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Čaká Gulášku ďalšia ťažba štrku
alebo budovanie rekreačného areálu?
Leto na Hlbokom jazere sa ešte začiatkom augusta veľmi nelíšilo od tých predchádzajúcich.
Napriek tomu, že je na tzv. Guláške kúpanie
a prevádzkovanie vodných športov zakázané,
každý horúci deň sme mohli okolo jazera vidieť hlavu na hlave a po hladine sa preháňali
stále rozpínavejší skútristi. V utorok 5. augusta
sa tu však odohrala tragédia, pri ktorej jeden
z nich zrazil a usmrtil mladú ženu na nafukovačke. Obaja v tom momente nemali na jazere
čo hľadať. Guláška je stále oficiálne ťažobným
priestorom.
O zákaze kúpania sa, stanovania či skútrovania informovali celé leto médiá a tabule pri
jazere. Dokonca sa v okolí Gulášky počas letnej sezóny pohybovali členovia Strážnej bezpečnostnej služby (SBS), ktorí mali na zákaz
dovolenkárov upozorňovať. So skúsenosťami

s „lacným“ stanovaním v blízkosti najčistejšieho seneckého jazera sa s nami podelila
skupinka mladých ľudí. „Najprv sme stanovali
tam, kde to nie je platené,“ opísala nám koncom júla svoj zážitok. „Ale začal na nás jeden
SBS-kár zo skútra vykrikovať, arogantne sa
nám vyhrážal, že nám spáli stany a tak. Proste
- že je to súkromný pozemok a je tam zakázané stanovať. Najprv sme si mysleli, že skútristi
majú celé jazero prenajaté.“ Nielen cezpoľní,
ale aj Senčania boli a sú situáciou okolo Gulášky zmätení.
Kto sa kúpe v Hlbokom jazere, robí tak protizákonne a na vlastné nebezpečie. To isté platí
pre vodné športy. Banský priestor je v správe
štátneho podniku Kameňolomy a štrkopieskovní Trstín (ten je v súčasnosti v likvidácií).
Dokončenie na s. 6

Zberný dvor
komunálneho odpadu
pre obyvateľov Senca v areáli býv.
PD smerom na obec Reca
Utorok – Piatok 10.00 - 18.00 h
Sobota
8.00 - 16.00 h

ZADARMO

(pre staré šatstvo, kartóny, starý nábytok,
autobatérie, atď.)

Hotel Zátoka znovu otvorený!
Oznamujeme občanom Senca, ktorí vyhľadávajú pokojné prostredie, primeraný komfort, dobré služby
a optimálne podmienky pre relax, že Hotel Zátoka na
Slnečných jazerách - sever je otvorený.
- Pozývame vás na hotelovú terasu, umiestnenú
priamo nad jazerom, k dobrému jedlu a na osviežujúce nápoje.
- Priatelia zdravého životného štýlu určite privítajú
možnosť zaplávať si v krytom bazéne s dvoma protiprúdmi a vyhrievanou vodou.
- Svoje služby tiež ponúka profesionálne vybavené
fitnes, sauna a kvalitné masérske služby.
Kontakt:
tel.: 4592 2501, fax: 4592 2502, www. zatoka.sk
Tešíme sa na vašu návštevu!

Aká je budúcnosť seneckého trhoviska?

Zmizne zo Senca trhovisko? – pýtali sa nás
v redakcii mestských novín naši čitatelia. Na
jar tohto roka zasiahli miesto pravidelných seneckých trhov určité zmeny. Firma Martex, ktorá je majiteľom a správcom predajnej plochy,
ju musela upraviť kvôli neďalekej výstavbe. Na
vlastnom pozemku si susedná firma Odemat
pristavovala veľkosklad a priestor na jarmočenie sa musel novej situácii prispôsobiť. Preto
Martex poprehadzoval predajné stánky a vytvoril nový vchod do svojej budovy. Hoci sa
počet stánkov rapídne neznížil (v súčasnosti
je ich 49), po obnove sa niektorí predajcovia

a stáli návštevníci trhu začali zamýšľať, aká je
vlastne jeho budúcnosť.
„Na začiatku boli ľudia vyjavení, pretože považovali našu a parcelu pani Matlákovej za
mestskú. Ale je to súkromný pozemok,“ povedal pre Senčan zástupca firmy Martex Dušan
Tallo. Zásahy do vizáže trhoviska nerobili majitelia nepremyslene, dokonca ich konzultovali
s trhovcami. Prax podľa D. Talla potvrdila zmysel rekonštrukcie. Uviedol, že predávajúcim sa
súčasná podoba trhoviska osvedčila a už si ju
pochvaľujú. „Predtým boli k sebe čelami, teraz
Dokončenie na s. 13
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S P R Á V Y
OR PZ v Senci zrušia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
(OR PZ) v Senci po reorganizácii policajného zboru zanikne. Začlení sa do OR PZ
v Bratislave II. Po reorganizácii, ktorá by
mala začať platiť od začiatku budúceho
roka, sa zruší spolu 13 okresných riaditeľstiev. V bratislavskom kraji takýto osud
čaká OR PZ v Pezinku a Malackách. OR
PZ Pezinok sa začlení do OR PZ v Bratislave III a OR PZ Malacky do OR PZ v Bratislave IV.
(red)

Začali stavať aquapark!

Prvé výkopové práce na seneckom aquaparku začala spoločnosť Aquathermal
realizovať. Oproti Hotelu Senec (za parkoviskom) sa to v auguste hemžilo mechanizmami. V dokončenom aquaparku
budú rekreanti podľa pôvodných plánov
môcť využívať dva tobogany, šmykľavku
kamikadze, bazénovú halu, plavecký
a prúdový bazén, saunu. V objekte by
mala byť aj reštaurácia a bufety. V budúcej
letnej sezóne by mal aquapark už fungovať.
(kd)

Nové lavičky

Pracovníci Mestského úradu v Senci inštalovali v seneckých parkoch 40 nových lavičiek. Odpočívadlá umiestnili najmä na sídliskách.
(red)

Vymieňali piesok

Na detských pieskoviskách v Senci sa vymieňal a dopĺňal piesok. Všetky tieto práce sa
podľa pracovníka Mestského úradu v Senci
Tibora Časného vykonávali na požiadavky
poslancov a bytových dôverníkov.
(red)

Internet v knižnici

V Mestskej knižnici v Senci majú od leta
Senčania prístup k internetu. Využívať
služby knižnice môžu len jej čitatelia. (red)

Plynári na Fándlyho ul.

Na Fándlyho ulici odstraňovali plynári poškodené plynové potrubie. Mesto Senec sa
so zástupcami SPP dohodlo, že po výmene potrubia bude spätne zrekonštruovaný
chodník v celej šírke, s novým asfaltovým
povrchom.
(red)

V Tureckom dome o dlhodobej stratégii
rozvoja mesta Senec
„Rozvojová stratégia mesta“ Sencu doteraz
chýbala, hoci by mohla zohrávať kľúčovú
úlohu v ďalšom napredovaní mesta a pri
získavaní finančných zdrojov z eurofondov.
O vznikajúcom dokumente diskutovali Senčania v stredu 30. júla na seminári v Tureckom
dome. Prítomný riešiteľský tím zo spoločnosti
Aurex chcel získať podnety a invencie na tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Senec.
Seminár otvoril primátor Karol Kvál. Zúčastnili
sa ho riaditeľ Mestského kultúrneho strediska
Peter Szabo, poslanci mestského zastupiteľstva Gašpar Józan, Ladislav Nadaský, Vladimír Chríbik a Ján Maglocký, zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok,
početná skupina pracovníkov Bratislavského
samosprávneho kraja a ďalší. Z pozvaných
seneckých podnikateľov boli prítomní napríklad Ing. Tibor Tóth, Ing. Peter Valo, Ing.
Zoltán Kovács, Ján Topor, Tibor Labuda či
Ingrid Bulavčiaková. Za mesto Senec seminár

viedla šéfka Turistickej informačnej kancelárie
Nataša Urbanová a v mene konzultačnej firmy
Aurex hovoril Ing. arch. Július Hanus, CSc.
Zo začiatku sa stretnutie, podobne ako mnohé iné na Slovensku, premenilo na školenie
z čerpania dotácií z eurofondov. Zástupcovia
spoločnosti Aurex a Bratislavského samosprávneho kraja informovali prítomných, ktorí sa eurofondami profesne nezaoberajú, o možnostiach
využitia finančných zdrojov poskytovaných
v rámci predvstupového a povstupového procesu. Neskôr sa rozprúdila živá debata k spôsobu
získavania námetov a ďalších informácií pre
tvorbu stratégie. Samotný dokument by sa mal
skladať z piatich tematických okruhov: Ľudské
zdroje – sociálny rozvoj a verejná občianska
infraštruktúra, Ekonomika – priemysel a služby,
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Infraštruktúra, Inštitucionálne zabezpečenie regionálneho
rozvoja a cezhraničná spolupráca. K riešeniu ich
obsahu by mohli prispieť odborné komisie pri
Mestskom zastupiteľstve v Senci.
(kd)

Senec chce rozvojovú stratégiu medzi prvými
Po seminári k vznikajúcej rozvojovej stratégie mesta
Senec sme hovorili s hlavným riešiteľom projektu Ing.
arch. Júliusom Hanusom, CSc zo spoločnosti Aurex.
Vyvíjalo sa senecké stretnutie podľa vašich predstáv?
Áno. Podľa môjho názoru seminár odzrkadľoval dynamiku života. Vplyvom Európskej únie sa tu vytvára nová
koordinácia plánov, ale keďže doteraz to tu nebolo, každý sa s tým musí nejako vyrovnať. A to, pochopiteľne,
vyvoláva diskusiu, a, chvalabohu, že vyvoláva diskusiu... Oveľa lepšie, keď dvaja diskutujú, ako keď sedia,
mlčia a myslia si svoje. Čiže v tejto logike výsledok
seminára mňa osobne teší.
Ako sa vyrovnáva Senec so vznikom svojho dlhodobého programu v porovnaní s inými mestami?
Koľko strategických štúdií ste už vôbec vytvorili
pre iné obce?
Naša firma robí pre iné mesta územné plány. Pravdupovediac v každom meste sa volí práve z hľadiska
sociálno-ekonomického
rozvoja
diferencovaný
prístup. Konkrétne naša firma robila dokumenty,
sčasti aj tohto typu, pre Považskú Bystricu, Trenčín,
Hlohovec, Malacky. Dokumenty tohto typu sa doteraz
na Slovensku robili len s pomocou západných firiem
v rámci rôznych rozvojových programov. A teraz začína hlavne vo vzťahu k štrukturálnym fondom nová
vlna týchto projektov. Z tohto pohľadu je Senec jed-

ným z prvých miest, ktoré chce špecificky takýto typ
sociálno – ekonomického rozvojového programu.
Čo bude - po seminári - ďalej?
Pôjdeme podľa metodiky, ktorú sme tu prezentovali,
to znamená, že sa utvoria tematické skupiny, najmä
vo vzťahu ku komisiám mestského zastupiteľstva.
V náväznosti na to sa rozošlú dotazníky vybraným
subjektom. Očakávame, že do polovice septembra
dostaneme prvé námety. Ľudia z nášho riešiteľského
tímu spolu so zástupcami mesta tieto námety zhodnotia. Aj formou osobných pohovorov s iniciátormi
jednotlivých námetov. Na základe týchto informácií
sa bude formulovať vlastná stratégia, to znamená
SWOT analýza, rozvojové ciele, rozvojová stratégia
formou priorít a opatrení. Dôležitou niťou, ktorá sa
bude ťahať celým projektom, bude aj otázka dopracovania projektov do takej formy, aby mohli byť následne
predložené na európske fondy.
Stanovili ste záväzný termín, ku ktorému rozvojovú
stratégiu Senca dokončíte?
Termín je stanovený tak, že v polovici novembra bude
dokončený a v polovici decembra bude prezentovaný.
Treba však povedať, že sa u prác tohto charakteru
často stáva, že sa termín posúva vzhľadom na rôzne
udalosti, ktoré ho ovplyvnia.
Ďakujem za rozhovor.
(kd)

Deti a mládež ulice

Zámerom aktivity je ukázať deťom, že prázdninové
obdobie je možné využiť aktívnym spôsobom a zároveň poukázať na škodlivé účinky drog. Vyškolení
aktivisti prezentovaním zdravého životného štýlu
pomáhajú svojim rovesníkom pri riešení problémov.
Radi uvítame Vaše pozitívne, ale i negatívne ohlasy na
prebiehajúcu akciu.
Dúfame, že v budúcnosti bude mesto Senec realizovať
viac podobných projektov, ktoré by pozitívne ovplyvnili a usmernili ďalší vývoj detí a mládeže.
Okresný úrad v Senci
Kancelária prednostu

Okresný úrad v Senci v spolupráci s Mestským
úradom Senec a Občianskym združením Odyseus za
finančnej podpory Protidrogového fondu SR realizuje
spoločný projekt pod názvom „Deti a mládež ulice“.
V mesiacoch júl, august a september sa v meste
Senec pohybujú terénni pracovníci na špeciálne
označenom automobile, hlavne v lokalitách sídlisk.
Pracovníci majú pre deti a mládež pripravené zaujímavé voľnočasové aktivity, športové súťaže, ktoré, ako
dúfame, pritiahnu pozornosť nielen detí, ale i rodičov.
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Do autobusovej stanice zatiaľ tri milióny
Na dokončenie novej autobusovej stanice
na Šafárikovej ulici potrebuje mesto ešte
chýbajúcich 22 miliónov Sk. Pre nedostatok
finančných prostriedkov sa práce na stavbe
načas pozastavia.
Doteraz mesto investovalo do stavby takmer 3
milióny Sk. V rámci prvej etapy sa vybudovali
podkladové vrstvy so zabudovaním všetkých
inžinierskych sietí, osadili sa obrubníky a začala sa klásť dlažba na jednotlivých nástupných ostrovčekoch. V projekte sú navrhnuté
ďalšie objekty - sociálne zariadenia a prevádzková budova. Kým sa však v rozpočte
nenájdu peniaze na dostavbu celej stanice,
bude priestor bývalého areálu stavebnín slúžiť
ako záchytné parkovisko. Podľa vyjadrenia
Karola Czéreho z odboru životného prostredia
na MsÚ v Senci je to lepšie, ako keby nechali

miesto chátrať a zarastať burinou, zostala by
ako lákadlo pre tvorcov divokých skládok.
V minulosti museli priestranstvo v zimných
mesiacoch oplocovať a strážiť policajti. Ani
tieto opatrenia nedokázali úplne zabrániť
vyvážaniu odpadkov do areálu budúcej
autobusovej stanice. „Uvedomujeme si, že
predlžovaním termínu dokončenia stavby sa
budú automaticky nabalovať ďalšie náklady.
Našim záujmom ju bude čo najskôr dokončiť,“
povedal pre Senčan K. Czére. Keď sa podarí
dobudovať autobusovú stanicu, úplne sa presmeruje autobusová doprava na Šafárikovu
ulicu. Zostane k dispozícii plocha na Námestí
1. mája, ktorej nové využitie nie je ešte presne
zadefinované. Mala by tu však vzniknúť oddychová zóna s minimálnou zaťaženosťou dopravy.
(kd)

Pod lupou
Zrážka skútra
s kúpajúcim
O život prišla toto leto na
Guláške 22-ročná Hanka
z Českej republiky. Do plávajúcej dievčiny narazil
5. augusta vodný skúter, ktorý viedol 29 – ročný
Čech Rastislav. Muž ju vytiahol na breh, ale už
bolo neskoro. Občan ČR bude zrejme obvinený
z trestného činu ublíženia na zdraví s následkom
smrti z nedbanlivosti.
(red)

Vyberali pokuty

V prázdninových mesiacoch júl a august musela
Mestská polícia v Senci riešiť najmä porušovania
všeobecne-záväzných nariadení (VZN) mesta. Ešte
v júli riešila porušenie VZN o skládkach, ktoré na
mieste pokutovala sumou 1 tisíc Sk. Až 2 tisíc Sk
musel zaplatiť podnikateľ, ktorého po nahlásení
22. augusta prichytili mestskí policajti, ako ukladá
svoj komunálny odpad do cudzej smetnej nádoby.
Viacero pokút udelili počas leta za parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch (po 500 Sk) alebo
na trávnikoch (po 200 Sk). Mestská polícia musela
viackrát zasahovať pri porušení dodržania prevádzkovej doby a rušenia nočného kľudu hudobnou produkciou. Pre Senčan to uviedol náčelník Mestskej
polície Vladimír Rybárik.
(kd)

Diskotékové leto

Z diára vedenia mesta
- stretnutie delegácií partnerských miest cezhraničnej spolupráce a prezentácia mesta Senec na
letných slávnostiach v Mosonmagyaróvári
- jednanie so zástupcom Ministerstva školstva SR
ohľadom zabezpečenia dotácie na výstavbu cyklochodníka v areáli Slnečných jazier
- stretnutie s podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja Milanom Vaškorom, témou ktorého
bol projekt čistenia dna Slnečných jazier
- jednanie so zástupcami spoločnosti Bratislavské
spoločnosti o pokračovaní revitalizácie jazier ich
prebagrovaním
- rokovanie s odborníkmi zo spoločnosti Hydrobiológia, s ktorými mesto konzultuje ponúkaný projekt
biologickej varianty čistenia dna Slnečných jazier
- rokovanie na Ministerstve hospodárstva ohľadom

Výzva občanom!
Vzhľadom na pretrvávajúce teplé a suché počasie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku vyzýva všetkých občanov na dôsledné dodržiavanie zákazu vypaľovania akýchkoľvek
porastov a v súčasných klimatických podmienkach
aj na nevhodnosť a obmedzovanie zakladania ohňov
v prírode a spaľovania odpadov. Spôsobenie požiaru
je porušením platných právnych predpisov a môže byť

poskytnutia finančných prostriedkov na cestovný
ruch
- konzultačná schôdzka s poslancom mestského
zastupiteľstva Ing. Petrom Zváčom o priebehu
a dokončení stavebných úprav na priestranstvách
vo volebnom obvode č. 4
- jednanie so zakladateľkou materského centra
v Senci pani Valachovou o zabezpečení priestorov
centra
- jednanie s Renatou Madaraszovou ohľadom zabezpečenia priestorov jej Súkromnej základnej umeleckej školy
- rokovanie so zástupcami SAD o výstavbe autobusovej zástavky
- priebežné rokovanie s mestskou a štátnou políciou
o zabezpečení verejného poriadku v meste a areáli
Slnečných jazier počas letnej turistickej sezóny
- pravidelné pracovné porady s vedúcimi oddelení
Mestského úradu v Senci
hodnotené ako priestupok, príp. trestný čin, nehovoriac
o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku bude v prípade
zistenia porušenia povinností fyzických, právnických,
ako aj podnikajúcich fyzických osôb ustanovených
v zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postupovať podľa
platných právnych predpisov a ukladať za porušenie
povinností sankcie.
Kpt. Ing. Eva Orlická

Po skončení rockového festivalu, ktorý sa konal
23. augusta na Slnečných jazerách, bol podľa
náčelníka Mestskej polície Vladimíra Rybírika
čoskoro v rekreačnom stredisku a uliciach mesta kľud. Vďaka spolupráci so štátnou políciou
dokázali podľa neho menšie šarvátky na inak
pokojnom festivale upokojiť. Organizátorov oboch
diskoték, ktoré sa konali v seneckom amfiteátri
v prvej polovici augusta, museli mestskí policajti
upozorniť na prekročenie povolenej doby konania
podujatia. Ani v jednom prípade nezaznamenali
výtržnosti.
(kd)

V škodovke prevážal utečencov
z Bangladéša

Po prenasledovaní zastavila polícia škodovku 120
s trnavskou poznávacou značkou pri Červenom
Majeri. Vodič z Čataja v aute prevážal troch cudzincov z Bangladéša bez cestovných dokladov.
Vyšetrovanie ukázalo, že šikovný vodič počas
noci stihol previezť ešte štyroch cudzincov, ktorých sa napokon tiež podarilo vypátrať. Za prevoz
cudzincov mal zinkasovať odmenu.
(red)

O nás v médiách
„Odbahnenie jazier unikátnou metódou,
ktorá využíva čistenie mikroorganizmami,
bude stáť asi stodvadsať miliónov korún.
Táto technológia sa použije na Slovensku
prvý raz.
Už teraz sme však finančne pripravení na
dvadsať - až tridsaťpercentnú spoluúčasť
na projekte.“
Primátor Senca Karol Kvál
pre denník Pravda (25.7.2003)
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D O K E D Y ?

Diery na cestách
Podľa ohlasov našich čitateľov číhajú na seneckých cestách všakovaké nástrahy. V minulom čísle sme upozornili na chýbajúce označenie mesta
Senec, ktoré už Slovenská správa ciest (SSC)
namontovala. Otvorená kanálová šachta na Fučíkovej ulici však navyše ohrozuje predovšetkým
chodcov. Zatiaľ tam dali pracovníci Mestského
úradu v Senci mechanické zábrany z plechu.
Okamžitú nápravu údajne komplikuje dovolenkové obdobie. Na uzavretie čakajú tiež šachty na
ulici SNP, ktorú ako štátnu komunikáciu spravuje
SSC.
(kd)

Takto to vyzeralo na mestskej komunikácií...

Nitriansky: Vstupom do Gulášky
porušíte minimálne dva zákony
Ing. Karol Nitriansky je správcom konkurznej podstaty
Kameňolomov a štrkopieskovní, š.p. Trstín. Znamená
to, že je de facto správcom Hlbokého jazera (Gulášky). Každoročne tu čelí nebezpečnej mase vzájomnej
sa ohrozujúcich ilegálnych rekreantov. Proti ich rozmachu dostupnými prostriedkami bojuje. V auguste
poskytol rozhovor pre mestské noviny Senčan.

2003. Vlani som bezpečnostné opatrenia v lokalite
konzultoval osobne s vtedajším riaditeľom okresnej
polície. Už tretí rok je na Guláške SBS-ka. Uverejňujeme inzeráty v médiách, informácie o zákaze sme dali
vyhlásiť mestským rozhlasom. Senčania určite vedia,
že kúpanie je tu zakázané, ale pri takýchto vysokých
teplotách je to problém.

Existujú protichodné informácie o tom, čo sa
na Guláške alebo v jej okolí môže a čo nie...
Kúpajúci sa oháňajú tým, že chcú ísť na svoj
pozemok. Niektorí skútristi tvrdia, že majú
akési povolenia, že majú legálne prenajatú
pláž, atď. Aká je teda pravda?

Aká je presná funkcia SBS-ky na Guláške?

Podľa mojich informácií sú v prípade, že vstúpite do
Hlbokého jazera, porušované minimálne dva zákony.
Banský zákon a zákon o ochrane vôd. V dobývacom
priestore, ktorým Guláška stále je, je kúpanie a prevádzkovanie vodných športov zakázané. Aj keby sa
tu dobývací priestor zrušil, aj tak sa na nej nebude
môcť skútrovať, lebo to ukladá zákon o ochrane vôd.
Každý vodič vodného skútra musí urobiť skúšky, podľa ktorých by mal vedieť, kam so skútrom môže ísť.
Avšak mnohí ľudia, ktorí používajú vodné skútre, na to
nemajú oprávnenie. Ale ako som zistil, to je problém
viacerých jazier v Bratislavskom kraji. Napr. v Čunove
sa z vodného zdroju čerpá voda do siete, ale zákaz
tam ľudia nerešpektujú rovnako. Takže ľudia sa kúpu
v tom, čo neskôr pijú.

Na zákaz kúpania a prevádzkovania vodných
športov na Guláške intenzívne upozorňujete. Dnes
ste o ďalších opatreniach rokovali s primátorom
Senca Karolom Kválom. Na čom ste sa dohodli?

...a takto na štátnej.

Poznáte ulice?
V uplynulých niekoľkých rokoch pribudli
v Senci nielen nové domy, ale aj celé ulice. Kartografi a vydavatelia máp ich ešte
zrejme nestihli zaznamenať, pretože na
orientačných mapách mesta nie sú. Azda
by ich bolo preto vhodné doplniť krátkym
textovým doplnkom, napríklad: ulica J.
Murgaša je pokračovaním Vinohradníckej,
atď. Určite by to pomohlo obyvateľom
i návštevníkom mesta.
Navyše, vedia o nových uliciach hasiči, polícia a lekárska záchranná služba? V auguste totiž lekárska záchranná služba nemohla
nájsť jednu z nových ulíc, pretože ešte nebola uvedená na mape. Možno by stačili tri
listy kompetentných kompetentným. Pri ich
zásahoch už nejde o fazuľky, ale o životy.
Možno aj o váš.
(vš)

Máme tam dvoch mládencov zo Strážnej bezpečnostnej služby (SBS), ktorí budú zapisovať ŠPZ-ky prichádzajúcich áut a budú to nahlasovať polícii. Aby mohli
byť pokutované, treba dohodnúť inštaláciu značiek
zakazujúcich vstup motorovým vozidlám. Keď tam
máte svoj súkromný pozemok, môžete tam ísť pešo.
Plus by sme chceli na prístupové cesty dať veľké kamene alebo prekopať tam ryhu. Už na začiatku sezóny
sme obnovili tabule o existujúcom zákaze, ktoré sa
tam každý rok stratia alebo ich niekto úmyselne zničí.
Máme faktúry na to, že každoročne vynakladáme na
ich obnovu dosť finančných prostriedkov. Umiestňujeme ich vysokozdvižným vozíkom na také miesta,
kde by teoreticky neboli odstrániteľné. Keby sme
ich dali na úroveň očí, behom 24 hodín ich ukradnú.
O pomoc pri udržiavaní zákazu žiadame každoročne
mestskú a štátnu políciu, tento rok listom z 21. mája

SBS sa nám zaviazala zabezpečiť systém bezpečnostných služieb pre nepretržitú fyzickú ochranu nášho
neoploteného areálu a majetku, zabezpečiť nenarušiteľnosť priestoru. Čiže SBS-kár by mal upozorniť
vodiča vodného skútra, ktorý fyzicky skladá na jazero
čln. A to na 5-kilometrovom obvode jazera.

Prevencia je, zdá sa, málo účinná...
Musíme urobiť všetky dostupné opatrenia na to, aby
sme divokej rekreácii zamedzili. Aj keď ľudia pohybujúci sa v okolí Gulášky, môžu tvrdiť, že pozemok, na
ktorom stoja, majú prenajatý. A pokiaľ sú na prenajatom pozemku, nedopúšťajú sa žiadneho priestupku.
Súkromník má právo na vlastný pozemok stúpiť, ale
nemá právo z neho vyštartovať na jazero. Ale keď sa
kúpete vo vode, kto vás v tej vode identifikuje?

Máme podľa vás na Slovensku, kde slovo „zákaz“ je pre ľudí len abstraktným, nič nehovoriacim pojmom, nejaké efektívne riešenie?
Všimol som si, že aj okolo Senca vznikajú ďalšie
dobývacie priestory, a preto tu ťažkosti s nekotrolovanou rekreáciou budú podľa môjho názoru narastať.
Z toho dôvodu by bolo vhodné vyčleniť policajtov na
udržiavanie poriadku na jazerách, prípadne ich vyškoliť a technicky zabezpečiť. Čo sa týka skútrovania,
vyhnaním skútristov z jedného miesta sa problém len
presunie na iné jazero. Podľa môjho názoru vodičom
vodných skútrov treba vyjsť v ústrety a vyčleniť pre
nich v Bratislavskom kraji jednu veľkú vodnú plochu.
Tam by mohli nájsť aj rôzne atraktívne služby.

Aké máte informácie o tzv. súkromnej pláži, ktorú
si na brehu Gulášky istá skupina ľudí upravila?
SBS-károm sa preukazujú nájomnou zmluvou na
pozemok. Aj keď prenajímateľ by si mal byť vedomý,
že to môže prenajímať len v súlade s využitím lokality.
Keďže je to vedené ako rola, nájomca by to mal prevádzkovať maximálne na poľnohospodársku činnosť.

Ďakujem za rozhovor.

Kristína Dugovičová
(viac na tému Guláška na s. 6-7).

Suveníry – úzkoprofilový tovar?
Aké suveníry si môžu v Senci a na Slnečných jazerách
turisti kúpiť? Špecializovaný obchod so spomienkovými predmetmi v Senci neexistuje. Správa cestovného ruchu (SCR) na to využíva všetky svoje recepcie
v areáli rekreačného strediska a Turistickú informačnú kanceláriu (TIK) v centre mesta. Najpredávanejším
artiklom bola dosiaľ mapa Senca. Podľa pracovníčok
TIK sa po suveníroch návštevníci nezháňajú. Obľubujú
predovšetkým to, za čo nemusia zaplatiť. SCR distribuuje zdarma predovšetkým písomné propagačné
materiály a predáva pohľadnice. Karty súkromných

tvorcov si však turisti môžu kúpiť aj v meste – najmä
v novinových stánkoch, ale vidieť ich je aj v iných
obchodoch. Reštaurácie s takýmto tovarom nedisponujú. S novým druhom suveníru prišla v Senci na trh
jedna cestovná kancelária, ktorá sídli priamo na Lichnerovej ulici. Nechala vyhotoviť trička a poháre s originálnym seneckým motívom alebo ručne vyrobené
senecké pohľadnice. Ako sa predávajú, označil majiteľ
cestovky za „obchodné tajomstvo“. Prezradil však, že
turisti tvoria 50 percent kupujúcich, zvyšok sú samotní Senčania.
(kd)

SENČAN č. 8/2003

5

Prístupové cesty k bytovkám kvalitnejšie
Pre nedostatok finančných
prostriedkov sa obyvatelia sídliska Stred v Senci
načakali, kým im upravili
prístupové cesty do svojich
domovov. V uplynulých
mesiacoch Mestský úrad
(MsÚ) v Senci konečne
pristúpil k ich rekonštrukcii.
Na Hurbanovej ulici vymenil
podložie, vyvýšil šachtové
poklopy a nanovo spevnil
plochu. Cestu pred vchodmi
do činžiakov napojili stavbári
na parkovisko pred okresným úradom, aby nevznikli
strmé prechody. „Po ukončení týchto prác rozvinuli
obyvatelia činžiakov aktivitu skrášľovania si
okolia. Požiadali nás, či by si z druhej strany
nemohli osadiť zatrávňovacie tvárnice, ktoré
by slúžili ako núdzové parkovisko. V tejto
lokalite je strašne málo parkovacích miest
a tieto spevnené plochy by si vybudovali
na náklady správcu majiteľa bytov,“ uviedol
Karol Czére z odboru životného prostredia

na MsÚ v Senci. Zeleň v predzáhradkách bude
na sídlisku zachovaná. Čerstvé trávniky chránia
pred zaparkovaním áut mechanické zábrany.
Rekonštrukcia cesty stála 480 tisíc Sk. V rámci
tejto objednávky rozšírila dodávateľská firma
prístupovú cestu k neďalekým bytovkám na ulici
SNP. „Je to nový dodávateľ, chcel sa nejakým
spôsobom zviditeľniť na území mesta a dokázať
to, že aj menšie firmy vedia vykonať práce v požadovanej kvalite,“ povedal Czére.
(kd)

K U R I O Z I T A

Turista čistil jazerá
Pod termínom oddych nechápu všetci dovolenkári to isté. Väčšina turistov sa na Slnečných jazerách oddáva relaxu na pláži, v bufete
alebo vyráža na cyklotúru. Václav Kratoška
z Černovíc (okres Pelhřimov) sa hneď na druhý deň, ako prišiel do Senca, pustil do čistenia
vody na Slnečných jazerách - Juh. Správa
cestovného ruchu (SCR) v Senci na južnom
cípe jazera kosí riasy špeciálnym strojom pred
a počas turistickej sezóny. Začiatkom augusta
inšpirovali pána Kratošku k pomoci pri čistení
plávajúce rastliny. Hrable mu k tomu zapožičali upratovačky z neďalekého hotela.. Pravidelne počas týždennej dovolenky revitalizoval
jazerá, pokiaľ dočiahol. Kopce rastlín odnášala každé dva dni multikára SCR. Českému
turistovi sa za malý krok k veľkej veci prišiel
v mene mesta poďakovať prezident Spolku
seneckých podnikateľov Ing. Tibor Tóth. Do
Senca sa pán Kratoška chystá na dovolenku
vrátiť.
(kd, tt)

Ďalšie parkovacie miesta v Senci
Bahennú mláku na rohu Námestia 1. mája
a ulice SNP spôsobovala porucha vodovodu.
Zistili to pracovníci Mestského úradu v Senci
až pri prieskumných prácach, ktoré vykonali
kvôli pripravovanej výstavbe spevnenej plochy. Najprv si na oddelení životného prostredia mysleli, že príčinou mláky sú neodtekajúce dažďové vody. Správca vodovodu závadu
odstraňoval asi týždeň, na ploche vybudovalo
mesto parkovaciu spevnenú plochu s možnosťou odstavenia vozidiel.
(kd)

Cyklochník je nereálny, cyklotrasa áno
Mestá Senec a Pezinok čoskoro prepojí cyklotrasa. Povedie cez Viničné a nadviažu na
ňu prepojenia na Slovenský Grob, Šenkvice,
prípadne Pernek. Nepôjde však o cyklochodník, ktorý by so špeciálnou spevnenou
komunikáciou stál minimálne 17 miliónov
(pokiaľ počítame len 1 milión Sk na výstavbu
1 km vyasfaltovanej cesty). Miestna cyklotrasa medzi dvoma okresnými mestami využije
bežný spôsob značenia na existujúcich
poľných a lesných cestách. „Je tu hustá sieť
týchto ciest, ktoré vedú z Pezinka cez Viničné
až do Senca. Druhá cesta ide cez šenkvický
háj,“ povedal pre Senčan autor projektu Peter
Wittgrúber. Na pezinskej strane už doriešili
trasu s vlastníkmi pozemkov a vytýčili ju.
Čaká sa, kým túto prípravnú fázu dokončí
Senec. Podľa Petra Wittgrúbera sa v súčasnosti na vybudovanie trasy združujú finančné
prostriedky. Mesto Pezinok berie ako iniciátor
projektu väčšinu nákladov. Dohromady ráta
rozpočet cyklotrasy s približne 40-tisícmi Sk.
„Na oficiálne značenie využijeme stromy, na
miestach, kde to nebude možné, postavíme
stĺpiky. ´Šípkovanie´ bude prebiehať na báze
dobrovoľníkov z Pezinka, Senca a Viničného,

ktoré je do veci zaangažované zásluhou jeho
aktívneho starostu,“ vysvetľuje ďalší postup
autor myšlienky. V priebehu jedného dňa
rozvezie podľa neho objednaná firma stĺpiky
a zabetónuje ich. Dobrovoľníci sa rozostúpia
po trase na vopred pripravené ukazovatele,
ktoré ošípkujú a dotvoria. Trasa s riadnym
značením by mala byť pre cykloturistov pripravená už v septembri. Pezinčania plánovali
skorší termín, ale administratívne úkony zámer
zabrzdili. S myšlienkou ďalšej služby pre cyklistov prišiel Pezinok, ktorý zabezpečuje celú
logistiku. V súčasnosti pripavuje propagačné
materiály pre domácich i zahraničných návštevníkov. „Pre mesto Pezinok je cyklotrasa
dôležitá, lebo k nám chceme dotiahnuť turistov zo Senca,“ povedal P. Wittgrúber, ktorý
je aj poslancom Mestského zastupiteľstva
a pracovníkom Metského múzea v Pezinku.
Cykloturistika dosahuje v posledných rokoch
„boom“. Podľa pracovníčok Turistickej informačnej kancelárie v Senci prichádza množstvo, najmä českých, rekreantov do Senca
a odtiaľto podniká cyklotúry do okolia.
Kristína Dugovičová

Hazardéri na streche
Porušili dvaja muži na fotografii základné
bezpečnostné predpisy? Na „Salámke“
zhadzovali plechové pláty zo strechy jedného činžiaku. Bez toho, aby páskou alebo
iným spôsobom vyznačili priestor dopadu.
Kedykoľvek im mohli popod bytovku vbehnúť prázdninujúce deti. K hazardérstvu
v priamom prenose nás cez leto privolali
naši čitatelia.
(kd)
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Dokončenie zo s. 1
zo žiadneho miesta nemohol dostať skúter do
vody. „Správcu konkurznej podstaty sme nakontaktovali na dodávateľa stavebných prác,
ktorý má príslušné mechanizmy a nie je ďaleko od jazera, aby sa usporili náklady za dopravu,“ povedal pre Senčan Karol Czére z oddelenia životného prostredia na Mestskom úrade
v Senci. „Zoznámili sa s celým objektom,
presne si vytýčili hranice, kde sa mali robiť jednotlivé úpravy a prekopávky.“ Skôr než došlo
k činu, zdržalo správcu konkurznej podstaty
preverovanie na banskom a katastrálnom
úrade, či je uskutočniť terénne úpravy vôbec
oprávnený. Situácia na Guláške je zo všetkých
možných hľadísk komplikovaná.

Skútre na Gulášku (momentálne) nepatria
Vodné skútre sa na Guláške preháňať nemôžu
v žiadnom prípade. Za prvé: Guláška je dobývací priestor uzavretý pre verejnosť. Za druhé:
aj keby ťažobným priestorom nebola, zákon
o vodách z roku 2002 priamo zakazuje skútrovanie na odkrytých pozemných vodách a teda
aj na štrkoviskách. Len dotyčný krajský úrad
môže po prerokovaní so Štátnou plavebnou
správou (ŠPS) udeliť výnimku, resp. priamo
vydať všeobecno-záväznú vyhlášku, ktorou
by upravil používanie vody na plavbu - pre
športovú činnosť. V minulom roku uviedla
ŠPS v jednej zo svojich vyhlášok z roku 2002,
že skútrovanie je povolené na určitých úsekoch Dunaja a v prípade uzavretých vodných
ciest spomenula tieto výnimky: na vodných
nádržiach Oravská priehrada, Ružín, Zemplínska Šírava, Nitrianske Rudno, Trenčianske
Biskupice, Nosice, Liptovská Mara a Dolné
Kočkovce.

Štvrtok: deň mimoriadnych
opatrení
Len čo vo štvrtok 14. augusta prišlo k prístupovým cestám ku Guláške auto, muselo
radiť spiatočku. Na ceste ho čakal vykopaný
kráter. K nadštandardným opatreniam, ktoré
by zamedzili prístup k jazeru autami, pristúpil
vo štvrtok 14. augusta správca jazera Kame-
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vodnú hladinu a vyzvali skútristov, aby odišli.
Zadržali siedmich majiteľov vodných skútrov,
podľa policajných zdrojov sa vodiči na jazere
dopustili priestupku. Polícia zistila, že tri plavidlá neboli registrované a dvaja skútristi nemali
oprávnenie na riadenie člna.

Vzťah mesto Senec – Guláška

ňolomy a štrkopieskovne, š.p. Trstín v spolupráci s Mestským úradom v Senci. Na jednom
mieste sa im kvôli uloženým kvádrom nepodarilo vyhĺbiť jamu, provizórne tam odstavili auto
s SBS-károm, aby zahatali prístup motorovým
vozidlám.
Počas dňa sa vykryštalizovala účinnosť
opatrení. Civilisti, ktorí sa prišli do jazera na
vlastné nebezpečenstvo osviežiť, si svoje vozidlá odparkovali na poli a napriek tabuliam
o zákaze kúpania pokračovali v rekreácii ďalej. Akonáhle pristúpil k SBS-károvi džíp so
skútrom, ten svoju „embéčku“ posunul ďalej
a pustil skútristu, ktorý sa dožadoval vstupu
na svoj prenajatý pozemok - na „súkromnú
pláž“.

Vzhľadom na to, že Guláška je banským dobývacím priestorom a dookola sa rozprestierajú súkromné pozemky, zástupcovia mesta
Senec tu majú obmedzené kompetencie
udržiavať verejný poriadok a nie je to ani
ich povinnosťou. Hlboké jazero dokonca ani
neleží výlučne v katastri mesta Senec. Časť
jazera sa nachádza v chotároch obcí Kráľová
a Réca. Určiť presné hranice medzi katastrami
je komplikované.
Pod jazerom sú pozemky štátneho podniku
Kameňolomy a štrkopieskovne Trstín a súkromných vlastníkov. Ich súhlasom sa musel

Páky proti ilegálnym skútristom
drží v rukách polícia
Správcovia slovenských jazier, z ktorých sa
skútre podarilo vytesniť, často spolupracovali
s políciou. Obmedzené kompetencie mestských policajtov či príslušníkov strážnych
služieb sú na majetných majiteľov a vodičov
skútrov prikrátke. Správca konkurznej podstaty Kameňolomov a štrkopieskovní, š.p. Trstín
Ing. Karol Nitriansky potvrdil, že v júni povolili
realizovať na Hlbokom jazere záchranné cvičenia a práve počas dní, kedy mali okresní
hasiči v spolupráci s políciou naplánovanú
akciu, sa skútre z vodnej plochy stiahli.
Proti divokému skútrovaniu na Guláške aktívnejšie zasiahla štátna polícia po tragickej zrážke skútra s plavkyňou. Na jazere vykonali kukláči raziu. Vyplávali na motorových člnoch na

podnik preukázať, keď tu v sedemdesiatych
rokoch začal ťažiť. Okolo Gulášky dnes nájdeme stovky parciel, ktoré sú takisto v súkromných rukách. Ako všade na Slovensku, aj tu
ide častokrát o úzke pásy rôl. „Keby sa tam
vedľa seba postavili všetci majitelia, vytvorili
by okolo jazera ´čínsky múr´,“ hovorí šéf oddelenia životného prostredia na MsÚ Karol
Czére. Niektorí vlastníci o svojom vlastníctve
podľa neho ani len netušia, pretože ich pozemky nie sú prededené.
Vlastník alebo nájomca súkromného pozemku na ňom nesmie automaticky podnikať
akékoľvek terénne úpravy. Na tie potrebuje
zo zákona stavebné povolenie, ktoré však
v súčasnosti nezíska. Vzhľadom na to, že
podľa Územného plánu mesta Senec nie je
senecká lokalita okolo Gulášky vedená na
rekreačné účely.
Každé bezpečnostné opatrenie vedenia mesta
Senec v tejto lokalite ide nad rámec ich povinností. Ak sa tak v spolupráci so správcom
jazera predsa len rozhodne, musí podstúpiť
(časovo) náročnú administratívnu prípravu.
Predovšetkým zistiť, či sú terénne úpravy na
vytipovanom mieste vôbec právne možné.

SENČAN č. 8/2003
Škodia skútre na jazere životnému prostrediu?
Vodné skútre sú dnes riešené tak, aby neškodili, používajú špeciálne pohonné hmoty.
Uviedla pre Senčan Anna Gaálová z Ministerstva životného prostredia SR. Samotní
vodiči vodných skútrov sa o ich škodlivosti
na životné prostredie s vami nebudú baviť
alebo potvrdia, že ich plavidlá poháňajú
ekologické palivá. V praxi to však ťažko skontrolovať. Niektorí environmentalisti oponujú
tým, že akékoľveke oleje, ktoré sa dostávajú
do jazera, prenikajú do spodných vôd. Ďalším
zdrojom však môžu byť aj opaľovacie krémy,
ktorými sa natierajú kúpajúci.

O ekologickom dopade vodných skútrov na
Gulášku sa po Senci šíria fámy. Na dne jazera
sa vraj začínajú vytvárať vrstvy olejových fľakov. Zástupca potápačského klubu ATOL Ľudovít Galovič nám potvrdil, že v asi 9-metrovej
hĺbke potápači spozorovali akoby vznášajúci
sa mak, čo by mohlo pripomínať olej. Myslí si
však, že ide skôr o jednu z foriem siníc, ale to
by podľa neho mali posúdiť biológovia.

Bude sa na Guláške znova
ťažiť?
Podľa správcu konkurznej podstaty štátneho
podniku Kameňolomy a štrkopiesky Trstín
(správcu Gulášky) Ing. Karola Nitrianskeho
sa v súčasnosti snažia jazero majetkovo-právne vysporiadať, čo by podľa neho
nemalo trvať viac než rok. Potom sa pokúsi
nájsť spoločnosť, ktorá by na Guláške dokázala ťažiť štrkopiesok ďalej – nachádza sa
tu údajne ešte viac než 600 tisíc ton zásob
štrku. Ak sa preukáže, že nikto o ďalšiu ťažbu nemá záujem a vypracuje sa a zrealizuje
finančne náročný likvidačný plán, banský
úrad môže z Gulášky odstrániť visačku dobývacieho priestoru. Pokiaľ tu bude chcieť
niektorý investor vybudovať rekreačný areál,
bude sa musieť ozbrojiť mimoriadnym finančným kapitálom a trpezlivosťou. Miliónové
investície si bude vyžadovať úprava brehov
či vybudovanie inžinierskych sietí. Čaká ho
komunikácia s poslancami troch obecných
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zastupiteľstiev, ktorý rekreačné využitie
územia budú musieť odsúhlasiť (pritom blízko
lokality Gulášky je už dnes priemyselná zóna).
A najmä – podľa všetkého bude musieť čeliť
prehnaným finančným požiadavkám súkromných vlastníkov pozemkov okolo jazera, ktoré
by chcel odkúpiť. Vznik rekreačného areálu
na Guláške – ak nie je utópiou, tak minimálne
bude vznikať veľmi obtiažne.

Pravidlá skútrovania
na Slovensku
- Vodné skútre musia mať poznávacie znaky dobre čitateľné. Znaky musia byť min.
60 mm vysoké, tlačené tmavým písmom
na svetlom podklade alebo naopak.
- Vodca skútra musí vlastniť preukaz spôsobilosti vodcu malého plavidla.
- Pri páde jazdca musí motor automaticky
zastaviť alebo nastaviť sa na základné
otáčky pričom plavidlo musí opisovať kruhovú dráhu.
- Prevádzka vodných skútrov je možná
len v čase od 9:00 do 18:00 hod. Pre
jednotlivé úseky môžu byť určené aj iné
časové obmedzenia, prípadne obmedzené rýchlosti.
- Vodca aj spolujazdec sú povinní mať počas plavby záchranné vesty.
- Vodné skútre môžu byť spúšťané na
vodnú plochu a vyťahované len na spevnených prístupových miestach.
- Vyčlenené vodné plochy budú bójami
vyznačené tam kde nie je dostačujúce
umiestnenie tabule na brehu.
- Na vyčlenených vodných plochách nesmú vodcovia plavidiel svojim spôsobom
jazdy nikoho ohrozovať, obmedzovať
ostatných účastníkov plavby a iné plavidlá,
poškodzovať brehové a regulačné stavby,
plávajúce alebo stabilné zariadenia, plavebné znaky a pobrežnú vegetáciu. Vodcovia plavidiel musia včas a v požadovanej
miere znížiť rýchlosť svojich plavidiel a pri
stretávaní dodržiavať dostatočný odstup,
ktorý nesmie byť medzi nimi menší ako
10 m.
(podľa Plavebného opatrenia č.27/2002
pre prevádzku vodného lyžovania a vodných skútrov na slovenských vodných
cestách, ktoré vydala Štátna plavebná
správa)

Pripravila Kristína Dugovičová

Mestečko naše
prekrásne... 5. deň
Ranná horúčava dopadla aj na základný tábor
– Amur, odkiaľ vyráža náš turista na potulky Sencom. Obrazy zo Slnečných jazier už dávno nosí
vo svojom srdci, ktoré si, samozrejme, nenechá
len tak zobrať...
Opúšťa areál jazier a nestačí sa čudovať ako
za objektom Los Drutechnos stúpa hustý čierny
dym. Zvedavosť je veľká motivácia priblížiť sa
k domu so záhradou, kde pán domáci páli odpad a staré pneumatiky. Súčasne prichádza aj
mestská polícia, ktorá „zavoňala“ tento fenomén
a všetci vyplešťujú oči na 3-metrové plamene.
Toto prírodné divadlo bez vstupného zmrazilo aj
mužov zákona, ktorým sa okrem očičiek ligotali aj
odznaky na uniforme.
Nevedno čo sprevádzalo po celý čas túto atrakciu,
pretože ani bloková pokuta neodradila domáce
prihodiť ďalšie pneumatiky.
Turisticko – kúpeľným mestečkom Senec sa začal plaziť čierny dym, čo potešilo hlavne deti na
Lichnerovej ulici. Dym vykresľoval na oblohe tie
najúžasnejšie obrazce. Po skončení predstavenia
je každý spokojný, vlastne ani o nič nešlo...
O niekoľko ulíc ďalej je ohromený silným zápachom ošípaných, ale ešte netuší, že na konci
jednej záhrady sa tlačí v chlieviku o 15-20 kusov
prasiatok. Úžasná myšlienka! – hovorí si, pretože
keď sa viac dobrých vecí skĺbi, ako napr. turizmus,
kultúra a živočíšna výroba, a to všetko pod jednou
strechou – „klobúk dole“.
Hneď doobeda takéto zážitky... skutočne neobyčajná krajina, ktorá ponúka neobyčajné veci...
ako aj mentalita, ktorá mu je neustále sympatickejšia, ako aj šarm, odvaha, ktorou sa tieto veci
realizujú.
Smelo si ďalej vykračuje po seneckých uličkách
pískajúc a pozorujúc spleť drôtov vo vzduchu.
Nemôže nezabudnúť na odkaz V.I.Lenina: Elektrifikácia + socializmus = ... alebo nejako podobne.
Čarovné zákutia seneckých ulíc nenechajú na seba
dlho čakať, neustále sa vynárajú a náš hosť ich už
nestačí ani vnímať. Napr. Vajanského ulica ho
úplne nadchla s rušným životom, autami a hore-dole behajúcimi ľuďmi. Trh objavil náhodou a celý
šťastný si poskakuje – čím je znovu obdivovaným
maskotom. Obrovský priestor trhu je srdcom
Senca, kde je telesný kontakt k spoluobčanom
a turistom prioritou lokality!
Po kúpe mrkvy (tradícia) sa ocitá malým prechodom na Lichnerovej, ktorá skutočne žije.
PUKANCE PUKAJÚ, NEHNUTEĽNOSTI MENIA
MAJITEĽOV, BANKY KASÍRUJÚ, MOTORKÁRI SA
PREDVÁDZAJÚ S BLONDÍNKAMI, KTORÉ CHODIA
VENČIŤ DO MIESTNEJ KAVIARNE.
Ach, aká to pohoda, ktorú vie Senec aj v týchto
poobedňajších hodinách ponúknuť. Amurcovi sa
už nechce nikam, zapúšťa korene v Lagúne, odkiaľ
je výhľad na všetko a na všetkých.
Celebrity Senca začali ťahať smer jazerá, Zitka
s úsmevom prináša drink, Slnko kreslí stále dlhšie tiene a náš Amurec si znovu odnáša zážitky,
na ktoré tak skoro nezabudne.
Peter Sedala
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A N K E T A
Na Lichnerovej ulici sme v horúci augustový
podvečer oslovili niekoľkých Senčanov, aby
sme sa ich spýtali, ako vnímajú pešiu zónu
v centre mesta.

1. Ako hodnotíte súčasný stav pešej
zóny na Lichnerovej ulici?
2. Mala by sa podľa vás pešia zóna rozširovať? Ako oceňujete to, že bola zo
strany gymnázia skrátená?
Adrián, študent:

1. Je tu veľa policajných áut, jazdia tu viac
než ostatné, ale nechutnejšie, agresívnejšie.
Vlastne všetci, ktorí poznajú policajtov, sa
dostanú na pešiu zónu autom. Premávajú sa
tu aj motorky, babety, bicykle... Chýba tu samostatný chodník pre cyklistov a korčuliarov,
ale to je problém celého mesta. A hlavne je
tu málo zelene. Je to tu ako v Petržalke, ako
betónové mesto. Koná sa tu málo akcií – veď
sa chceme zabaviť, je leto, sú tu turisti, tak im
niečo ponúknime... Ešte tu zostala výzdoba
z karnevalu - ako keby sme boli v nejakom autobazáre, v cirkuse. A je tu málo lavičiek a tiež
pitiek. Keď sú, buď striekajú alebo nefungujú.
2. Pešia zóna by mala reprezentovať mesto.
Nech ju udržujú, nech sem nepúšťajú autá.
Celé by to malo byť pešou zónou, nech sa
ňou ľudia dostanú až na Slnečné jazerá. Nech
vytvoria niekde parkovacie miesta, kde by si
mohli ľudia auto nechať. Teraz na konci Lichnerovej ľudia parkujú, každý si tam jazdí, ako
chce. Raz tam niekto niekoho zrazí.

Anna, domáca opatrovateľka:

1. Pohyb áut je tu veľký a ten
by sa mal obmedziť. Hlavne
vzadu pri Kaktuse, tam lietajú
aj na motorkách ako blázni.
Poriadok záleží od ľudí.
2. Mala by to byť celé pešia zóna, až po posledný barák. Zakázala by som autá, nehovorím - zásobovanie do obchodov áno, ale autá
a motorky nie. V Bratislave auto po pešej zóne
neprejde ako tu. Ale trebárs ani v Trnave, ani
v Nitre...

Okolodúci:

1. S čistotou to nie je až také zlé, ale skôr by
som povedal, že niekedy tu motorky lietajú

Cez leto sa v meste
polievalo každý deň
Podmienky polievania verejnej zelene
v Senci sú podľa Ing. Viery Kolozsváriovej
z Verejnoprospešného podniku (VPP), a.s.
Senec výsledkom komunikácie medzi mestom a dodávateľským VPP. „Ja zastupujem
firmu a predsa budem protežovať, že stromy
a kvety potrebujú vodu každý deň. Hoci je to
potrebné, môžu a nemusia mi uveriť,“ uviedla. Za komisiu životného prostredia prízvukuje jej predseda Ing. Ján Maglocký, že radšej obmedziť kosenie, ale na polievaní šetriť
v žiadnom prípade netreba. Zamestnankyňa

neohľaduplne voči deťom. Ako keby nemali
žiadnu ohľaduplnosť voči druhým.

viem, z tých sedení, ktoré zaberajú chodníky,
žiadne nájomné nemá.

Jarmila (majiteľka
obchodu), Miroslava (mamička na
materskej):

Marián, stavebný inžinier:

1. Veľmi zle. Čistota
je dlhodobo hrozná,
ale to je podľa mňa
v ľuďoch. Viete, tu čo
vidíme - odhodí papier a vôbec nemá zábrany, že sú tu všade aj smetné koše. Bordel je
v tomto Senci. Tu by vôbec nemali chodiť autá,
najmä tam vzadu je to hrozné. Neviem, z akého dôvodu to otvorili... Keď to mala byť pešia
zóna, nech je to celé pešia zóna.
2. Asi by sa mala rozširovať. Pešia zóna je tu
kvôli malým deťom, ktoré sa človek pomaly
bojí pustiť von.

Občan Senca:

1. Čistota sa oproti minulému
roku zlepšila. Tento rok je
to slušné, zametajú tu, som
spokojný.
2. Určite by sa mala pešia
zóna rozširovať, ale tam vzadu to údajne spravili kvôli požiarnikom...

Ján, na materskej dovolenke:

1. Senčanom som takmer dva roky, ale bolo
to aj lepšie zo začiatku. V zime to bola veľká
hrôza s tými kamienkami, sypala sa jedna
vrstva na druhú, nakoniec už tu toho bolo
toľko, že cesta bola možno zdvihnutá o pol
metra. A vlastne, z čoho mali deti najväčšiu
radosť, že sa tu mohli sánkovať a mohli ich
rodičia ťahať na sánkach, tak to bolo týmto
umŕtvené, Teraz je to v pohode. Ďalšia vec:
veľa vecí tu chýba – jedna podstatná sú fontány na pitie. Boli tu, fungovali, nefungujú. Práve
v tomto teplom lete by sa to zišlo opraviť. Ale
asi to ani nie je na pláne!
2. Teraz je pešia zóna akurát, už by som to
neskracoval, ani nepredlžoval. Vlastne už by
to nebolo ani kam predĺžiť.

M.Š.:

1. Čistota na Lichnerovej je. Ale takisto aj pohyb áut s ľuďmi, ktorí by tu chodiť nemali, ale
všetci vieme, že asi majú prednostné práva.
2. To ani neviem, že sa to skrátilo. Skôr mi
prekážajú všelijaké reštaurácie so sedením,
ktoré musím celé obchádzať. Mesto, pokiaľ
VPP v auguste potvrdila, že sa počas horúceho leta polievalo, s výnimkou daždivých
dní, stále. Jeden deň prejde podľa jej slov
polievacie auto pešiu zónu, ďalší deň zavlažuje nové výsadby na sídliskách. Aj dreviny,
ktoré si vysadili sami Senčania, starajú sa
o ne, ale také množstvo stromov by „krhlovať“ nezvládli.
(kd)
„Najväčší problém bude asi v tom, že u nás
sa nepolieva a čaká sa len, kedy zaprší a to
je zle. Tráva schne, stromy to ešte ako tak
zvládajú, ale tiež by im nezaškodilo trošku
vlahy. Ak to ale poviete niekomu, kto to má
kvázi na starosti, tak povie, že na to nie sú
financie. Ale na čo vlastne sú?“
@Roman, 24 rokov, Senec

1. Autá by tu chodiť nemali.
S výnimkou nejakej obsluhy,
ale to sa tiež dá ako všade inde
nejakou hodinou limitovať.
Teraz, cez sezónu, s čistotou
problém ani nie je, skôr na jar
dlho trvalo, kým sa to po zime
vyčistilo. Ale pešia zóna by mala byť čistá,
mala by to byť výkladná skriňa Senca.
2. Myslím, že je dobré, že sa to skrátilo, lebo
tá posledná časť nebola ... ani nie, že funkčná,
ale skôr sú tam prevádzky, ku ktorým sa treba
dostať autom – ako lekáreň a iné obchody.
Dĺžka pešej zóny je dostatočná, skôr by to tu
bolo treba nejako využiť. Vo svete slúžia pešie
zóny na to, že človek ide z obchodu do obchodu, sú tam fontány, oddychové lavičky... Skôr
v tom by som videl rezervy.

Alexander, dôchodca:

1. Všetci sme rozčúlení, že
práve teraz v sezóne, keď
je strašne veľa ľudí, hlavne
detí, tadeto chodia krížom-krážom motorky do piatej-šiestej, ale aj do ôsmej-deviatej hodiny večer neuveriteľnou rýchlosťou.
A spústa áut, o tom už ani nehovoríme. To už
podľa nás nie je pešia zóna! Voľakedy tadeto
skutočne chodili policajti – mestskí aj štátni.
Teraz tu nevidíte nikoho. A vandali, čo tu robia,
to ma vie najviac naštvať... Obyčajne sú ráno
kvetináče prevrátené a zničené. To sa nedá
nájsť ten, kto to robí?! Nikto nechce mať nepriateľov, jedine tak si to viem predstaviť. A za
ďalšie – tá opacha, čo je pred amitou, tá malá,
napoly rozbitá tribúna, prečo to nie je preč? Už
je tu niekoľko mesiacov? Čistota a poriadok je,
ale nepáči sa mi, že piati, šiesti chlapi chodia
s metlami spolu. To by bolo treba rozdeliť - dvaja urobíte tento úsek, dvaja tamten úsek. A nie
aby chodili pokope a dohromady neodviedli
žiadny výkon.
2. No teraz je to skrátené... Ale keď to bude
robené takýmto spôsobom, pešiu zónu nie
je treba predĺžiť. Alebo najlepšie zrušiť! Bol
som v Žiline, Košiciach, kam na pešiu zónu
nemohli chodiť ani bicyklisti a autom už v žiadnom prípade. A zásobovanie bolo dodržané
v určených hodinách.
(kd)

Ponúkam
na prenájom
novovybudovaný
priestor
(63 m2 )
na Mierovom
námestí
v Senci.
Tel.: 0903 424 603

SENČAN č. 8/2003

9

Malokarpatské vína v Senci
Turistická sezóna mala o atrakciu viac. Združenie Malokarpatská vinná cesta prinieslo do
„nevinárskeho“ Senca 25. až 27. júla krásu
degustačného okamihu. Počas letných dní
mohli návštevníci seneckej reštaurácie U kráľovskej koruny zadarmo okoštovať 40 vzoriek
vín Malokarpatskej oblasti a porovnávať ich
kvalitu. Zo svojich pivníc ich na 1. ročník
Malokarpatských vín v Senci priviezli desiati,
zväčšia pezinskí výrobcovia. „Senec spadá
pod Malokarpatskú oblasť, ale máme tu len
dvoch výrobcov. Stále sa nám to zdá málo,
na zvýšenie propagácie trhu tejto oblasti je
žiaduce robiť niečo na vyššej úrovni,“ vysvetľoval význam prezentačnej prehliadky vín
spojenej s predajom predseda organizačného
výboru a vinársky inšpektor Ing. Peter Prokop.
Najviac do pincešorskej reštaurácie tiahli laickí degustátori, z toho veľa dovolenkárov. „Bolo
tu viac neodbornej verejnosti, ktorá sa našich
tradičných výstav nezúčastňuje. Smerujeme
k verejnosti, v podstate sa zvyšuje vinárske
povedomie, ľudia začínajú rozlišovať dobré
vína od zlých,“ komentoval seneckú prehliadku vín jeden z vystavujúcich producentov
Ing. Ľudovít Žofiak z Pezinka. Vystavovateľka
Katarína Gažiová zo spoločnosti Pegas Častá
konštatovala, že ľudia si mohli uvedomiť, že sa
v oblasti vyrábajú pre nich vína a naozaj mohli
okoštovať širokú škálu vzoriek. Podľa predsedu výstavy išlo o vína strednej a vysokej
kvality. Šumivé biele víno od Ing. Jána Hacaja
môže podľa slov Ing. P. Prokopa konkurovať
renomovaným slovenským, ale i európskym
výrobcom. „Včera prišla skupinka turistov

z Moravy, ktorí si prišli na svoje. A Morava má
inú tradíciu, a pochvaľovali si, že – áno, klobúk
dole,“ popisuje ohlasy vinársky inšpektor P.
Prokop. Udalosťou degustačnej sezóny budú
však až novembrové Dni otvorených pivníc
Malokarpatskej oblasti. Očakáva sa prítomnosť približne päťdesiatky vystavovateľov
z miest a obcí od Rače až po Trnavu.
(kd)

Podľa Ing. P. Prokopa sa na výstave
ponúkali vzorky vín strednej a vysokej
kvality.

Vzácne vtáky zahniezdili v seneckej tehelni
Od mája do augus- tvrdí, že by Senčania mali byť na výskyt tohto
ta pobýva v Senci živočícha v meste hrdí a brať naňho ohľad.
vzácny vták - včelá- Environmentalista odporúča, aby priaznivci
rik zlatý. Veľkosťou motocrossu obmedzili v mesiacoch máj až
pripomína
drozda, august tréning v tehelni. Ďalšími rušiteľmi sú
eleganciou lastovič- ľudia, ktorí si sem chodia zastrieľať a terče
ku, štýlom lietania
situujú do blízkosti hniezd. V prípade ďalšej
netopiera – a vydáva výstavby v lokalite by bolo vhodné, keby sa
charakteristický
zohľadnila prítomnosť vzácneho druhu živozvuk „vŕŕ, vŕŕ“. Podľa
čícha (cena jedného kusu včelárika zlatého
predsedu
komisie
presahuje dnes 15 tisíc Sk).
(kd)
životného
prostredia pri
seneckom
mestskom
úrade Ing. Jána Maglockého je Senec
len jednou z piatich – šiestich lokalít
na Slovensku, kde sa včelárik cez
leto vyskytuje. Hoci na okraji mesta
prežije len pár mesiacov, hniezdi tu
a privádza na svet mláďatá. Svoje
miesto si vtáky včelárika zlatého našli
v dutinách stien bývalej seneckej tehelne, ktorú dnes využívajú športovci
na motocrossové preteky. Z hniezd
začali vylietať kŕdle včelárikov už
aj s mladými začiatkom augusta.
Dospelého jedinca spoznať podľa
pestrého zafarbenia, kričí na ňom
Ján Maglocký ukazuje na hniezda vtákov, ktoré sa
zlatožltý chrbát. Ing. Ján Maglocký nachádzajú hlboko v dierach steny.

Kvantita, kvalita
a pestrosť na výstave
drobných zvierat
Príjemné dopoludnie sa dá v Senci stráviť na
chovateľskej burze v seneckom amfiteátri. Konajú
sa každú druhú sobotu v mesiaci. Už od siedmej
rána sa priestory letného kina hemžia množstvom
drobných zvierat rôznych druhov, veľkostí a farieb. Vyvrcholením chovateľského roka v Senci
je však výstava drobných zvierat, ktorá sa tu
tradične koná prvý októbrový víkend.
Prehliadka je prístupná verejnosti. Už v piatok
si vystavované zvieracie exponáty môžu pozrieť
deti zo seneckých škôl, v sobotu sa v seneckom
„amfiku“ skoncentrujú slovenskí chovatelia
a v nedeľu vrcholí výstava odovzdaním cien za
fanfár Senčanky. Seneckej výstavy by sa tohto
roku malo zúčastniť asi 800 drobných zvierat
so svojimi majiteľmi, vrátane slovenskej drobnochovateľskej špičky. „Kvalita je už tradične
zaručená, prídu vystavovatelia, ktorí získavajú
ocenenia na súťažiach národného a medzinárodného charakteru,“ pripomína zástupca seneckých
drobnochovateľov Oto Lévai. „Vždy hladíme na to,
aby sme zaručili množstvo, kvalitu, ale aj pestrosť
výstavy. Aby sme videli kúsky od belgického,
najväčšieho králika až po malé hermelíny. A, samozrejme, aj hydinu od obrovských brahmaniek
až po novoanglické bojovníčky.“ Príchod zahraničných vystavovateľov komplikuje novelizácia
zákona o prevoze zvierat cez hranice, ktorá začala
nedávno platiť a priniesla so sebou komplikácie
v podobe náročných administratívnych procedúr.
Senčania uvažovali najmä o spolupráci s kolegami z družobných miest Senca, v ktorých podobné
chovateľské organizácie fungujú.
(kd)

Poďakovanie
V týchto dňoch sa dožil jubilejných 60
rokov náš kolega Eugen Ozsvald z Novej
Dedinky. Do hasičského zboru vstúpil v roku 1967 a už v mladom veku sa podieľal na
plnení svojich povinností veľmi zodpovedne. Počas svojho pôsobenia v hasičskom
zbore sa ako člen zásahovej jednotky
nespočetne krát zúčastňoval zásahov, pri
ktorých boli zachraňované ľudské životy,
zdravie a majetok spoluobčanov. Za svoju
príkladnú činnosť obdržal viacero vyznamenaní a ocenení, medzi ktoré patrí aj prijatie u prezidenta SR spojené s odovzdaním Ďakovného listu prezidenta SR. Pri
príležitosti životného jubilea, ako aj jeho
odchodu do dôchodku, kolegovia z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a hlavne kolektív
Hasičskej stanice v Senci, kde p. Ozsvald
slúžil viac ako 34 rokov, želajú oslávencovi
veľa zdravia, šťastia a dlhé roky aktívneho
života v kruhu svojej rodiny.
Za Hasičskú stanicu v Senci
Ing. Miroslav Ďuriš - veliteľ HS

K U L T Ú R A
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Na country fest
hlavne skalní
Známy moderátor Richard Vrablec spolu
s kapelami Arion z Pezinka, Neznámi a Slávo Kmeť & Band z Trnavy rozprúdili 26. júla
sobotný country večer. Na milovníkov nefalšovanej country hudby čakal v príjemnom
prostredí seneckého amfiteátra pivný stan
s gulášom či cigánskou. Známe slovenské
skupiny udržiavali hrejivú náladu divokého
západu, kroky štýlových country tancov
mohli odpozorovať od tanečnej skupiny.
V tombole sa dalo vyhrať pečené prasa,
večera v reštaurácii a iné ceny. „Mediálne
som mal akciu podchytenú pozvánkou
v Markíze a iných periodikách, ale keď
som vybavoval termín, v Senci ešte nebola evidovaná žiadna iná akcia,“ narážal
organizátor country festu Kamil Gašpar
z agentúry Camillius na fakt, že veľa potenciálnych divákov mu odpútala iná, masovejšia akcia, ktorá sa presne v ten istý večer
konala v Senci. „Som však spokojný, aspoň
tí ľudia, čo tam boli, sa bavili,“ sršal optimizmom K. Gašpar.
(kd)
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Slováci z celého sveta tancovali na jednom mieste
Po Seneckom lete a Karnevale 2003 pokračovalo leto ďalším, nemenej dôležitým spoločensko – kultúrnym podujatím. Na Slnečné jazerá
prišli Senčanov potešiť zahraniční Slováci
z Európy, ale aj spoza veľkej mláky – Slováci
z Prahy, Paríža, Chorvátska, Maďarska, Poľska,
Rumunska, Srbska a Čiernej Hory, kanadského
Montrealu a amerického Milwaukee. Títo všetci
sa v súčasnej vlasti obliekajú do krojov svojich
slovenských predkov a udržiavajú v povedomí
naše tradičné piesne a tance. V rámci Dní
zahraničných Slovákov v Slovenskej republike
2003 vystúpili ich folklórne súbory v Senci.
V amfiteátri na Slnečných jazerách – Juh predviedli pestrofarebnú paletu krojov a zvykov
z rôznych oblastí Slovenska. Pozoruhodný
program moderovali Júlia Hansmanová z Báč-

Hôrni chlapci priamo z Paríža

skeho Petrovca a Anna-Katarína Schatzlová
zo Štokholmu (poznáme ju z účinkovania
v hudobnej skupine Maduar). V priebehu dňa
prijalo v našom meste delegáciu zahraničných
Slovákov v mene všetkých Senčanov vedenie
mesta na Mestskom úrade v Senci. Knihovnícka sekcia prebiehajúceho seminára sa oboznámila s pomermi v Mestskej knižnici v Senci.
Okrem Senca vystúpili účastníci kongresu
v Banskej Bystrici, na Horehronských dňoch
v Heľpe, na Zámockých dňoch zvolenských,
Bratislave, v Slovenskom Grobe. Hlavným
organizátorom Dní zahraničných Slovákov
v Slovenskej republike bol Úrad vlády SR – generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov.
Záštitu nad podujatím mal prezident Rudolf
Schuster.
(kd)

Sedemdesiat sukien mala...

Knižná hitparáda
(najpredávanejšie knihy v seneckých kníhkupectvách za mesiac júl 2003)

Kníhkupectvo Effect

1. Danielle Steelová: Vypočuté modlitby
2. Abd – Ru – Shien: Vo svetle pravdy
3. Richard Carlston: Netrápte sa
pre maličkosti

Kníhkupectvo Lassú – Agárdi

1. Táňa Keleová - Vasilková: Manželky
2. J.R.R.Tolkien: Silmarillion
3. Július Satinský: Čučoriedkáreň 2

Kníhkupectvo Pergamen

Moderátor R. Vrablec ukazuje návštevníkom country festu, čo ich
večer ešte čaká.

1. Tána Keleová – Vasilková: Manželky
2. Danielle Steelová: Vypočuté modlitby
3. Meg Cabotová: Princezná na kniežacom
dvore

Festival dychoviek

Chcú plánovať
Voči prípadnej kolízii termínov, ktorá usporiadateľov akcií menšinových žánrov diskriminuje, sa rozhodli v MsKS predchádzať opatreniami. Iniciovali stretnutie so subjektami, ktoré
chcú v budúcom roku v Senci organizovať
alebo prenajímať svoje priestory na kultúrne
a spoločenské akcie, a vytvoriť ich detailný
program.
(kd)

Dychová hudba Senčanka (na snímke) opäť
cez leto zažiarila na Festivale dychových hudieb na Slnečných jazerách. Člen seneckej
dychovky Robert Madarász si v priebehu dňa
zahral vo viacerých dychových hudbách, ktoré sa na seneckom festivale predstavili. Večer
vyvrcholil vystúpením trnavského zoskupenia
Dychová 6 Trnavan. Návštevníkov rekreačného strediska zabavila aj hudba Šarfianky,
dychoviek zo Sv. Jura, Ivanky pri Dunaji a Igramu.
(red)

Prvý deň škole spríjemnil seneckým
prvákom darček od mesta Senec. Tento
rok nových školákov obdarovalo Treťou
knihu hádaniek, ktorej autorom je Jozef
zo Senca.
(red)

SENČAN č. 8/2003
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Ťahákom Hex a Gladiátor
Rockový festival KENVELO Party produkovala
na Slnečných jazerách - Juh umelecká agentúra Pat Agency už po druhýkrát. V spolupráci
s Mestom Senec a Správou cestovného ruchu
v Senci vznikla na amfiteátri Slnečných jazier
ďalšia prehliadka slovenských skupín. Čerešňami na hudobnej torte boli v sobotu 23.
augusta slovenské skupiny A – kategórie Hex

a Gladiátor. Významné osobnosti slovenského
hudobného neba doplnili ďalšie - Robo Grigorov či Roman Galvánek (s Divnou zostavou).
Pred mladým publikom, ktoré si muselo pri
vstupe na juh jazier zaplatiť ´festivalové vstupné´, vystúpili aj slovenskí muzikantskí mladíci
Vanilla Club a ďalší interpreti. Po oficiálnej
koncertnej časti nasledovala diskotéka. (kd)

Kryštof prvýkrát v Senci
Model pódia, aký údajne na Slovensku ešte
nebol, postavili na Fernet Stock Citrus Párty
Rádia Okey v Senci. Na špeciálne vytvorenú
scénu na severnej časti Slnečných jazier
vystúpil 26. júla charizmatický Richard Krajčo s populárnou českou skupinou Kryštof.
Pódium s rozmermi 10 x 25 m vztýčili kvôli
veľkej letnej show za stanovým táborom. Nad
javiskom sa tiahla obrovská strecha a pod
ňou prebiehali svetelné efekty. Podľa usporiadateľov mohli hudobní fajnšmekri počuť
v Senci profizvuk, pričom sa snažili eliminovať
zvukový dopad na blízke chaty. Párty otvorila
slovenská kapela Vanilla Club. Známa pesnička „Obchodník s deštem“ kapely
Kryštof zaznela však až po polnoci.
Približne o 12. hodine nočnej začal
hodinový živý koncert ostravskej
skupiny. Minimálne rovnaký počet
ľudí tancoval na slovenských No
Name. Na seneckej Párty Rádia
Okey, ktorú moderovali jeho spíkri,
mali pôvodne hrať Horkýže Slíže, no
nestalo sa tak pre značnú frekvenciu výskytu skupiny na seneckých
podujatiach v poslednom roku.
Veľká letná show sa okrem Senca
objavila napríklad v Novom Meste
nad Váhom, v Banskej Bystrici, na
Duchonke a v Spišskej Novej Vsi.
(kd)

Oslava elektronickej hudby v Senci
V sobotu 9. augusta sa v amfiteátri po prvýkrát uskutočnila akcia DOUBLE – X, na
dvoch pódiách paralelne
prebiehali drum´n´bass a
techno (s psychedelickou
projekciou). Celkovo na
akcii vystúpilo deväť DJ-ov, ťahákom bol Takaaki
Itoh z Japonska, nedali
sa zahanbiť ani seneckí
DJs - osvedčený Gabanna a talentovaný Dus@n.
Celé
podujatie,
ktoré
sprevádzala výborná organizácia a atmosféra,
navštívilo vyše 1200 tancuchtivých ľudí. Všetky
fotky „z parketu“ aj tracky,
ktoré sa hrali, si môžete
stiahnuť na www.dnb.sk,/
bajkonur.sk,/rave.sk. Po
úspechu tejto akcie sa mô-

žeme tešiť na pravidelné podujatia tohto druhu
aj v budúcnosti.
(reprazent)
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Nálada ostrovnej Ibizy
v Senci
V seneckom amfiteátri znela v sobotu 16.
augusta hudba pohodového hudobného
štýlu, typického pre stredomorskú oblasť
populárneho ostrova Ibiza. Diskotéku pod
názvom Ibiza Night Session s penou popod nohami pripravila firma Elkotel, Senčanom známa zo Seneckého leta (sponzorovala hlavnú diskotétku). Horúci augustový
večer vizuálne obohatili laserovou show
a videoprojekciou. „Myslím, že aj ľudia boli
s priebehom akcie spokojní a tešia sa na
ďalšie. Mám veľa pozitívnych ohlasov od
mladých, ale aj starších ľudí, že sa konečne niečo v Senci začalo diať. Začína to tu,
aspoň v lete, ožívať. A nie sú tu počas roka
len dve akcie, Senecké leto a karneval,“
podelil sa o svoje poznatky Peter Eliáš
z Elkotelu. Asi 500 baviacich sa návštevníkov Ibiza Night Session by zrejme neprotestovalo.
(kd)

Na Vodnej sa počas
technoparty triasli lustre
Zlé jazyky tvrdia, že na rytmus technopárty
Double.X_open air, ktorá sa konala zo soboty
na nedeľu 10. augusta v seneckom amfiteátri,
tancovali ľudia ešte aj vo Veľkom Bieli. Na
mestskej polícii sa počas noci nakopilo asi 15
telefonických sťažností obyvateľov z rôznych
kútov Senca. Na adresu mestského úradu
prišli nadchádzajúci týždeň protestujúce listy.
Dôvod: porušovanie nočného kľudu v meste.
Zvuková kulisa bola podľa niektorých voči
ľuďom necitlivá, najmä starší a chorí mohli
nočné zemetrasenie ťažšie znášať. Našli sa
však aj recenzenti, podľa ktorých to v Senci
konečne žilo. Obyvateľ „postihnutej“ Vodnej
ulice, ktorá je v tesnej blízkosti amfiteátra, pre
Senčan povedal, že raz za rok to kvôli mladým
vydrží. Súčasne však prejavil obavy, či sa mu
neporušila statika domu. „Triasli sa lustre,
dokonca sa mi pohol stolík pod televízorom.
Ráno všetci susedia vychádzali von nevyspatí,
s červenými očami,“ povedal pre mestské noviny. Technozvuky party, na ktorú prišli mnohí
mladí aj z okolitých miest, stíchli krátko po
štvrtej hodine ráno. Nezávislý zvukár, ktorého
sme oslovili, si myslí, že hluk nevychádzal
z hlavného pódia v kotli amfiteátra. Spôsobil
ho podľa neho zvukovo neizolovaný „stage“
na nádvorí areálu. Povolenie na akciu získali
organizátori na Mestskom úrade v Senci. Primátor Karol Kvál tento krok odôvodnil slovami,
že zohľadňovali to, že v Senci žije aj mladá generácia, treba ju chápať a raz za rok urobiť pre
ňu ústupky. Po skúsenosti z technopárty však
mimoriadne sprísnil podmienky dlho plánovej
diskotéky, ktorá sa mala konať v nasledujúcu
sobotu. I napriek tomu, že akciu organizoval
iný promotér. „Skúsenosť s diskotékami počas
tohto leta je pre nás podnetom, aby sme začali
vážne uvažovať nad vybudovaním vhodných
priestorov pre mladých ľudí mimo mesta, kde
by sa mohli takéto aktivity konať bez toho, aby
obťažovali ostatných občanov,“ konštatovala
pre Senčan zástupkyňa primátora Helena Nemcová.
(kd)
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O tom, ako som sa
„pobavila“
Veľmi som sa „pobavila“ na editoriáli pani Dugovičovej v augustovom čísle Senčana, kde ospevovala, aké veľké výhody nám plynú z príjmov z turistického ruchu v Senci. Nech mi vymenuje aspoň
jednu. Senec patrí medzi zanedbané mestečká,
v ktorom sú namiesto trávnatých plôch vysušené
burinoviská, namiesto krásnych ihrísk len torzá
so zlomenou šmykľavkou a špinavým pieskom,
deti sa nemajú kde hrať ani kde športovať a o kultúrnom vyžití v Senci už ani nehovoriac. Naproti
tomu sme povinní počas letných mesiacov
znášať hluk z jazier trvajúci do skorých ranných
hodín, potom nasleduje hulákanie vracajúcej sa
opitej a nafetovanej mládeže, po ktorej zostáva
na uliciach neporiadok v podobe rozbitých fliaš,
zvratkov a zlomených stromov. Hlavne počas
letných mesiacov by bolo dobré posilniť hliadky
mestskej polície, ktorá by dbala na poriadok a čistotu v meste, a to sa týka aj jazdenia áut po Lichnerovej ulici, ktorá je akože pešia zóna, jazdenie
áut po chodníkoch a v Senci dobre rozvinutého
parkovania na trávnikoch. Diskotéky na jazerách
tiež nemusia trvať až do 4. hodiny rannej. Mali by
radšej skorej začať a skorej skončiť. Myslím, že aj
veľa rekreantov by to privítalo, hlavne takých, čo
si chcú na dovolenke oddýchnuť.
Jedinou výhodou turistického centra sú ceny bytov
a nehnuteľností, ktoré sa vyšplhali do závratných
výšok, a tak, keď človeku už prasknú nervy z toho
neporiadku, hluku a nedostatku zelene, môže svoj
byť predať a kúpiť si dom v niektorej z čistejších
a kľudnejších dedín na okolí, čo už urobilo viacero
našich bývalých susedov. Z pôvodných 16 rodín,
ktoré sme sa do nášho vchodu pred štrnástimi rokmi sťahovali, už zostalo len 7 skalných, ale možno
aj my sa za chvíľu odsťahujeme na ten opustený
ostrov, kam nás vyháňa pani Dugovičová.
Ďalej som sa pobavila na Všeobecne záväznom
nariadení č. 1/2003, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v meste Senec. Ja sama
som psíčkarka. Za svojho „minipsa“ platím 500
Sk ročne. Kde sa používajú prostriedky nadobudnuté z poplatkov za psov? Kde nájdem v Senci
odpadkové koše označené piktogramami na psie
„hovienka“, slušne nazývané psie exkrementy?
V Bratislave, v mestskej časti Ružinov, sú pekne
vybudované priestranstvá na venčenie psov, pri
každom trávniku sú odpadkové koše s papierovými sáčkami s kartónovou lopatkou, na sáčku
je dokonca vytlačené „Desatoro pre chovateľov
psov“. Je otázne, ako dlho by to v Senci vydržalo,
pri tak rozšírenom vandalizme. Ďalej ma zaujíma,
kto bude odchytávať voľne sa potulujúcich psov.
Hlavne počas obdobia hárania „fien“ sa ich
potulujú celé svorky, ktoré „to“ robia najradšej
v piesku. Ďalej sa zakazuje vodenie a kúpanie
psov v jazerách. Kto to odkontroluje? Ja som bola
svedkom toho, ako sa kúpajúci, nie veľmi čisto
vyzerajúci pes, bez problémov močil do vody vedľa kúpajúcich sa malých detí. Keď sa ľudia ozvali,
jeho majiteľka, tiež nie veľmi čisto vyzerajúca, im
ešte vynadala.
Na záver Vám prajem veľa úspechov pri tvorbe
ďalšieho čísla Senčana, na ktorom by som sa
naozaj pobavila, a nie „pobavila.
Ing. Beata Ďurčíková
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Rajský pokoj opusteného ostrova?

Rozvoj cestovného ruchu na Slnečných jazerách považujem aj ja za prioritu mesta. To je azda jediná veta,
ktorou môžem z editorialu, ktorý bol uverejnený v augustovom čísle Senčana súhlasiť. Moje prekvapenie
z poučujúceho podtónu článku bolo o to väčšie, že na
redakčnej rade odznelo viac kritických pripomienok
a postrehov ohľadom letnej turistickej sezóny, ktoré
nám avizovali obyvatelia lokality, ktorí vraj z tohto
turistického ruchu najviac ťažia.
Neviem síce, aké sú to výhody, keď všetky príjmy
plynúce do mestskej pokladnice, sa rozdeľujú podľa
mestského rozpočtu a podľa priorít. Musím pripomenúť, že práve do tejto časti mesta sa za posledných 12
rokov nič neinvestovalo, iba sa z nej ťažilo.
Už dlhší čas mám nutkanie podeliť sa so svojimi
negatívnymi skúsenosťami ohľadom bežného života
v letných mesiacoch v našej štvrti (severná strana
Slnečných jazier), ako aj spôsobmi „kultúrneho
a športového vyžitia“ obyvateľov nášho mesta a podaktorých rekreantov, ktorí zavítajú do nášho mesta.
Tú poslednú kvapku v pohári predstavoval už spomínaný editorial a pre mnohých Senčanov nepomenovateľná hudobná produkcia na amfiteátri v sobotu
9. 8. 2003.
Všetci obyvatelia, ktorí bývame v blízkosti Slnečných jazier, si veľmi dobre uvedomujeme, že letná
turistická sezóna trvá oficiálne iba 2 mesiace, ale
v skutočnosti jazerá ožijú zároveň s prvými teplými
lúčmi slniečka niekedy už v máji a osirejú až jesennými dažďami koncom septembra. Samozrejme to
niekedy negatívne ovplyvňuje aj náš každodenný
život, ale uvedomujeme si, že niečo musíme vydržať.
Proti zábavám v nočných hodinách nemáme žiadne
výhrady, veď aj my, keď sme na dovolenke, sa chceme na úrovni zabaviť. Ale podotýkam - na úrovni.
Pod zábavou si nepredstavujem streetball uprostred
noci s prázdnymi plechovkami od piva, sprevádzaný
oplzlými nadávkami, zvesovanie odpadkových košov
z držiakov a ich hádzanie s odpadkami do predzáhradiek rodinných domov, či zhotovenie čo najväčšej
kopy z nich uprostred cesty. Medzi obľúbené formy
„ zábavy“ patrí aj zápas, kto koľko sklenných fliaš
dokáže rozbiť za najkratší čas, alebo komu akú najvyššiu rýchlosť vytiahne motocykel v protismere na
Štefánikovej ulici. A to všetko sa odohráva v nočných
hodinách cca od 23.00 h do 4.00 - 5.00 h ráno. Ak je
to rozvoj cestovného ruchu, kultúra či športové vyžitie, tak si viem predstaviť naše mesto o pár rokov ako
jedno veľké nezriadené smetisko.
Najviac zarážajúce na tom je, že najväčší hurhaj a neporiadok nerobia rekreanti, ale naši občania, ktorí sa
vracajú zo „zábavy“ do svojich obydlí v meste.
Mestská polícia bola na uvedené „aktivity“ viackrát
upozorňovaná, ale kým sa dostavia na miesto výtržníctva, aktéri sú dávno preč. Prečo sa nemôže
častejšie hliadkovať v našej štvrti alebo aspoň v čase,
kedy sa predpokladá ukončenie niektorej akcie na
Slnečných jazerách alebo na amfiteátri?
Podľa mojich vedomostí akurát mestská polícia by
mala dbať o dodržiavanie poriadku a čistoty v meste
a nahlasovať, ak zistia porušenie zákona na príslušné
miesta. Taký argument, že ich je málo, je pre mňa

Dobrí ľudia nevymreli

V auguste som pri jednom z reštauračných
stánkov na severe seneckých jazier stratil
peňaženku s menšou sumou korún. Keď
som sa tam asi po dvadsiatich minútach

neprijateľný. Keby pokutovali každého tretieho, ktorý
porušuje zákaz vjazdu do jednosmerky na Štefánikovej ulici, hravo by zarobili na platy ďalších mestských
policajtov.
Začiatkom augusta som zistila, že neznámy umelec
s vopred pripravenými, pekne vystrihnutými znakmi
a číslicami vytvoril z dopravného označenia na Štefánikovej ulici matematické vzorce a príklady. Pekne
tabule poprelepoval. Nahlásila som to na mestskú políciu, ale nápravy som sa do dnešného dňa nedočkala.
O odpadkoch okolo smetných košov, po chodníkoch
a po mestských komunikáciach už ani nehovorím.
Obraz rekreačnej oblasti „dotvára“ rozsypaný piesok
na Rybárskej ulici po pracovníkoch, ktorí pokladali
vysoké napätie k Národnému futbalovému centru
začiatkom júna 2003. Hlásila som to minimálne 5-6
krát na mestský úrad, ako aj na mestskú políciu, ale
úplne zbytočne. Už sa spolieham iba na to, že možno
ho vietor do konca sezóny rozfúka.
A o takej maličkosti, že mestské komunikácie, po
ktorých sa už druhý rok preváža stavebný materiál
na výstavbu NFC, by sa patrilo aspoň raz za ten čas
pozametať a popolievať s polievacím autom, ani nehovorím. Obyvatelia Rybárskej, Vodnej, Štefánikovej,
ale aj ďalších ulíc v tejto štvrti by si to naozaj zaslúžili,
nehovoriac o tom, že svoje večerné prechádzky absolvujú aj rekreanti po týchto uliciach plných prachu
a špiny.
Na svetových letoviskách sa určite nestretávate
s domiešavačmi, žeriavmi a ťažkými mechanizmami
ani s kompresorom rozbíjajúcim betónový chodník,
aj v sobotu a v nedeľu.
To sú tie výhody navyše, ktoré ťažíme z cestovného
ruchu a rajský pokoj opusteného ostrova?
Radi sa toho zriekneme!
Viacerí mi vytýkajú, že som veľmi kritická, ale ja si
myslím, že to nie je na škodu veci, veď nám všetkým
by malo ísť o to, aby naše mesto a jazerá boli čisté,
pekné, navštevované, ale k spokojnosti nielen návštevníkov, ale aj obyvateľov. Tí na rozdiel od rekreantov musia ráno vstávať a chodiť do práce, malé deti sa
potrebujú vyspať a nie prebdieť noci pri nezmyselnom
bubnovaní, ktoré sa ozýva z amfiteátra do ranných
hodín a nazýva sa kultúrou.
Milá slečna redaktorka!
Od známych letovísk sme na míle vzdialení, či už hovoríme o samotných Slnečných jazerách, kultúrnych
podujatiach, možnostiach zábavy či športového vyžitia. Bodaj by sa naše mesto“... premenilo vo večerných
hodinách na centrum zábavy a nočného žitia...“ - ako
to píšete Vy. Žiaľ, dnešná podoba zábavy na Slnečných
jazerách a na amfiteátri 9. 8. 2003 sa na to vôbec nepodobalo. Na Vami spomínaný opustený ostrov by som
neposielala Senčanov, ktorí (na rozdiel od Vás, ktorá
v tejto lokalite nebývate) už desiatky rokov mĺčky trpia
všetky vyčíňania a výtržníctva nočného žitia, ale tých,
pre ktorých zábavu predstavujú oplzlé nadávky, bitky,
hulákanie, alkohol či drogy, ako aj šialené jazdy na
motocykloch cez deň aj v nočných hodinách.
Gabriella Németh, poslankyňa MsZ,
predsedníčka redakčnej rady Senčana
vrátil, peňaženka ma čakala v regáli. Našla
a vrátila mi ju neznáma pani. Jej a personálu
stánku ďakujem za svedomitosť. Vedľa stojaca česká turistka vtedy poznamenala: Dobrí
ľudia ešte nevymreli. K tomu iba dodávam
- bodaj by ich bolo viac.
(vš)
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Len tak ďalej...
Zdravím, chcel by som len reagovať na
disko, ktorá sa uskutočnila 9. 8. v amfiku.
KONEČNE! Niečo poriadne aj pre nás mladých!!! Som vážne rád, že nový primátor
naozaj splnil to, čo sľúbil v predvolebnej
kampani... Len tak ďalej... Dúfam, že bude
aj pokračovanie.
@Duso Rave

Konečne som sa
v Senci zabavil
Vážená redakcia mestských novín Senčan, rozhodol som sa napísať Vám môj názor na Open Air Party, ktorá sa uskutočnila
9. augusta 2003, pod názvom DOUBLE X.
Myslím, že to bola konečne jedna z tých
vydarenejších akcií spomedzi tých, ktoré
sa konali v našom meste (ak sa nejaké
konali). Jedna veľká pravda je, že v našom
meste Senec nie je takmer žiadna príležitosť pre mladých ľudí, kam sa môžu ísť
zabávať. Okrem jedného nemenovaného
„disco baru“ na námestí a v prázdninovom
období na severnej strane jazier jednej
maličkej diskotéky tu v Senci nič iné pre
mladých ľudí nenájdeme.
Dňa 9. augusta 2003 som si pomyslel, že
situácia sa asi trošku zmenila, vyzeralo
to na veľkolepú diskoparty pod holým
nebom. Prekvapený som bol hlavne z kvalitného zvuku, rozmernej video projekcie
a hlavne z DJ-ov, ktorí na tejto akcií hrali.
Bol som prekvapený, že v našom meste
vystúpil uznávaný techno DJ až z Japonska, menom Takaaki Itoh, a okrem neho
aj iní známi DJs z Českej republiky a slovenska Dj-ská špička. Musím povedať, že
konečne som sa v Senci dobre zabavil.
Predpokladám, že mesto po tejto Open
Air Party obdržalo dosť sťažností, hlavne
od starších ľudí. Ale treba si uvedomiť, že
Senec nie je mestom len starších ľudí, kde
má byť celý rok kľud a celý rok mŕtvo. Sme
mestom, v ktorom žije veľké množstvo
mladých ľudí, sme mestom, ktoré je navštevované turistami z celého Slovenska,
Čiech a iných zahraničných štátov, mesto,
ktoré žije z cestovného ruchu, kde turisti
očakávajú, že sa tu bude niečo diať.
Myslím si, že počet kultúrnych podujatí pre
mladých ľudí je veľmi slabý, a preto veľa
mladých ľudí zo Senca a okolia cestujú dlhé
kilometre do iných miest a niekedy až do
zahraničia. Mesto Senec má veľmi dobrý
potenciál na to, aby sa tu konali kultúrne
akcie pre mladých, ale aj pre starších ľudí.
Týmto by som chcel vyjadriť poďakovanie
vedeniu mesta Senec, za to, že bolo ochotné povoliť túto akciu. Ďakujem za seba, a aj
za všetkých mladých ľudí, ktorí sa akcie
s názvom Double X Open Air Party zúčastnili
a páčilo sa im. Verím, že takéto akcie budú
v Senci bývať aj naďalej a dúfam, že urobia
mestu Senec medzi mladými ľuďmi veľmi
dobré meno.
@ Marián Štúrik
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sú chrbtami a predávajú aj na jednu aj druhú
stranu. Priestorovo to je lepšie,“ hovorí majiteľ.
Plochu trhoviska však pretína cesta, ktorú využívajú majitelia obchodov v budove Martexu
na zásobovanie. Podľa D. Talla jeden obchod
zásobuje 1-2 denne a druhý cez víkendy. Výhodou je, že si sem môžu nacúvať autom aj
trhovníci a svoj tovar vyložiť na stoly. Kapacita
stánkov je dnes vyťažená. Drobní predajcovia
tu údajne platia menej než polovicu poplatku
oproti trhoviskám v okolitých mestách. K zaplnenej kapacite možno prispieva skutočnosť, že
na juhu Slovenska sa predávajúcim viac darí.
„Situácia je taká, že za
2-3 roky budeme môcť
do toho investovať viac,“
uviedol zástupca firmy,
ktorá stále spláca úver
za objekt s parcelou.
„Na jeseň chceme dať na
striešky ešte žľaby, aby
netiekla voda trhovníkom
na chrbát. Iste, keby bol
pľac 100 krát 100 metrov,
povedali by sme si, že
áno, to je parádne. Ale
viem, že napríklad Trenčín vybudoval trhovisko
za niekoľko miliónov,
perfektne to prekryli

sklom a dnes to majú zatvorené. Nemá to
jednoducho správcu. Zrejme to mesto nechce
spravovať a nikto nemá na nájom,“ porovnal
podmienky v mestách D. Tallo.
Pozemok, na ktorom je dnes senecké trhovisko, vydražila firma Martex ešte v roku 1992.
Stolíky patrili vtedy mestu a správcom trhu
bol Verejno-prospešný podnik Senec, ktorý
si miesto prenajímal. O dva roky neskôr si
Martex odkúpil od mesta stoly, zrušil nájom
VPP a začal trhovisko spravovať. V súčasnosti
sa na trhu predáva najmä zelenina, ovocie,
kvety, majitelia odmietajú textílie.
Kristína Dugovičová

Záleží nám, ako bude Senec vyzerať

S manažérkou Spolku seneckých podnikateľov Ingrid Bulavčiakovou.
V komunálnych voľbách podporovali členovia Spolku seneckých podnikateľov (SSP)
kandidáta, ktorý neskôr vyhral. Mnohí Senčania mali a možno ešte stále majú obavy
z vášho vplyvu na mestský úrad. Úprimne
povedané, podnikatelia sú vo všeobecnosti
chápaní kontroverzne. Čím to je? Aké kroky
podnikáte na vylepšenie imidžu?
Čo sa týka vplyvu SPP na mestský úrad,
myslím, že je to mierne nadnesené. Tým, že
sme pána primátora jednohlasne podporili
vo voľbách, určili sme si smer a budeme ho
podporovať v plnom rozsahu celé jeho volebné obdobie. Na volebnom plagáte mal napísane: „Je čas počúvať hlas Senca.“ V takomto
duchu pracujeme i my, SSP. Pre Senčanov
máme vytvorených niekoľko projektov, niektoré z nich by sme chceli zrealizovať už tohto
roku. Sami občania zhodnotia, či sú to kroky,
ktoré vedú k vylepšeniu nášho imidžu.
Na poslednej schôdzi SSP ste nadhodili
problém, že vaši členovia nie sú dostatočne
informovaní o mestských aktivitách. Čo pozitívne by prenieslo Senčanom, keby mali
seneckí podnikatelia dostatok informácií
o tom, čo sa deje na mestskom úrade? Na
akej úrovni sa teda nachádza komunikácia
spolku s mestským úradom?
Myslím, že túto otázku sme s mestom vyriešili.
Pravidelne sa stretávame na úrovni mesta dva
razy v mesiaci a spolupráca je momentálne na
uspokojivej úrovni.
Ako zatiaľ vy osobne hodnotíte počínanie si

nového vedenia mesta. Čo by ste mu vytkli,
za čo pochválili?
Chválihodný je jeho prístup k šetreniu finančných prostriedkov rozpočtu mesta, ktorého
výsledky sa dostavia až budúci rok. A čo
vytknúť? Snáď prílišnú zhovievavosť voči pracovníkom mestského úradu, ktorú sa niektorí
snažia zneužívať.
Tvorí sa rozvojová stratégia mesta Senec.
Ktoré oblasti života budete ako podnikatelia tlačiť do popredia?
Najviac nás zaujíma téma, ktorá hovorí o možnosti využitia finančných zdrojov na podporu
rozvoja mesta. Myslím, že táto téma je momentálne najpálčivejšia, však všetkým z nás
záleží na tom, ako bude naše mesto vyzerať
v budúcnosti.
Koľko má SSP aktuálne členov, aké známe
tváre pribudli od obnovenia spolku?
Momentálne má SSP 40 členov a privítali sme
na našej poslednej výročnej schôdzi i viacero
tvári z radov podnikateliek.
SSP sa začal pravidelne stretávať, môžete
prezradiť kedy a kde?
Stretávame sa pravidelne každý nepárny štvrtok v miestnosti „Zeleného dvora“. Momentálne
sú prázdniny, takže začíname v septembri. Ale
nechcem tým povedať, že spíme. Pracujeme
i v letných mesiacoch a, ako som už spomenula, výsledky sa v krátkom čase dostavia.
Ďakujem za rozhovor.

(kd)
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Miriam Repovská, Victoria Magdolenová
Sára Botlová, Matej Šlosár, Dávid Szabo
Veli Abazi, Vincent Falusi, Daniel Rajtík
Nicolas Horváth, Ján Varga
Natália Ďurišová

Sobáše uzatvorili

Marián Miček - Dagmara Pitoňáková
Pavol Grocký - Iveta Víťazková
Peter Stránský - Melánia Bedečová
Stanislav Kováčik - Monika Podolská
Robert Bánik - Jana Božiková

Blahoželáme jubilantom

Jednota dôchodcov MO v Senci

Vojtech Lacko (60), Anna Jačianska (75)
Štefan Šalkovič (75), Marta Tallová (80)

Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých a združenia zdravotne postihnutých v Senci
Mária Cisárová (50)

SENČAN č. 8/2003

Navždy nás opustili

Zoltán Moszor (1933), Hana Papežová (1980)
Štefan Fula (1921), Imrich Kovács (1933)
Ján Rohár (1943), Mária Šimonicsová (1928)
Mikuláš Matúš (1953)
19. augusta uplynulo 5 rokov,
čo nás opustila naša drahá
mama, babka a svokra

Alžbeta Janková
S láskou spomínajú dcéry
Betka, Anka a syn Ján s rodinami.
28. septembra si pripomenieme prvé výročie, kedy
nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedko

Lajko Królik
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Manželka, dcéra s rodinou a syn.

Čože je to deväťdesiatka...
Obyvateľka
Domova sociálnych služieb,
ktorý spravuje
mesto,
Irena
Ta k ácsová
oslávila v lete
okrúhle životné
jubileum. Gratulantov sa našlo
veľa, za mesto
Senec jej blahoželala zástupkyňa primátora Helena Nemcová a za senecký Klub dôchodcov p.
Kloknerová (na snímke). Na slávnosti v domove si
90-ročná oslávenkyňa dokonca ešte aj zatancovala. Čulého ducha si podľa vlastných slov udržala
vďaka tomu, že celý život tvrdo pracovala. „Robotou áno, darebnosťou nie,“ odpovedá niekdajšia
chatárka z jednej zo zariadení na Slnečných jazerách na otázku, ako sa dopracovať k dlhovekosti.
Pani Irena nie je rodenou Senčankou, presťahovala sa sem pred 65 rokmi z Vráblov. Zaviedla
ju sem láska - do Senca sa vydala. K jubileu jej
srdečne blahoželáme.
(kd)

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac september 2003 KINO MIER SENEC
Začiatok večerných filmových predstavení o 18.00 h
6. 7. sobota-nedeľa KURZ SEBAOVLÁDANIA
„Čo je horšie než šialenstvo? Šialený psychiater“.
Jack Nicholson a Adam Sandler v hlavných úlohách
bláznivej komédie.
USA MP 106 min. Vstupné:65,66,67,-Sk
8. 9. pondelok-utorok TELEFÓNNA BÚDKA
Newyorský novinár (Farrel) zodvihne v telefónnej
búdke slúchadlo a neznámy hlas mu oznámi, že ak
slúchadlo položí, bude zabitý...
USA MP 81 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk
11. štvrtok ŠANGHAJSKÍ RYTIERI
Po úspešnom filme Šanghaj Kid sa vracajú obľúbení
hrdinovia na filmové plátna v pokračovaní, ktoré sa
tentoraz odohráva v Londýne.
USA MP 114 min. Vstupné: 60,-Sk
12. piatok QUO VADIS
Historický veľkofilm podľa románu Henryka Sienkiewicza. USA MP 140 min. Vstupné: 70,- Sk
13. 14. sobota-nedeľa HODINA PRAVDY
Ako detektív musí chytiť vraha. Ako otec musí chrániť
syna, ktorý je hlavným podozrivým. V hlavnej úlohe:
Róbert De Niro.
USA MP 108 min. Vstupné: 60, 61, 62,- Sk
15. pondelok KRÁSKA Z MANHATTANU
Jennifer Lopezová stretne v romantickej komédii toho
pravého ale...
USA MP 12 105 min. Vstupné: 60, 61, 62,- Sk
16. utorok HULK
Neviem, kto som. Neviem ako som vznikol. Viem len,
že ma nebudete mať radi, keď sa nahnevám. Hrajú:
Eric Bana, Nick Nolte a ďalší.
USA MP 138 min. Vstupné:60,-Sk

18. štvrtok KAMEŇÁK
Je to bláznivá česká komédia „ s ľudovým humorom“
nadväzuje na predchádzajúce filmy ako napr. Slunce,
seno, jahody. Komédia Zdeňka Trošku.
ČR MP 100 min. Vstupné: 60,- Sk
19. piatok MEDOVÉ TÝŽDNE
Boli to krásne týždne, až kým sa to nezačalo...
USA MP 97 min. Vstupné: 60,- Sk

LARA CROFT TOMB RIDER: KOLÍSKA ŽIVOTA
20. 21. sobota-nedeľa

Angelina Jolie znovu zachraňuje svet.
USA MP 100 min. Vstupné: 70, 72, 74,- Sk

22. pondelok RÍMSKE PRÁZDNINY
Najväčšie riziko na dobrodružstve je, ako ho vôbec
nezažijete. Romantická komédia o výlete do Ríma
a o tom, že hádzať mince do fontány sa vypláca.
USA MP 94 min. Vstupné: 65,- Sk
23. utorok CHICAGO
Sex, vražda, lož, sláva. Muzikál vo veľkolepom a strhujúcom štýle. Zážitok na celý život. V hlavnej úlohe
Renneé Zellweger ocenená Oscarom.
USA MP 113 min. Vstupné: 70, 71, 72,- Sk
25. št FELIX & ROSE: DVAJA V OBLAKOCH
Juliette Binoche a Jean Reno a ich láska na druhý
pohľad. Romantická komédia.
FR.V.B. MP 91 min. Vstupné: 60,- Sk
26. piatok JADRO
Jediná cesta von vedie dovnútra. Lenže úloha, ktorá
pred nimi stojí, vyžaduje perfektnú tímovú prácu.
USA MP12 134 min. Vstupné: 65,- Sk
27. sobota NEZVRATNÝ OSUD 2
Pre začiatok - je tu koniec! Pokračovanie hitu z roku
2000. Thriller. USA MP 15 90 min. Vstupné: 60,- Sk

28. nedeľa PAVUČINA SNOV
Zlo sa tentoraz prešmyklo. V hlavnej úlohe Morgan
Freeman.
USA MP 15 130 min. Vstupné: 60,- Sk
29. pondelok CHARLIEHO

ANJELI:
NA PLNÝ PLYN

Cameron Diazová, Drew Barrymoreová, Lucy Liuová
- sexi agentky opäť v akcii.
USA MP 103 min. Vstupné: 65, 66, 67,- Sk
30. utorok FIMFÁRUM
Celovečerné pásmo piatich animovaných rozprávok
podľa rovnomennej literárnej predlohy Jana Wericha
s jeho originálnym dabingom.
ČR MP 80 min. Vstupné: 60,- Sk

Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
Začiatok filmových predstavení o 15 30 hod.
7. nedeľa SPY KIDS 2
Tajní agenti - opäť sa dostanú do problémov.
Americký film 90 min. Vstupné: 45,- Sk
14. nedeľa JAZERNÁ KRÁĽOVNÁ
Hraná rozprávka o zlej kráľovnej, dobrom princovi
a deve labuti.
Český film 89 min. Vstupné: 20,- Sk
21. nedeľa TITAN A.E.
V ďalekej budúcnosti, kedy Zem zničil strašný útok mimozemšťanov čaká na malého chlapca - sirotu veľké
neuveriteľné dobrodružstvo.
Americký film 72 min. Vstupné:20,-Sk
28. nedeľa KNIHA DŽUNGLE 2
Známe postavy sa vracajú na plátna kín - v novom
kreslenom filme.
Americký film 75 min. Vstupné: 45,- Sk
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