici všetko za 10 Sk
Z bohatej ponuky 5-tisíc lacných kníh si môžu
záujemcovia vybrať na 1. poschodí Mestského kultúrneho strediska v Senci. Mestská
knižnica predáva vyradené knihy za konštantných 10 Sk. Najväčší záujem je podľa
pracovníkov knižnice o detskú, maďarskú
a odbornú literatúru. Na odbyt naopak nejdú
zásoby sovietskych titulov. Knihy, ktoré sa
nepredajú, poputujú do zberu. Zo získaných
financií sa nakúpia nové knihy. (kd)

Podchytené deti až do dospelosti
Knižnica však pripravuje aj projekty pre deti,
ktorými pomáha zmysluplne naplniť ich voľný
čas. Ide napríklad o pravidelne organizovaný
čitateľský tábor alebo vzdelávací vlastivedný
tábor. Počas nich deti poznávajú tradičné kultúrne zvyky jednotlivých regiónov, spoznávajú staré ľudové remeslá, učia sa žiť v spätosti
s prírodou. V rámci ďalších projektov sa deti naučia správať sa v knižnici, vyhľadávať si knihu
podľa štítkového označenia, ale aj správať sa
ku knihe. Zo skúsenosti vyplýva, že deti podchytené do kruhov čitateľov v ranom veku navštevujú knihu až do dospelosti. Deťom, ktoré

Dňa 7.2.2003 sa konal tradičný Mestský šachový turnaj žiakov seneckých škôl.

PLÁN ČINNOSTI MOMS V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ:
1. Pripravujeme návštevu divadla v Bratislave ide o divadelné predstavenie „SEKRETÁRKY“
na Malej Scéne. Zatiaľ sme v poradovníku na
lístky. Bližšie informácie včas uverejníme, aby
ste sa mohli zúčastniť v hojnom počte.
2. 31. mája - v sobotu, chystáme výlet pod názvom Po stopách Ľudovíta Štúra. Trasa výletu
je nasledovná: MODRA – PERNEK – JABLOŇOVÉ. Odchod zo Senca je o 6:20 hod. linkovým autobusom do Modry. Tešíme sa na vašu
čo najväčšiu účasť.
3. Koncom júna chystáme ďalší veľmi zaujímavý
výlet – tentoraz to bude SPLAV RIEKY MORAVY. Bližšie informácie o presnom termíne včas
uverejníme. Už teraz sa tešíme na vašu čo najväčšiu účasť.

l Predám 10 árový stavebný pozemok,

obec Reca. Cena: 700 Sk.
Tel.: 0903 777 547.

Poďakovanie
Ďakujeme touto cestou pani Márii Piačekovej, ktorá nám poskytla priestory svojej čajovne na besedu pre žiačky 7. ročníka ZŠ
Tajovského v Senci.
Jej odborný výklad o čaji, jeho priaznivých
účinkoch na organizmus, ochutnávka rôznych čajov, to všetko dievčatá veľmi zaujalo.
Zvláštnosť a exotičnosť prostredia čajovne
tento dojem ešte viac umocnila. Mnohé tu
dovtedy ešte neboli.
Škoda len, že čajovňa je bokom od hlavnej,
Lichnerovej ulice.
Verím, že jej atraktívne by ocenili aj turisti,
ktorých je v lete plné mesto.
Oľga Kráľová
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Jakub Fetai, Adam Púchovský
Dominika Víteková, Hana Tamara Žáková

Manželstvo uzatvorili
Nikola Bokovič – Alexandra Domiková
Róbert Mikulášových – Stanislava Lukáčová
Jozef Ševčík – Andrea Marčeková
Csaba Vass – Silvia Vineková

Navždy nás opustili
Ján Zelman, Magdaléna Kiššová
Irena Monosiová, Anna Kasiková
Jozef Kleštinec, Ladislav Kollár
Irena Hudáková

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci
Slovák Juraj
Nouzová Mária
Šillerová Eleonóra
Uherčíková Johana

65 rokov
75 rokov
75 rokov
75 rokov

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Slovenského
zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Senci
Slovák Juraj
Gabrišová Mária
Csaszny Dezider
Jankovičová Mária

Klub dôchodcov
Krckačová Alžbeta
Nousová Mária
Stanko Matej

Schilerová Eleonóra
Heringes Ladislav
Slovák Juraj
Takács Gejza
Molnárová Gabriela

75 rokov
70 rokov
65 rokov
65 rokov
60 rokov

Dňa 6. marca 2003 oslávia krásne 60. výročie sobáša František a Božena Michalekoví. K výročiu im
veľa zdravia, šťastia
a pekných spolo čenských chvíľ želá
5 dcér, 4 zaťovia, 3
synovia, 3 nevesty, 21 vnúčat, 17 pravnúčat
a ostatná rodina.
Dňa 3. marca sa dožíva 60. narodenín
Jozef Krasňanský zo Senca
Všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, spokojnosť,
ale aj úspechy v chovateľstve mu želá manželka
Jarmila a dcéry Jarmila a Martina s rodinou
Dňa 21.2.2003 uplynul rok, čo nás
navždy opustil Karol Szabó vo
veku 59 rokov.
S láskou naňho spomínajú – milovaná
manželka, synovia, nevesty, vnúčatá
a ostatná najbližšia rodina.

65 rokov
60 rokov
70 rokov
65 rokov

Dňa 7. marca 2003 uplynie 20
rokov odo dňa, keď nás navždy
opustil môj milovaný otec
Ján Dömény zo Senca
Keď ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
RNDr. Mädy Döményová, dcéra.

80 rokov
75 rokov
75 rokov

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 11. februára prišli
rozlúčiť s Ing. Milanom Chrapčiakom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina

Program kina Mier na marec
Filmové predstavenia začínajú o 18:00 hod.
Zmena programu a vstupného vyhradená.

17. pondelok PLES PRÍŠER
On je kat, ona manžela muža, ktorého on popravil... Fantastické herecké výkony, silný príbeh. V hlavnej úlohe
Halle Berry. USA MP 131 min. Vstupné: 65, 66, 67 Sk

6.-7.št.-pi ANALYZUJ ZNOVA
Môže deprimovaný bývalý mafián viesť usporiadaný život? V hlavných úlohách: Robert De Niro, Billy Crystal.
USA MP-15 100 min. Vstupné 65 Sk

18. utorok DĚVČÁTKO
... na ceste medzi bytmi, posteľami a snami... Piesne
Mira Žbirku. Hrajú: Dorota Nvotová, Onďrej Vetchý. ČR
MP 96 min. Vstupné: 70 Sk

8.-9. so-ne PRED SVADBOU NIE
Zlomia Vám srdce a zoberú peňaženku. Sigourney Weaver a Jenifer Love Hewitt - rodinný team, ktorý oberie
každého chlapa. USA MP 123 min., 65, 66, 67 Sk

20. štvrtok SOM AGENT
Eddie Murphy a Owen Wilson v bláznivej akčnej komédii. USA MP 135 min. Vstupné: 65 Sk

10. pondelok ROAD TO PERDITION
Pre každého syna je otec hrdinom. V hlavných úlohách: Tom Hanks, Paul Newman. USA MP 110 min.
Vstupné: 55 Sk
13. štvrtok RYCHLÝ BEŽEC
Láska, žiarlivosť, vášeň. Hlboký príbeh plný napätia
a prekvapení. KAN. MP-15 172 min. Vstupné: 55 Sk
14. pia HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
Pokračovanie úžasných dobrodružstiev mladého čarodejníka Harryho Pottera. USA MP 161 min.
Vstupné: 70 Sk
15.- 16. so-ne BABY TO CHCÚ TIEŽ
„Ženský uhol pohľadu“, ale nepohoršujúca komédia
pripomína nadhľadom, svižnosťou a vtipom populárne
„Prci, prci, prcičky“. NEM MP 90 min.,
Vstupné: 70, 71, 72 Sk

21.-22.-23. pi-so-ne CHYŤ MA, AK TO DOKÁŽEŠ
Pravdivý príbeh skutočného podvodníka. V hlavných
úlohách: Leonardo Di Caprio, Tom Hanks. Réžia: Steven
Spielberg. USA MP 135 min. Vstupné: 70, 71, 72 Sk
24. pondelok NÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
Vo dvojici (bývalých policajtov) sa ťahá lepšie (možno
do väzenia). USA MP 100 min. Vstupné: 65 Sk
27. štvrtok DÁŽĎ (RAIN)
Prekrásna príroda Nového Zélandu, strhujúci príbeh
a vynikajúce herecké výkony. Najlepší novozélandský
film. NZ MP-15 91 min. Vstupné: 55 Sk
30. nedeľa DVAJA PÁTRAČI: SPY KIDS 2
Carmen a Juni opäť zachraňujú svojich rodičov a svet.
USA MP dabing 90 min. Vstupné: 55 Sk
31. pondelok KRUH
Pred tým, než zomrieš, uvidíš... USA MP 110 min.
Vstupné: 65 Sk

Ten, kto ju poznal, spomenie si,
ten, kto ju miloval, nezabudne.
23. 2. si pripomíname nedožité
60. narodeniny Zlatky Maglockej, rod. Pajgerovej
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
Nezomrela, spí, ak má sen – je krásny,
Zdá sa jej o tých, ktorých mala rada
a ktorí mali radi ju.
Zlatica Maglocká
Dňa 15. marca 2003 si pripomíname 5. výročie
úmrtia našej milovanej mamičky.
Dcéra a syn s rodinami.
24. februára boli 2 roky, čo nás navždy opustil
Koloman Futo
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami a ostatná rodina
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili našu drahú Annu Kašíkovú
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina
19. marca si pripomíname prvé
výročie úmrtia
Ľudovíta Bacigala
Spomína manželka Zuzana s deťmi a vnúčatami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Mládežnícke filmové predstavenia
začínajú o 15:30 hod.
2. nedeľa SCOBBY DO
Návrat deciek, ktoré rozlúsknu každý zvláštny prípad.
Americký film 87 min. Vstupné: 50 Sk

9. ne o 15. h HARRY POTTER A KAMEŇ MUDRCOV
Čary kúzla si Ťa čoskoro nájdu. Dobrodružno - fantasticky film. Americký film 160 min. Vstupné: 50 Sk
23. ne ASTERIX A OBELIX: MISIA KLEOPATRA
Kto pozná tajomstvo výroby čarovného nápoja. Ten zázrak sa volá: Asterix, Obelix a verný priateľ Druid Panoramix. Francúzsky film 111 min. Vstupné: 40 Sk

Kultúrne podujatia:
11. utorok o 19:00 hod.

HONZA NEDVĚD a skupina POKLAD
Vstupné: 220 Sk

12. streda o 11:00 a 19.00 hod. IFJÚ SZIVEK
Vystúpenie tanečnej skupiny.
25. utorok o 19:00 hod. HATAN PIZSMÁBAN
PYŽAMO PRE ŠIESTICH Divadelné predstavenie.
28.-29. pi-so SENECKÁ RUKA

Výstavna galéria:
17. Výstava detských prác z MŠ v Senci
Veľkonočné trhy 10.4. - 12.4. 2003
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Valentínska kvapka krvi
V prvej polovici mesiaca február organizoval
Slovenský Červený kríž už VIII. ročník podujatia Valentínova kvapka krvi. Akcia prebehla od 3. februára do 14. februára. Jej
hlavným cieľom bolo zabezpečiť dostatok
krvi v zdravotníckych zariadeniach v prvých
mesiacoch roku 2003. Každý bezpríspevkový darca obdržal zvláštnu pohľadnicu s motívom sv. Valentína. Darovať krv mohli denne na všetkých transfúznych oddeleniach
v Bratislave.
Územný spolok SČK

2003. március 15 -én a pozsonyi
koszorúzási ünnepségre a CSEMADOK autóbuszt indít, amely az alapiskola elől indul 10.00 órakor. Mindenkit szeretettel várunk.

TAKÝ BOL SENEC
Hoci si niektorí myslia, že sa história mesta
Senec začala písať až od druhej svetovej vojny, určite tomu tak nie je. V rubrike Taký bol
Senec budeme spomínať, aký vlastne Senec,
jeho ľudia a pomery v ňom boli v dávnejšej
minulosti. Aby sme si uvedomili, čo všetko
sa tu zmenilo a nezmenilo. Prvou historickou
perličkou je korešpendencia Hannsa Drőmcusa. Na prelome 15. a 16. storočia píše o svojom pobyte v Senci, resp. o tom, ako tu pred
päťsto rokmi pochodil na „úrade“. Originál
nemecky písaného listu je prístupný v Mestskej knižnici v Senci.

„Dávam Vám na vedomie, aby ste pochopili,
prečo som tento rok vykonal moju cestu do
Senca. Zotrval som tam dve noci a jeden deň.
V tom čase sa tam vo svojom dome zdržiaval aj župan. Chcel som mu predniesť svoju
prosbu, pretože mi sľúbil pomoc pri riešení
môjho problému. Mal som získať meštianske
právo po zosnulom mešťanovi, s ktorým som

sa vopred na tom dohodol. Po jeho smrti sa
však so županom dohodli iní, a tak som to,
čo mi právom patrí, nezískal. Neviem ako,
ani prečo sa tak dohodli, ani kto s kým, čo sa
mi ani nepodarilo zistiť. Nevyriešil to ani župan, ani panský špán, ale ani richtár. Takto
som chcel poukázať na neprávosť, ktorá sa
mi stala.
Je ťažké uveriť, že sa mi niečo takéto stalo. Ten človek neprišiel ani do môjho domu,
ako sa patrí, ani sem nepríde. Už o to ani
nestojím, a preto som sa snažil získať dom
a dvor, ktorý nie je v jeho moci. Podarilo
sa mi ho získať v nedeľu na Michala vďaka
dobrým ľuďom.
Chcem to predniesť aj môjmu zemepánovi.
Takto som to zažil ja, Hanns Drőmcus.“
(voľný preklad)
(kd), Margita Poláková

Ballánová medzi najlepšími
v Bratislavskom kraji
Združenie technických a športových činností Bratislavského kraja každoročne vyhlasuje svojich
najúspešnejších športovcov a trénerov.
Na vyhlásení sa zúčastnilo takmer štyridsať
členov vrátane krajského predstavenstva. Najúspešnejších športovcov či kolektívy a trénerov
navrhli jednotlivé zväzy, celkove bolo pätnásť
ocenených. Zo zväzu civilnej obrany SR patrí
pamätná plaketa Zuzane Ballánovej, ktorá je
žiačkou Základnej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci. Ako členka družstva ZŠ
získala 1. miesto v krajskej súťaži Mladých záchranárov CO. V biatlone zabojovala a odniesla
si prvenstvo, v dvojboji bola druhá v Bernolákove na Majstrovstvách Bratislavského kraja. Na
Majstrovstvách Slovenskej republiky v Predajnej
v biatlone obsadila pekné 8. miesto.
Zuzke týmto gratulujeme a dúfame, že aj v budúcnosti dosiahne vynikajúce výsledky a bude dobre
reprezentovať našu školu a mesto Senec.
Mgr. Alžbeta Vinczeová

Ballán Zsuzsa a Pozsonyi
Kerület legjobbjai között
A Pozsonyi Kerület Technikai és Sportszövetsége minden évben kihirdeti a kerület legjobb
sportolóit és edzőit. A rendezvényen csaknem
negyvenen vettek részt, beleértve a kerület vezetőséget is. A legjobb sportolókat, egyesületeket
és edzöket a szövetségek ajánlották, összesen
15 kitüntetett volt. A civil védelem terén Ballán
Zsuzsát, aki a Szenci Molnár Albert Alapiskola
tanulója, emlék plakettel tüntették ki a kerületi versenyen csapatban elért 1. helyezéséért.
Biatlonban első, összetettben második volt. Az
országos versenyen Ballán Zsuzsának ezúton
is gratulálunk és bizunk benne, hogy a továbbiakban is hasonló kiváló eredményeket tud
majd felmutatni.
Mgr. Vincze Erzsébet

V novom zdravotníckom zariadení v Senci aj First Love centrum
Na starostlivosti o zdravie žien bude v Senci participovať nové centrum. Na Lichnerovej ulici zriadili nové neštátne zdravotnícke zariadene GYN-SEN, s.r.o. Orientuje sa na niektoré špecializované, resp. neštandardne zamerané vyšetrovacie postupy v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Ponúka efektívne preventívne programy, moderné diagnostické a liečebné možnosti. Súčasťou
služieb je prevencia a liečba ženských chorôb vrátane porúch močenia, prenatálna poradňa pre
nastávajúce mamičky (s možnosťou ultrazvukového vyšetrovania a skríningu až po pôrod a poradenská pomoc v šestonedelí) či poradňa pre choroby prsnej žľazy, antikoncepciu a substitučnú liečbu v prechode, prevencia a liečba osteoporózy či tzv. First Love centrum pre tínedžerov
vo veku 12 – 15 rokov.
First Love centum je prvé zariadenie tohto druhu v Slovenskej republike. Tínedžerom ponúka
psychosociálne poradenstvo, riešenie sexuologických problémov, plánovaného rodičovstva.
Pubescent tu nájde okamžitú radu, čo robiť v prípade nežiadúceho tehotenstva, ako eliminovať
následky znásilnenia, pohlavného zneužitia, drogovej závislosti v súvislosti s prostitúciou, nákazou sexuálne prenosnými chorobami a AIDS. Centrum kladie dôraz na preventívne opatrenia
a vzdelávacie programy, aby sa spomínané riziká zmenšili na mininum.
Zariadenie garantuje citlivý, angažovaný prístup s kvalifikovaným tímom pracovníkov. Zdravotnícke výkony sú podľa Liečebného poriadku hradené zo zdravotného poistenia. Aby šetrilo čas
pacientov a obmedzilo ich absenciu v zamestnaní, ordinujú v popoludňajších hodinách, s možnosťou telefonického objednania sa na vyšetrenie.
Spracovala K.D.
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Sítanfolyam
Végre elérkezett a hetedikesek sítanfolyama. Mint
minden évben, ez évben is a mosonmagyaróvári
testvériskolából velünk jött 15 diák és 2 pedagógus. Már útközben az autóbuszban is mindannyian
jókedvűek voltunk. Ez csak akkor hagyott alább,
amikor először álltunk a sílécekre. Az oktatók nagyon megértőek voltak, alig eszméltek fel, máris
finomabb, csiszoltabb mozdulatokkal siklottunk le
Donovaly dombvonulatain. Azért mindig vigyáztunk
arra, hogy maradjon erő az esti diszkóra is.
Szerdán volt a „pihenőnap“. Délelőtt mindenki örömére kutyaszánba ülhettünk és vontathattuk magunkat a gyönyörű kutyákkal. Délután a Bešeňova-i
termálfürdőben pihentettük elfáradt izmainkat. Mindenkinek nagyon tetszett a fürdés.
Az utolsó napon az egyes versenyek, szobatisztaság
és az egész sítúra értékelése is megtörtént. Egész-ségünkre Záhorán Ica néni, a nővérke vigyázott.

Útmutató a Szülőknek, hogy képzelik el a tanulást
gyermekeik az iskolában:

Iskolai “tízparancsolat“
v Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, in-kább hagyd holnaputánra, mert hátha már nem
lesz rá szükség.
v Ha osztálytársad véletlenül tanulni kezd, az nem
jelenti azt, hogy te is tanulj.
v Aki nem tanul, nem hibázik. A hibátlan tanuló
a tökéletes tanuló.
v A tanulás fél egészség. A lustaság egész. Te légy
egészen egészséges.
v Mindenkinek kell, hogy legyen valamilyen hobbija, de nem kell, hogy a tanulás legyen az.
v A tanulásba nem halt bele senki, de te inkább
ne kockáztass.
v Én nem félek a tanulástól, mert tudom, hogy hogyan tartsam magam távol tőle.

A gyermek iskolaérettsége
- beíratás

15

Ezúton is köszönjük gondoskodását és reméljük,
jövőre is velünk tart.
Kéz- és lábtörés nélkül, fáradtan, de jókedvűen érkeztünk Szencre. Az élményekkel teli sítanfolyamra
mindenki örömmel emlékezik.

Po roku opäť na Donovaloch
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci
už tradične organizuje lyžiarsky výcvik spoločne so žiakmi z Mosonmagyaróvár-u. Tento rok
sme si vybrali lyžiarske stredisko Donovaly.
Týždeň rýchlo prešiel a každý žiak sa naučil
lyžovať, ako aj používať vlek. Počas výcviku
sme mali aj oddychový deň, čo sme využili na
uvoľnenie svalstva v Bešeňovských termálnych
bazénoch. Výlet sa vydaril.
Lyžiarsky kurz bol úspešný. O zdravotný stav
žiakov sa starala p. Záhoránová, ktorej ďakujeme za ochotu a starostlivosť.

fektetünk a finommozgás-koordinációra , mert ez az
írás és rajzolás elsajátításának alapfeltétele.
A gyermek szellemi fejlettsége:
Az értelmes 6 éves gyermeknek már kialakult a számfogalma és tud tízig számolni. Az iskolai életbe való
beilleszkedés fontos összetevője a beszédkészség.
A gyereknek olyan szókinccsel kellene rendelkeznie,
hogy el tudjon mesélni egyszerű, vele megtörtént
eseményeket. A beszédhibás gyerekkel okvetlenül
logopédushoz kell fordulni.
Nagyon fontos a munkaérettség. A gyermek várakozással kell, hogy fogadja az új feladatokat. A feladatot örömmel végzi el. Kíváncsi és egyre több
új ismeretet szeretne befogadni. Munka közben kitartó. Nyugodtan tud összpontosítani 10-15 percig.
Önállóan igyekszik megoldani a feladatot. Jó a megfigyelőképessége. A 6 éves gyereknek ismernie
kellene a színeket.
Ez úton is köszönjük azoknak, akik bíznak az iskola oktató- és nevelőmunka színvonalában és hozzánk íratták be a „legdrágább kincsüket“ - gyermeküket.

Zápis do 1. ročníka

Itt volt már a beírattatás ideje. A nagycsoportos
óvodások örömmel várták ezt a napot.
A 2003/2004-es tanítási évre az iskolánkba 22 elsőst írattak be.
A szülőnek tudnia illene, hogy gyermeke érette az
iskolai munka elvégzésére vagy sem. Az iskolaérettség vizsgálatához két szempontot kell figyelembe venni:
1. A gyermek testi és fizikai állapotát.
2. A gyermek szellemi fejlettségét.
A testi állapotnál figyelembe kell venni a testarányokat /magasság, testsúly/ és a mozgást. Nagy súlyt

Aj v januári tohto roku sme mali zápis do 1.
ročníka na š. rok 2003/2004.
Školopovinní škôlkári sa zúčastnili zápisu
spoločne s rodičmi a učiteľkami materskej
školy.
Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom,
ktorí neváhali a uprednostnili materinský jazyk
vo výchove a výučbe svojich detí.
Ďalej, že vyslovili dôveru pedagógom, ktorí
svojou vysokou odbornosťou zaručia kvalitné výsledky.

Ifjúsági bál

a vacsora, jó volt a zene, sokat táncoltak és örültek
a tomboladíjaknak.

Iskolánk volt tanulói az idén is részt vettek a farsangi ifjúsági bálon, melyet 2003. február 15-én
rendeztünk. A menyországgá és pokollá díszített
osztálytermekben jól szórakoztak. A legnagyobb élményt az jelentette, hogy újra találkozhattak a rég
nem látott iskolatársakkal. Beszélgettek, megtudták, hogy közülük ki hol tanul, dolgozik. Finom volt

Študentský ples
Bývalí žiaci ZŠ s VJM v Senci sa zabávali
15.2.2003 v priestoroch školy. O dobrú zábavu bolo postarané zo strany pedagogického zboru ako aj zamestnancov školy.

Jelmezbál
A farsangi időszakot a mi iskolánk is megünnepelte. Február 14-én reggel nyolckor nagy volt
a sürgés-forgás. Mindenki igyekezett a legtökéletesebb, legfrappánsabb jelmezt ölteni, pl.
macskáktól a spanyol táncosokig. Következett
a tombola. Rengeteg díjat osztottunk ki a szerencsések között. E nap a Bálint-nap jegyében is
folyt, ezért diákjaink még ezenkívül apró figyelmességgel is meglepték egymást.
A jóízűen elfogyasztott ebéd után mindenki jókedvűen ment haza, mert egyhetes pihenés várt
rájuk - a tavaszi szünet.

Karneval
Posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami bol pre našich žiakov veľmi radostný.
Obdobie fašiangov sme si pripomenuli aj my
každoročným detským karnevalom.
K vynikajúcej nálade prispeli aj rôzne farebné
a veľmi vtipné karnevalové masky ako i obľúbená hudba. Dobrá, zábavná atmosféra
vyústila v bohatej tombole.
Aj tento deň budú naše deti ešte dlho spomínať

A nárciszok napja
Az év egyik tavaszi napjának nagyon különleges
jelentősége van. Más, mint a többi nap. Kinyilváníthatjuk általa az egészségünkhöz való viszonyunkat. A tavasz sárga színével, a reménységgel
és az ébredező természettel van összefüggésben.
Ezt a napot a nárciszok napjának nevezzük. Ezen
a napon éri el tetőfokát a Rákellenes alapítvány
szakembereinek munkája és erőfeszítése. Az alapítvány célja a rák megelőzése, az emberi életek
megmentése e súlyos betegségtől és a rákbetegek életszínvonalának emelése.
A RÁKELLENES ALAPÍTVÁNY felhívását a Szenczi
Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
is elfogadta Szencen. Célunk, hogy támogassuk
e nemes gondolatot, valamint figyelmeztessünk
a szolidaritás napjára. Ez az összetartás legszebb
kifejezése , ezért ebben az évben iskolánk diákjai
is felkínálják a sárga színű nárciszt, mint a rák elleni harc szimbólumát.

Deň narcisov
Jeden jarný deň v roku má celkom zvláštny
význam. Je iný ako ostatné. Môžeme v ňom
prejaviť svoj vzťah k úrovni zdravotného povedomia. Spája sa so žltou farbou jari, nádeje
a prebúdzajúcej sa prírody. Je to Deň narcisov. Tento deň je najznámejším vyvrcholením
sústredného úsilia a práce odborníkov Ligy
proti rakovine. Cieľom je predchádzeť rakovine, zachraňovať životy pred rakovinou, zlepšiť
kvalitu života chorých na rakovinu.
Ponuku, angažovať sa v Lige boja proti rakovine, prijala aj Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci. Cieľom je
podporiť ušľachtilú myšlienku a pripomenúť
deň solidarity. Je to krásny prejav súdržnosti
– a preto tento rok aj naši žiaci ponúknu žltý
narcis ako symbol boja proti rakovine.

Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Szenc - Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci
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Senčan Málek prišiel, videl, zvíťazil
Pretláčač rukou Rastislav Málek (AWK Senec)
zabodoval na medzinárodnej súťaži v armwrestlingu v Českej republike. Na Golemovej ruke
obsadil ako čerstvý senior vo svojej kategórii
(ľavá ruka do 85 kg) prvé miesto.
Prestúpili ste do seniorskej kategórie, mimoriadne úspešne. Kam zaraďujete Golemovu
ruku v českej Pribine?
Jednoznačne to je prvý úspech na medzinárodnej seniorskej súťaži, celkovo druhý na seniorskej súťaži. Na Slovenskom pohári som do 90
kg získal 2. a 3. miesto. Teraz, keď sa k tomu
pridalo víťazstvo na Golemovej ruke, beriem to
ako ďalší pokrok.
Ako ste postupovali v súťaži?
Spočiatku dosť ľahko, až neskôr ma prekvapil
jeden súper, ktorého som podcenil a prehral
som s ním. To ma vyburcovalo, k ďalším zápasom som pristupoval so zdravým nasadením.
Čakal som, kým dostanem opäť tohto súpera,
nad ktorým som potom jednoznačne vyhral.
Vo finále som sa stretol s Nemcom, nad ktorým
som musel raz zvíťaziť, aby som s ním opakoval
ďalší zápas a ten som opäť vyhral.
Pomohol vám v seniorskej súťaži po psychickej stránke fakt, že ste mohli len prekvapiť
a neboli ste zaťažený zodpovednosťou?
Počas dňa som bol nervózny, ale už po prvom
zápase zo mňa nervozita opadla. Nedá sa povedať, že som nebol zaťažený – vždy sa snažím

ísť do zápasu na sto percent, aj keď som mierny
alebo žiadny favorit. Na Golemovu ruku som nastupoval s výhodou, že na Slovensku trénujem
so skúsenejšími súpermi, než proti akým som
v Čechách súťažil.
Aké postavenie má Golemova ruka v súčasnom armwrestlingu, ako je vnímaná?
Golemovej ruky sa tohto roku zúčastnilo šesť
štátov okolitej Európy. Majstrovstvám Európy sa
určite nevyrovná, pretože najsilnejší súperi sú
zo štátov bývalého sovietskeho zväzu - Ruska,
Ukrajiny, Kazachstanu. Je dosť dobré zasúťažiť
si aj s o niečo slabšími hráčmi z bývalého východného bloku.
Ako sa darilo ostatným Slovákom?
Na súťaži štartovali len dvaja Slováci, čo ovplyvnilo najmä to, že týždeň nato sa konalo 1. kolo
Slovenskej národnej ligy a väčšina Slovákov sa
šetrila. Ja ako bývalý junior spolu s jedným kolegom sme chceli okúsiť súťaž, na ktorej sme
ešte neboli. Určite mi to dosť dalo.
Vaša ďalšia športová budúcnosť?
Budem sa postupne snažiť dostať sa do širšieho výberu slovenskej reprezentácie, čo sa mi,
dúfam, podarí, ak budem mať veľmi dobré výsledky. Ďalší rok by som chcel zabodovať na
vyšších medzinárodných súťažiach ako majstrovstvá Európy a sveta.
Ďakujem za rozhovor.
(kd)

Senecká ruka už po desiaty raz
Mestské kultúrne stredisko v Senci bude 29.
marca dejiskom jubilejného desiateho ročníka
medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou.
Súťaž v Senci pritiahla v priebehu doterajších
ročníkov do Senca športovcov z mnohých európskych krajín. Medzi pravidelných účastníkov
patrili predovšetkým športovci zo susedných
štátov: Českej republiky, Maďarska, Rakúska,
Ukrajiny a v minulom roku i Poľska. Do nášho
mesta však merali cestu aj športovci zo vzdialenejších krajín: Bulharska, Litvy, Bieloruska,
Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Španielska
a Anglicka.
Naši športovci sa za súťažnými stolmi mali možnosť stretnúť a diváci vidieť viacerých majstrov
sveta a Európy. Cvetana Gaševského z Bulharska, Ruslana Babajeva z Ukrajiny, Joaquima Garida zo Španielska, Sandru Bumsaite a Daliu
Medziausyte z Litvy a Františka Žavného z ČR.
Samozrejme, ozdobou seneckej súťaže boli pri
svojom štarte aj majstri sveta zo Slovenska Ján
Germánus, Peter Gazdarica, Martina Pastuchová a Rado Dobrovič.
Je potešiteľné, že medzi víťazmi uplynulých ročníkov sa nachádzajú aj mená reprezentantov
z domáceho AWK Senec: Ľudmila Janíková,
Peter Mišovič, Michal Mišík a divákmi obľúbený „showman“ Peter Kľúčik.
Senecká ruka je v súčasnosti považovaná za

SENČAN

jednu z najvýznamnejších medzinárodných súťaží v Európe a strednej Európe má punc najstaršej a najvýznamnejšej. Je preto samozrejmé, že sa organizátori snažia získať kvalitnú
zahraničnú konkurenciu do Senca aj v tomto
jubilejnom ročníku. Predbežnú účasť prisľúbili
reprezentanti ôsmich krajín. Prítomná bude aj
reprezentačná špička Slovenska na čele s desaťnásobným majstrom sveta Jánom Germánusom. Návštevníci tohto podujatia sa majú
naozaj na čo tešiť.
Pre záujemcov o vysokohodnotné športové
podujatie uvádzame, že vylučovacie zápasy
sa začnú o 12:00 hod. a finálové zápasy začínajú o 17:00 hod.
-mič-

Šachisti na gymnáziu

Marián Varga z Gymnázia Antona Bernoláka
(GAB) v Senci vyhral tradičný Matičný šachový turnaj v Senci. Mestské kolo žiakov
a študentov seneckých škôl sa uskutočnilo
na Gymnáziu A. Bernoláka v piatok 7. februára 2003. Na druhom mieste skončil Alexander Takács zo ZŠ Alberta Molnára a tretí bol
Matúš Ujhelyi z hostiteľskej školy.
MO MS v Senci
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Termín ukončenia
výstavby NTFC v Senci:
31. júl 2003
Národné tréningové futbalové centrum
v Senci bude ukončené ku koncu letných
prázdnin. Povedal to na tlačovej besede
Slovenského futbalového zväzu (SFZ) jeho
generálny sekretár Dušan Tittel. Uviedol,
že „na rokovaní výkonného výboru predostrel v tejto súvislosti správu ekonomický riaditeľ zväzu Stanislav Vencel.
Podľa jeho slov práce na tomto veľkom
projekte pokračujú a spejú už aj k svojmu zdarnému koncu. Termín ukončenia
výstavby Národného tréningového centra
Slovenského futbalového zväzu v Senci
je naplánovaný na 31. júla 2003.“
(red)

Vysvedčenia rozdala aj Tenisová
škola Ivanecký (TŠI) v Senci
Potom, čo deti základných škôl dostali vysvedčenia, uskutočnil sa v sobotu na ZŠ A. Molnára
v Senci záverečný turnaj v minitenise pre deti
z materských škôl. Ich vysvedčením bola previerka z toho, čo sa naučili v kurzoch TŠI za
3-4 mesiace.
Do TŠI prihlásili rodičia okolo 40 detí. Niektorí
nevydržali ani mesiac. V januári to bola už len
polovica. Na záverečných testoch sa zúčastnilo 10 detí, no najväčšie mladé tenisové talenty v Senci.
V kategórii 4,5 – ročných detí sa súťažilo ešte
bez tenisových rakiet. Deti mali preukázať zručnosť pri ovládaní loptičky. V tejto skupine najviac
bodov získala Karolína Kočišová zo Súkromnej
materskej školy v Senci. Druhú kategóriu tvorili
6-ročné výkonnostne lepšie deti. Najviac talentu prejavili dvaja z nich Oliver Kiss a Marek Korčok. Obidvaja hráči dostali diplomy za výbornú
športovú prípravu v TŠI a Marek dostal medailu
za prvé miesto v minitenise.
Zo 40 detí prejde na intenzívnejší tréning 7-8
detí. Ich mieru talentu preverí tento rok. Talentované deti sú len tie, ktoré sa vedia prispôsobiť
meniacim sa podmienkam prípravy, majú podporu svojich rodičov a vydržia. TŠI navštevuje
aj pár detí zo základných škôl. Najtalentovanejšími hráčmi sú 11-ročný Tomáš Tóth a 7-ročná
Barborka Vasilková.
Cieľom TŠI je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, upevniť ich zdravie a zvýšiť psychickú
silu. Druhým cieľom je naučiť deti hrať tenis už
v prvom roku na najvyššej úrovni tak, aby dosiahli výkonnostnú úroveň porovnateľnú s najlepšími tenistami vo svojej kategórii na Slovensku. Nábor nových členov do TŠI bude aj tento
rok a uskutoční sa na školách v marci.
Tenisová škola Ivanecký

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, vedúca redaktoka Kristína Dugovičová, tel.: 0903 621 880. Redakčná rada:
Martin Doboš, Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Helena Krajčovičová, Gabriella Németh, Mária Piačeková, Mária Rovenská, Monika Škovránková, Gabriel Sehér, Peter Szabo. Inzercia: osobne, písomne alebo telefonicky na tel. č.: 0903 621 880. Sadzba: PC-blok, Senec. Tlač: POPE PRINT, Veľký
Biel, tel.: 02/ 4591 6480. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Redakcia si vyhradzuje právo dodané príspevky krátiť alebo neuverejniť.

