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Finančná zbierka

Záujemcov o finančnú podporu vydania
monografie o Senci prosíme urobiť tak na
číslo účtu OTP Banka 562 441/5200, v.s.
333. Mestský úrad v Senci v tejto súvislosti informuje, že darcovia, ktorí prispejú sumou nad 2 tisíc Sk, automaticky obdržia
výtlačok monografie zdarma.
(msu)

Web: Senec v päťke najlepších miest na Slovensku

Len štyri mesiace po spustení novej internetovej prezentácie mesta www.senec.sk sa dostavil nečakaný úspech. Mimoriadne si web viedol v súťaží o najlepšie internetové stránky vo
verejnej správe ZlatyErb.sk 2004. Ako jeden z piatich nominovaných sa portál Mestského
úradu v Senci uchádzal o prestížnu ocenenie v kategórií miest a mestských častí (vo všetkých
kategóriách sa zaregistrovalo 222 projektov). ZlatyErb.sk síce nakoniec získala Nitra, no Senec sa úrovňou svojej webovej stránky zaradil k hlavnému mestu a predbehol mnohé ďalšie,
väčšie.
(Dokončenie na 4. strane)

Zberný dvor

komunálneho odpadu
ZDARMA
pre obyvateľov Senca v areáli bývalého
PD smerom na obec Reca
Utorok – piatok
10.00 – 18.00 h
Sobota
8.00 – 16.00 h

Kto bude športovcom roka?
V januári ocení Mesto Senec najlepších seneckých športovcov za rok 2004. Komisia kultúry,
športu a rozvoja vzdelávania vyzýva širokú seneckú
verejnosť, aby posielala návrhy, kto si v tomto roku
miesto na prestížnom zozname vybojoval. Nominácie, ku ktorým je potrebné priložiť aj zdôvodnenie,
môžete zasielať do 6.12.2004 na Mestský úrad Senec, Mierové nám.8, 903 01 Senec. Ďakujeme.
(red)

Nominácie na mestské ceny
Občania Senca majú možnosť spolurozhodnúť,
kto získa Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2004.
Nominácie osobností s odôvodnením môžu zasielať
do 31.12.2004 na Mestský úrad Senec, Mierové
nám. 8, 903 01 Senec.
(red)

Ocenenie prevzala na Galavečeri v hoteli Carlton viceprimátorka Senca Helena Nemcová, vľavo primátor Nitry
Ferdinand Vítek, ktorý prijíma gratulácie za víťaznú stránku www.msu.nitra.sk

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Osem a pol hodín rokovali o ďalšom napredovaní Senca poslanci mestského zstupiteľstva v tradičný štvrtok 28. októbra. V reštaurácii
Nostalgia ich čakalo predovšetkým vyhodnotenie letnej turistickej sezóny, úpravy rozpočtov
a zmeny a doplnky Územného plánu mesta
Senec.

Vyhlasujeme súťaž
Redakcia Senčan, ako každý rok,
vyhlasuje súťaž o najkrajší vianočný
výklad v meste Senec. Do tradičnej
súťaže mestských novín sa vianočnou
výzdobou môžu zapojiť všetci obchodníci v Senci. Trojicu najpôsobivejších výkladov vyberie porota zložená z členov
podnikateľskej komisie pri MsZ. Veríme,
že si spoločne vytvoríme čarovnú vianočnú atmosféru.
redakcia

ňom zlatožltý chrbát.

Hlavnou hviezdou októbrového zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Senci sa stal
včelárik zlatý (na snímke). Poslanci podstatnú
časť rokovania hľadali
riešenie, ako výstavbou v bývalej tehelni
neohroziť vzácny druh
vtáka. Zákonom chránený včelárik hniezdi
od mája do augusta
v dutinách stien tehelne. Dospelého jedinca
spoznať podľa pestrého zafarbenia, kričí na

-

-

Poslanci zobrali na vedomie vyhodnotenie
letnej turistickej sezóny 2004, ktorú označili
za úspešnú. (Viac o vyhodnotení na s. 3).
Na rokovací stôl mestského zastupiteľstva
sa dostala zmena rozpočtu Mestského
kultúrneho strediska v Senci. Zásluhou rekonštrukcie časti budovy sa príjmy a výdaje
rozpočtu navýšili na 8,89 milióna Sk. Rekonštrukcia si vyžiadala náklady cca 870 tisíc
korún. Vo februári prišlo k havárii kúrenia v
priestoroch knižnice a spodnej časti kultúrneho domu, pri oprave knižnice sa pristúpilo
aj k odstráneniu poruchy kúrenia.
Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo úpravu
rozpočtu Mesta Senec na rok 2004, ktorý je
rozpočtovaný na príjmy 188,445 mil. Sk (z
toho bežné 157,245 mil. Sk a kapitálové príjmy a bežné operácie 31,2 mil. Sk) a výdavky
188,445 mil. Sk (z toho bežné 164,44 mil. Sk
a kapitálové výdavky a finančné operácie
24,005 mil. Sk). K úprave došlo na základe
plnenia rozpočtu a delimitácii niektorých
kompetencií až po schválení rozpočtu na
rok 2004.

(Dokončenie na 2. strane)
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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Prenájom Tureckého domu

Mesto Senec žiada záujemcov o prenájom Tureckého domu, aby sa písomne obrátili na Mestský úrad
v Senci do 30.11.2004. V žiadosti o prenájom historickej budovy na Nám. 1. mája je potrebné doložiť
jasný a zrozumiteľný popis podnikateľského zámeru
v prenajatých priestoroch a návrh nájomného. Turecký dom je najvzácnejšou historickou pamiatkou
na centrálnom námestí Senca. Renesančný kaštielik
dal v rokoch 1556 - 60 postaviť bratislavský župan
Krištof Batyhány. Do 18. storočia sa v ňom konali
zasadnutia bratislavskej župy.
(red)

Rozšírená skládka

Regionálna skládka komunálneho odpadu pri osade
Červený Majer bude môcť uskladniť o 100-tisíc ton tuhého a komunálneho odpadu viac než doteraz. V piatok
15.októbra bola slávnostne zavŕšená druhá etapa jej
rozšírenia. Náklady na rozšírenie skládky boli cca 16
miliónov korún.
(red)

Súťaž škôl v zbere PET fliaš
SOBA, s.r.o. opäť organizuje súťaž v zbere PET fliaš
pre žiakov základných a stredných škôl. Do súťaže pozýva žiakov škôl zo Senca, Základnej školy v Bernolákove,
Ivanke pri Dunaji a Kráľovej pri Senci. Víťazná škola,
ktorá nazbiera najviac kilogramov PET fliaš v prepočte
na žiaka, získa od spoločnosti počítač s príslušenstvom.
Súťaž by mala prispieť k propagácii separovaného zberu a ochrane životného prostredia.
(red)

Na konferencii aj Gyurovszky
V seneckej Nostalgii v nedeľu 10. októbra rokovali
vrcholní predstavitelia Strany maďarskej koalície
v okrese Senec. Členom SMK predsedal okresný šéf
SMK, poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci a
BSK Rezső Duray, poslanec NR SR a MsZ v Senci
Gyula Bárdos, prednostka Obvodného úradu v Senci Mária Takácsová. Na okresnú konferenciu zavítal
i minister výstavby a regionálneho rozvoja László
Gyurovszky, ktorý vyzval prítomných starostov
a podnikateľov na väčšie využívanie štrukturálnych
fondov.
(red)

(Pokračovanie z 1. strany)

-

Sledovaným bol rozpočet oddelenia výstavby. Podstatne sa navýšili náklady na cestnú
dopravu a výkup pozemkov. Do rozpočtu
pribudla 5,5-miliónová investícia na rekonštrukciu budovy mestského úradu a náklady
na autobusovú stanicu sa upravili z 2,5 na
4,25 mil. Sk.
Poslanci odobrili 210-tisícové 20% hodnoty
kofinancovanie projektu výstavby „Miniihriska“ na Základnej škole Mlynská. Súhlas zastupiteľstva bol podmienkou na uchádzanie
sa školy o dotáciu z iného zdroja.

-

-

Mestské zastupiteľstvo v Senci si zvolilo
komisiu na vyhodnotenie oznámení v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov. V komisii zasadne Gašpar Józan (KDH), Rudolf
Galambos (SMK-MKP), Emese Dobošová
(Smer), Katarína Takáčová (ANO), Ján Maglocký (NEKA).
Na rokovaní zastupiteľstva sa schválila žiadosť Základnej školy na Tajovského ulici na
udelenie čestného názvu Základná škola
Jozefa Gregora Tajovského v Senci.

Proti zmenám územného plánu petície
Koncom októbra mestské zastupiteľstvo
komplikovane schvaľovalo zmeny a doplnky
Územného plánu mesta Senec. Poslanci SMK
hneď na začiatku rokovacieho dňa žiadali
stiahnuť tieto body z programu, odvolávajúc
sa na nekoncepčnosť výstavby v meste. Podľa
prednesených slov si Senec zaslúži perfektný
rozvoj územného plánu. Návrh nepodporili poslanci KDH a nezávislí. Hlasovania vo väčšine
prípadov poukázali na nejednotnosť názorov
poslancov na túto problematiku. Pozornosť
vzbudili najmä dva návrhy. Prvým bola navrhovaná zmena funkčného využitia lokality na
Trnavskej ulici (bývalá tehelňa) na bývanie,
služby a drobné prevádzky. Pritom v uplynulom
období obdobnú zmenu susedných pozemkov
poslanci už schválili. Rozhodnutie skomplikoval
poslancom fakt, že v mieste tehelne hniezdi
zákonom chránený vták včelárik zlatý. Na jeho
záchranu apelovali ochranári. Poslanci zobrali
na vedomie niekoľko protichodných odborných
posudkov a protestnú petíciu, podpísanú asi
600 občanmi. Po zdĺhavom rokovaní a opakovanom hlasovaní vyjednali s investormi a ochra-

nármi kompromis. Podľa prijatého uznesenia sa
musí zachovať vzdialenosť medzi dobývacou
stenou, kde včelárik hniezdi, a obytným objektom minimálne 40 metrov.
Ďalším diskutovaným bodom bola zmena
funkčného využitia pozemkov na bývalom koľajišti na Hečkovej ulici kvôli plánovej zástavbe
rodinných domov. Proti výstavbe v pásme sa
postavili obyvatelia tejto lokality. Predchádzala
tomu petícia, ktorú podpísali občania ulice
domov 1 až 34. „Ulica patrí do širšieho okolia
Slnečných jazier. Počas turistickej sezóny sme
svedkami viacerých dopravných kolapsov,
ktoré nám znepríjemňujú život.“ Cesta je podľa
nich priúzka. „S nedostatočnou šírkou komunikácie súvisí aj odvoz komunálneho odpadu,
príjazd RZP, požiarnici, snehové pluhy… Výstavbou rodinných domov bude obmedzený prístup
k technologickým priestorom elektrickej rozvodne a teplárne.“ Poslanci uznali argumenty
a návrh zmeny neprešiel. Pritom zazneli názory,
že mesto by malo pozemok od majiteľa odkúpiť
a vybudovať zelenú zónu, rozšíriť cesty, resp.
vybudovať cyklochodník.

Zatarasil cestu
Aj takéto dôsledky, ako vidíme na obrázku,
môže mať rokovanie mestského zastupiteľstva.
Na križovatke niekdajšieho koľajišťa s Fučíkovou
ulicou ktosi zablokoval premávku betónovými zátarasami. Stalo sa tak po tom, čo poslanci Mestského
zastupiteľstva v Senci svojím rozhodnutím de facto
zabránili výstavbe rodinných domov na mieste
bývalého koľajišťa na Hečkovej ulici.
(kd)

Deň otvorených dverí
Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho
v Senci, by Vám touto cestou rada oznámila, že každý
prvý piatok v mesiaci sa uskutoční v 2. A triede DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ. Máte možnosť si pozrieť, ako
pracujeme, ako sa učíme, správame, akí sme múdri
a šikovní. Všetci ste srdečne vítaní.

Értesítés
A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Szencen értesíti Önöket, hogy minden hónap
első péntekén nyitott napot tartunk a 2.osztályban.
Megtekinthetik, hogyan tanulunk, viselkedünk, milyen okosak és ügyesek vagyunk. Mindenkit – anyut,
aput, nagyszülőket, ismerősöket, iskolabarátokat – szeretettel várunk a 2. osztályba.

Žiadosti o dotácie do 31. decembra
V zmysle časti III. čl. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2003, ktorým sa
určuje metodika poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta, je možné požiadať o poskytnutie dotácií a návratných finančných
výpomocí na rok 2005. Žiadosti o poskytnutie dotácií a návratných finančných
výpomocí na príslušný rozpočtový rok sú žiadatelia povinní predložiť do 31.12.
predchádzajúceho roka a po schválení rozpočtu mesta sa následne prerokujú
v príslušnej komisii a predložia sa na schválenie príslušným orgánom mesta.
Na základe uvedeného je možné predložiť žiadosť o dotáciu spolu s vypracovaným
projektom (osnovu projektu je možné získať na mestskom úrade, resp. na www.senec.sk) na Mestský úrad Senec v termíne najneskôr do 31. decembra 2004.
Ing. Janette Matúšová
vedúca úseku ekonomiky mesta
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S letnou sezónou nemôžeme byť nadšení

Vlani bol ekonomický výsledok Správy cestovného ruchu v Senci mimoriadny a podľa správy
organizácie jej umožnil pokročiť veľký kus cesty
vpred pri realizácii mnohých zámerov. Rok 2004
dôvodov na toľkú veselosť neponúkol. „Pri celkovom hodnotení tohtoročnej letnej turistickej sezóny
nemôžeme byť nadšení,“ hodnotí v správe poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci SCR. „Prvý
prázdninový mesiac júl sa vyznačoval chladným
a daždivým počasím, rovnako ako i jarné mesiace
roku 2004. I keď počasie druhého prázdninového
mesiaca bolo podstatne lepšie, s tropickými teplotami, neprilákalo dostatok rekreantov k vode. V
tomto je značný rozdiel oproti predchádzajúcemu
roku.“ V roku 2004 navštívilo Slnečné jazerá 878
tisíc návštevníkov (vlani 986 tisíc). Sezónu na Slnečných jazerách zabezpečovali stáli zamestnanci
SCR, 136 sezónnych brigádnikov a 16 brigádnikov
z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hospodársky výsledok Správy cestovného ruchu k 30.9.
2004
2003

Výnosy
18,1 mil.Sk
21,5 mil. Sk

Náklady
13,5 mil. Sk
11,7 mil. Sk

Nárast rekreantov z Holandska a Francúzska

Oproti vlaňajšku sa podstatne znížil počet návštevníkov v stanovom, karavanovom kempe a v
pevných ubytovacích zariadeniach Mesta Senec.
„Hlavnými klientmi ostali návštevníci z Českej republiky, zaznamenali sme nárast rekreantov z Holandska a Francúzska,“ konštatuje v správe o sezóne riaditeľka SCR Ing. Silvia Škultétyová. Počasie
najviac otriaslo príjmom zo stanového tábora, kde
tržba klesla oproti vlaňajšku o tretinu. V roku 2004
zinkasovala recepcia stanového kempu 5,73 mil.
korún. Polmiliónový úbytok oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal karavanový tábor. Ubytovacia
kapacita zariadení mesta je Garni Hotel Amur – 90
lôžok, 45 prísteliek, Chatová osada juh – 114 lôžok,
38 prísteliek, apartmán 6 lôžok, kemping juh 200
karavanov a kemping sever 900 stanov, 24 lôžok
v chatkách.

Návštevníci Slnenčných jazier podľa štátov (2004)
1. Česko
2. Slovensko
3. Poľsko
4. Holandsko
5. Francúzsko
6. Nemecko
7. Taliansko
8. Dánsko
9. Maďarsko
10. Belgicko

Miesto SBS-ky policajti

13 889
4 552
571
386
307
159
74
64
56
55

Nová bezpečnostná politika SCR a Mesta Se-

Pod lupou

nec viedla k zníženiu počtu krádeží a obmedzeniu
vandalizmu počas letnej turistickej sezóny na
Slnečných jazerách. Spoločne zvážili nepriaznivý
vývoj v minulých rokoch a prehodnotili spojenie s
bezpečnostnými službami. Spoluprácu s SBS-kami s oklieštenými kompetenciami mesto prerušilo
a do udržiavania poriadku na Slnečných jazerách
viac zapojilo mestských policajtov. Denne slúžili
v areáli turistického centra štyria. „Spoluprácu
s mestskou políciou hodnotíme veľmi pozitívne.
Prínosom pre celkovú bezpečnosť a poriadok
v areáli jazier bolo i zabezpečenie stálej služby
dvoch príslušníkov štátnej polície,“ konštatovala
riaditeľka SCR Ing. S. Škultétyová. Mestskí a štátni
policajti mali svoje stanovisko v priestoroch bývalej
hlavnej recepcie na severe Slnečných jazier. Letná
turistická sezóna sa zaobišla bez tragickej udalosti, k čomu podľa SCR dopomohla súčinnosť zdravotnej, vodnej služby a vedenia organizácie.

Tretí štvrťrok
mestskej polície
Za tretí štvrťrok riešila
Mestská polícia v Senci
356 priestupkov. Z toho
300 ukončili blokovým konaním na sumu
103 tisíc korún, 44 priestupkov postúpili policajti dopravnej polícii. Tri drobné krádeže
v obchodoch zaslali na okresný úrad. Dva
priestupky riešili napomenutím. Dopravnými priestupkami sa zaoberali najmä na
Štefánikovej, Lichnerovej ulici, Mierovom
námestí, Železničnej stanici a Slnečných
jazerách - Sever. Mestskí policajti zistili 5
trestných činov, z toho 3 boli krádeže a 2 sa
týkali drog. Všetky postúpili aj s páchateľmi
štátnej polícii k začatiu trestného stíhania. V
zbernom hárku zaevidovala mestská polícia
585 nahlásení. Išlo najmä o anonymné telefonáty občanov Senca, tiež oznamy o rušení
nočného kľudu a výtržností na verejnosti. Na
požiadanie štátnej polície vykonali mestskí
policajti 57 šetrení. Za tretí štvrťrok založili
50 „papučí“ na motorové vozidlá. Vykonali
184 výjazdov k objektom, napojených na
Stredisko registrovania poplachov. Za sledované obdobie odchytili s veterinárnym
lekárom 36 psov a 5 mačiek.

Lepšie analýzy vody na juhu

Podľa analýz, ktoré sa na Slnečných jazerách
pravidelne realizovali, nie je jazerná voda závadná.
Pravidelné odbery a rozbory dokázali aj efektívnosť jarnej ťažby štrkopiesku na juhu Slnečných
jazier. Pri porovnaní výsledkov hĺbkových rozborov
z rovnakého obdobia v rokoch 2003 a 2004 sa
zlepšili niektoré ukazovatele kvality vody. „Tieto
rozbory dokázali, že je potrebné pokračovať v
čistení vody, vyvrátili hypotézy niektorých ľudí, ktorí
boli proti bagrovaniu jazier.“ Na juhu však zaznamenali pokles hlavne denných návštevníkov. „Túto
skutočnosť pripisujeme nielen počasiu, ale i tomu,
že voda po bagrovaní nebola dostatočne usadnutá
a pôsobila zlým dojmom,“ domnieva sa riaditeľka
SCR. Ohlasy na novovybudované bufety na juhu
Slnečných jazier boli podľa správy zvlášť pozitívne.
Turisti sa pritom minimálne sťažovali na porušenie
poriadku a rušenie nočného kľudu z prevádzky bufetových a reštauračných zariadení v areáli jazier.

Zdroj: Mestská polícia Senec

Z diára vedenia mesta
-

Zábava na Slnečných jazerách

Za spestrenie pobytu a lákadlo návštevníkov
označila SCR hudobno-zábavné podujatia, ktoré
počas leta na Slnečných jazerách organizovali
súkromné firmy, Mestské kultúrne stredisko v Senci, Mesto Senec a SCR. Za zmienku stojí Masters
of Rock, Fernet Stock Citrus Party, Festival dychových hudieb, Jägermeister Party, Internetový kamión, Siemens Party, koncert skupiny Elán a mnohé
ďalšie akcie. Ako doplnkové služby poskytovala
SCR požičovňu športových potrieb (člny, vodné
bicykle, tenis), tenisový kurt, pieskové volejbalové
ihrisko. Zriadením požičovne športových potrieb
aj na severe stúpol príjem z tohto segmentu o 20
percent.
(scr, kd)

Do krúžkov tri štvrtiny seneckých detí
Od 1. septembra 2004 obdržal každý žiak seneckých základných škôl vzdelávací poukaz. Poukaz ho oprávňuje zdarma sa
zapísať do akéhokoľvek záujmového krúžku, ktorý si vyberie – hoc aj na inej škole, než akú navštevuje. Žiak má v školskom roku
nárok len na jeden neprenosný vzdelávací poukaz a môže ho poukázať iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Každá škola si stanovila vlastný termín odovzdania poukazu, najneskôr však do 30. septembra. Senecké základné školy vydali 1979
poukazov, z toho sa vrátilo 1463. Zaznamenali tak 74%-ný záujem detí o krúžky. Prostredníctvom vzdelávacích poukazov chce
ministerstvo školstva po novom financovať zo štátneho rozpočtu záujmovú činnosť. Poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok
štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej alebo strednej školy. Finančný príspevok obdrží škola za každý vrátený
poukaz, ktorým žiak prejaví záujem o návštevu jedného z jeho záujmových krúžkov. Od septembra do decembra 2004 garantuje
ministerstvo 300 Sk za jeden vzdelávací poukaz. Po zavedení normatívov ide o ďalšiu etapu nového financovania škôl na Slovensku. „Vzdelávacie poukazy reprezentujú nástup tzv. kupónového systému financovania,“ tvrdí štátny tajomník ministerstva školstva
František Tóth. Cieľom zavedenia vzdelávacích poukazov je podľa neho, aby sa rodičia – žiaci stali skutočne tými, ktorí priamo
rozhodujú o použití štátnych finančných prostriedkoch. „Rodič – žiak sa stáva zákazníkom, o ktorého priazeň sa uchádzajú poskytovatelia mimoškolského záujmového vzdelávania, a ako zákazník má právo slobodného výberu a právo vlastného hodnotenia
kvality aj v tejto oblasti,“ tvrdí zástupca ministerstva. V praxi priniesol kupónový systém školám väčšie administratívne zaťaženie.
(kd)

-

účasť na Regionálnom fóre
jednanie so zástupcami fi IPEC, najväčšieho investora
v logistickom centre pri diaľnici
rokovanie o výjazde z autostrády na Ministerstve dopravy,
pôšt a telekomunikácií (výhľadovo sa začne stavať v roku
2006)
rokovania so spoločnosťou Bratislavské štrkopiesky ohľadom ďalšieho preťaženia jazier
otvorenie rozšírenia regionálnej skládky komunálneho
odpadu firmy SOBA
jednanie s novým riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Senci por. Mgr. Backom
jednanie s Ing. Danielom Gemeranom, riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, o rozšírení kapacity
seneckej ČOV a rekonštrukcii potrubnej siete
zasadnutie Rady Podunajsko
jednanie so Slovenskou správou ciest o prístupe na starú
Bratislavskú cestu z okolitých pozemkov, určených na
výstavbu bytov a rodinných domov
stretnutie so seniorskými členmi Slovenského Červeného
kríža v Senci
účasť na konferencii „Aktuálne problémy ochrany vodných
zdrojov v slovensko – maďarskom pohraničí“ v Györi
reprezentácia na podujatí čínskej ambasády
návšteva seneckých dôchodcov v rámci mesiaca úcty
k starším
účasť na medzinárodnej konferencii ITAPA 2004 (informačné technológie vo verejnej správe)
účasť na medzinárodnej konferencii cestovného ruchu
reprezentácia mesta na otvorení Dní Alberta Molnára
Szencziho
rokovanie s architektom kvôli novým občerstvovacím
zariadeniam na severe Slnečných jazier
jednanie s Banským projektovým ústavom ohľadom Hlbokého jazera
rokovania s Aurexom ohľadom programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
rokovanie o projekte na revitalizáciu Slnečných jazier na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
stretnutie s občanmi v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci na „Hodine otázok“
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Dokedy?

Na margo výroku
„v Senci skapal pes“
Predstavenie Odchody vlakov mali odohrať
2. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci herci Divadla Astorka. Annu Šiškovú,
držiteľku Českého leva za herecký výkon,
a jedného z najuznávanejších slovenských
hercov Ady Hajdu režijne viedol pojem českej kultúry Petr Zelenka. Dostatočne známe
a silné trio, hodné pozornosti. Predstavenie
bolo zrušené. Dôvod: nezáujem zo strany
verejnosti. Pritom o podcenení propagácie
nemôže byť ani reč, plagáty či inzeráty v regionálnych médiách nechýbali. Zďaleka nejde
o prvé podujatie nadregionálneho významu,
ktoré si v Senci ťažko hľadalo svojho diváka.
Čím to je?
(kd)

Podnikatelia pre deti
Spolok seneckých podnikateľov potešil
vedenie Základnej školy Alberta Molnára
Szencziho. Finančný dar, ktorí im zástupcovia spolku Tibor Labuda a Szilárd Németh
odovzdali v októbri, im pomôže opraviť podlahu v školskom klube.
(red)

Web: Senec v päťke najlepších miest na Slovensku
(Pokračovanie z 1. strany)
Spolu s Bratislavou, Martinom a Novou Dubnicou sa umiestnil na 2. až 5. mieste bez určenia
poradia. Ocenenie prebrala na galaprograme v
Hoteli Radisson Carlton v Bratislave, ktoré sa
nieslo v matrixovskom štýle a moderovala ho
Adela Banášová, zástupkyňa primátora Helena
Nemcová. „Sme potešení a zároveň aj prekvapení, pretože sme len začali. Ocenenie nás
každopádne motivuje k ďalšej práci. Podarilo sa
nám však splniť náš prvotný cieľ - produkovať
kvalitnú internetovú stránku pre občanov Senca
a turistov Slnečných jazier,“ uviedla viceprimátorka, ktorá projekt novej webovej stránky na
mestskom úrade viedla. Odovzdávanie cien
prebehlo na Medzinárodnej konferencii ITAPA
2004, na ktorej sa diskutovalo o informačných
technológiach vo verejnej správe. Senec sa
tak na najvyššej slovenskej úrovni skloňoval v
súvilosti s modernizáciou verejného sektora a
najúspešnejšími projektmi v oblasti eGovernmentu. Úspech žali najmä aplikácie, napríklad
www.martin.sk získal špeciálnu cenu za vyhľadávaciu službu v uzneseniach zastupiteľstva alebo
www.ruzomberok.sk bol ocenená za napojenie
na systém WAP. Úspech internetovej prezentácie Senca je o to cennejší, že na rozdiel od
iných miest absentujú v organizačnej štruktúre
Mestského úrade v Senci pracovníci špecializujúci sa na PR a informačné technológie,

teda pozície, ktoré (nielen) s tvorbou a aktualizáciou webu bezprostredne súvisia. Ďalší rozvoj
eGovernmentu v Senci zreteľne brzdí niekoľko
faktorov, ktoré významne sťažujú vytvorenie
efektívneho redakčného systému. Na úrade
chýba nielen aplikačný softvér umožňujúci elektronické služby, ale často aj samotný hardvér a
prepojenie medzi jednotlivými odbormi, nehovoriac o vysunutých pracoviskách.
Cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a
ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne
využívať informatizačno - komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb
samosprávnych krajov, miest a obcí. Medzinárodná porota hodnotila technické spracovanie,
bezbariérovú prístupnosť, informačný obsah,
inovatívnosť riešenia a grafické spracovanie
internetových stránok. Ocenenia vyhlasovala
tiež v kategóriách najlepšia internetová stránka
vyšších územných celkov a obcí. Medzi obecnými internetovými prezentáciami uspelo neďaleké
Bernolákovo. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu vlády
Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu, predsedu NR SR Pavla Hrušovského, ministra dopravy,
pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča a Európskeho komisára za SR Jána Fígeľa.
Kristína Dugovičová

Novinky na www.senec.sk
Na internetovej stránke mesta Senec môžete najnovšie vyhľadať:
- zvukové nahrávky posledných zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci
- pohotovostné senecké lekárne
- položiť otázku primátorovi Senca Karolovi Kválovi
- v diskusnom fóre vyjadriť svoj názor k čistote
mesta, budúcemu vzhľadu seneckého centrálneho námestia či synagóge
(red)

Hodina otázok s primátorom
Poďakovanie občanov
Hečkovej ulice poslancom MsZ
Sme obyvatelia Hečkovej ulice, ktorá patrí do
širšieho okolia Slnečných jazier. Väčšina z nás si
ešte pamätá vlečku, ktorá viedla do mlyna. Terajší
majiteľ pozemku sa rozhodol, že na časti bývalej
vlečky postaví v rámci individuálnej výstavby rodinné domy.
My, obyvatelia Hečkovej ul., sme petíciou
z 23.10. 2004 vyjadrili nesúhlas s uvedenou
výstavbou. Svoj nesúhlas sme prezentovali aj na
zasadnutí MsZ dňa 28.10.2004, kde sa zmena
funkčného využitia Hečkovej ulice – Senec z
„miestnej a účelovej komunikácie“ na „individuálnu bytovú výstavbu a drobné prevádzky“
prerokúvala.

(Dokončenie na 5. strane)

Primátor si opäť raz sadol do „horúceho kresla“.
V stredu 4. novembra ho v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci vyspovedali občania mesta, prišli upozorniť na
problém, spýtať sa na nedoriešené záležitosti, týkajúce
sa samosprávy. „Hodinu otázok“ si nenechali ujsť takmer
všetci poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci, ktorí boli
v prípade otázok k dispozícii. Občania mohli svoj názor na
problém priamo na mieste konfrontovať s predstavou vedenia mesta. Otvorili témy z rozmanitých oblastí života, ktoré
dali diskusii spád. A čo podľa „Hodiny otázok“ občanov
najviac trápi? Dopravná situácia, stav vozoviek a chodníkov
a vôbec úroveň životného prostredia, v akom sa občania
denno-denne pohybujú, podpora projektov mestom a mnohé ďalšie. Program moderoval Rastislav Blaško.
(kd)

Ohlasy občanov na Hodinu otázok
Michal (25): Opäť je tu otázka konania mestského zastupiteľstva, ako poznamenal jeden pán. Ľudia, ktorí majú záujem o mesto, sa tam nemajú šancu dostať. Preto sa tešia na
takéto diskusie s primátorom, ktoré sú zriedkavé. Aj keď by
mali chodiť s problémom na mestský úrad, verejne diskusie
s občanmi by mali byť základom fungovania samosprávy v
meste. Inak diskusia bola zaujímavá, lepšia ako naposledy.
V takýchto diskusiách sme ešte v plienkach, preto ich treba
robiť častejšie, dlhšie a predovšetkým s poslancami a od-

borníkmi z mestského zastupiteľstva.
Marián (24): Na horúcom kresle som bol prvýkrát, ale mal
som z toho celkom kladné pocity. Myslím, že je to celkom
dobrá komunikácia medzi vedením mesta a obyvateľmi.
Mohlo by to trvať dlhšie, aby mohli obyvatelia položiť toľko
otázok, koľko chcú. Na každú otázku nemal odpovedať len
primátor, ale aj poslanec za obvod, ktorého sa problém
dotýkal. Dokonca keď to bolo od jedného požadované, tak
odmietol odpovedať. Z čoho som bol dosť nervózny. Inak
myslím, že primátor odpovedal konkrétne a vyčerpávajúco,
a hlavne na rovinu. Ešte by som bol možno rád, keby sa
propagáciou Hodiny otázok dosiahla väčšia návštevnosť.
Čiže mám výhrady len k dvom veciam, chcelo by to viac
času a reakcie poslancov.
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Správy z BSK
Na čistenie Slnečných jazier
5 miliónov z BSK

Na revitalizáciu Slnečných jazier v Senci
vyčlenil BSK 5 miliónov Sk. Zo schválenej
čiastky sa bude financovať projektová dokumentácia, na základe ktorej bude mesto spolu
s VÚC žiadať zo štrukturálnych fondov finančný grant. Projekt na odsávanie bahna z jazier
je rozpočtovaný na 40 miliónov Sk, no Senec
by v ňom mal mať minimálnu spoluúčasť
kofinancovania. Projekt sa pripravuje v rámci
opatrenia 1.5 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva, v ktorom je možné predložiť projekt so žiadosťou o finančný
príspevok z Európskeho fondu pre regionálny
rozvoj na podporu úpravy verejných priestranstiev, parkov, chodníkov, potokov a vodných
plôch. Senčan o tom informovali poslanci
BSK Gabriel Agárdy a Rezső Duray.
(kd, ts)

Podarilo sa zachrániť starú polikliniku?

Bratislavský samosprávny kraj predal budovu starej seneckej polikliniky Poliklinike
Senec, s.r.o. Spoločnosť seneckých lekárov
ju doteraz mala v prenájme a preinvestovala tu značnú časť financií. Pre zachovanie
zdravotníckych služieb sa výberová komisia
jednohlasne priklonila k odpredaju nehnuteľnosti Poliklinike Senec, s.r.o. „Rozdiel v cene
s konkurenčnou ponukou bol taký malý, že
keď zarátame už vykonané opravy zo strany
lekárov a ďalších 600 tisíc korún zainvestovaných do novej budovy polikliniky, ktorá je
taktiež majetkom VÚC, tak to vysoko prevyšuje ďalšiu sumu,“ konštatoval člen výberovej
komisie a poslanec BSK Gabriel Agárdy.
Terajšia riaditeľka polikliniky Viera Šilhavíková
upozornila na skutočnosť, že lekári pracujúci
v budove starej polikliniky sú zároveň spoločníkmi v spoločnosti Poliklinika Senec, s.r.o.
a vznikol by problém s ich umiestnením. Do
zmluvy s novým vlastníkom navrhla komisia

vložiť podmienku zachovania účelu budovy
po dobu 10 rokov, pokiaľ Poliklinika Senec,
s.r.o. nevybuduje nové priestory zodpovedajúce potrebám pre riadnu zdravotnú starostlivosť v meste. V súčasnosti sa tiež rokuje o odpredaji pozemku BSK vedľa novej polikliniky,
na ktorom sa môže v budúcnosti vybudovať
prístavba. Ako nás informoval Gabriel Agárdy,
župa predáva svoje nehnuteľnosti v Senci kvôli synagóge. Združuje finančné prostriedky na
kofinancovanie opravy schátralej pamiatky.
(kd, ts)

Projekt synagógy
predložia do konca roka

Budova seneckej synagógy, ktorá si nutne
vyžaduje rekonštrukciu, je vo vlastníctve židovskej obce. Pretože cirkev nemôže byť príjemcom pomoci zo štrukturálnych fondov, budova synagógy bude prevedená do vlastníctva
BSK nevypovedateľnou nájomnou zmluvou
od židovskej obce minimálne na dobu 35 rokov. Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy
synagógy za účelom vytvorenia podmienok
pre umiestnenie múzea židovskej kultúry,
pre umiestnenie a vykonávanie činnosti regionálnej rozvojovej agentúry a vytvorenie
kultúrno – spoločenského centra Podunajsko
pre usporiadanie kultúrnych podujatí, výstav,
koncertov, sympózií a pod. Projekt je pripravovaný tak, aby bol do konca roku predložený
riadiacemu orgánu. Celkové náklady sú 40
miliónov Sk. Projekt obnovy seneckej synagógy je pripravovaný v zmysle opatrenia Obnova
a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva, v ktorom je možné predložiť projekt so
žiadosťou o finančný príspevok z Európskeho
fondu pre regionálny rozvoj na rekonštrukciu
a modernizáciu budov historického, kultúrneho a národného významu, vrátane úpravy
ich okolia. Senčan o tom informovali poslanci
BSK Gabriel Agárdy a Rezső Duray.
(red)

Poďakovanie

Riaditeľstvo a vychovávateľky ŠK pri ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským Alberta
Molnára Szencziho v Senci ďakujú za finančný
sponzorský dar, ktorý poskytol Spolok seneckých podnikateľov.
K.K., vychovávateľka

Köszönet

A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatósága és az iskolai
klub nevelőnői köszönetüket fejezik ki a szenci
vállalkozóknak az anyagi támogatásért.
K.K., nevelőnő

Poďakovanie občanov
Hečkovej ulice poslancom MsZ
Pokračovanie zo 4. strany)

Vyše 100 drobnochovateľov
na výstave
239 králikov, 86 hydiny, 235 holubov ozdobilo VIII. Oblastnú výstavu zvierat. Z kapacitných
dôvodov niektoré zvieratá na výstavu senecká
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov neprijala. Na podujatie sa prihlásilo
vyše 100 vystavovateľov, z toho asi pätina zo
Senca. Senecké farby hájili Miroslav Guryča,
Daniel Horváth, Lukáš Kišš, Veronika Korbelová, Ján Kollár, Karol Kováč, Jozef Krasňanský,
Marek Lévai, Oto Lévai, Štefan Madarász, Ján
Merkel, František Podolský, Libuša Silberschneider, Ján Simon, Gejza Šuricza, Peter
Šuricza, Samuel Valent, Matej Varga. „Každá
výstava je prezentáciou výsledkov práce chovateľov na verejnosti. Je to dôvod na to, aby sa široká chovateľská, ale aj laická verejnosť mohla
oboznámiť a potešiť krásou vystavených zvierat.

Ponuka pre zberateľov kníh
Ešte z asi 3 tisíc titulov si môžu knihofilní záujemcovia vybrať v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci. Publikácie zo súčasnej slovenskej a svetovej literatúry, v slovenčine i maďarčine, staré
odborné a rôzne iné náučné knihy tu predávajú po
10 Sk. Všetky diela boli vyradené z fondu mestskej
knižnice. Podľa Margity Polákovej z MsKS ide o tituly zastaralé, poškodené, multiplikáty (ktorých je
viac exemplárov) alebo knihy, ktoré si nikto nikdy
alebo dlhšie ako 10 rokov nepožičal. „Niektoré
knižnica získala darom, ale nikdy neboli zapísané
do prírastkového zoznamu knižnice, pretože sme
o ne nemali záujem, a tak ich posúvame záujemcom ďalej.“ Vo veľkom vyraďovali pracovníčky knižnice z fondu pri prázdninovej inventúre. Myslia si,
že na svoje si tu prídu najmä zberatelia kníh alebo
mladí ľudia, ktorí si zakladajú vlastnú knižnicu.
(mk)

Dôvod na radosť je dvojnásobný, pretože výstava sa nesie v duchu osláv 40. výročia založenia
prvej organizácie chovateľov v Senci,“ myslí
si predseda ZO SZCH Oto Lévai. Podľa neho
prešlo organizáciami od svojho vzniku rôznymi
zmenami, v súčasnosti je však životaschopná
a aktívna.
(kd)

My obyvatelia Hečkovej ulice, by sme touto
cestou chceli poďakovať tým poslancom, ktorí
hlasovali proti zmene funkčného využitia Hečkovej
ul.- poslanci SMK-MKP pani Gabriella Németh, Ing.
Gabriel Agárdy, Mgr. Rudolf Galambos, Rezső Duray, Katarína Takáčová (ANO), Ing. Ján Maglocký
nezávislý. Ďakujeme poslancom, ktorí v rámci
diskusie ponúkli konštruktívne návrhy na riešenie
Hečkovej ulice ako širšieho okolia Slnečných jazier
(rozšírenie komunikácie, vybudovanie a napojenie
sa na cyklotrasu, vytvorenie zelených zón s možnosťou oddychu). Radi by sme apelovali na tých
poslancov, ktorí sa priklonili k výstavbe rodinných
domov, aby zvážili, či širšie okolie Slnečných jazier
si nezaslúži viac zelene s možnosťou športového
vyžitia. Vytvorenie takéhoto prostredia by určite
prispelo nielen k spestreniu a oživeniu tejto lokality, ale aj k celkovému kvalitatívnemu rastu prostredia v našom meste.
Patricia Katonová
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Metal v seneckom kulturáku

Po dlhšom čase sa na dosky Mestského kultúrneho strediska v Senci vrátila tvrdšia hudba.
Mladí chlapci zo seneckej skupiny Vindex spojili
sily troch metalových kapiel. Ani náhodným návštevníkom sa napokon z riadne ozvučenej scény v piatok 29. októbra nechcelo preč. Alternatívny večer otvorila speedmetalová Amalthea.
Jej šarmantná speváčka dodala svojím hlasom
začiatku večera šťavu. Po nej nastúpili brnenskí chlapíci Nemesis a finále patrilo seneckej
mládeži – kapele Vindex. Zázračne kvalitne
strávený večer v MsKS, na ktorom sme medzi
fanúšikmi videli rozmanité vekové kategórie.
(kd)

Jeseň na školách

Jesenná atmosféra – tak nazvali žiaci Základnej školy Alberta Molnára Szencziho súťaž, do
ktorej sa zapojila celá škola, takmer tri stovky
detí. Na výtvarných prácach, pre ktoré čerpali
z darov jesennej prírody, sa cenila najviac originalita, kompletnosť spracovania.
(red)

Mimoriadny úspech na Fóre pedagogiky
Na Fóre pedagogiky 2004 zabodovali obe
senecké umelecké školy.
Len štyroch sólo - žiakov základných umeleckých škôl osobne ocenil minister školstva
Martin Fronc. Bola medzi nimi aj Viktória Ballánová zo ZUŠ v Senci, ktorá si z rúk ministra
prevzala Diplom „za vynikajúce výsledky
pri reprezentácii Slovenskej republiky na
medzinárodných súťažiach“. Ocenenie jej za
spevácke schopnosti predal na októbrovom
Fóre pedagogiky (na snímke). Ocenená Viktória zo ZUŠ na Fándlyho ulici vyhrala ešte
v júni jedinú medzinárodnú súťaž svojho typu
na Slovensku, ktorá sa koná každoročne vo
Vrábloch. Porotu zaujala spomedzi 27 detí
zo SR, ČR a Poľska. Podľa pedagogičky Eva
Casanovej je jej žiačka na svoj vek mimoriadne muzikálna s technickými dispozíciami,
výrazom a sebaistotou dospelého speváka.
Úspech Senčanov v tejto súťaži znásobil
druhým miestom Dávid Hartl. Pred desiatimi
rokmi vyhrala vrábelskú súťaž Zuzana Szabó,
ktorá v súčasnosti na seneckej ZUŠ vyučuje.
Na najväčšom medzinárodnom podujatí
v oblasti prezentácie vzdelávania v Slovenskej

Výťažok z benefície na onkológiu
Presne 19 280 korún vyzbierali Senčania na Druhom
benefičnom koncerte „Len s láskou má svet nádej“ pre detské onkologické oddelenie na Kramároch v Bratislave. Na
dobročinné podujatie v sobotu 24. októbra prijali pozvanie
umelci neuveriteľného žánrového rozptylu. Heavymetaloví
chlapci z Viničného Darkmoon, čelisti Los Cellos z Bratislavy, humorista Štefan Skrúcaný, operný spevák Ondrej
Šaling, spevácky zbor Radosť zo Senca, Shoki, Monika
Beňačková. Lucia Beňačková a Kamil Gašpar zároveň
koncert konferovali. Príjemné popoludnie zorganizovala
Agentúra Camillius. Čo viedla Kamila Gašpara k práve
benefícii? „Za srdce ma chytila návšteva na onkológii. Je

to dosť nespravodlivé.“ Sľubuje aj ďalšie benefičné koncerty v roku 2005. Opäť pre onkológiu a náhradné rodiny.
Cieľom agentúry je získať populárne hviezdy, ktoré v Senci
ešte neboli... Za podporu tohtoročnej dobročinnej pomoci
ďakuje organizátor reprezentantov mesta, fotografovi Petrovi Sedalovi a všetkým sponzorom: Shell Slovakia, s.r.o.,
Tchibo, s.r.o., Mesto Senec, MsKS Senec, Avon Cosmetics,
CK Tricio, Prvá penzijná správcovská spoločnosť, a.s.,
Pekáreň Marína, PS autoklinika, DPC reklamná agentúra,
Hakl, Fufo.
(kd)

Projekt pre materské školy
Učiteľky materských škôlok školili v rámci projektu zdravotno – výchovnej hry „Evička nám ochorela“. V teoretickej
a praktickej príprave absolvovali 18. až 20. októbra osemhodinový základný kurz poskytovania prvej pomoci u inštruktora
SČK. V rámci projektu ÚzS SČK poskytol materským školám
príručky pre pedagógov – metodický návod na realizáciu zdravotnovýchovnej hry pre 5-6 ročné deti v MŠ. Pri realizácii projektu boli nápomocní pracovníci Mestského školského úradu
v Senci, poskytli priestory na školenie. Ďakujeme Mestskému
úradu za financovanie projektu a tiež Mestskému školskému
úradu, ktorí zdôraznil potrebu znalosti za poskytovanie PP
učiteľov MŠ, ktorí zodpovedajú za zverené najmenšie detičky
Mesta Senec.
Ing. Mária Halásová
Riaditeľka ÚsS SČK Bratislava - okolie

Výhodne prenajmem zariadený
trojizbový byt v Senci. 0903 323 499

republike účinkovali taktiež žiaci Súkromnej
základnej umeleckej školy Renaty Madaraszovej. Úspešnú prezentáciu školy na Fóre pedagogiky 2004 ďakovným listom ocenil minister
školstva M. Fronc. „Vaša jedinečná, kvalitná
kultúrna a umelecká prezentácia prispela
k úspechu celého podujatia,“ ďakoval tiež prezident Fóra pedagogiky PhDr. Milan Zeman.
Súkromná Základná umelecká škola R. Madaraszovej so sídlom na Nám. 1. mája pôsobí
v Senci od roku 2002.
(kd)

Sencu kraľujú dve Miss Baby
Petra Lefflerová (na snímke v strede) a Nikola
Ivančíková sú od soboty 16.októbra Miss Baby
2004. Na galavečere v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci zaujali porotu natoľko, že každej vo
svojej kategórii udelila titul, o ktorý súťažilo desať
dievčat. Všetky mladé dámy sa predviedli vo voľných disciplínách a módnych prehliadkach. Súťaž,
na ktorú ohlasy sa niesli v superlatívoch, organizovala Jolana Saltiel. Hlavným sponzorom bola
Aliancia nového občana, v porote zasadol okrem
iného aj poslanec NR SR Ľubomír Lintner.
(red)
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SZUŠ opäť po sérii zahraničných vystúpení
Súkromná Základná umelecká škola Renaty Madarászovej zaznamenala v aktuálnom
školskom roku nárast o 100 detí. Škola sa za
posledné obdobie môže pochváliť ďalšími vystúpeniami doma i v zahraničí. V dňoch 21. až
24. októbra sa zapojila do Európskeho festivalu
súkromných škôl v Katowiciach. Dvadsaťpäť
detí zo Senca si získalo poľské publikum rozmanitým repertoárom. Tancovali muzikál, ľudovky,
disko, hip-hop.
Krátko predtým absolvovali tanečnice SZUŠ
turné po anglických mestách. So scénickým programom, ktorý naštudovali so speváckym zborom Canens, účinkovali v mestách
Oakham, Oundle a York, kde sa nachádzajú
tri najväčšie stredné školy s umeleckým zameraním (podobné našim konzervatóriám)
v krajine. Deti tu reprezentovali svoje mesto,
školu a rodinu. V anglických školách sa im tiež
naskytla možnosť zapojiť sa do výuky a získať
nové skúsenosti.
V rámci domácich vystúpení sa objavili Senčania na galaprograme Fóra pedagogiky v PKO,
za ktoré získali od ministra M. Fronca ocenenie.
Folklórnym programom spestrili tohtoročné
Malokarpatské vinobranie v Modre.
Škola si cení pozvanie na slávnosti vo Velkej
Bíteši (ČR). Ako hosť obohatila galaprogram
osláv tradičným slovenským folklórom.
Ešte v auguste absolvovali žiaci SZUŠ tábor
v Belušských Slatinách. Pedagógovia školy pripravili pre 45 detí vo veku od 6 do 14 rokov zaujímavý komplexný program. Okrem zábavy si užili
výlety orientované na spoznávanie kultúrnych
pamiatok a prírody Slovenska. Popritom prebie-

Počas letného tanečného tábora navštívili deti
Čičmany.

Barny je milý chalan, s ktorým sa dá pokecať. Má
16 rokov, rád hrá futbal a počítačové hry, kamaráti sa
s Miškom. Od ostatných detí sa líši tým, že miesto školy
navštevuje Nezábudku. Je tu milá spoločnosť a dobre sa
tu cítim - predstavuje nám zariadenie pre hendikepované deti. Barnyho v Nezábudke poznajú desať rokov, od

Vo Velkej Bíteši sa dostalo deťom zo SZUŠ Renaty Madaraszovej milého prijatia. Na snímke
s místostarostom Ing. Alojzom Koukalom.

Barny (vľavo) s kamarátmi z Nezábudky.

Folklórne vystúpenie seneckých detí na slávnosti
v Českej republike.

hali dvojfázové tréningy zamerané na moderné
tance. Nebola to však jediná relaxačná cesta.
Absolventky školy boli odmenené týždennou
rekreáciou pri Balatóne, ktorú finančne podporili
sponzori školy. Na absolventskom predstavení,
po ktorom sa hneď balilo na pracovný zájazd do
Užhorodu (Ukrajina), sme mohli vidieť 14 žiakov
prvého a druhého stupňa. Dievčatá pokračujú
v štúdiu ďalej. Všetky domáce i zahraničné
cesty si žiaci hradia sami, prípadne s podporou
sponzorov školy.
So spolupracujúcim dievčenským speváckym
zborom Canens chystá SZUŠ vianočný koncert.
Spoločný program by mali seneckému publiku
predstaviť v stredu 8. decembra v Kultúrnom
dome.
(kd)

Mesiac úcty k starším
V mesiaci október sa myšlienky na staršiu generáciu vynárajú viac než inokedy. Samotní seniori si
obdobie úcty starších užívajú večierkami, ktoré aj
v Senci poriadajú dôchodcovské organizácie. Napríklad Klub dôchodcov privítal plnú sálu svojich
členov na slávnosti v sále Združenej strednej školy. V
stredu 27. októbra sa k nim prihovorila predsedníčka
Magdaléna Kloknerová a za mesto viceprimátorka
Helena Nemcová. Slávnostné chvíle im spríjemnila
živá hudba.
(kd)

Besedy v kulturáku

Pekné miesto podľa Barnyho:
Nezábudka

- 18. novembra 2004 (štvrtok) o 17.00 h - beseda s vydavateľom, spisovateľom a politickým analytikom Sergejom Chelemendikom na tému „Komu sa na Slovensku dobre žije?“
- 24.novembra 2004 (streda) o 18.00 h – beseda s Ing. Margitou Bošeľovou na tému „Duch národa a živa“
(red)

samotného začiatku. Má na čo spomínať, no rozpráva
nám o najčerstvejších zážitkoch z výletov na Pílu alebo
do Turčianskych Teplíc. Hoci s nezábudkovými kamarátmi od 3 do 30 rokov, vrátane 18-tich detí zo Senca, už
čo to precestovali. Prahu, Viedeň, Budapešť, Ostrihom,
Štúrovo. Spoločne spoznali veľa miest, ktoré im rozšírili
všeobecný prehľad. Nie sú to však poznávacie výlety či
dovolenky pri mori, ktoré deti v Nezábudke držia. Učia
sa tu pochytiť čo najviac pre život. Veľa času trávia
odbornými rehabilitáciami, ktoré pomáhajú zjednodušiť
zdravotným postihnutím skomplikovaný život. Vedenie
Nezábudky má svoj cieľ, pomocou rôznych fondov napĺňa zariadenie kvalitnejším rehabilitačným vybavením.
No najväčší dar má Nezábudka v ľuďoch - v zdravotnej
sestre Alenke, rehabilitačnej sestre Katke, opatrovateľke Renatke a ďalších. Teta Katka je milá, dá sa s ňou
rozprávať – priznáva sa k svojej obľúbenkyni Barny.
Dva dni v týždni má individuálne vyučovanie, vtedy sa
mu venuje špeciálny pedagóg. Nášho nového známeho
z Nezábudky na počudovanie baví najviac matematika.
Veľa sa jej na- učí za počítačom, cez ktorý sa zdokonaľuje v zemepise i v biológii. Pre kolegov, čo majú ťažkosti
s písaním alebo rozprávaním, sú k dispozícii učebné
programy na písanie a špeciálne programy pre deti
s narušenou komunikáciou. Po mesiacoch práce s logopédom sa rozhovorila už aj ka- marátka Dominika.
Nezábudkové deti sa tiež zapodievajú výtvarnými prácami. Odborne ich vedie výchovný pracovník. Modelujú,
maľujú. Naposledy na porcelán. Deti nájdu pod jednou
strechou odbornú pomoc, kamarátov a všetko, čo k ďalšiemu rozvíjaniu potrebujú, no v Nezábudke nespia.
Ráno prídu ako každé iné do školy, večer odchádzajú
domov a môžu byť s rodinou. Ideálny stav, ktorý odbúrava potrebu ústavov pre hendikepovaných. U mnohých je
dôležité čo najskôr ich podchytiť. Riaditeľka zariadenia
Ildikó Madarászová spomína prípad žiaka, ktorý dostal
v Nezábudke základnú pomoc od špeciálneho pedagóga pre nevidiacich a dnes už navštevuje špeciálnu školu. „Je to veľmi ťažká práca, lebo každé dieťa má ťažký
hendikep. Našou úlohou je pomôcť im k normálnemu
duševnému vývinu. Keď sme spolu, nemusia sa hanbiť.“
Úsilie ľudí z Nezábudky podporujú rôzne organizácie,
firmy. Prostredníctvom našich novín ďakujú aktuálne
primátorovi Karolovi Kválovi za finančný dar a projektu
Nadácie pre deti Slovenska.
(kd)
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Na Okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov bodovali Senčania
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 6 – 13 Senec pripravila v dňoch 15. – 18. októbra 2004 Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
v jedálni Základnej školy na Tajovského. Štvordňovým
programom sa vyplnil voľný víkendový priestor pre
spoločenskú a záujmovú činnosť. V piatok a sobotu
hodnotiace komisie pracovali s plným nasadením a neľahkým rozhodovaním, lebo práce a výpestky boli veľmi
kvalitné a bodové rozdiely minimálne. Každý výpestok
ovocia, zeleniny a kvetov je originálom, preto sa výpestky od seba odlišujú a sú jedinečné, len v stanovených
odrodových parametroch sa zhodujú. Z týchto dôvodov
sa pripravujú výstavy a prezentácie, aby sa navzájom
JUDr. Ľudovít Varju preberá gratulácie.
porovnala kvalita výpestkov. Pre tých, ktorí nemajú
2. stupeň – Erika Vrbová, ZUŠ – Lucia Tomášková
záhradu, je to pokochanie a pastva pre očí. Pre našich
všetci zo Senca.
najmenších obrovské potešenie z prechádzky medzi
vystavovanými exponátmi a zároveň aj spoznávanie 3. V súťaži „Okresná súťaž vo viazaní kvetov“ boli dve
kategórie: U žiakov boli hodnotené všetky práce
vystavovaných druhov výpestkov a svojich maliarskych
ako víťazné, ale spomeniem aspoň najmladšieho
prác. Po slávnostnom otvorení výstavy sa predávali
žiaka Lukáša Mráza a staršiu žiačku Zdenku Janskúsenosti z oblasti záhradníctva, kvetinárstva a počiu. Práce treba vidieť. V kategórii dospelých sa
rovnávali sa výpestky a umelecké práce. Najkrajšie
umiestnili na 1. mieste Jela Blažíčková z Malaciek,
výpestky jabĺk putovali do Bojníc na celoslovenskú
na 2. mieste Marta Schultzová z Novej Dedinky, na
súťaž „ Jablko roka“.
3. mieste Anna Humajová z Mostu pri Bratislave
Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Senci
a na 5. mieste Milena Bilaničová zo Senca.
skončila a môžeme jú zhodnotiť:
1. Účasť na vystavovaní patrí medzi najlepšie, zú- 4. V súťaži „Najkrajšia kolekcia“ zvíťazil František
Horváth zo Senca, ďalej nasledovali Jozef Sobolič
častnilo sa jej okolo sto vystavovateľov s vyše 200
zo Slovenského Grobu a Pavel Pavlovič zo Senca.
exponátmi a kolekciami.
5. V súťaži „Najkrajšie jablko okresu Bratislava – vi2. V súťaži „Najkrajšia práca žiakov“ spomeniem
diek“ zvíťazil Michal Debnár zo Senca a nasledovali
len víťazov v jednotlivých kategóriách takto: MŠ
ho Ing. Milan�Fiala z Čataja a František Sýkora z MaKysucká – Natália Čamajová,
Školský klub �
– ������
Máj�������������������
� ���������
� ��������
laciek.
ka Gráučiková, ZŠ: 1. stupeň – Lea Krajčovičová,

Hodnotenia pokračovali, keď z rúk zástupcu Republikového výboru SZZ Bratislava Ing. Henricha
Menkeho prevzala ZO SZZ 6 – 13 Senec najvyššie
vyznamenanie RV SZZ „Čestné uznanie I. stupňa“
Za dosiahnuté výsledky. Na ukončenie hodnotení
bolo najcennejšie, keď RV SZZ ohodnotil prácu
najstaršieho aktívneho člena ZO 6 - 13 Senec JUDr.
Ľudovíta Varju najvyšším vyznamenaním a vecnou
odmenou pri príležitosti 90. narodenín.
Okresnú výstavu navštívilo stovky občanov Senca
a ďalekého okolia. Vyvrcholenie návštevnosti bolo
v pondelok, keď Okresnú výstavu a svoje práce
došli obdivovať žiaci materských a základných škôl.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom výstavy, prípravnému týmu, vystavovateľom,
súťažiacim, hodnotiacim komisiám a všetkým
priaznivcom záhradkárov.
Ing. Ján Bilanič
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Začali Dni Alberta Molnára Szencziho
Pamiatka A.M.Szenczimu

Kyticami a vencami si vrcholní predstavitelia
Senca a mnohé ďalšie osobnosti uctili pamiatku
slávneho seneckého rodáka Alberta Molnára. K jeho soche v parku pred mestským úradom v piatok

okolitých dedín, rodičovského združenia pri seneckých školách s vyuč.jaz. maď. Slávnostný prejav
predniesol kňaz Alfréd Somogyi, báseň recitovala
Ágnes Bárdos. Spomienková slávnosť bola súčasťou Dní Alberta Molnára Szencziho 2004.
(kd, mp)

Galavečer s recitálom

Jedným z úvodných podujatí Dní Alberta Molnára Szencziho býva slávnostný večer s literárnym
pásmom v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.
Tento rok pozvanie do Senca prijal populárny
maďarský herec a režisér Hegedüs D. Géza
z budapeštianskeho Víghszinház - u. Seneckým
Maďarom sa naskytla príležitosť vypočuť si recitál
s názvom Domovina.
(kd, mp)

22. októbra kládli kvety za Mesto Senec primátor
Karol Kvál a jeho zástupkyňa Helena Nemcová,
za Ministerstvo kultúry SR Péter Kovács, za Veľvyslanectvo MR Zoltán Plank, za Republikovú radu
Csemadoku predseda József Száraz, za Oblastný
výbor Csemadoku predseda a poslanec NR SR
Gyula Bárdos, za Obvodný úrad v Senci Mária Takácsová, za Združenie Senec a okolie Márta Fekete a Erzsébet Galambos, za SMK Rezsö Duray, za
klub SzMAK Wenchich. Vence k pomníku Alberta
Molnára Szencziho položili tiež nositelia jeho mena
– Materská škola A. Molnára a Základná škola
A.Molnára, základné organizácie Csemadoku z

Novemberi alkony
(Halottak napi megemlékezés)

Temetőkertekben,gyertyák fénye mellett
szívünk oly sokakért hevesebben dobog,
áldott jó szívükből dús televény erjedt
és jóságos lelkük,mint a zászló lobog.
Áldott hazai föld borítja testüket
szerte a hazában,sok-sok temetőben,
túlvilági kezük fogja a kezünket,
Nem hagy károsodni,tűnni veszendőben.
Én is leborulok minden sok sír előtt
megköszönni nekik,hogy érettünk éltek,
hogy nagy tetteikkel ránkváró jövendőt
megvalósítani : bátran erre kértek.
Óh hű népem,drága legyen példaképed
drága halottaink minden dicső tette,
mert a nagy álomból így lesz ébredésed
szép hazámnak büszke,hűséges jó népe.
Sok-sok gyertya fénye ,mécsesek világa
mutassa az utat minden hű rokonnak,
hogy csak a szeretet legyen a királya,
akik a hazában szebb jövőt akarnak !
Novemberi alkony csókold meg a földet,
ahol az eleink élő szíve pihen ,
hogy hűséges lelkük tanítson még többet
tenni nemzetünkért mindig jobban,híven !
Mgr.Katona Roland

Tisztelt Emlékező Közönség!

Nekünk, akik békében élhetünk, fokozottan kötelességünk kimutatni a tiszteletünket azok irányába, akik nem születtek olyan
szerencsés korban, mint mi. A történelem tanulsága szerint, az emberiség sokkal több nemzedékének jutott osztályrészéül a
háború, mint ahány nemzedék békében élhetett és gyarapodhatott. A béke, úgy tűnik, nem más, mint egyfajta kegyelem, mint
maga a csoda. S ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni ezt a hatalmas adományt, amely megadatott nekünk, ahhoz elengedhetetlenül
szükséges, hogy meg tudjuk becsülni azok áldozatát, akiknek háborús korszakokban kellett helytállniuk, és számos esetben ez
a helytállás nem kevesebbet jelentett, mint az életük feláldozását. Az első világháború közel nyolcmilliós embervesztesége között ott találjuk a hősi halált haltak közt a magyarokon kívül a szerbeket, a horvátokat, a szlovákokat, a zsidókat, a cigányokat. És
arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a hősi halált haltak elsöprő többsége egyszerű ember volt. A II. világháborúban főleg a
Don-kanyarban maradt katonák ott alusszák örök álmukat az idegen földben, a koncentrációs táborokban meggyalázott zsidók
százezrei szenvedtek és haltak meg. Ez az emlékmű az ő emléküket őrzi, az ő dicsőségüket hirdeti, rájuk emlékeztet bennünket,
utódokat. Élnek még köztünk azok közül, akik viselik a soha be nem gyógyuló sebet, a hőssé vált kedves, vagy testvér emlékét.
Akik titokban mindig vágytak rá, hogy hamis legyen a halálhír.
Nekünk talán egy jobb kor jutott, egy könnyebb kor. Nekünk máshol és máshogyan kell bizonyítanunk, s ehhez adnak, ehhez
adhatnak erőt a hősök, a hősi halottak. Éppen ezért szükséges, hogy ápoljuk hagyományukat: minden korok minden hősének
hagyományát. Kérem, amikor meghajtják fejüket ez előtt az emlékmű előtt, emlékezzenek azokra, akik a legtöbbet: az életüket
adták vélt vagy valós, igaz vagy vitatható célokért, s bár a vesztes oldalon küzdöttek, náluk hatalmasabb erők döntöttek diadalról
és vereségről, olyan erők, amelyek ellen nem tehettek semmit. Amit pedig tehettek, azt becsülettel meg is tették.
Szemben a Szűzanya szobra, az élet, az újjászületés, a boldogság szimbóluma, mert mindanyiunknak szüksége van édesanyára, édesapára, testvéreinkre és nagyszüleinkre. Nem akarjuk, hogy bárki közülünk idegen érdekek áldozata legyen.
Elhangzott 2004.november 1-jén a Hősök szobránál

Všetky hádzanárky Senca
oslavovali
Senecká hádzaná si pripomínala päťdesiatku. Na slávnosti sa v sále ZŠ Tajovského objavili
od najmladších hádzanárok až po tie najstaršie
z najslávnejšieho obdobia seneckej hádzanej.
Dámy na snímke boli v tíme, ktorý v 50.-tych rokov vybojoval titul majsteriek Československa.
(red)

Duray Rezső
Pozsony megyei képviselő

Zo školy dom hrôzy
Základná škola Alberta Molnára Szenciho sa
v stredu 27. októbra premenila na Dom hrôzy.
Po chodbách sa cez prestávky preháňali zombies, čarodejnice, strašidlá s tmavými perami
a podliatymi očami. Za katedrami vyučovali
celé dopoludnie hrbaté strigy a bosorky s
metlami. Na poriadok v škole striehla pri dverách riaditeľka v čiernom plášti a vranou na
pleci. Halloween, v ktorom mal prsty žiacky
parlament, sa mohol začať...
(kd)

TRIBÚNA SENČANOV
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O hlasovaní by sme mali
vedieť viac
V poslednom období som sa aj ja na vlastnej koži mohol
presvedčiť, aké závažné a dôležité rozhodnutia prijímajú
poslanci mestského zastupiteľstva na svojich pravidelných
zasadnutiach a ako následne ich hlasovaním je ovplyvňovaný
život v Senci. Mnohí majú ešte v čerstvej pamäti rozporuplné
rozhodnutia pri výstavbe predajne potravín, ktorá rozhodnutím
poslancov mala skončiť uprostred sídliska..., či iné lokality
bytovej výstavby, ktoré sú v záverečnom konaní prijaté či
neprijaté na základe hlasovania poslancov MsZ. Hlasovanie na
zasadnutiach, ktoré sú verejné, nebýva tajné, ale mnohí ľudia
sú v čase jeho konania v práci a o hlasovaní sú informovaní
len sprostredkovane zo Senčana, resp. iných zdrojov, kde je
len strohá informácia o jeho konečnom výsledku. Som toho
názoru, že by zverejnenie hlasovania každého poslanca (aspoň
v dôležitých bodoch programu zasadnutia MsZ) malo veľký
význam pre vytvorenie si názoru občanov na činnosť poslanca
počas celého volebného obdobia.
Mnohí ľudia by mali možnosť robiť si obraz o hlasovaní, či
už podľa straníckej príslušnosti poslancov za danú politickú
stranu (ktoré môže byť často jednotné), alebo či sa poslanec
napriek straníckemu názoru priklonil napr. k názoru väčšiny
občanov v danom volebnom obvode (ktorého sa daný problém týka), aj rozhodovanie nezávislých poslancov býva v tomto
smere povšimnutiahodné.
Je podľa môjho názoru logické, aby poslanec pri hlasovaní
v MsZ hlasoval za názor väčšiny občanov daného obvodu
(napr. vyjadrený v petícii), ktorí ho do MsZ volili a ktorých
názory by mal zastupovať a hájiť, čo nie je vždy pravidlo. Aj
neutrálne zdržanie sa hlasovania môže občanovi - voličovi
v mnohom napovedať, ak sa vďaka nemu v konečnom súčte
hlasov presadí to či ono rozhodnutie.
Či sa však rozhodne ináč z akýchkoľvek príčin názorových,
vlastného svedomia a vedomia, to na tomto mieste nechcem
rozvádzať, ale o hlasovaní by sme mohli vedieť viac.
Potom aj pri komunálnych voľbách, ktorých význam mnohí
občania ešte nedocenili, by bolo rozhodovanie o našich
hlasoch jednoduchšie a možno by sa to prejavilo aj na účasti
voličov vo voľbách.
Andrej Drinka

Dokedy?

K pešej zóne
Zdravím všetkých Senčanov. Mám len jednu
otázku na orgány poverene rozhodovaním o dopravnej situácii v našom meste... chválim ten deň,
keď rozhodli o tom, že z Lichnerovej ulice budeme
mat „PEŠIU“ zónu. Čakal som a dočkal sa. Ale ani
v najbujnejších snoch sa mi nasnívalo o tom, čo príde... začalo to tým, že vstup na pešiu zónu uzatvorili
reťazou a kľúče od zámku boli pridelené tým, ktorí
mali na Lichnerke obchodíky, atď. plus príslušníkom
policajného zboru!!! A to sa nemalo stať. Ako môžeme predsa chcieť, aby policajt, predtým než vojde so
svojím súkromným autom na „PEŠIU“ zónu, z neho
vystúpil, rampu odomkol, s vozidlom potiahol, znovu
vystúpil a rampu zamkol... To bol hádam len pokus
o nevydarený žart, nemyslíte? A tak milá retiazka
zrazu zmizla a dnes... skúste sa spoľahnúť na to, že
ste na pešej zóne a nebodaj pustite vaše dieťa, nech
si voľne pošantí... určite narazí buď na špurtujúceho
cyklistu, vozidlo našich balkánskych spoluobčanov,
policajtov v súkromnom vozidle, zlých chlapcov, alebo lietajúcich taxikárov. Nerozumiem tomu, čím sa
líšime od iných miest na Slovensku? Netreba chodiť
ďaleko, prejdite sa napríklad do Trnavy a skúste vojsť
na „PEŠIU“ zónu. Určite to bude stáť za to...! Dúfam,
že v tomto meste nie som sám, ktorý takto zmýšľa, a
preto budem rád, ak sa niekto z tých, ktorí o danej
problematike rozhodujú, vyjadri verejne vo vašom,
alebo inom periodiku, ktoré sa dostáva občanom
Senca do poštových schránok! Vopred ďakujem.
Ľudovít zo Senca
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Ako som „objavoval“ cyklotrasu
Pár dní pred oficiálnym otvorením cyklotrasy Pezinok - Senec som náhodou na internetovej stránke mesta našiel jej mapu.
Bola síce dosť schematická, ale predstavu, kam vedie, som si urobil. Myšlienka o prepojení vinárskeho strediska s rekreačným cyklotrasou ma zaujala. Počasie oficiálnemu otvoreniu práve neprialo, tak som sa ju vybral, zo svojej strany, pokrstiť cez
víkend. Trasa podľa mapy začínala na čerpacej stanici smerom na Blatné a pokračovala cez Sv. Martin do Pezinka. Toľko
som si z mapy zapamätal. Ďalej som sa spoliehal na svoje orientačné schopnosti a na snáď prehľadné značenie. Cesta bola
vyasfaltovaná a málo frekventovaná. Po prechode popod diaľnicu a po strmšom stúpaní som bol na Červenom majeri. Z tejto
časti mesta s 30 obyvateľmi (rok 2001) sa mi naskytol zaujímavý výhľad spätne na krajinu. Kedže som tu ešte nebol, chcel
som sa trochu poobzerať. Na ľavej strane bola skládka odpadu a vpravo úzka cesta, na konci ktorej bol opustený majer. Názov
Červený majer bol tak pravdepodobne odvodený od farby omietky schátralého komplexu budov. Hoci od hororových kulís
opusteného majera na Hornom dvore to malo ďaleko, v noci by som sem pravdepodobne nezavítal. Pri vchode do majera,
medzi kopou raždia a lístia, ma zaujala veľká betónová guľa s priemerom asi 1 m. Práve som si potreboval „odskočiť“ a jej
objavenie bolo tak viac menej náhodné.
Po krátkej odbočke som bol opäť na hlavnej ceste smerujúcej do Sv. Martina. Dlhá rovná cesta, lemovaná hustým dubovým
lesom a poľnohospodárskou pôdou viedla k črtajúcej sa zástavbe mestskej časti Svätý Martin. Napriek tomu, že je súčasťou
Senca, asi len málo Senčanov ju aj navštívilo. Práve otvorenie cyklotrasy by mohlo prispieť k jej oživeniu. Osídlenie s 39 domami a 153 obyvateľmi (rok 2001) si svojpomocne vybudovali v roku 1949 presídlenci z bývalej Juhoslávie, pôvodom kysuckí
rodáci. O tejto udalosti informuje malý pamätník pred rodinným domom na jednej z dvoch ulíc. Od zhovorčivých domácich
som sa dozvedel, že si pred nedávnom pripomenuli 50. výročie príchodu 15 rodín na toto územie vydaním brožúry o Svätom
Martine a jeho obyvateľoch.
Tu som zároveň stratil akýkoľvek kontakt s cyklotrasou a
s jej značením. Cesta rovno ma zaviedla na družstvo. Druhá
ulica končila pri mohutnej betónovej veži. Sv. Martin tu od
poľa oddeľoval plot, v ktorom som objavil medzeru širokú
asi 1 meter. Tak som sa dostal na traktorom vychodenú
cestu cez pole smerujúcu k vzdialenejšiemu lesu. Cestou
som na strome zahliadol žltú značku, označujúca trasu.
Doviedla ma ku križovatke s ďalšou značkou. Na nej okrem
označenia 8006 chýbali akékoľvek informácie o ostatných
smeroch. Vybral som si cestu rovno, odkiaľ ukazovala šipka
smerom na Sv. Martin. Mylne som sa domnieval, že by mohla
smerovať do Šenkvíc, čo som po tom, ako postupne začala
splývať s oráčinou zistil. Pri návrate na značku som stretol
prvých cyklistov zo Senca. Značenie ich rovnako zmiatlo
ako mňa. Najlepšia cesta sa tak ukázala ako mylná. Druhá
cesta doľava boli vysokou trávou zarastené traktorové
koľaje vedúce do lesa. Hneď pri vchode ma privítali haldy
navezených tehál pozdĺž chodníka. Snahu o spevnenie
trasy som uvítal, ale až také zátarasy som nečakal. Pri prekonávaní prekážky som musel zastaviť a tlačiť bicykel, lebo
som nechcel ohroziť konštrukciu svojho „približovadla“ a ani
svoj zdravotný stav. Cesta lesom už bola rýchla a príjemná,
značenie a smer boli jednoznačné. Po východe z lesa som
užasol nad siluetou Bratislavy v diaľke a panorámou obce
predo mnou. Po prejdení ďalšej poľnej cesty som zistil, že
som v záhradkárskej osade Viničného. Pri značke ma opäť
privítala asfaltka a rovnaká betónová guľa ako v Červenom
majeri. Vďaka diere v betóne som nazrel do dutej kupoly so
základmi. Pravdepodobne sa jedná o bývalé vojenské strážne objekty hranice, ktorá cez 2.sv. vojnu oddeľovala Slovenský štát
od Maďarskom okupovanej časti Slovenska.
Na zakončenie cyklotrasy som si zvolil miesto jej slávnostného otvorenia - Galbov mlyn. Prekvapilo ma veľmi príjemné
prostredie štýlovej stavby (reštaurácia, hotel, tenisové kurty) s vodnou nádržou lemovanú lavičkami. Menší oddych s pozorovaním divých kačíc pri vode mi padol celkom vhod.
Cesta späť bola bez problémov. Trasu som už poznal a aj značenie bolo jednoznačnejšie. Zrejme to označovali z Pezinka
do Senca. V opačnom smere to, bohužiaľ, nie je rovnako jasné. Nová cyklotrasa bola príjemným spestrením a zároveň som
objavil zase niečo nové. Len škoda, že značenie miestami zlyháva. Trasa využíva roky používané poľné a lesné cesty. Tí, čo
čakajú asfaltku, budú sklamaní. Vybetónovanie cyklotrasy by bolo finančne nákladné a možno by sa stratila aj určitá spätosť s
prírodou. Napríklad prednedávnom otvorený cyklochodník Poprad - Svit stál 15 mil. Sk.
Svojim príspevkom som chcel odľahčene opísať vlastné postrehy z trasy a zároveň vzbudiť záujem budúcich cyklistov o
okolitú krajinu, o ktorej sa na ceste nedozviete nič. Je na škodu, že chýbajú akékoľvek informačné tabule. Cieľom rekreácie
by nemalo byť len bicyklovanie, ale aj spoznávanie vlastného mesta či regiónu. Cyklotrasa by zároveň mala začínať v Senci na
námestí a spájať tak centrá miest Senca a Pezinka. Minimálne na začiatku by mala byť informačná tabuľa s mapou a základnými informáciami o trase i okolí. Nech je tento článok námetom na výlet do prírody pre tých, čo o nej ešte nevedeli, ale aj pre
tých čo ju ešte nevyskúšali. Každopádne je lepšie cyklotrasu raz prejsť ako 100-krát o nej počuť.
Michal Kožuch, foto: Miroslav Kožuch

Policajti sprísnili režim
Lichnerova ulica si podľa primátora Karola Kvála zachová svoj pôvodný charakter. Na mestskom úrade
posudzujú ponuky na uzavretie pešej zóny rampou na čipové karty. Jej osadením by sa nežiadúce autá do
priestoru zóny nedostávali. Primátor tiež uviedol, že sa podstatne sprísnil režim mestskej polície na Lichnerovej ulici. Občanov vyzýva, aby nepovolený vstup na pešiu zónu vždy ohlásili na MSÚ.
(red)
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Svetový šampionát s desiatkami stavačov
prvý raz na Slovensku - v Senci
Počiatkom októbra sa u nás konala najväčšia kynologická udalosť svojho druhu na svete. Po španielskom Tolede, kde sa Majstrovstvá sveta stavačov v love a Majstrovstvá sveta svätého Huberta lovcov
so stavačmi konali vlani, prišlo na rad slovenské mesto Senec a revíry v Bernolákove, Ivanke a Nedede.
Na otvárací ceremoniál pricestovalo k Slnečným jazerám takmer 200 psov s vodičmi z 15 krajín. Boli
medzi nimi početné výpravy zo Španielska, Francúzska, Talianska i Rakúska. Každý národ priviezol to
najlepšie, čo mal. Slovensko postavilo na šampionát prvý raz kompletnú výpravu. Na slovenské pomery
nadštandardný počet účastníkov posudzovala medzinárodná porota. Práce na poli prebiehali v okolitých
chotároch, na Slnečných jazerách sa hodnotila práca psíkov vo vode. Centrum štvordňovej udalosti bolo
v Hoteli Senec. Súťaže majstrovstiev sveta stavačov v love a sv. Huberta lovcov so stavačmi sú skôr doménou západnej Európy. Slováci, zžití s trochu inými kritériami, naberali skúsenosti. Domáce prostredie
dodávalo našim reprezentantom vietor do plachiet. „Nie sú to moje prvé medzinárodné preteky, bola
som aj v zahraničí, ale zázemie na Slovensku bolo o niečom inom. Bolo to srdečnejšie, človek sa cítil
istejší, tým že mal okolo seba zázemie a podporu,“ hodnotila Veronika Poláčková. Vavríny víťazstva si zo
Senca napokon odnášali Španieli, Taliani, Francúzi. Mesiac pred začiatkom šampionátov si lokalitu na
Slovensku prišlo obzrieť vedenie svetovej organizácie. Záverečné hodnotiace slová prezidenta Svetového
organizačného výboru Majstrovstiev sveta stavačov pri FCI a súčasne aj nemeckého Deutscher Pointer
Clubu Luca Bortoliho spokojnosť len potvrdzovali: „Treba sa slovenskému národu zavďačiť za to, že dal
k dispozícii úžasné poľovné revíry na najväčšiu manifestáciu kynológie - majstrovstvá sveta. Organizátori
boli veľmi ústretoví a milí, dali to najlepšie, čo mohli zo seba dať.“
(kd, foto: autor)
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Beh zdravia vyhrala Tajovského
Už tradične sa začiatkom októbra stretávajú milovníci
vytrvalostného behu na súťaži známej pod názvom „Beh
zdravia“. Pätnásty ročník pretekov zorganizovali učitelia ZŠ
Mlynská v spolupráci s predstaviteľmi mesta Senec. Vďaka ich
sponzorstvu sa mohli víťazi tešiť z knižných odmien. Súťažilo
sa na južnej strane Slnečných jazier. Pretekári boli rozdelení
do jednotlivých kategórii podľa ročníkov narodenia, pričom
každá kategória mala vymeranú svoju dĺžku trate od 400 m
do 1500 m. Každý dostal štartovné číslo a s nadšením očakával ten najlepší výsledok. Prvých päť pretekárov v každom
behu získalo body do celkového hodnotenia škôl. Niektorí zo
súťažiacich nám prezradili, že na súťaž sa poctivo pripravovali
na športových krúžkoch. Iných vybrali učitelia podľa výsledkov
na vyučovaní telesnej výchovy. Senecký Beh zdravia nakoniec
vyhrala Základná škola Tajovského so značným bodovým
predstihom.
(vch)

Výsledky

Dievčatá
r. 1996, 400m: Ivana Tóthová (ZŠ Tajovského.)
r. 1995, 600 m: Rebeka Martinkovičová (ZŠ Taj.)
r. 1994, 600 m: Laura Csukaová (ZŠ A. Molnára)
r. 1993, 800 m: Sabina Turnerová ZŠ A. Molnára)
r. 1992, 800 m: Petra Lefflerová (ZŠ Taj.)
r. 1991, 800 m: Ivana Kunochová (ZŠ Taj.)
r. 1990, 1000 m: Michaela Pálková (ZŠ Taj.)

Chlapci
r. 1996, 600 m: Martin Jež (ZŠ Taj.)
r. 1995, 800 m: Dominik Michalek (ZŠ Mlynská)
r. 1994, 1000 m: Dávid Huszár (ZŠ Taj.)
r. 1993, 1000 m: Andrej Krátky (ZŠ Taj.)
r. 1992, 1000 m: Ladislav Tóth (ZŠ Taj.)
r. 1991, 1000 m: Maroš Polák (ZŠ Taj.)
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r. 1990, 1500 m: Pavol Hrnčiar (ZŠ Mlynská)
r. 1989, 1500 m: Alexander Botlo (ZŠ Taj.)
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa

Rita Zsuzsanna Underill
Barbora Čahojová
Karol Snoha
Martin Uzsák
Mário Kuruc
Filip Zemánek
Timotej Žbodák
Lenka Vargová
Lea Michalíková
Tereza Knutová
Nikola Haladová
Katarína Pozsárová
Lucia Kudelášová
Ján Miartuš
Katarína Michalková
Matej Firta

Manželstvo uzatvorili

Michal Garaj – Katarína Moszorová
Peter Bučan – Erika Schubertová
Pavel Turányi – Eva Saksunová
Mário Marušinec – Petra Mitická
Miroslav Budovský – Jana Slováková
Dušan Lašák – Martina Silná
Henrich Pršek – Ing. Eva Styková
Michal Szabados – Diana Švorcová
Tomáš Petrán – Alžbeta Pavlovičová

Miroslav Soós – Katarína Szalayová
Marcel Chvíla – Martina Ivanová
Marek Tarda – Andrea Farkašová
Štefan Peško – Katarína Martonová
Norbert Kuczman – Andrea Vargová
Ing. Július Száraz – Zuzana Mareková
Eduard Guldan – Lucia Strelecká
Erik Fülöp – Silvia Babacsová
Peter Baráth – Katarína Kmeťová
Michael Lichtenegger – Monika Horáčeková
Róbert Šimo – Radka Debnárová
Peter Tondra – Katarína Vašová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Františka Puškášová (60), Juliana Duchoňová (65),
Ladislav Kišš (70), Katarína Dobiášová (75), František
Fiala (80), Anna Franzenová (80), Pavol Feranc (90)
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne
postihnutých a združenia zdravotne postihnutých
- Viktória v Senci
Viera Herčaňová (50), Júlia Duchoňová (65), Anna Francenová (80)
Klub dôchodcov
František Fiala (80), Július Pomšár (80), Katarina Dobiá-šová (75), Ing. Jozef Lančarič (75), Ladislav Kišš (70),
Júlia Duchoňová (65), František Mókoš (65), Anna
Horváthová (60)

Dňa 26. októbra 2004 sa 95-tich rokov dožíva otec, dedko a pradedko
Štefan Macháň
K jubileu mu srdečne blahoželajú
sestry Betka a Katka
s rodinami

Navždy nás opustili
JUDr. Ľudovít Polák (1924), Vojtech Jankó (1945), Ján
Pokrývka (1960), Mária Jánosovitsová (1921), Štefan
Koleno (1928), František Halás (1947), Jozefína Zemanová (1914), Milan Jedličká (1918)
Dňa 4. novembra 2004 budú 2
roky, čo nás navždy opustila naša
mamička
Matilda Gábrisová,
rod. Krechnyáková zo Senca
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Dcéra s rodinou
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom, susedom a bývalým spolupracovníkom za kvetinové dary
a poslednú rozlúčku s našim zosnulým
JUDr. Ľudovítom Pollákom
dňa 29. septembra 2004.
Manželka a celá rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac november 2004 SENEC
2.utorok
NON PLUS ULTRAS
Zelená je tráva... príbeh z prostredia futbalových fanúšikov.
V hlavných úlohách: Vladimír Dlouhý, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 65,-Sk
4.štvrtok

SYN NEVESTY
FILMOSTRADA
Syn nevesty bol nominovaný v r. 2002 na Oscara v kategórii
najlepší zahraničný film a získal množstvo cien na rôznych lat.-amer.festivaloch. Komédia.
Šp/Arg.MP 122 min.
Vstupné:60,-Sk
5.piatok a 7.nedeľa VYBÍJANÁ: CHOĎ DO TOHO NA PLNÉ GULE
Ľudia sa buď spotia, alebo rozosmejú. Skvelá komédia s Benom Stillerom v hlavnej úlohe.
USA MP 92 min.
Vstupné:70,-Sk
8.9.pondelok-utorok
HELLBOY
V pekle ho nechceli, tak prišiel medzi nás. V hlavných úlohách
Ron Perlman, John Hurt a Karel Roden.
USA MP 122 min.
Vstupné:70,-Sk
11.12.štvrtok-piatok
BOURNOV MÝTUS
Mali ho nechať na pokoji... Matt Damon v napínavom thrilleri
ako agent Jason Bourne.
USA MP 104 min.
Vstupné:70,-Sk
13.14.sobota-nedeľa
TERMINAL
Príbeh Viktora Navorského, ktorý musí stráviť nejakú dobu
v tranzitnej časti Kennedyho letiska a čakať, až v jeho zemi
skončí občianska vojna.
USA MP 123 min.
Vstupné:70,-Sk
15.pondelok NICHOLAS G.WINTON: SILA ĽUDSKOSTI
Filmom nás sprevádza Joe Schlesinger, reportér kanadskej
stanice CBS, ktorý je jedným„ wintonových zachránených
detí. „
SR MP 64 min.
Vstupné:70,-Sk
16.utorok
ANAKONDA: LOV NA KRVAVÚ ORCHIDEU
Temná džungla je domovom nebezpečného predátora, ktorý
stráži tajomstvo orchideí a predstavuje smrtiacu hrozbu pre

MESTSKÉ NOVINY

každého, kto sa opováži vstúpiť na jeho územie. Thriller.
USA MP 96 min.
Vstupné:70,-Sk

že im stačí aj málo.
ČR/SR/ISLAND MP 85 min.

18.štvrtok
TÚ STARÚ TREBA ZABIŤ
Konečne mali svoj vysnívaný domov. Ale čo s tou mrchou nad
nimi...? Skvelá komédia,
vtipná naozaj bláznivá.
USA MP 97 min.
Vstupné:65,-Sk

30.utorok
HRIEŠNY TANEC 2
Odviaž sa a ponor do víru vášnivého tanca v zajatí horúcich tiel.
Tanečná love story.
USA MP 90 min.
Vstupné:65,-Sk

19.piatok
JA, ROBOT
Will Smith v hlavnej úlohe akčného thrilleru poverený vyšetrovaním záhadnej smrti.
USA MP 100 min.
Vstupné:65,-Sk

Mládežnícke – detské filmové predstavenia:

20.21.sobota-nedeľa
RRR
Pred 35 000 rokmi... V časoch, kedy bol boj o oheň vybojovaný, prišiel na rad šampón. Bláznivá komédia prrrehistorickej
doby.
FR MP 98 min.
Vstupné.65,-Sk
22.23.pondelok-utorok
VYHÁŇAČ DIABLA
Tvárou v tvár neopísateľnej hrôze. Všetko sa však len začína...
Dráma i horor.
USA MN 18 114 min.
Vstupné:70,-Sk
25.štvrtok
DEŇ PO TOM
„ Je to príbeh o prežití a hrdinstve...“ Strhujúci zážitok od režiséra filmu Deň nezávislosti.
USA MP 125 min.
Vstupné:60,-Sk
26.piatok
STEPFORDSKÉ PANIČKY
Prečo je v Stepfordu všetko tak dokonalé? Opýtajte sa stepfordských manželov. V hlavnej úlohe Nicole Kidman.
USA MP 100 min.
Vstupné:65,-Sk
27.28.sobota-nedeľa
COLLATERAL
V nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Hrajú: Tom Cruise,
Jamie Foxx.
USA MN 15 119 min.
Vstupné:70,-Sk
29.pondelok
SILNÝ KAFE
Komédia o láske, vzťahoch a ľuďoch, ktorí nevedia čo chcú,
pretože toho chcú príliš veľa a keď nakoniec dosiahnu, zistia,

Vstupné:65,-Sk

7.nedeľa o 15 30 hod.
SHREK 2
Bolo, ale možno nebolo... Nový animovaný film Shrek 2, nadväzuje na dej Oscarom ovenčeného prvého Shreka.
Americký film 93 min. dabing.
Vstupné:60,-Sk
14.nedeľa o 15 30 hod.
PETER PAN
„Čarovný svet plný dobrodružstva a fantázie. Najslávnejšia rozprávka všetkých čias.
Americký film 117 min. dabing.
Vstupné:50,-Sk
21.nedeľa o 15 30 hod.
DOBA ĽADOVÁ
Prišli. Rozohriali. Zvíťazili.
Americký film 83 min. dabing.

Vstupné:30,-Sk

28.nedeľa
GARFIELD
Najslávnejšie a najtučnejšie zviera rozožraný kocúr Garfield
a akčnej rodinnej komédii. Zachraňuje psíka z rúk únoscov.
Americký film 90 min. dabing.
Vstupné:60,-Sk

Kultúrne podujatia:
6.11.2004 o 18.00 hod
PLAYBACK DANCING SHOW
Imitácia hudobných hviezd v podaní našich detí

kinosála

10.11.2004 o 19.00 hod
A GAZDAG SZEGÉNYEK
BOHATÍ A CHUDOBNÍ
Jókaiho divadlo z Komárna

kinosála
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