DECEMBER 2004

Ročník 14.

Vážení Senčania,
želám Vám čo najpríjemnejšie
prežitie vianočných sviatkov.
Prajem Vám do nového roka veľa zdravia, šťastia,
lásky, úsmevu a porozumenia, veľa splnených túžob
a očakávaní, dobré susedské vzťahy
a rodinnú pohodu.
Karol Kvál
primátor Senca

Na vianočnom trhu
320-stranová monografia o Senci
Rok 2004 sa zapíše do histórie mesta hlbokými písmenami. Po
desaťročiach čakania vychádza monografia Senca. Po dlhoročnom
úsilí a necelé dva roky po tom, ako našiel vedúci autorského kolektívu
Peter Fedor spoločnú reč s primátorom mesta Karolom Kválom. „Už
dlho sme pociťovali potrebu propagácie Senca v knižnej podobe. Hľadali sme knihu, ktorá našim občanom posilní pocit spolupatričnosti,
vzdá úctu osobnostiam, na ktoré sme právom hrdí a osvetlí cestu, po
ktorej už roky naše mesto kráča. Zároveň sme pátrali po publikácii,
ktorá nás priblíži návštevníkom, odpovie na ich otázniky a ako milá
spomienka na príjemnú dovolenku nájde oprávnené miesto v ich
knižnici,“ vysvetľuje v publikácii primátor. Do vianočných výkladov sa
dostáva náklad 2 tisíc kusov cennej knihy. Stáva sa tak napriek tomu,
že – ako potvrdil šéf projektu - „zostaviť monografiu malého mesta
nie je skutočne jednoduché.“ Hlavnou úlohou autorov bolo zozbierať,
roztriediť a spracovať informácie o rôznych aspektoch života v Senci,
ktoré doteraz nikdy v rozsiahlejšom zväzku nevyšli. Vyše 30 ľudí, ktorí
zložitú mozaiku krok za krokom skladali, nazrelo na mesto Senec
z rozmanitých uhlov na 320 stranách. O procese tvorby sme sa pozhovárali s vedúcim projektu RNDr. Petrom Fedorom, CSc.
Pred dvoma rokmi Senec oslavoval 750. výročie prvej písomnej zmienky. Je neuveriteľné, že po tak dlhom čase vychádza
prvá monografia o tomto meste až teraz. Prečo tak neskoro?
Napísať knihu nie je ľahké, oveľa ťažšie je však na ňu dozrieť.
Hodnoty, financie, potenciál a samotní ľudia diktujú podmienky.
Každé mesto a každá dedina dozrievajú rôzne dlho, Sencu to trvalo dlhšie a niekedy sa mi zdá, že ešte stále neprišiel ten pravý čas.
Bez koho a bez čoho by kniha nikdy nevznikla?

(Dokončenie na 4. strane)
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Tajomstvo Svätej noci
Milí priatelia,

Milí spoluobčania,
v mene poslancov Mestského
zastupiteľstva, ako aj svojom,
Vám želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastlivý nový rok.
Prajem Vám, aby Vaše srdcia
naplnila vianočná radosť
i pokoj.
Helena Nemcová
zástupkyňa primátora mesta

Zas prídu...
Aj toho roku budú... Za pár dní ich máme
tu... Naše každoročné vianočné sviatky. Aj
tohto roku sú sprevádzané prípravnými akciami v obchodných domoch, supermarketoch,
koncertmi. Vo všetkých kultúrnych ustanovizniach, na trhoch, na uliciach. Živé betlehémy,
akoby chceli poľudštiť evanjeliovu zvesť, Panna Mária ako modelka, Jozef ako z modelingu, niekde betlehemské dieťa ako bábika v životnej veľkosti... A niekde živé dieťa v kolíske
chce človeka 21. storočia, vlastne pre jeho oči
– betlehemského Ježiša, Spasiteľa, ktorého
poslal Boh na záchranu sveta i človeka. Lebo
nielen ľudstvo túžilo po záchrancovi, ale i celé
stvorenstvo dodnes dychtí po záchrane.
Nech by sme s tou potrebou záchrany
súhlasili, alebo nesúhlasili, na nás už to dnes
nezáleží.
Ona jednoducho. V plnosti času, teda vtedy, kedy to Boh chcel, prišla. Boh určite zvažoval, ako pomôcť stvoreniu i človeku. Určite to
chcel tak, aby Mu jeho vyvolený národ i ostatné národy rozumeli. Preto sa to všetko udialo
neďaleko centra – v Betleheme. A vôbec nie
anonymne. S novým – narodeným Pánom
a Kráľom prišlo i Jeho kráľovstvo, pre novú
lásku, novú spravodlivosť i nový pokoj.
Skutočne všetko bolo pripravené. Od prorokov, ktorí ho dávno predpovedali, cez všetky
adventné postavy anjelského, kňazského,
ženského či zachariašovského druhu... Cez
zvesť i posolstvo, ktoré zostalo jedinečné
a živé: pre pastierov na betlehemských poliach i pre nás dnes... Narodila sa. Kristus sa

krásu tajomstiev najviac prežívame vo
svojom detstve, hoci i dospelí majú svoje
tajomstvá. Spomeňme si len, ako z našich
rozhovorov každoročne často zaznieva akési
sklamanie zo sviatkov v slovách: „Prešli ako
voda, ani sme sa nenazdali“. Ako je možné,
že celá sviatočná atmosféra Vianoc tak rýchlo
zapadla do všednosti nasledujúcich dní?!
Môžeme sa tomu vyhnúť, ak sa pokúsime
úprimne objaviť a oživiť v sebe tajomstvo
Svätej noci, bez ktorého sviatky strácajú svoju
krásu a lesk, svoju plnosť a hĺbku.
V čom spočíva to tajomstvo, ktoré spája
členov rodiny, ktorí prekonávajú veľké vzdialenosti, aby spolu zasadli k štedrovečernému
stolu? Čo je tou silou, ktorá neraz obnovuje
narušené spolužitie členov rodín? Aké je to
tajomstvo, ktoré napĺňa všetkých takým očakávaním, že v nesmiernej aktivite dní, ktoré
ešte chýbajú do Vianoc? Čo je to za udalosť,
ktorá v tej Svätej noci nedá i malým deťom
spať? Ba naopak, prebdejú noc bez driemot
a so svojimi najbližšími kráčajú v tme a chlade
polnočného času na miesto, bez ktorého by
Vianoce nemali ten čarovný pôvab. V chráme počuté slová: „Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“, ktoré sa
svojím nádherným tónom nesú až za múry
chrámu a mesta, domov a sŕdc, nám dávajú
odpoveď. Človek to tajomstvo Svätej noci
narodil. Narodil sa pre svojich súčasníkov
i ďalšie generácie. Pre predkov našich, spred
mnohých pokolení, aby poznamenal ich život.
Narodil sa a žije i pre nás, aby i do nášho života vniesol tajomnú harmóniu neba i zeme
v svojej podstate. Nič a nik tak nepoznačil
svet ako ON sám a Jeho nasledovníci. A zvesť
o Ňom, jednorodenom Božom Synovi bude
znieť len čo skončí adventný prípravný čas.
Narodil sa: vám a dnes. Čo to znamená? Pre
tých, čo Krista už prijali, je to láskavá pamiatka
na udalosti, ktoré rozhodli o príchode Spasiteľa Záchrancu do tohto sveta ad o srdca kresťanov. Pre tých sú Vianoce dodnes sviatkami
Božej lásky a spasenia. Pre tých, čo Krista
poznajú len ako začiatok letopočtu, musí ešte
evanjelium o narodení Krista znieť, aby vedeli,
že Kristus je Spasiteľ aj pre nich. A na Jeho
príchod sa je treba pripraviť skôr, ako zaklope
na srdce človeka.
To evanjelium: Narodil sa Vám.. dnes, bude
znieť všetkým, pre ktorých sa Kristus ešte nenarodil u nich doma, v minulosti ani v dnešnom
storočí, ani v ich srdci. Mnohí nechcú, aby sa
im už dnes narodil Spasiteľ. Využívajú vonkajšie - svetelné, darčekové čaro Vianoc. Zatiaľ im
to vyhovuje, aj im to stačí. Dokedy?
Kým pre všetkých všade nezaznejú nielen
zvončeky stromčekov, nielen srdcia zvonov
na vežiach kostolov, ale pokým naše srdcia,
srdcia nás všetkých nezačnú biť pokojom
a láskou, akou Boh miloval a dodnes miluje
svet a nás v ňom.
Šťastlivé a požehnané - radostné a veselé
Vianoce - sviatky narodenia Pána Ježiša Krista.
Mgr. Ján Sabanoš
ev. farár

aspoň trochu lepšie pochopí, keď si uvedomí,
že v oslave narodenia toho malého dieťatka
menom Ježiš si pripomíname znova to, ako
sa dokonalý Boh až nepochopiteľne priblížil
slabosťami poznačenému človeku, a tak mu
zjavil svoju lásku.
A to je pre nás výzvou i smerom do ďalšieho života, aby sme aj my prekonali všetko, čo
nás oddeľuje a vytvára medzi nami bariéry.
Aby sme s úctou a porozumením chápavo
prijímali našu ľudskú rôznosť a Láskou nasmerovaní napredovali k spoločnému cieľu
všetkých ľudí. Na tejto ceste nech nás povzbudzuje vedomie, že hoci je len jeden cieľ,
je nekonečné množstvo ciest a spôsobov, ako
k nemu možno prísť.
Ak to dokážeme bez zbytočného hnevu
a nevraživosti, potom sme to tajomstvo pochopili. Tajomstvo, ktoré nám znova a znova odkrýva dieťa – Boh: Kráčať s otvoreným, úprimným
srdcom dieťaťa a s múdrosťou starca k Láske,
v ktorej už nebude ani stopy sebectva.
Milí priatelia, prijmite toto posolstvo.
S priateľským kresťanským pozdravom
Viliam Michalovič
dekan - farár
Miroslav Michalka
kaplán
Jozef Novák
kaplán

Miestna organizácia Strany
maďarskej koalíice praje všetkým
čitateľom pokojné prežitie Vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.
Minden kedves olvasónknak
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog Új Évet kíván a Magyar
Koalíció Pártja helyi szervezete.

Atmosféra umocnená
výzdobou
Senčania si už určite všimli, že vianočná výzdoba je tohto roku zas o niečo
bohatšia. Ako informovala viceprimátorka Helena Nemcová, mestský úrad
postupuje podľa jednotného projektu
a každým rokom prikupuje nové svetelné
atrakcie. Modrá námraza ponad pešiu
zónu a vysvietené stromy v parkoch by
mali viac umocniť vianočnú atmosféru
v meste, a to nielen pre deti. „Snažili sme
sa tento raz vyzdobiť aj hlavné prístupové komunikácie,“ povedala zástupkyňa
primátora. Modrý a žltý motív by mal
nadväzovať na farby mesta.
(kd)
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Poplatok zo vstupného od januára zrušený
Zásluhou fiškálnej decentralizácie pribudnú Senčanom nové dane. Niektoré z nich budú
od 1. januára 2004 platné namiesto zrušených miestnych poplatkov. Podľa navrhovaného
VZN vyrubí mesto daň z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty, za nevýherné hracie stroje, za ubytovanie. Daň za ubytovanie, ktorá sa bude
môcť vyberať za prechodné ubytovanie v akomkoľvek ubytovacom zariadení, je náhradou za
zrušený poplatok za ubytovaciu kapacitu a pobyt v meste cestovného ruchu. Po zrušení poplatku za „zábavné hracie prístroje“ je ďalšou novinkou daň z nevýherných hracích strojov.
Zostať by mal miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac
než isté je úplné zrušenie miestneho poplatku z reklamy a zo vstupného. V Senci tak od nového roka prestanú odvádzať mestu organizátori kultúrnych a zábavných podujatí 10% z predaja
vstupných lístkov. Poplatky zo vstupného a z reklamy musia byť zrušené, pretože sú v rozpore
so smernicami Európskej únie pre daň z pridanej hodnoty. Stratu tohto výnosu môže vedenie
samosprávy kompenzovať príjmom z iných miestnych daní. Napríklad výnos z outdoorovej
reklamy je už teraz súčasťou návrhu dane za užívanie verejného priestranstva.
Daňová právomoc obcí sa posilnila nedávno schváleným zákonom o miestnych daniach.
Samospráva ním získala väčšiu voľnosť pri zdaňovaní obyvateľov. Určiť sadzbu dane či oslobodiť od nej bude výhradne v kompetencii mestského zastupiteľstva. Všeobecno – záväzným
nariadením o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 1. januárom 2005, sa seneckí poslanci
budú zaoberať 16. decembra.
(kd)

Pozvánka na MsZ

Opitý v supermarkete

V obchodnom dome Lidl
zadržali mestskí policajti
16. novembra dopoludnia občana, ktorého prichytili pri krádeži
alkoholu. Zlodeja, ktorý bol značne pod
vplyvom alkoholu, riešili v zmysle priestupkového zákona.
(red)

Poďakovanie občanom

Mestská polícia ďakuje občanom Senca
za spoluprácu v roku 2004, všetkým tým,
ktorí jej svojou neľahostajnosťou, zásahom, upozornením napomohli efektívnejšie udržiavať poriadok v meste.

Z diára vedenia mesta

Posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci bude 16. decembra 2004 v Reštaurácii Nostalgia na Lichnerovej ulici. V programe rokovania by mal byť predovšetkým
návrh rozpočtu mesta Senec na rok 2005 a výhľadovo na rok 2006 a 2007, rovnako ako
návrhy budúcoročných rozpočtov Mestského kultúrneho strediska a Správy cestovného
ruchu v Senci, návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2005, určenie výšky mesačného príspevku v predškolských zariadeniach a v školských kluboch, zriadenie spoločného školského úradu
a iné.
(red)

Gymnázium Antona Bernoláka s 55-kou
Mladé duchom je podľa riaditeľa RNDr.
Jozefa Radza Gymnázium Antona Bernoláka v Senci. Hoci 25. novembra oslavovalo
55. jubileum, omladený pedagogický zbor,
zrekonštruované a dobudované časti školy,
modernizované pomôcky a priestory sú toho
dôkazom. Za posledných päť rokov vzrástol
počet tried gymnázia, ktoré si zriadilo svoju
osemročnú formu, o polovicu, a tak o účinkujúcich na kultúrnej akadémii v Mestskom
kultúrneho stredisku v Senci nebola núdza.
Spev, recesistické scénky, tance spoločenské i moderné, inštrumentálne melódie,
recitáciu a mnoho iného zmixovali študenti
dohromady a ponúkli kinosále ako osviežujúci drink. Pozvaní hostia si mohli pozrieť výstavu v priestoroch gymnázia, skoncipovanú

Slávnostný príhovor mal riaditeľ školy Jozef
Radzo.

Študenti oslavovali scénkami.

Pod lupou

z fotografií zo života školy v rokoch 1999 až
2004, výtvarných prác a projektov študentov.
Pripravená bola aj dataprojekcia webstránky
školy a produktu projektu Comenius: CD
E – legends. K jubileu pracovníkom školy
a študentom blahoželáme.
(kd)

- rokovanie so zástupcami firmy Aurex
ohľadom projektu revitalizácie Slnečných
jazier
- jednanie na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja ohľadom europrojektov
- rokovanie so zástupcami Krajského úradu
o prevode majetku na Nám. 1. mája na
mesto
- jednanie so zástupcom firmy Banské projekty, s.r.o. ohľadom návrhu na zrušenie
ťažobného priestoru na Hlbokom jazere
- osobná gratulácia k 95. jubileu Márii Baranovej
- jednanie s členmi Regionálneho združenia
Podunajsko o zabezpečení prezentácie regiónu na januárovom veľtrhu turistického
ruchu Slovakiatour
- rokovanie s občanmi z Robotníckej a Pivničnej ulici o stave miestnych komunikácií
- jednanie so šéfom autorského kolektívu
o zabezpečení vydania novej seneckej
monografie
- mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci
- rokovanie na ministerstve školstva kvôli
projektom
- riešenie sťažností občanov
- rokovania týkajúce sa príprav rozpočtu
mesta na rok 2005 a výhľadovo na roky
2006 a 2007
- jednanie s projektantom ohľadom výstavby bufetov na severe Slnečných jazier
- výročná schôdza Slovenského Červeného
kríža v Senci
- oslava 55. výročia Gymnázia Antona Bernoláka v Senci
- rokovanie na Úrade vlády ohľadom predloženia europrojektov
(Dokončenie na 13. strane)
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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)

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.
(red)

Pre telesne postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých,
okresné centrum v Senci oznamuje občanom, ktorí sú zdravotne postihnutí a majú
ZŤP – S preukaz, že označenia na motorové
vozidlá 01 – vozíček, ktoré boli vydané pred
1.5.2004, od 1.11.2004 sú neplatné. Nové
vydáva Krajský úrad (odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania),
Staromestská 6, Bratislava.
Ol – SZTP v Senci

Pomoc Vysokým Tatrám!
Slovenský Červený kríž vyhlasuje verejnú
finančnú zbierku na zmiernenie následkov
víchrice, ktorou boli postihnutí obyvatelia
Vysokých Tatier dňa 19.11.2004 a obracia
sa na všetky podnikateľské subjekty, fyzické
a právnické osoby, ako aj všetkých občanov
Slovenska, ktorí cítia potrebu pomôcť a chcú
prejaviť svoju solidaritu, aby poukázali finančné prostriedky na číslo účtu:
Fond SČK „Ľudia ľuďom“
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Dunajská 24
811 08 Bratislava 1
Číslo účtu: 35-8437-012/0200
Variabilný symbol: VS 911 75
Verejná finančná zbierka je vyhlásená na
území celej Slovenskej republiky a bude trvať
do 31.12.2004.
SČK ďakuje aj touto cestou tým, ktorí následnej po víchrici s katastrofickými následkami, prejavili svoje humánne cítenie a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa ocitli v dôsledku
vyčíňania prírodného živlu v núdzi.
(sčk)

Na vianočnom trhu
320-stranová monografia o Senci
(Dokončenie z1. strany)
Každý krôčik v tvorbe monografie a každý
jej aktér je nenahraditeľný – editor, autor,
recenzent, fotograf či korektor. Žiaľ, žijeme
v chaotickej dobe, alebo vlastne je to tak už
od počiatku. Peniaze sú jednoducho viac
ako intelekt.
Po tom, čo sme vlani uverejnili v mestských novinách správu, že monografia
o Senci vyjde na sklonku roka 2004, čelili
sme spochybňujúcim hlasom. Ako sa vám
darilo skĺbiť aktivity asi tridsiatky autorov
a mnohých ďalších prispievateľov, aby
sme dnes mohli monografiou listovať?
Každý projekt podobného charakteru
vyžaduje disciplínu, od drobných prispievateľov až po ich manažérov. Už dávno pred
prvou výzvou v Senčanovi vznikali vízie a
koncepcia. Dostatočná príprava a nahromadenie potenciálu dovolili zamyslieť sa nad
skutočným projektom. Myslím, že samotní
editori mali isté skúsenosti a po krátkej
diskusii vznikol plán s časovým harmonogramom. Nešlo o sny ani zbytočný entuziazmus, pri pevnom základe bolo obdobie
dvoch rokov reálnym horizontom. Samozrejme, dôležitou úlohou zostavovateľov knihy
bolo ustrážiť časové limity. Pravdou ostáva
a teraz to môžem priznať, že v niektorých
chvíľach sme sa skutočne zapotili. S istými
rezervami sme však prirodzene počítali.
Kto sú autori knihy Senec: Bránou do
tretieho milénia?
Sila autorského kolektívu spočíva v tom,
že sa nedá v krátkosti ohraničiť. Tvorilo ho
čo najširšie spektrum ľudí – mladšia aj
staršia generácia, veriaci aj ateisti, Slováci
aj Maďari, vedci i umelci. Predovšetkým
profesionáli vo svojej oblasti. Senčania, aby
sme získali autentické obrazy, nesenčania,
aby sme sa vyhli príliš subjektívnemu pohľadu v citlivých otázkach. Pevne stojím za
každým z nich a patrí im nevýslovná vďaka.
Ako sa vám podarilo autorov presvedčiť a udržať ich záujem?
Nemal som ich čím presviedčať. Vedeli,
aká robota ich čaká, pritom bez nároku na
honorár. Lenže skutočný intelektuál v tom nachádza uplatnenie a pravý lokálpatriot poctu.
Neoľutovali niektorí, do čoho sa pustili...?
Aj ja sám som si svojím presvedčením
nebol niekoľkokrát istý. Pravda, tvorba monografie nie je len o slávnostnom krste knihy.
Stalo sa vôbec, že niekto odmietol?
No, sú aj normálni ľudia. Neokrádajú svoje rodiny o drahocenné chvíľky, nepracujú
zadarmo a cez víkendy relaxujú.
Zdá sa, že autorskému kolektívu muselo
sťažovať prácu nedostatok podkladov...

Práve naopak, prácu sťažovalo až priveľké množstvo materiálov. Čo chýbalo, hravo
doplnil výskum.
Monografia obce či mesta, ktorá sa
píšu pre ich obyvateľov o nich samotných, je vždy citlivo vnímaná. Určite sa
v nej ktosi nenájde, respektíve nenájde
to, čo práve on považuje za dôležité. Ako
ste sa s týmto vyrovnali?
Už úvod knihy začína vašimi slovami. O
prírode Senca a jeho okolia sme nazhromaždili asi 2000 strán textu, z toho 40 je
v knihe. To isté platí pre históriu, obyvateľstvo, kultúru. V každom prípade monografia
o meste nie je encyklopédia. Obsahuje veľa
odvolávok na literárne zdroje, ktoré si čitatelia môžu vyhľadať v archívoch a knižniciach.
Hľadali sme najdôležitejšie a najzaujímavejšie informácie z rôznych oblastí života
Senca. Nedostatok priestoru patril k najčastejším problémom všetkých autorov.
Pri tomto type knihy je však dôležitejšie ako
vyčerpanosť údajov ich podanie čitateľovi.
O tom je populárno - náučný štýl.
Senec je dvojjazyčné mesto, ako ste
chceli zaručiť, aby monografiu prijala
rovnako slovenská i maďarská verejnosť.
Predovšetkým úprimným presvedčením,
že národnostné problémy sú len fikciou a
v prvom rade píšeme o obyvateľoch Senca. Pre istotu som sa však poistil zložením
autorského kolektívu, v ktorom boli Slováci
aj Maďari. Vrátim sa však radšej k písaniu
knihy.
Niektoré kapitoly vznikali ľahšie, iné
ťažšie. Ktorú časť knihy by ste označili
za unikátnu, na ktorú by ste upozornili?
Z hľadiska vzniku, dostupnosti, časovej
náročnosti, exkluzivity, z akéhokoľvek
hľadiska.
No čo už môže byť zaujímavejšie ako
prehľad druhov hmyzu okolia Senca? Teraz
som si ako zoológ vychválil svoju kapitolu.
Nie, keďže ide o prvú monografiu na takejto
úrovni, každá kapitola prináša množstvo
atraktívnosti a zaujímavosti. Obzvlášť by
som upozornil na množstvo unikátnych
fotografií, z ktorých niektoré majú viac ako
storočie. Skúste sa orientovať v uliciach
mesta v 20-tych rokoch minulého storočia,
bez toho, aby ste si prečítali komentár k obrázku.
Ako kniha vznikala, boli okolnosti,
ktoré ste neočakávali a prekvapili vás?
Možno by som sa zamyslel nad seneckým lokálpatriotizmom.
Ktoré časti boli sporné? Hádali ste sa
veľmi s autorským kolektívom?
Nie veľmi, ale často. To je tá nevďačná
úloha editora. Strážiť, sledovať, kritizovať.
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V podstate každá kapitola, ktorá sa dotýka ľudských tvorov je pre niektorých ľudí
sporná.
Podľa akého kľúča ste tvorili prehľad
osobností Senca?
Podľa vôle Senčanov. Vyše roka vychádzali vo vašom periodiku výzvy, aby ľudia
navrhovali osobnosti v rôznych sférach
života Senca. Mnohí navrhli. Túto kapitolu
písali všetci obyvatelia mesta. Usilovali sme
sa sústrediť na pozitívnu stránku človeka,
hľadať jeho prínos a význam.
Senec, to sú pre mnohých v prvom
rade Slnečné jazerá. Prečo ste v monografii nevenovali cestovného ruchu viac
miesta?
Pretože je Senec pre mnohých v prvom
rade Slnečnými jazerami. Iste, sú neprehliadnuteľné, ale mesto je aj o niečom inom,
málo známom a pritom tak zaujímavom. Je
čas nazrieť aj do iných kútov. Myslím, že jazerám sme venovali dostatok priestoru.
Čo bude ďalej? Ako skonštatoval
primátor, každá ďalšia aktualizácia
bude môcť stavať na pevnom základe.
Skončila sa prvým vydaním knihy práca
editorov?
Ale nie, ešte bude krst... Ako každé dielo
aj táto kniha má okrem veľkého prínosu aj
svoje rezervy. Nechajme dozrieť konštruktívnu kritiku.
Prečo názov Bránou do tretieho milénia?
Vyveštili sme tak mestu veľké poslanie
do najbližších rokov.
Ďakujem za rozhovor.
Kristína Dugovičová
Čo všetko v knižke Senec: Bránou do
tretieho milénia nájdeme?
Poloha mesta Senec
Príroda Senca a jeho okolie (geomorfologické a geologické pomery, klimatické
a hydrologické podmienky, vodstvo, pôdne
pomery, rastlinstvo a živočíšstvo, vegetácia
v životnom prostredí mesta, ochrana prírody, ekologické siete a stresové faktory)
Od najstarších čias po súčasnosť
(v časoch bez kroník, stredoveký Senec
v písomných prameňoch, profil osobnosti
Alberta Molnára Szencziho, Senec v novovekom Uhorsku, historický epilóg k dejinám
druhej polovice 19. storočia, k histórii poštovníctva v Senci, etablovanie sa Slovákov
v medzivojnovom Československu, od
riadenej demokracie, cez totalitu k demokracii)
Stavebný vývoj a pamiatky mesta
(priestorový a stavebný rozvoj, prechádzka
pamiatkami Senca)
Hospodárstvo, cestovný ruch a verejné služby (hospodárstvo a služby, doprava
a infraštruktúra, cestovný ruch, Slnečné
jazerá, školstvo, zdravotníctvo a sociálna
starostlivosť)
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Samospráva mesta a jeho administratívne funkcie (postavenie mesta v jednotlivých etapách administratívneho usporiadania, základný rámec, priority a problémy
pôsobenia mestskej samosprávy, financovanie činnosti samosprávy, investície a majetok mesta, spolupráca samosprávy mesta
Senec s inými mestami v Slovenskej republike a v zahraničí, symboly mesta, ocenenia
mesta, mestský politický život)
Obyvateľstvo (demografická analýza
mesta, o niektorých známych Senčanoch
v oblasti kultúry a spoločenského života,
židovská komunita v Senci, príchod slovenských kolonistov, Pitvarošania v Senci)
Kultúrno – spoločenský a športový
život (kultúra včera a dnes, ďalšie spolky
a združenia, kultúrne podujatia a slávnosti
v Senci, náboženstvá a cirkvi v živote Senčanov, šport a jeho tradície v Senci)
Autorský kolektív publikácie Senec:
Bránou do tretieho milénia
Autori – editori: RNDr. Peter Fedor,
PhD., Mgr. Michal Kožuch, PhDr. Helena
Oberhauserová, RNDr. Ján Buček, CSc.,
Margita Poláková
Ostatní autori: RNDr. Juraj Balkovič,
PhD., Mgr. Janka Conortová, JUDr. Zoltán
Farkaš, Miroslav Guryča, Mgr. Elena Janotková, Mgr. Beata Juráková, Mgr. Vladimír
Jurina, Mgr. Miroslav Kožuch, PhD., Mgr.
Tomáš König, Zsolt Lehel, Ing. Ján Maglocký, Monika Bučanová – Macháčková, RNDr.
Ján Nádašský, Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič, MUDr. Jarmila Ožvaldová, Mgr. Matej
Szeher, Mgr. Gábor Strešňák, Mgr. Zita
Šuplatová, Bc. Lukáš Varga, Mgr. Božena
Venerčanová, Ing. László Vojtek, CSc.
Recenzenti jednotlivých kapitol: RNDr.
Ľubomír Brtek, Doc. RNDr. Ján Čurlík, CSc.,
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc., Mgr. Juraj
Kalina, Doc. RNDr. Dagmar Kusendová,
CSc., Doc. RNDr. Štefan Maglocký, CSc.,
Mgr. Viliam Michalovič, RNDr. Daniel Pivko, PhD., PhDr. Radoslav Ragač, Mgr. Ján
Sabanoš, Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.,
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Matej Stanko, Mgr. Peter Zelman.
Návrh obálky: Mgr. Art. Zuzana Oros
Cena publikácie je symbolická
Publikáciu Senec: Bránou do tretieho
milénia si budeme môcť kúpiť v seneckých
kníhkupectvách, ktoré predaj knihy podporili. Takisto bude monografiu distribuovať aj
mestská knižnica. Cena jedného výtlačku
je 700 Sk, no podľa vydavateľa ide o symbolickú sumu. Ako uviedla viceprimátorka
Helena Nemcová, skutočné náklady na
vydanie monografie boli podstatne vyššie
a úsilie autorov tak významnej knihy je taktiež neoceniteľné. Slávnostný krst diela bude
16. decembra 2004, po rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Senci.
(kd)

Poďakovanie
Vážený pán primátor, dňa 10.11.2004 som
sa vrátila domov a milo ma prekvapil nový asfaltový koberec. Týmto listom Vám úprimne
ďakujem za zabezpečenie opravy vozovky.
Touto cestou sa Vám chcem ešte raz poďakovať a ostávam s pozdravom
Mária Hantaková,
ul. Fraňa Kráľa

Pripomíname

Povinnosti organizátorov

Každé kultúrne a zábavné podujatie podlieha ohlasovacej povinnosti. Podľa zákona
o verejných kultúrnych podujatiach je usporiadateľ povinný zámer zorganizovať podujatie písomne oznámiť v mieste, v ktorom
sa koná. Organizátori podujatí v Senci tak
musia najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením ohlásiť projekt na adresu Mestský úrad
v Senci (Mierové nám. 8, 903 01 Senec).
V písomnom oznámení uvedú svoje označenie a adresu, názov a obsahové zameranie
akcie, termín a miesto konania.
(red)

Ples gymnázia
Gymnázium Antona Bernoláka usporadúva 4. reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční
21. januára 2005 v sále Združenej strednej
školy na Kysuckej ulici.
(red)

Úrad práce sa sťahuje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Pezinku, pracovisko Senec, oznamuje
klientom, že od 28. 12.2004 bude pracovisko
odboru služieb zamestnanosti presťahované
z Krátkej č.1 do budovy Obvodného úradu,
Hurbanova 21, Senec.
(red)

Archeologický nález
Pri výkopových prácach v starej tehelni
odkryla pôda cenné tajomstvo. Našli sa tu
pozostatky z obdobia keltského osídlenia.
Archeológovia určili na mieste, že pôvod
nálezov siaha do doby laténskej a bádenskej
kultúry.
(kd)
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KOBA zmení majiteľa a meno
Poslanci sa 15. novembra zišli na mimoriadnom zasadnutí. Témou bol prevod práv
a povinností z nájomnej zmluvy uzavretej
1.2.2004 s nájomcom FC KOBA na nového
prevádzkovateľa, futbalový klub FC Slovan
Bratislava, a.s. Táto spoločnosť prejavila záujem
o kúpu seneckého klubu od 1.1.2005. Mestské
zastupiteľstvo poverilo primátora Karola Kvála
zrušením všetkých zmlúv dohodou medzi FK
KOBA Senec a Mestom Senec. Záväzky zmluvných strán ku dňu zrušeniu zmlúv ostanú nedotknuté. Poslanci poverili primátora, aby uzavrel
novú zmluvu o prenájme budovy. Mesto bude
prispievať na úhradu energií s podmienkou,
že FC Senec bude zabezpečovať mládežnícke
družstvá. Taktiež dalo mesto súhlas na užívanie
NTC. Poslanci sa uzniesli na podmienke, že sa
klub do konca roka premenuje na FC Senec.
Prevod zmluvy by nemal mať vplyv na využitie
areálu NTC športovým klubom SFM Senec.
Nový majiteľ seneckého klubu ponúka podľa
súčasného trénera FK KOBA Senec Jozefa Valoviča kvalitnú prácu s mládežou a záujem viesť
druhú ligu, príp. postúpiť do prvej. Na mimoriadnom zastupiteľstve uviedol, že klub mieni so
všetkými doterajšími pracovníkmi uzatvoriť nové
pracovné zmluvy. Žiadal však úzku spoluprácu
s mestom. Medzi pôvodnými požiadavkami
nového majiteľa bol prenájom budovy v areáli
NTC, platenie energií mestom, prenájom chaty
Olympic na Slnečných jazerách za symbolickú
cenu, záštita nad mládežníckym turnajom.
(kd, zap)

Valné zhromaždenie
na jazerách
V príjemnom prostredí rekreačného
zariadenia Slovnaft Rekreacentrum na severnej strane Slnečných jazier v Senci sa
v sobotu 27. novembra 2004 uskutočnilo VI.
valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti
elektronikov (SSE). Atmosféra valného zhromaždenia prebehla v tvorivom aktívnom
pracovnom duchu. SSE je občianskym
združením záujemcov o zvukovú, televíznu,
číslicovú a výpočtovú techniku, konštruktérov elektronických zariadení, tvorcov audiovizuálnych programov a záujemcov o ďalšie
odbory a aplikácie elektroniky. V zmysle
svojich stanov SSE prostredníctvom svojich
klubov (HiFi klubov a klubov elektroniky)
rozvíja technickú, kultúrnu a výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozširuje odborné a technické
vedomosti a praktické zručnosti v elektronike, podieľa sa na estetickej výchove a na
formovaní morálno-estetických vlastností
svojich členov. Valného zhromaždenia sa
zúčastnilo z 35 klubov Slovenska 30 klubov.
Za KAVET – Klub audiovizuálnej a elektro-akustickej techniky Senec (HiFi Klub),
ktorý je registrovaný v SSE pod poradovým
číslom 3, sa VZ zúčastnili RNDr. Ján Šebok
a Pavol Gemeri.
(jan)

Ad: Proti zmenám územného plánu petície
Po prečítaní novembrového čísla časopisu Senčan by som chcel pripomenúť plné znenie
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci, prijatého v súvislosti s výstavbou rodinných domov
v hlinisku tehelne. Okrem dohodnutej vzdialenosti minimálne 40 metrov medzi sprašovou stenou
a najbližším obytným objektom bolo dohodnuté, že ploty priľahlých záhrad budú minimálne 25
metrov od steny. Na vzniknutom voľnom priestore bude zachovaný biotop vyvíjajúcich sa lesosotepných spoločenstiev rastlín, ktoré sú potravou pre hmyz – entomofaunu, ktorá je potravou chráneného vtáka, včelárika zlatého. Naznačené potravinové reťazce a opodstatnené zachovanie
niektorých častí hliniska bolo podrobnejšie napísané v texte petície. Petícia bola v plnom znení
uverejnená v jednom z predchádzajúcich čísel Senčana. Petíciu podpísalo 602 občanov. Chcem
na tomto mieste za petičný výbor poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vážnejšiemu riešeniu tohoto
problému. Priznám sa, že som v záujme poznania bionómie tohto živočíšneho druhu “vyvetral“ množstvo odbornej literatúry a prikláňam sa k názoru zástupcov Spoločnosti pre ochranu
vtáctva na Slovensku, že realizáciou plánovanej výstavby v hlinisku tehelne je hniezdna kolónia
včelárika zlatého vážne ohrozená. Naše kroky sú v súlade so zachovaním biodiverzity, medzinárodným dohovorom, ku ktorým sa náš štát hlási. Rovnako sa však zaoberám aj kompenzáciou
strát dotknutých vlastníkov pozemkov v danej lokalite.
Ing. Ján Maglocký, poslanec MsZ

Príprava rozpočtu na rok 2005

Koniec roka je v samosprávach charakteristický aj náročnou prácou na príprave rozpočtu
pre nasledujúci rok. Vidieť to aj na jednotlivých úsekoch samosprávy mesta Senec.
Prvýkrát sa rozpočet pripravuje už podľa zákonov a nariadení uskutočnenej fiškálnej
decentralizácie. Napriek možnosti prijatia aj deficitného rozpočtu, snahou a ambíciou mesta
by malo byť mať rozpočet vyrovnaný.
Celkovo je zo zákona garantovaný fakt, že samospráva má garantovaný plánovaný príjem
z vybraných daní od fyzických osôb a v prípade, že štát vyberie menej, ako je plán, štát tento
rozdiel dorovná. Od štátu dostáva samospráva aj objem financií na prenesený výkon štátnej
správy, ktorú tvoria školstvo, stavebné konania a pod.
Miestna samospráva má v rukách vlastný príjem, ktorý tvoria miestne dane a poplatok
za odpad. Je jednoznačne daná právomoc zastupiteľstiev, aké pravidlá prijme pri určovaní
miestnych daní.
Poslednú časť tvoria rôzne dotácie, väčšinou jednorázové, ale i individuálne účelové, ktoré
ale nie sú garantované a nemožno s nimi počítať pri zostavovaní rozpočtov.
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, pri zostavovaní rozpočtu máme dve časti príjmov.
Vopred určené, ktoré nám garantuje štát, podľa určitých rozpočtových pravidiel a druhú
skupinu tvorí skupina miestnych daní a tá by sa mala v súčasnosti stať hlavnou témou
pre diskusiu, pretože v prvom rade práve toto môže rozhodnúť o ambicióznosti rozpočtu,
o jeho úspešnosti. Musíme si uvedomiť, že dobre zostavený rozpočet mesta je základným
predpokladom jeho úspešnej ekonomiky.
Je nutné poukázať na skutočnosť, že výšku miestnych daní za nehnuteľnosti už nebude
určovať centrálne štát, ale prvýkrát ju má zastupiteľstvo mesta určiť podľa svojho rozhodnutia.
Je nutné veľmi dobre zvážiť, či je vhodné ich paušálne rapídne zvýšiť, alebo prijať určitý
systém, ktorý by zabezpečil pre podnikateľov vhodné podnikateľské prostredie, pre ich
úspešné podnikanie a na strane druhej pre mesto zabezpečí dostatočné množstvo financií
pre rozvoj infraštruktúry, ale i pomoc mestu pri podpore školstva a športu a pod. Len relatívna
vzájomná spokojnosť oboch strán bude prospešná pre mesto, pretože si musíme uvedomiť,
že úspešnosť podnikateľských subjektov v meste je v priamej úmere s úspešnosťou mesta a
aj tu platí efekt synergizmu, t.j. vzájomnej podpory.
Mesto má možnosť si vytvoriť vlastný model financovania napríklad športu, kultúry,
vzdelania, ale i cirkví, či rekreačných aktivít. Objem financií na ich zabezpečenie si musí
zabezpečiť podľa vlastných pravidiel, a preto ich zostavenie bude neľahkou úlohou dnešných
dní aj pre samosprávu mesta Senec.
Vďaka obrovskému rozmachu podnikateľských subjektov v Senci bude veľmi dôležité, aby
sa vytvoril základný úspešný model, ktorý bude východiskovým aj pre budúce roky, aby pre
všetky firmy, kde sa tvoria a budú tvoriť zdroje, bolo zrejmé, aké podmienky ich čakajú.
Obdobne bude vhodné diferencovať aj dane z nehnuteľností od fyzických osôb, ktoré
musia byť maximálne transparentné, a aj pravidlá pre, v minulosti tak kritizované, rôzne
výnimky, či zmiernenia by mali byť založené na jednoznačných vopred určených pravidlách.
V opačnom prípade skúsenosti dokazujú, že sa to odzrkadlí na nespokojnosti občanov.
O poplatkoch za odpad sa už aj v minulosti veľmi veľa diskutovalo a je pravdepodobné, že
aj v nových podmienkach musí mesto prijať systém, ktorý bude spravodlivý, ale i motivačný.
Je výlučne v kompetencii vedenia samosprávy mesta Senec, akým spôsobom bude
pristupovať k príprave rozpočtu mesta na rok 2005. Skúsenosti potvrdzujú, že čím viac
jednotlivcov sa spolupodieľa na tvorbe takýchto dôležitých pravidiel, tým väčšia je šanca na
úspešnosť. Bolo by vhodné vyvolať určitú diskusiu, alebo aspoň dať šancu čo najväčšiemu
grémiu vyjadriť sa, či argumentovať (Internet, okrúhly stôl a pod.). V súčasnosti sú už základné
údaje i pravidlá dané, a preto je tu možnosť osloviť čo najširšiu vrstvu Senčanov o názor.
Ing. Gašpar Józan, poslanec MsZ v Senci
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Seneckí študenti proti AIDS
Študenti oboch seneckých gymnázií
sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti
AIDS zapojili 1. decembra do sviečkového
pochodu. Prechádzal Lichnerovou ulicou,
od gymnázia na námestie pred kultúrny
dom, kde študenti zapálili kahance. Horiace
sviečky mali pripomenúť všetky obete zákernej choroby. Počas pochodu mali študenti
pripnuté červené stužky s odznakom Červeného kríža, rozdávali letáky a pohľadnice
k problematike HIV/AIDS. Červená stužka
v celom svete vyjadruje spolupatričnosť
s ľuďmi žijúcimi s touto chorobou. Týždeň
pred pochodom prebiehali na školách prednášky s profesormi. Podujatie organizovali
štyria mládežníci z obidvoch škôl, ktorí veľmi
aktívne a dôsledne zabezpečili ďalších mládežníkov. Akcia „Svetového dňa boja proti
AIDS“ bola usporiadaná Územným spolkom
SČK Pribinova 15, spolu s Miestnym spol-

kom SČK Senec. Za aktívnu účasť na sviečkovom pochode ďakujeme študentom Gymnázia Alberta Molnára a Gymnázia Antona
Bernoláka v Senci, riaditeľom a profesorom
obidvoch škôl za spropagovanie akcie.
Ing. Mária Halásová
riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava - okolie

Výstavba: čo rok 2004 dal

-

-

-

Odbor výstavby Mestského úradu v Senci
vytvoril pre mestské noviny najpodstatnejší výber zo sumáru svojej práce za
tento rok. Podľa šéfa oddelenie životného
prostredia Karola Czéreho sa nezanedbateľná časť rozpočtu vyčlenila na dobudovanie a rekonštrukciu infraštruktúry.
V roku 2004 sa MsÚ podieľal na nasledujúcich akciách:
pokládka dlažby pred Mestské kultúrne
stredisko v Senci
vyasfaltovanie komunikácií na Robotníckej, Pivničnej, Farskom námestí, Ulici
Fraňa Kráľa, na Sv. Martine, Ulici E.B.
Lukáča
odvodnenie komunikácií na Vodnej, Štefánikovej, Kysuckej, Inoveckej, Fándlyho
– Hviezdoslavovej, Kalinčiakovej, Nitrianskej, Pezinskej
oprava Hurbanovej ulice (II. etapa)
rekonštrukcia elektrických rozvodov a nového rozvodu vody na cintoríne v osade
Sv. Martin
vybudovanie zdroja pitnej vody pri vstupnej bráne Slnečné jazerá – Sever
kompletná rekonštrukcia miestnej komunikácie na Pezinskej ulici
vybudovanie verejného osvetlenia a od-

-

vodnenia na Pezinskej ulici
rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Jánošíkovej a Kollárovej ulici
rekonštrukcia chodníkov na Priemyselnej,
Štúrovej, Nitrianskej
dobudovanie chodníka pri kruhovej križovatke pri dome Alici Prokopovej
vybudovanie bufetov na Slnečných jazerách – Juh
dotvorenie architektúry spoločných priestorov na Slnečných jazerách – Juh (v spolupráci s majiteľmi)
posilnenie elektronických rozvodov a vybudovanie trafostanice v areáli bývalej
ŽPSV
osadenie autobusovej zastávky v mestskej časti Sv. Martin
úprava divokej skládky v mestskej časti
Sv. Martin
do konca roka 2004 dokončenie autobusovej stanice v jednom smere bez objektu
sociálneho zariadenia
zaasfaltovanie chodníkov na Štúrovej ulici,
Mierovom námestí, Vajanského
pokládka mikrokoberca na Fučíkovej ulici
vybudovanie novej recepcie na Slnečných
jazerách - Sever
(red)

SAD doplnilo nové spoje medzi Sencom a Bratislavou
Od 12. decembra budú premávať nové zrýchlené spoje na linke Senec - Bratislava. Uverejňujeme súhrnný cestovný poriadok zrýchlených spojov, ktorý platí do
10.12.2005.
(Pokračovanie na strane 13.)

Rasťo Málek bronzový
na MS v Durbane
V dňoch 22.-26. novembra sa v Durbane
(Juhoafrická republika) konali 26.Majstrovstvá
sveta v pretláčaní rukou. Veľmi úspešne si na
nich počínali reprezentanti Slovenskej republiky, ktorí v konkurencii 31 krajín získali 12 medailí (3 zlaté, 6 strieborných a 3 bronzové).
Na medailovej bilancii Slovenska sa podieľal aj člen AWK Senec Rastislav Málek,
ktorý v kategórii do 80kg ľavou rukou obsadil
3. miesto, pričom v súťaži pravou rukou mu
k medaile chýbal iba krôčik (skončil štvrtý).
„Môj semifinálový zápas o postup do finále s Rusom Kruglovom - ktorého som v kvalifikácii porazil - bol dlhý a vyrovnaný. V istej fáze
zápasu ma od víťazstva delil možno 1- 2 cm.
Žiaľ, nakoniec sa z víťazstva tešil Rus a ja
som mal z toho nesmierne zmiešané pocity.
Na jednej strane radosť, že mám medailu a na
druhej smútok, že strieborná bola na dosah
a ....zrazu uletela“, tak charakterizoval stav
svojej mysle po zápase o postup do finále
sympatický Rasťo.
„Svetový šampionát mal nesmierne vysokú
športovú úroveň, žiaden zápas nebol vyslovene ľahký. Bolo preto dobré, že všetci v našom
reprezentačnom teame sme sa vzájomne povzbudzovali a doslova ťahali za jeden povraz,“
tak charakterizoval Rasťo svoje prvé účinkovanie v seniorskom reprezentačnom drese.

Rasťo Málek na stupni víťazov (vľavo)
Rasťo ziskom bronzovej medaily na šampionáte v Durbane prispel k zviditeľneniu
Slovenska vo svete a nášho mesta i svojho
klubu (AWK Senec) na Slovensku. Je dobre,
že Senec má v súčasnosti takého kvalitného
športovca.
Pre úplnosť informácii uvádzam úplnú medailovú bilanciu reprezentantov Slovenska na
MS v Durbane.
Súťaž seniorov: L. Jagnešák do70kgLR- s,
R. Málek do 80 kgLR- b, R.Dobrovič do 85 kg
LR- b, B. Zajvald do 90 kg LR- s, J. Germánus
do 100kg LR- z, PR- s, R. Tomaga do 110 kg
PR- b, V. Mihoková do 50 kg PR- s
Súťaž juniorov: K. Tothová do 55kg LR- s,
PR- s, L. Jagnešák do 70 kg LR- z, PR- z
(Vysvetlivky: LR- ľavá ruka, PR- pravá ruka,
z- zlatá, s- strieborná, b- bronzová)
(mič)
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Novembroví darci krvi
Na výzvu Miestneho spolku Slovenské
Červeného kríža v Senci prišlo darovať krv 58
občanov. Žiaľ, 10 z nich krv darovať nemohlo
pre menšie zdravotné problémy. Potešiteľné
je, že k odberu krvi prišlo prvýkrát sedem občanov, z toho štyri osemnásťročné študentky
Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. 18.
novembra 2004 darovali krv bezplatne: Jozef
Antal (28-krá), Edita Antalová (4), Zuzana Árvová (4), Imrich Csenkey (47), Ivan Dugovič
(11), Ján Duraj (46), Mgr. Pavol Ďuriš (7), Ing.
Anna Ďurišová (37), Štefan Farkaš (3), Milan
Ferenci (78), Jozef Filo (36), Ján Fülöp (4),
Dušan Gabalec (2), Valentín Gergely (38),
Mária Glavaničová (26), Robert Heriban
(13), Alojz Hlavatý (54), Zoltán Horáček (17),
Adriana Jánošovičová (2), Viera Janšia (16),
Hana Jurčovičová (1), Štefan Kolozsvári (24),
Iveta Kongyiková (6), Jaroslav Kováč (74),
Viola Kválová (32), Adrián Labuda (15), Edita
Makačeková (2), Zoltán Molnár (51), Lehel
Morvay (6), Ladislav Nagy (16), Attila Poór
(1), Vojtech Rajcsányi (26), Zdenek Rozinek
(6), Ján Sakál (23), Vojtech Sakál (38), Jozef
Skurák (23), František Smolko (44), Ondrej
Surmák (42), MUDr. Pavol Šilhár (49), Andrea
Šlosárová (13), Gabriela Šušlová (13), Anna
Targošová (1), Eva Tranyiová (5), Albert Varga (32), Karol Vígh (3), René Vittek (4), Pavol
Vojčák (55), Jozef Zmajkovič (58).
Všetkým darcom krvi ďakujeme za ich
dar krvi.
MG

Zlatá plaketa pre Senčanov
Na novembrovom odovzdávaní Jánskeho
plakiet bezpríspevkových darcov krvi z okresu Senec ocenili viacerých Senčanov. Spomedzi desiatich nových držiteľov Zlatej plakety MUDr. Jána Jánskeho z okresu Senec
boli traja Senčania, ktorí odovzdali bezplatne
svoju krv 50 krát. Gratulujeme!
Rastislav Blaško
(regionálny magazín Kuriér),
foto: autor

Na snímke zľava: Jozef Uherčík, Milan Albertus,
Tomáš Skurák.

Navečer do kulturáku
Besedy s pozoruhodnými ľuďmi, čo majú čo povedať, sa stali doménou mestskej knižnice.
V novembri ponúkli v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci skutočnú lahôdku. Svoje postrehy
nielen na to, komu sa na Slovensku dobre žije, si
mohli čitatelia konfrontovať s pohľadom politického
analytika, satirika a vydavateľa Sergeja Chelemendíka (na snímke).
Odozvu majú stretnutia v tradičnú poslednú stredu v mesiaci, ktoré vznikajú v spolupráci s Kníhkupectvom Effect. Naposledy sa k čitateľom knižnice
prihovárala Ing. Margita Bošeľová na tému Duch
Sergej Chelemendík
národa a živa a a psychotronik Andrej Šándor.
V novembri si prišli na svoje v mestskej knižnici aj milovníci scrabble. Vypočuť si verše známych i menej známych básnikov, podfarbené krásnou
hudbou, mohli čitatelia, v rámci Večera poézie a hudby.
(red)

V knižnici beseda o Tatrách
Jedna z ďalších besied v Mestskej knižnici v Senci bude pojednávať o krásach Tatier. Témou „Nízke Tatry - Prírodné krásy a turistické možnosti v obraze“ sa zaoberá Michal Turček.
Študent medicíny a člen Slovenského horolezeckého spolku podá dokumentárnu výpoveď o
solo nonstop prechode hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Beseda sa uskutoční 17. januára
(pondelok) o 18.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.
(red)

Kultúrny dom plný superstars

Popidoly môže doma pred zrkadlom napodobňovať, kto chce. Vyše 30 detí urobilo
viac, chopilo sa šance a prihlásilo sa do
súťaže v imitovaní svojho obľúbenca. Tak sa
v seneckom kulturáku objavila 6. novembra
celá paleta speváckych hviezd. Výjavy z videoklipov Britney Spears, Anastacie, Verony
a mnohých ďalších chytali za hudobné srdce
publikum na súťaži Playback Dancing Show.
Všetkých nakoniec prevalcovala ukrajinská
Ruslana (Nikola Zemanová so skupinou),
ktorá si podobne ako na cene Eurovízie
odniesla víťazstvo. Porote v súťaží, ktorú pripravila Ľubica a Miroslava Belancové z Pat
Agency, šéfoval príjemný Richard Vrablec.
(kd)

Senecké Suga Babes (P. Krchová, M. Gazková,
M. Guldanová) skončili tretie za Veronou v podaní Gabiky Kalivodovej.

Tekvičková slávnosť pre najlepších
Utorok 26.10.2004 patril oslave Halloweenu, resp. tekvičkovej slávnosti. Zúčastnili
sa jej niekoľkí žiaci 2. ročníka zo 6. oddelenia
školského klubu zo ZŠ Tajovského. Oslava
bola podmienená dobrým chovaním, výsledkami v práci a inými zásluhami. Hlavnými
organizátormi boli členovia redakčnej rady
školského časopisu Zvonček, triedna učiteľka a vychovávateľka. Oslava trvala od 16.30
– 18.00 a hoci sa akcia uskutočnila už po
účasti v školskom klube, boli by deti zvládli
zábavu i do neskorších hodín. Stanovený čas
mali deti vyplnený súťažami, tancom a zapaľovaním tekvičiek. Myslíme si, že akcia bola

úspešná, veď zážitky z nej rezonovali ešte
niekoľko dní po oslave.
Monškov

Tekvicová slávnosť.
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Bohatí a chudobní
Hra autora Mór Jókai Bohatí a chudobní
(A gazdag szegények) dokázala v Senci to,
čo predstavenie iných hosťujúcich umelcov
už dávno nie. Doslova natrieskaná kinosála
Mestského kultúrneho strediska v Senci sa
tešila na klasickú hru v podaní hercov Jókaiho divadla z Komárna.
(kd)

Medzinárodný projekt spája školy
Veda a technika napredujú kozmickým tempom. Masovokomunikačné prostriedky denne informujú o nových možnostiach využívania najmodernejších technických prostriedkov.
Sú to predovšetkým počítače a Internet. Často počujeme rôzne pripomienky na ich slabé
využívanie, ale kritici si neuvedomujú, že značná časť slovenských rodín nemá taký finančný
základ, aby si mohla dovoliť, zatiaľ, nadštandard.
Našťastie existujú organizácie, ktoré môžu nahradiť deťom doma ešte stále chýbajúce
počítače, resp. poskytnúť pomoc v zdokonaľovaní sa s prácou s nimi. Naša škola je jedna
z nich. Má výborne vybavenú učebňu výpočtovej techniky, kde žiaci majú možnosť získať
základné zručnosti v tejto oblasti, navyše získať informácie cez Internet, pričom sa snažíme
zabrániť negatívnym vplyvom, ktoré práca s počítačom môže mať.
Krásnym príkladom pozitívnej stránky počítačového sveta ja zrod medzinárodného projektu „Sokrates“. Jeho základnou ideou je udržiavanie dobrých vzťahov medzi národmi. Táto
myšlienka nadchla aj vedenie našej školy. V spolupráci s ďalšími pedagógmi našla partnerské školy na vypracovanie spoločného projektu v anglickom a nemeckom jazyku.
Prvé kontakty sme nadviazali s maďarskou základnou školou v Győri. Uskutočnili sa
vzájomné návštevy a riaditeľky oboch škôl Mgr. Božena Venerčanová a Ildikó Kiss podpísali
partnerskú zmluvu o spolupráci oboch škôl.
Nebolo treba dlho čakať, aby sa partnerstvo rozšírilo. 22. októbra sme privítali na pôde
našej školy delegáciu školy z Maďarska a ďalšiu vzácnu návštevu z Českej republiky, z Veľkej Bíteši. Okrem vedenia školy a pedagógov nás poctili svojou návštevou zástupcovia
Mestského úradu v Senci prednosta Henrich Polakovič a vedúci školského úradu Mgr. Anton Kubliniak a Základnej umeleckej školy, konkrétne jej riaditeľ Mgr. Gabriel Škriečka, so
svojou zástupkyňou PhDr. M. Mazúchovou. Je potešiteľné, že spolupráca sa bude rozvíjať
nielen v oblasti vedy, techniky, ale aj po línii umenia a jazykovedy.
Zmluvy oficiálne podpísali v novej miestnosti školského informačného centra, činnosť
ktorého bola týmto vlastne otvorená. Vďaka značnému príspevku MsÚ v Senci, Rady rodičov pri našej ZŠ a vedeniu školy sa môžeme pýšiť ďalším, nielen krásnym, ale predovšetkým
užitočným priestorom, kde majú žiaci možnosť v príjemnom a kultúrnom prostredí nielen
bezplatne študovať odbornú literatúru, požičiavať si knihy na domáce štúdium, sledovať videoprogramy z rôznych oblastí vedy a techniky (a, samozrejme, nechýba ani počítač, ktorý
neslúži na „bezduché“ hry, ale čitatelia si v ňom obnovujú stále narastajúci knižný fond), a
majú tu vhodný priestor na besedy a iné zaujímavé podujatia.
Po oficiálnej časti, pri občerstvení v školskej jedálni, sa potvrdila nielen tradičná slovenská pohostinnosť, ale predovšetkým to, že približne sto pedagógov bude úspešne
spolupracovať. V družných rozhovoroch sme sa zhodli na tom, že máme približne rovnaké
profesionálne problémy, týkajúce sa výchovno – vyučovacích metód. Mládež je treba viac
zaangažovať, aby mala čo najmenej možností poddať sa zlým vplyvom rôznych „teenagerských“ spoločností.
Som presvedčená, že táto významná udalosť v histórii našej školy, položila pevné základy tomu, k čomu vlastne bola smerovaná, k nadviazaniu budúcich vzájomných stretnutí našich žiakov so svojimi rovesníkmi zo susedných krajín, kde budú určite potlačené jazykové
bariéry, pretože ak deti riešia to, čo ich teší alebo naopak trápi, hľadajú vždy cestu, ako si
porozumieť.
Práve takto, nenútene, určite nepomôžeme k zvyšovaniu ich jazykovej a celkovej vzdelanostnej vyspelosti.
PaeDr. Mária Kyliánová
vedúca knižnice ZŠ Tajovského
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Umelecký prednes v Základnej
umeleckej škole v Senci
V seneckej základnej umeleckej škole patrí
významné miesto aj umeleckému prednesu.
Málokto z nezainteresovaných si vie predstaviť,
čo môže tento spôsob vyjadrovania v dnešnej
dobe dávať mladým ľudom. A predsa dáva,
svedčí o tom stále pretrvávajúci záujem i to,
že súťaže v tomto žánri aj napriek finančným
problémom stále existujú.
Vrcholnou súťažou na Slovensku je Hviezdoslavov Kubín, tento rok už pätdesiaty. Za jeho
existenciu sa z nášho mesta na ňom zúčastnilo
len zopár recitátoriek (v sedemdesiatych rokoch Alica Guryčová, v osemdesiatych Monika
Bučanová, v deväťdesiatych Michaela Brázdilová). S rozvojom výuky umeleckého prednesu
na seneckej ZUŠ sa podarilo tento zoznam
za posledné roky rozšíriť o ďalšie mená: Alena
Támová, Simona Horváthová, Petra Pálfyová,
Beáta Múscková a Michaela Maráková.
A práve Michaela Maráková sa v novembri
zúčastnila bývalej celoštátnej - federálnej,
dnes už medzinárodnej súťaže v umeleckom
prednese vo Valašskom Meziříčí – Moravský
festival poézie. Byť finalistom tejto súťaže je
absolútny vrchol recitátorskej kariéry (doteraz
sa to podarilo zo Senca len Monike Bučanovej). Michaela Maráková sa tejto súťaže nielen
zúčastnila, ale stala sa aj jej víťazkou. Je to
obrovský úspech, ktorého význam sa ani nedá
nezainteresovaným popísať. Je o to cennejší,
že Michaela bola pôvodne v pozícii náhradníčky a za mimoriadne krátky čas sa dokázala
pripraviť a perfektne reprezentovala nielen
seneckú ZUŠ, kde sa pripravuje, mesto Senec,
kde žije a študuje na gymnáziu, ale vlastne celú
Slovenskú republiku.
Urobila tým radosť nielen slovenskej delegácii na súťaži, svojej rodine a priateľom, ale najmä svojej pedagogičke, ktorá verila jej talentu
a snažila sa ho rozvíjať.
Treba vyjadriť aj poďakovanie vedeniu ZUŠ
v Senci, za finančný príspevok, ktorým prispeli
na náklady spojené s účasťou na súťaži.
Monika Macháčková

ZUŠ žne úspechy
Žiakom Základnej umeleckej školy v Senci
sa opäť darilo na súťažiach.
V novembri si na celoslovenskej súťaži
v Gbeloch vybojoval tanečný odbor pod vedením Karin Krígovskej, Monike Czingelovej
a Mikuláša Czingela cenu poroty. Zaujali ju scénickým tancom. To však nebolo všetko, írskym
tancom úspech umocnili jedným 3. miestom.
V hre na drevený dychový nástroj uspel na
celoslovenskej súťaži v Nižnej na Orave Viktor
Pojzl, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Štvrtý bol ďalší Senčan Martin Meliš. Oboch vedie
pedagóg Jaroslav Meliš.
Kristian Olah, ktorý sa pripravuje pod vedením Margity Procháskovej, bodoval na medzinárodnej súťaži v hre na violončelo v Košiciach,
kde skončil tretí.
K úspechom žiakov ZUŠ blahoželáme a ďalším, ktorí sa práve chystajú na súťaže, držíme
palce.
(kd)
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Z Hečkovej ulice aj mediálna kauza
V poslednom čísle mestských novín
Senčan vyšlo poďakovanie čitateľky poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci
za nepodporenie zmeny Územného plánu
mesta na Hečkovej ulici, čím sa zamedzilo
možnej výstavbe na pozemkoch, po ktorých kedysi viedla vlečka. Obdržali sme
reakciu majiteľa pozemkov, spochybňujúcu
rozhodnutie zástupcov samosprávy. Uverejňujeme zároveň aj, už medializované,
stanovisko primátora Senca Karola Kvála
k tejto chúlostivej téme. Keďže sa diskusia
k problematike presunula aj na stránky
iného periodika, do redakcie sme obdržali
reakcie ďalších subjektov.
Vážení občania!
Dovoľte, aby som sa Vám predstavil.
Moje meno je Ladislav Minarič a som
občanom mesta Senec. Podnikám od
roku 1991 v obchode s obilím. Po určitom
období, kedy sa naša spoločnosť etablovala na Slovensku a v okolitých krajinách,
sme sa rozhodli okrem obchodu rozšíriť
našu činnosť o spracovanie poľnohospodárskych produktov. Za týmto účelom
sme kúpili bývalý mlyn Senec spolu s príslušenstvom. Našim hlavným zámerom
bolo pokračovať v spracovaní pšenice,
ale v dôsledku toho, že sme neboli členmi
SDĽ, financie na revitalizáciu bývalého
mlyna nám neboli poskytnuté. Vtedy sme
sa rozhodli využiť celý areál na obchodné,
prípadne iné účely, ktoré mesto Senec potrebuje a akceptuje.
Dňa 18.1.2002 sme na Mestský úrad
v Senci zaslali list, v ktorom hovoríme o našich zámeroch. Konkrétne sme požadovali
od mesta Senec 900 m2 za to, že poskytneme výmeru 3219 m2 vlečky, na ktorej sa
nachádza aj cesta vedúca od Rybárskej po
Štefánikovu ulicu s tým, že ešte rodinám,
ktoré bývali na pozemku 923/1 (900 m2)
postavíme náhradné ubytovanie. Celá táto
výmena bola riešená zámennou zmluvou
zo dňa 25.4.2002, ktorú obidve zmluvné
strany dodržali.
V následnosti na list zo dňa 18.1.2002
sme upozorňovali na zámer, ktorý máme
na Hečkovej ulici, t.j. výstavbu rodinných
domov na výmere 4933 m2. Dňa 18.4.2002
sme dostali od mesta Senec dokument,
kde sa uvádza, že navrhovaná výstavba
rodinných domov nie je v súlade s platným
územným plánom mesta Senec.
Medzitým, dňa 17.3.2002, sme navrhli
Mestskému úradu v Senci výmenu pozem-

kov, kde členovia komisie výstavby a územného plánovania zamietli našu žiadosť bez
udania dôvodov. Dňa 18.7.2003 uvedená
komisia našu žiadosť opätovne prerokovala,
neschválila výmenu pozemkov, ale oznámila nám, že súhlasí s návrhom zmeny v novej
územno-plánovacej dokumentácii. Tu by
som práve chcel poukázať na moment,
kedy sa začína z môjho pohľadu, jemne povedané, s vydieraním zo strany zástupcov
mesta a obyvateľov Hečkovej ulice.
Poukazuje na to potvrdenie zo dňa
5.4.2001, kedy mesto Senec súhlasilo s likvidáciou bývalej vlečky, ale napriek tomu
vydalo dňa 19.11.2001 vyhlásenie o zákaze
oplotenia až po 3-krát navrhované prerábanie našich stavebných projektov. Pritom
toto územie, ktoré slúžilo ako dopravná
železničná vlečka, bolo v územnom pláne
dávno zrušené 24 potvrdeniami.
Primátor tohto mesta, Ing. Kvál, nám dal
trikrát prerobiť projekty zo 45 pyramídových
bytov až na 8-9 voľne stojacich rodinných
domov spolu s vyjadrením sa vlastníkov
sietí. Po tomto predložení nám náš zámer Mestská rada v Senci schválila dňa
13.10.2004. Ešte predtým dňa 12.10.2004
tento istý zámer schválila aj komisia výstavby a územného plánovania na Mestskom
úrade v Senci.
Na druhej strane však dňa 28.10.2004
poslanci mestského zastupiteľstva neschválili zmenu územného plánu mesta
Senec v danej lokalite bez udania dôvodu.
Hlasovanie bolo verejné, kde poslanci
SMK-MKP p. Gabriela Némethová, Ing. Gabriel Agárdy , Mgr. Rudolf Galambos, Resző
Duray, Katarína Takácsová (ANO), Ing. Ján
Maglocký (nezávislý) boli proti zmene na
individuálnu bytovú výstavbu a ostatní poslanci sa zdržali hlasovania.
Na margo tohto hlasovania vyšiel v mestských novinách Senčan (november 2004)
článok, kde občania Hečkovej ulice ďakujú poslancom mestského zastupiteľstva
v Senci.
Teraz sa pýtam: „Vedeli vôbec poslanci,
ktorí sú nielen poslancami mestského zastupiteľstva, ale aj členmi komisie výstavby,
prípadne členmi rady mesta Senec, že
predtým súhlasili a teraz nie?“ Odpoveď:
„Vedeli len to, že návrh nemajú schváliť ani
podporiť, lebo nevedia o čom hlasujú.“
Moja odpoveď je úplne logická, lebo
podľa stavebného zákona sme trikrát
prepracovali projekty, ktoré spĺňajú všetky
stavebné normy, ale poslanci ich dvakrát

odsúhlasili (komisia výstavby a rada mesta
Senec), hoci nehlasovali podľa rozumu, ale
straníckej príslušnosti.
Dňa 29.10.2004 som na mojom vlastnom pozemku, kde mesto Senec nemá na
LV zaznamenané žiadne miesto prechodu,
uplatnil vlastnícke práva umiestnením
betónových bariér. Primátor tohto mesta,
Ing. Kvál, v „unavenom stave“ privolal na
odstránenie týchto bariér žeriav súkromnej
spoločnosti Topor-Kvál, s.r.o. spolu s príslušníkmi mestskej polície.
Po mojom príchode ma na mojom pozemku postrčením fyzicky napadol člen
mestskej polície, pričom som mu márne
vysvetľoval, že sa nachádza na súkromnom
pozemku. Občania, ktorí sa prizerali dostali
od pani Némethovej a pána Galambosa vysvetlenie, že oni už vyjednajú poriadok.
Vážení občania mesta Senec, chcem
Vám všetkým oznámiť, že mesto Senec
na čele s primátorom proti mojej vôli
zneužíva mestskú políciu na súkromných
pozemkoch. Môj pozemok si nemôžem
oplotiť, prechody sú nelegálne na Fučíkovej
a Štefánikovej ulici. Ani jednu korunu som
doteraz nežiadal od mesta Senec, ale odteraz si aj Vy, pokiaľ má mesto na Vašom
pozemku komunikáciu, musíte uplatňovať
svoje vlastnícke práva, lebo to je potvrdené
v ústave SR.
Po celom tomto incidente som podal
trestné oznámenie na primátora za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Pán primátor ma pozval na rokovanie o odkúpení
pozemkov, ktoré nie sú za jeho podmienok
na predaj. Ponúkol mi za 4933 m2 cenu
max. 500,- Sk/m2, čo je zarážajúce, lebo pri
výstavbe rodinných domov dosahuje m2 pozemku hodnotu minimálne šesťkrát vyššiu,
ale opakujem, môj pozemok nie je za týchto
podmienok na predaj.
Nastáva teda situácia, kedy ma poslanci
spolu s primátorom vydierajú, lebo hovoria,
že mam prerobiť projekty, ak to však urobím
nesúhlasia s novou alternatívou a navrhujú
odkúpenie pozemku za 500,- Sk/m2.
Inak ako vydieranie sa to nedá nazvať.
Je to normálne, keď poslanci pred dva
a pol rokom odsúhlasili predaj pozemku
pred LIDL-om za 100,- Sk/m2 a rovnakí
poslanci na čele s Ing. Kválom odsúhlasili
kúpu toho istého pozemku mestom Senec
za 1440,- Sk/m2? Majú vôbec nejaké svedomie? Prečo mi kážu prerábať projekty na
mojom vlastnom pozemku a 100 m ďalej
kšeftujú?

SENČAN DECEMBER/2004
Poslednou kvapkou je článok pani
Katonovej z Hečkovej ulice, ktorá ďakuje
poslancom za to, že neodsúhlasili výstavbu
rodinných domov. Pýtam sa pani Katonová:
„Prečo chcete zeleň na cudzom pozemku?“
Ja, L. Minarič chcem, aby na Vašom pozemku pristávali helikoptéry.
Myslíte si, že daň za pozemok platí pani
Némethová, Katonová, pán Galambos alebo primátor mesta Senec? V každom prípade ich platím ja ako vlastník nehnuteľnosti.
Taktiež prechody cez môj pozemok nikto
nerieši výberom peňazí, čo mesto Senec
v prípade svojich pozemkov robí.
Vážení občania mesta Senec!
Možno toto čítanie bolo pre Vás dlhé, ale
Vám všetkým chcem povedať, že ak nelobujete alebo ak nie ste členmi určitej strany, tak
sa Vám pani Katonová vysmeje v mestských
novinách, hoci ani nevie o čom hovorí.
Verte mi, že mám málo času, aby som písal do novín, ale sami si urobte obraz o tom,
ako sa tu správajú ľudia, ktorí vôbec nič pre
mesto Senec nespravili.
Od tohto článku si nesľubujem zmenu
pomerov. Na to je štátna polícia, NKU, VÚC
a svedomie poslancov, ktoré určite nie je
čisté.
Na záver Vám prajem príjemné prežitie
vianočných sviatkov a v novom roku veľa,
veľa zdravia, trpezlivosti, spokojnosti, osobných a pracovných úspechov.
Ďakujem za pochopenie.
Ing. Ladislav Minarič
Rád zareagujem na príspevok pána Ing.
Ladislava Minariča, ktorého podnikateľskú
aktivitu (stavať na vlastných pozemkoch)
v októbri nepodporili poslanci Mestského
zastupiteľstva v Senci.
Žiaľ, prípad pozemkov na Hečkovej ulici
(pás bývalého koľajišťa) je typickým príkladom, kedy sa zástupcovia samosprávy
v snahe obhajovať verejný záujem môžu
dostať do konfliktu so záujmom jednotlivca. Na jednej strane majiteľ nehnuteľnosti,
ktorej trhová hodnota mohla po rozhodnutí
poslancov nezanedbateľne stúpnuť, na
strane druhej Senčania, o ktorých životné
podmienky je našou základnou povinnosťou sa starať. Nie za každých okolností
môžu byť obe strany maximálne spokojné.
Na Mestskom úrade v Senci sme sa snažili
nájsť kompromis, prijateľný pre všetkých.
Chcel by som pánovi Minaričovi pripomenúť, že ja ako primátor nemám právo
rozhodovať o zmenách územného plánovania. Odborná komisia a mestská rada
sú len poradným orgánom. Rozhodnutie
je vždy na poslancoch Mestského zastupiteľstva v Senci, ktorých sa mu však nepo-
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darilo o svojom zámere presvedčiť. Pritom
je slobodným právom každého poslanca
hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia, bez toho, aby musel uvádzať
dôvody svojho rozhodnutia.
Vážime si podnikateľské aktivity pána
Minariča, a preto sme mu na mestskom
úrade vyšli maximálne v ústrety. Vďaka
tomu prešiel spomínaný projekt schvaľovacím procesom až na stôl poslancov mestského zastupiteľstva. Po viacnásobných
rokovaniach s petičným výborom, ktorý sa
začal proti výstavbe na Hečkovej ulici aktivizovať (a je našou povinnosťou zohľadňovať
aj pripomienky Senčanov), sme spoločne
prijali alternatívne riešenie, čo zvýšilo šance, aby bol projekt priechodný. Investor mal
dokladovať ďalšiu štúdiu za nasledujúcich
podmienok: z pôvodného zámeru vynechať
reštauračné zariadenie, ponechať jestvujúci
chodník pri ZŠ Mlynská, doriešiť dopravné
prepojenie z Hečkovej ulice s Mlynskou
(zjednosmernenie ulíc), znížiť podlažnosť
bytov, rozšíriť jestvujúcu komunikáciu o cca
1 m, prípadne tu riešiť výstavbu garáží pre
obyvateľov Hečkovej ulice. S podmienkami
sa pán Minarič vysporiadal, komisia projekt
prejednala a spustil sa schvaľovací proces.
Napriek snahám zúčastnených projekt
výstavby na Hečkovej ulici u poslancov
neuspel. Pán Minarič ich nepresvedčil,
resp. zastupiteľstvo povýšilo verejný záujem
Senčanov nad jeho osobný. Rešpektujeme
však i jeho súkromné vlastníctvo, a preto
sme iniciovali rokovanie o odkúpení pozemkov na Hečkovej ulici, za účelom zriadenia
zelenej zóny.
Rád by som podotkol, že pán Minarič
nikdy nepredložil na mestský úrad projekty,
ktoré by „spĺňali všetky stavebné normy“,
ako píše. Nešlo o projektovú dokumentáciu
v zmysle stavebného zákona, ale jednoduché „situačné náčrty“, ktoré by nespĺňali ani
podmienky dokumentácie pred vydaním
územného rozhodnutia.
Incident s betónovými zátarasami, ktorý
následne vznikol, sme na Mestskom úrade
v Senci nieže mohli, ale zo zákona museli
riešiť. Mesto Senec je správcom komunikácie na Fučíkovej ulici. Po tom, čo ju pán Minarič zablokoval, tam mohli vzniknúť ujmy
na životoch a majetku. Je našou povinnosťou chrániť bezpečnosť a majetok občanov.
Vychádzali sme zo Zákona č. 315/1996
o premávke na pozemných komunikáciách,
citujem: „Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť.
Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady
správca cesty.“
Zároveň pánovi Minaričovi odporúčam,
aby sledoval a zaoberal sa svojím stavom,
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a nie mojím. Môžem ho uistiť, že sa vo
výkone svojej práce cítim vynikajúco a aj
naďalej budem hájiť záujmy občanov bez
toho, aby ma to unavovalo.
Tvrdenie pána Minariča o kšeftovaní
s pozemkami je absolútne nepravdivé, nakoľko pozemok, o ktorom tvrdí, že ho mesto
predalo za 100 Sk/m2 a následne odkúpilo
za 1440 Sk/m2, nikdy nebol vo vlastníctve
mesta, a teda ho nikdy nemohlo predať.
Vážení občania Senca, je len na Vás, aby
ste posúdili, či zainteresovaní zástupcovia
samosprávy (poslanci a vedenie mesta) konali správne, keď hájili záujmy občanov, pričom ponúkli alternatívu riešenia aj súkromnému podnikateľovi, ktorý neobhájil svoj
projekt pred mestským zastupiteľstvom.
Ing. Karol Kvál
primátor mesta
Vážený pán Ladislav Minarič, vaša spoveď strastiplnej cesty v poslednom čísle
Senecka pripomína príbeh malého dieťaťa,
ktorému zobrali hračku. Chceme sa od
takéhoto arogantného spôsobu správania,
ktoré vrhá zlé svetlo na seneckých podnikateľov, zásadne dištancovať.
Sme tiež podnikatelia a nie vždy súhlasíme so všetkými uzneseniami mestského zastupiteľstva, ale to neznamená, že budeme
bez dôkazov napádať a obviňovať. V tomto
prípade ste vy pre nás tým, ktorý vydiera.
S počudovaním sme sa dočítali, že ste
občanom Senca, lebo doteraz ste sa tu
zviditeľnil nanajvýš posledným článkom v
novinách. Ani z vášho konania necítime
blízky vzťah k nášmu mestu. Prídete sem
a chcete meniť architektonickú tvár mesta. Nevyjde vám podnikateľský zámer, tak
napádate primátora, poslancov, občanov
a ste schopný sťažiť podmienky Senčanov
tým, že zatarasíte cestu. Navyše si svoj
neúspech verejne ventilujete osočovaním
tých, čo sa vám snažili pomôcť.
Už keď ste spomínanú nehnuteľnosť kupovali, vedeli ste, že ide o vlečku s komunikáciami. Šli ste do podnikateľského rizika.
Aj keby váš zámer nebol zlý, následné kroky
určite áno. Sú vizitkou spôsobu podnikania,
od ktorého sa, znova opakujeme, dištancujeme.
Keďže sme sa z novín dozvedeli, že
ste občanom Senca, odporúčame vám
kandidovať do Mestského zastupiteľstva v
Senci, v ktorom sa môžete spolupodieľať na
riadení mesta. Pravdaže, ak tak rozhodnú
občania.
Spolok seneckých podnikateľov
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Ad: Hečkova ulica
Pán Ladislav Minarič vo svojom príspevku
v Regionálnych novinách Senecko prezentoval
svoje názory na činnosť poslancov mestského
zastupiteľstva a primátora mesta ohľadom
pozemkov, s ktorými sa podľa neho „kšeftuje“.
Citácia: „Je to normálne, keď poslanci pred dva
a pol rokom odsúhlasili predaj pozemku pred
LIDL-om za 100 Sk/m2 a rovnakí poslanci na
čele s Ing. Kválom odsúhlasili kúpu toho istého
pozemku mestom Senec za 1 440 Sk/m2?
Majú vôbec nejaké svedomie? Prečo mi kážu
prerábať projekty na mojom vlastnom pozemku
a 100 m ďalej kšeftujú?“
Pán Minarič prezentuje zavádzajúce informácie o hospodárení s majetkom mesta. Z toho
dôvodu sme povinní v mene zastupiteľského
zboru a primátora mesta reagovať na tvrdenie
pána Minariča.
1. Pán Minarič neidentifikoval pozemky,
ktoré sú predmetom kšeftovania.

2. Je pravdou, že mesto odkúpilo pozemok
par. Č. 812/2 o výmere 1198 m2 za
sumu 1 729 912 Sk, t.j. 1 444 Sk/m2
od Verejnoprospešného podniku Senec.
Odkúpenie pozemku bolo schválené
uznesením mestského zastupiteľstva č.
120/2004 zo dňa 29.9.2004, dôvodom
bola plánovaná výstavba kruhového objazdu.
3. Pozemok parc. č. 812/2 nikdy nebol vo
vlastníctve mesta. Skutočnosť o vlastníctve predmetného pozemku potvrdil
i majiteľ fi VPP Senec Ing. Gabriel Klokner, ktorý nehnuteľnosť nadobudol vo
verejnej dražbe v roku 1996.
Henrich Polakovič
prednosta Mestského úradu v Senci

Stanovisko
Redakčná rada mestských novín Senčan sa dohodla, že
týmto vydaním ukončuje diskusiu na tému Hečkova ulica – koľajište, ktorej na stránkach novín venovala dostatok priestoru.
Do redakcie Senčana sme obdržali príspevok, dotýkajúci sa
inej problematiky. Znova pripomíname, že k téme sa mestské
noviny Senčan vracať nebudú, presne podľa vyjadrenia z aprílového vydania 2004: „Na základe rozhodnutia redakčnej rady
mestských novín Senčan sa k problematike riešenia neplatičov mestských bytov a sociálnej ubytovne na Nitrianskej ulici
nebudeme na stránkach nášho periodika až do jej vyriešenia
vracať.“
Redakčná rada

Vyhodnotenie najlepších športovcov
Najúspešnejší športovci a športové kolektívy
Senca si opäť prevezmú ocenenie v Mestskom
kultúrnom stredisku. Slávnostný večer bude 19.
januára 2005 o 18.00 h.
(red)

V januári Trojkráľové kúpanie
Vo štvrtok 6. januára 2005 sa odohrá tradičná slávnosť na pláži za Hotelom Senec. Do
ľadovej vody Slnečných jazier sa opäť ponoria
odvážni otužilci. Príďte ich povzbudiť.
(red)

Silvester v Senci
Večerný galaprogram dodá 29. decembra
2004 o 16.00 h Silvestru tú správnu chuť.
„Silvestrovskú show“ si budete môcť pozrieť
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci.
Dvojica Marián Čurko + Mária Čechovičová a
detský súbor Hurikán vás na vláčiku Tralaláčik
- popleta zavezú v Silvestrovskej show až do
krajiny rozprávok.
(red)

SENČAN DECEMBER/2004

13

Z diára vedenia mesta

Ako sa zbaviť starého vozidla – vraku
Máte doma auto, na ktorom už nemienite jazdiť, a neviete, čo s ním?
Ak ho niekomu nepredáte, kto na ňom
bude ďalej jazdiť, alebo si ho nechcete
nechať, musíte spolu so žiadosťou o jeho
vyradenie z evidencie motorových vozidiel
predložiť dopravnému inšpektorátu polície
potvrdenie o jeho prevzatí. Toto potvrdenie
vám vystaví spracovateľ starého vozidla (§
51 odst. 2 zákona o odpadoch). Ak si však
chcete staré vozidlo ponechať, ste povinný
predložiť na dopravnom inšpektoráte polície
okrem žiadosti o vyradenie z evidencie vozidiel aj čestné vyhlásenie o ponechaní si starého vozidla (§ 51 odst. 3 zák. o odpadoch),
no na vlastné náklady ho potom musíte odstrániť z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje
estetický vzhľad obce, či motorových vozidiel.
Ak tak neučiníte, urobí to za vás správca ces-

(Pokračovanie z 3. strany)

ty alebo obec, pričom náklady s tým spojené
je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.
Ak sa občan rozhodne staré vozidlo vyradiť z evidencie a toto dovezie alebo inak
dopraví na svoje náklady a odovzdá ho
spracovateľovi starých vozidiel, má nárok na
vyplatenie finančného príspevku vo výške 1
000 Sk (§ 52 odst. 3 zák. o odpadoch). V prípade, že vozidlo nemôžete dopraviť k spracovateľovi, o túto službu môžete požiadať Auto
A-Z, ktoré zabezpečí odtiahnutie vozidla.
Toho času je jediným spracovateľom starých
vozidiel pre Bratislavu a Záhorie firma Auto
A-Z, spol. s.r.o. so sídlom v Zohore.

- jednanie na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v Senci ohľadom predloženia projektov na revitalizáciu centrálneho
námestia v Senci
- stretnutie so zástupcami firmy Bratislavské
štrkopiesky kvôli čisteniu Slnečných jazier
- posedenie so seniorskými zamestnancami
Mestského úradu v Senci
- jednanie s vlastníkom o vykúpení pozemkov na Hečkovej ulici
- rokovanie s Bratislavskou vodárenskou
spoločnosťou o rozšírení ČOV
- jednanie s vlastníkmi pozemkov na tzv. skelete o ďalšom rozvoji tejto časti Senca
- rokovanie na ministerstve školstva o možnosti výstavby športovej haly v Senci
- rokovanie s bratislavským županom Ľubom
Romanom o odkúpení pozemkov

Kontakt: AUTO A-Z, spol. s.r.o. Bratislavská 20, 900 51 Zohor, tel. 02/654 58 311,
0903 405 154. E-mail: auto-az@auto-az.sk,
otváracie hodiny: pondelok – piatok 7.00
– 17.00 h, sobota 7.00 – 12.00 h.
(inz)

SAD doplnilo nové spoje medzi Sencom a Bratislavou
(Dokončenie zo 7. strany)

Bratislava - Senec
Km Zastávky
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0

Bratislava,AS

4

Bratislava,
Bajkal.ul.
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Bratislava,
Zlaté piesky
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Senec,Bratislavská
č.d.57
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Senec,nám.
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Senec - Bratislava
Km Zastávky
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Senec,Bratislavská
č.d.57

5:02 5:32 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:32 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02
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Bratislava,
Zlaté piesky

5:18 5:48 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:48 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18
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Bratislava,
Bajkal.ul.

5:25 5:55 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:55 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25

26 Bratislava,AS

od 5:00 5:30 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

pr

5:35 6:05 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 8:05 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35

r - premáva v pondelok až v piatok, nepremáva 24.12., 6.1., 25.3., 28.3., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.
f

- nepremáva 23.12., od 27.12. do 31.12.

Spoje budú označené „Z“(zrýchlené)
Na spojoch platia maximálne ceny cestovného vo verejnej autobusovej vnútroštátnej doprave platné ku dňu 1.1.2004.
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Nad Sencom zasvietilo slniečko

Do kurzu prvej pomoci
V januári 2005 mieni senecký Slovenský
Červený kríž začať kurz prvej pomoci. Prednášky by mali byť vo večerných hodinách.
Bližšie informácie poskytne a prihlášky
môžu záujemcovia odovzdávať do 10. januára 2005 M. Guryčovi (Športova 1, Senec).
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Senci sa naposledy zišiel na svojom
výročnom zhromaždení 24. novembra na
Základnej škole na Tajovského ulici.
(red)

Naživo s poslancami 3. obvodu
Obyvatelia 3. volebného obvodu budú mať
opäť raz možnosť osobne sa stretnúť so svojimi poslancami. Ján Maglocký (NEKA), Helena Nemcová (SMK) a Gašpar Józan (KDH)
ich pozývajú na spoločné stretnutie, ktoré sa
uskutoční v sobášnej sieni Mestského úradu
v Senci 29. decembra 2004 medzi 14.00
a 16.00 h. Všetci, ktorí budú chcieť diskutovať o problémoch obvodu, sú vítaní.
(red)

0800 / 191 222
Ústredie PSVaR zriadilo bezplatnú telefónnu linku na oznamovanie konkrétnych
prípadov zo zneužívania sociálneho systému
a podvodov.
Cieľom je umožniť občanom upozorniť
na konkrétny prípad bez obáv z represie.
Zodpovedné inštitúcie budú mať možnosť
jednak v konkrétnych prípadoch okamžite
zasiahnuť, ako aj získať prehľad o najčastejších formách a oblastiach zneužívania sociálneho systému.
(red)

Pozvánka
Priaznivcov kvalitnej kultúry pozývame
do Hotela*** Senec
na výstavu kresieb a grafiky p. Juraja
ŠUFLIARSKÉHO zo Zvolena
a výstavu seneckej akademickej
maliarky Jitky BEZÚROVEJ.
V Hoteli*** Senec Relax môžete
obdivovať obrazy seneckej umelkyne
a ilustrátorky Aleny Wagnerovej.
Zastavte na chvíľku predvianočný zhon
a vychutnajte silu umenia...
Srdečne Vás vítame!
Výstavy trvajú do 31. 01. 2005

Senčanky na materskej dovolenke majú
v Senci nezávislé materské centrum. V deň
jeho otvorenia sme mohli skonštatovať, že
potreba spoločenského života sem pritiahla
asi 50 mamičiek, zväčša zo Senca. Centrum
sídli na Kollárovej ulici v budove Kresťanského centra v Senci, kde našli matky na
materskej, a to po dlhom hľadaní, ochotu
poskytnúť prijateľné priestory. Pochopiteľne, cieľom Občianskeho združenia Senecké
slniečko je vyňať centrum mimo akúkoľvek
cirkev. „Napríklad nie je tu možné robiť prednášky z oblasti ezoteriky alebo jógy. Stále
hľadáme nezávislé priestory.“ Na otvorení
novej seneckej ustanovizne nám bolo tesno, zapĺňali ho ďalšie a ďalšie ženy s deťmi.
Zatiaľ čo sa matky zaoberali budúcnosťou
centra, v detskom kútiku sa hrali deťúrence,
na ktoré dohliadali asistentky. „Ako vidíte, je
tu aj dnes dosť veľa mamičiek. Zatiaľ máme
prevádzku v pondelok, utorok a stredu,“
vysvetlila nám zakladateľka a zástupkyňa
riaditeľky Seneckého slniečka Martina Valachová. Myšlienka centra jej skrsla ešte
v tehotenstve, kým sa však ľady dokázali
pohnúť, opäť nastupuje do práce. Úlohu riaditeľky Seneckého slniečka zobrala na seba
Angela Csenkeyová. „Pondelky venujeme
odborným prednáškam z rôznych oblastí.
Najväčší úspech zatiaľ mala, myslím, téma
starostlivosť o chrup alebo pred letom téma,
ako sa starať o deti, keď ich berieme na dovolenku. Proste praktické veci, ktoré prináša
sám život. Utorky sú venované tvorivej práci
s deťmi. V stredu sú to viac-menej poradné
kluby ohľadom kojenia pre dojčiace matky.
Vždy sa môžu mamičky spoľahnúť na to, že
je tu laktačná poradkyňa. Budúci týždeň

Zápis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2005/2006
do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci bude 2. a 3. februára 2005
v budove školy, Nám. A. Molnára 2, od 14.00 do
17.00 h. Školopovinných škôlkárov spolu s rodičmi a učiteľkami čakáme 2. februára o 15.30
h na spoločnú hru a príjemné posedenie. Náš
výchovno-vzdelávací program: od 1. ročníka
vyučujeme anglický a nemecký jazyk, celodenná starostlivosť o dieťa v 1.-4. ročníku - domáce
úlohy sa neučia doma, možnosť relaxácie vo
vybavenej miestnosti.

BEĺRATÁS
Kedves Szülők, tisztelettel értesítjük Önöket,
hogy a beíratkozás a magyar tannyelvű alapiskolába a 2005/2006-os iskolai tanévre 2005.
február 2- án és 3- án 14,00 órától 17.00 óráig
lesz az iskola épületében. A nagycsoportos
óvodás gyerekekeket a szülőkkel és az óvónénikkel együtt, február 2-án 15.30 órakor várjuk
közös játékra és beszélgetésre. Oktató – nevelő
programunk: az angol és német nyelvet az első
osztálytól tanítjuk, az 1-4. évfolyam osztályaiban
egész napos foglalkozás.
(am)

Materské centrum Senecké slniečko otvárala jeho zakladateľka Martina Valachová.

Súčasťou centra je i detský kútik.

budeme robiť burzu detského ošatenia,“
opisuje aktivity M. Valachová. Ďalšia činnosť
však záleží od želaní žien. Uvažuje sa o jazykových kurzov, pripravuje sa spolupráca
s jednou spoločnosťou z oblasti účtovníctva,
a s agentúrou, ktorá pripravuje ženy na prechod z materskej dovolenky do práce.
(kd)

Szeretném, ha ...

Szeretném,ha karácsonykor
minden rendjén menne ,
és ott egy nagy virágcsokor
s karácsonyfa lenne.
Alatta egy tele asztal
mindenféle jóval,
ünnepnapi szép vigasszal
és emberi szíoval.
Ott ülne az én jó népem
fiatal s öregje,
én úgy vélem,én úgy érzem
mind-mind boldog lenne.
Szívem szerint azt kívánnám
ezen drága népnek:
megbékélés legyen álmán
ez az mit én kérek.
Átölelnék,megcsókolnék
mindenkit ám ott én,
sok régi dalt eldalolnék
az emberek kedvén.
Óh, karácsony!Legszebb ünnep,
sosem lenne vége!
A szívünkben meg nem szunne
s lenne örök béke!
Gyermekkori szép emlékek
jutnak az eszembe,
a jóság mit még remélek
a karácsony este.
Mgr.Katona Roland
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Na Európskej výstave
ocenené aj holuby zo Senca

Deň svetlonosov
V jeden pekný októbrový deň sa deti i rodičia stretli na školskom dvore Materskej školy
na Kollárovej ulici v Senci. Začala sa tekvičková zábava. Malí i veľkí sa pustili do práce,
vyrezávali, vydlabávali, maľovali, dopĺňali
listami, kvietkami a ďalšími ozdôbkami tekvice. Niektorí už prišli pripravení, nuž ako inak,
keď sa zúčastnili už 4. ročníka. Pripravovali sa
iste dlhý čas, keď vypestovali tekvicu veľkých
rozmerov priamo pre tento jedinečný deň.
Predtým sa obyčajné tekvičky premenili na
čertíkov, strašidielka a iné čarodejné bytosti.
Zdá sa vám, že neviete, kde by ste zohnali
tekvičku? To vôbec nebol problém, deti si
mohli vyrobiť papierové strašidielka i tekvičky
a radosť z nich mali prinajmenšom takú veľkú
ako z tých vypestovaných. Na záver sme sa
všetci zahriali teplým čajíkom a po zasvietení
svetlonosov sme sa rozišli domov. Poslanie
tekvičiek sa tým ale neskončilo, práve naopak, ďalšie rána sa deti tešili, že prídu do
materskej škôlky ešte za tmy, lebo vo vstupnej chodbe ich vítali zasvietené tekvičky i strašidielka na strome. Deň svetlonosov nebola
jediná jesenná akcia v Materskej škole na a najbližšie nás vraj čaká Deň jablka. Tešíme
Kollárovej ulici. Boli sme na šarkaniáde a po- sa na ďalšie milé akcie v materskej škôlke.
������������������� � ��������� � ������ � �������� �
tešili sa spoločným vyrábaným šarkanom
Rodičia z MŠ

V dňoch 13. a 14. novembra 2004 sa
uskutočnila v Prahe Európska výstava hydiny, holubov a králikov. Túto výstavu oboslali
aj chovatelia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Senci Oto Lévai
a JUDr. Samuel Valent. S potešením konštatujeme, že holuby obidvoch vystavovateľov
obstáli v hodnotení veľmi úspešne. Holuby
Ota Lévaia „Slovenský hrvoliak žltý“ boli ocenení čestnou cenou. Kolekcia štyroch holubov „Slovenských hrvoliakov čiernych“ Ota
Lévaia bola vyhodnotená ako najlepšia zo
slovenských vystavovateľov. Obidvom chovateľom blahoželáme k odchovu vynikajúcich
holubov, ktorým bolo udelené toto významne
európske ocenenie.
MG

ZUŠ pozýva...
15.12. Vianočný koncert v MsKS Senec
19.12. Vianočný koncert v Evanjelickom
kostole

��������������
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa
Zuzana Görfölová
Jakub Sándor
Diana Kaušicová
Nikola Bokrošová
Ema Andrejkovičová
Michael Wegerbauer
Roman Topor
Vojtech Šujan
Lea Piovarči
Lucia Kopcová
David Letrich
Anna Izsák
Sabrina Škrabáková
Barbora Horváthová
Soňa Sandtnerová
Chemin Christopher
Róbert Katona
Radek Botlo
Alexander Kováč
Rebeka Biblická

Stanislav Nosko – Elenka Kuliková
Mario Varga – Júlia Poláková
Juraj Tóth – Veronika Takáčová
Marián Podmanický – Michaela Podolská
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Anna Buzalková (60)
Ing. Alexander Kovács (70)
František Cisár (80)
Mária Matiašovičová (80)
Základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a združenia zdravotne
postihnutých - Viktória v Senci
Eleonóra Horváthová (50)
Miroslav Chmelař (55)

Anna Buzalková (60)
Mária Nagyová (60)
Navždy nás opustili
Zuzana Junasová (1918)
František Fabók (1926)
Ladislav Nyari (1956)
Marie Mokošová (1912)
Michal Kriška (1925)
Anna Algayerová (1927)
Otília Tóthová (1929)
Štefan Klenovits (1940)
Rozália Szantaiová (1920)
Dušan Lehotský (1918)
Magdaléna Dudášová (1926)
Jozef Hatala (1923)
Dňa 14.12.2004 si
pripomíname
10. výročie úmrtia

Klub dôchodcov
Otto Czére (85)
František Cisár (80)
Ladislav Baranyai (75)
Viktoria Piačeková (75)
Karol Szabo (70)

Manželstvo uzatvorili
Norbert Berecz – Martina Bilená

Oľgy Szűgyiovej,
rod. Siposovej
Spomíname.
Smútiaca rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac december 2004
KINO MIER SENEC
2. štvrtok- TERMINÁL
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:65,-Sk
3. piatok - TRÓJA
Začalo to sporom o najkrajšiu bohyňu... skončilo ľstivou vojnou.
V hlavnej úlohe s Bradom Pittom.
USA MP 150 min.
Vstupné:60,-Sk
4.5. sobota-nedeľa - MOBIL
Ak sa stratí signál neprežijem. Akčná dráma.
USA MN-15 94 min.

Vstupné.70,-Sk

7. utorok - OTCOM NA PLNÝ ÚVAZOK
On vie, čo chce, ale ona to vie lepšie! Film s hviezdnym
obsadením (Ben Affleck, Liv Tyler, Jennifer Lopez, Matt
Damon). Romantická komédia.
USA MP 102 min.
Vstupné:70,-Sk
9.10. štvrtok-piatok - PRÍBEH ŽRALOKA
Po tohtoročnom veľkom úspechu Shreka 2 prichádza nová
animovaná komédia pre malých i veľkých. Hlavným hrdinom
je rybička menom Oscar.
USA MP 100 min. dabing.
Vstupné:70,-Sk
11.12. sobota-nedeľa - MOJ SUSED ZABIJAK 2
V pokračovaní úspešnej komédie Bruce Willis, Matthew Perry.
USA MP 99 min.
Vstupné:70,-Sk
13.pondelok
MILOVAŤ JE ZÁBAVNÉ
Komédia, ktorá dokazuje, že záležitostiach lásky, sa má čo učiť
aj ostrieľaný zvodca žien.
Hrajú: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves a ďalší...
USA MP 128 min.
Vstupné:60,-Sk
14. utorok - EVANJELIUM PODĽA JÁNA
Život Ježiša Krista, ako ho rozpráva vo svojom Evanjeliu

MESTSKÉ NOVINY

apoštol Ján. Vznešený zážitok z filmu umocňuje aj veľkolepá
výprava a nádherná filmová hudba.
V.Brit./Kan. MP 180 min.
Vstupné:70,-Sk
16. štvrtok- ČESKY SEN
Hyperkomédia o hypermarkete, ktorý nebol. Škandál, ktorý
otriasol Českou republikou. Hrajú nachytaní obyvatelia Českej
republiky...
ČR MP 95 min.
Vstupné:70,-Sk
17. 18. 19. piatok-sobota-nedeľa - RODINKA ÚŽASNÝCH
Rodinná animovaná komédia od tvorcov filmu Hľadá sa Nemo.
Chvíľa Mr. Úžasného prichádza, keď ho tajný kontakt vyšle na
vzdialený ostrov s tajným poslaním.
USA MP 100 min. slovenský dabing
Vstupné:70,-Sk
20. pondelok - GARFIELD
Najslávnejšie a najtučnejšie zviera rozožratý kocúr Garfield
v akčnej rodinnej komédii, zachraňuje psíka z rúk únoscov.
USA MP 90 min. dabing.
Vstupné:60,-Sk
21. utorok - BOURNOV MÝTUS
Mali ho nechať na pokoji... Matt Damon v napínavom thrilleri
ako agent Jason Bourne.
USA MP 104 min.
Vstupné:65,-Sk
22. streda - HOREM - PÁDEM
Prepletenec osudov a príbehov zo súčasnosti. Dvaja prevádzači
uprchlíkov predajú nájdené Indické dieťa Miluške a Františkovi,
ktorý je rasista a futbalový hooligan. Réžia: Ján Hřebejk.
ČR MP 108 min.
Vstupné:70,-Sk
27. 28. pondelok-utorok - ZLODEJI PAMATI
Predstavte si, že sa jedného dňa dozviete, že všetko, čo ste
doteraz prežili, sa nikdy nestalo.
Dramatický príbeh o odhaľovaní záhadných javov okolo nás...
USA MP 96 min.
Vstupné.70,-Sk
30. štvrtok - POZOR AKCIA ! MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA
Do jeho života vstúpila láska... a tiež jej rodina. Komédia, ktorá
sa stala fenoménom.
USA MP 96 min.
Predsilvestrovské vstupné 10,-Sk

Mládežnícke detské filmové predstavenia:
19. nedeľa o 15 30 hod. - RODINKA ÚŽASNÝCH
Animovaná komédia o úžasnej rodinke. Film pre celú rodinu.
Americký film 95 min. slovenský dabing
Vstupné:70,-Sk

Kultúrne podujatia:
12.12.2004 o 15,00 hod
DNEŠNÝ DEŇ SA RADUJME
Vianočný koncert zboru Radosť
Hostia: hud. skupina zo SĽUKU

kinosála MsKS

15.12.2004 o 17.30 hod.
Vianočný koncert ZUŠ

kinosála MsKS

18.12.2004 o 15.00 hod
Karácsonyi hangverseny
Vianočný koncert v maď. jazyku

kinosála MsKS

29.12. 2004 o 16.00 hod
kinosála MsKS
SILVESTROVSKÁ SHOW
M.Č. + M.Č. (Marián ČURKO + Mária Čechovičová)
a detský súbor HURIKÁN Vás na vláčiku TRALALÁČIK-POPLETA
zavezú v Silvestrovskej show až do krajiny Rozprávok

Výstava:

17.11.-10.12.2004
TVÁRE FLÓRY – akvarely,
Pacl Ábri Judit – maliarka
15.12. -22.12.2004
Vianočná výstava ZUŠ

Želáme Vám krásne a pokojné vianočné sviatky.
Pripravujeme:
26.1.2005 o 19,00 hod
Radošinské naivné divadlo - GENERÁL
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