Chýba vám Senčan?
Mestské noviny Senčan distribuuje do celého
Senca Slovenská pošta, a.s. V prípade, že ich
nedostávate do svojej schránky, prosím, informujte nás o tom. Volajte na 0903 621 880.
Ďakujeme.
redakcia

Nezabudnite na okrúhly
stôl o výstavbe mesta
Komisia výstavby a územného plánovania
pri MsZ v Senci organizuje 24. septembra o
18.00 h v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Senci Okrúhly stôl na tému Centrum
mesta Senec, jeho perspektíva a výstavba.
Súčasťou programu bude aj informácia o výstupoch z predchádzajúcich okrúhlych stolov.
Zámerom celej akcie je zapracovanie pripomienok, ale možno aj realizácia konkrétnych
štúdií, či projektov. Tento pokus patrí do skupiny aktivít, keď hlavnou myšlienkou je jednoznačná snaha o spoluprácu s verejnosťou,
snaha o vyprovokovanie občanov k aktivite o
budúcej tvári nášho mesta. Cieľom organizátorov okrúhleho stola je získať informácie, ktoré majú dať jasný obraz o predstave občanov,
ako má centrum mesta vyzerať.
Organizátori veria, že sa im podarí zadefinovať
požiadavky a ciele problematiky. Podľa nich
majú občania vynikajúcu príležitosť vyjadriť
svoj názor.
(red)

Zberný dvor
komunálneho odpadu

Vyhadzovať zbytočnosti (staré televízory,
pračky, nábytok, atď.) na okraj chodníkov
v Senci sa neoplatí! Môžete sa ich bezplatne zbaviť v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva smerom na obec Reca
v Zbernom dvore komunálneho odpadu.

ZDARMA

pondelok – piatok 8.00 - 16.00 h
sobota
8.00 - 14.00 h

Pozor! Ak si nedokážete odviesť rozmerný
odpad na zberný dvor sami, mestský úrad
ponúka možnosť odvozu za minimálny poplatok. Volajte tel. 4592 3206.

Po takmer dvadsiatich rokoch padol skelet
Pozemky pozdĺž Lichnerovej ulice roky hyzdil objekt, ktorému Senčania nehovorili nijako inak než skelet. Rozmerné železobetónové konštrukcie v júli zbúrali.
Majitelia súkromných pozemkov, na ktorých monštrum stálo, sa však k okolnostiam
sanácie nechcú veľmi vyjadrovať. Odstránenie skeletu realizovali na vlastné náklady.
Pre mestské noviny jeden z nich, Peter Kompán, potvrdil, že by na uvoľnenom mieste
mali vyrásť polyfunkčné objekty. Autor projektu bude v štúdii nadväzovať na vizuál už
jestvujúceho susedného Slnečného dvora. Stavať sa údajne začne koncom tohto roka
alebo začiatkom ďalšieho. Prví obyvatelia súkromných bytov či obchodných priestorov
by sa sem mali sťahovať na jeseň roka 2007. Podľa Petra Kompána sa tvrdo pracuje na
výbere projektu, ktorý prechádza tendrom. Ozruta bola pozostatkom komplexnej bytovej výstavby z čias komunizmu spred viac než pätnástich rokov.
(kd), foto: A. Paholek

Pozor na dopravákov
Policajti majú v Senci novú konkurenciu. Šalamúnsky sa totiž pokúša riešiť personálne
medzery v zelených a čiernych zložkách mestský úrad. Zakúpil umelohmotných panákov s
fotografiou policajta v životnej veľkosti. Prvý
exemplár umiestnili na istú nemenovanú seneckú ulicu, kde sa oňho stará majiteľ blízkeho domu. Pred uzávierkou čísla nebol účinok
falošnej atrapy, ktorá má v teréne pripomínať
vodičom povolenú rýchlosť, známy. V sklade
mestského úradu však čakajú na zaradenie do
služby ďalší „dopraváci“.
(kd), foto: autor
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Navštívili presídlených Senčanov

S TIK-om do Győru
Leto skončilo, no Turistická informačná
kancelária v Senci naďalej ponúka jednodňové výlety do maďarského Györu.
Za 350 Sk (v pracovný deň), respektíve 370 Sk (cez víkendy) si môžete život
spestriť chuťovkou v malebnom mestečku
u našich južných susedov. Prejdite staré
mesto, navštívte trhy alebo areál termálneho kúpaliska. V cene je zahrnutá doprava,
vstup do termálu, tobogán, perličkový kúpeľ a bazén. Výlety sa uskutočňujú najmä
v stredu a sobotu, kedy sa v Györi konajú
trhy. Je však možné zájazd dohodnúť aj
na iný deň v týždni. Zájazdy sa uskutočňujú v závislosti od počtu prihlásených a
v prípade rezervácií väčších skupín (40-45
osôb) získate zľavu. Ďalšie informácie vám
poskytne TIK na tel. 02/ 4592 8224.
(red)

Nezamestnaní absolventi
V okrese Senec je percentuálne najviac
nezamestnaných absolventov škôl na
Slovensku. Tvoria tu až 7,7 percenta nezamestnaných. Štatistická zaujímavosť je
spôsobená aj tým, že patríme k okresom
s podpriemernou mierou nezamestnanosti. Podobne ako okresy Ilava, Topoľčany,
Piešťany, Hlohovec a Košice III. Najväčšie
šance uplatniť sa majú u nás absolventi
v okresoch Komárno, Revúca, Rimavskás
Sobota, Gelnica, Kežmarok, Leviciach
a ďalších.
(red)

MONITORING
Aquathermal Senec nie je úplne spokojný s
návštevnosťou počas prvých dvoch letných
mesiacov. Podľa riaditeľa areálu Oskara Gála
od júna do konca júla navštívilo aquapark
okolo 60-tisíc ľudí. „Nie je to síce zlá návštevnosť, ale nie je to ani to, čo sme očakávali.
Predpokladali sme, že príde o 30 až 35 percent viac návštevníkov,“ povedal. Jedným z
dôvodov môže byť podľa neho aj skutočnosť,
že návštevnosť podmieňuje počasie. „Keď je
pod mrakom a teploty sa pohybujú okolo 28
stupňov, zaznamenávame pokles návštevníkov. Nemyslím si však, že nám návštevníkov
odoberajú Slnečné jazerá,“ dodal Gál.
Uplynulý víkend navštívilo Aquathermal okolo
5000 ľudí.
SME, 2. august 2005
Akciová spoločnosť Kafiléria, so sídlom v Senci ukončila prvý polrok 2005 s výrobou v hodnote 58,1 mil. Sk, kým v prvom polroku 2004
dosiahla výroba spoločnosti vo finančnom
vyjadrení ešte 109,4 mil. Sk. V medziročnom
porovnaní tak klesol jej objem takmer o polovicu.
SITA, 26. august 2005

Miestna organizácia Strany maďarskej koalície aj v tomto roku tradične usporiadala zájazd
pod vedením jeho predsedu Rezső Duraya.
Prvá zastávka bola v pútnickom mieste Fertőszentmiklós, kde sa nám venoval miestny
farár. Potom nasledovala prehliadka krásneho kaštieľa vo Fertőde. Celú cestu nás sprevádzali sprievodcovia, ktorí sa nám snažili čo
najviac ukázať a povedať aj o meste Sopron,
ktoré na základe referenda ostal po druhej
svetovej vojne na území Maďarska. Cestou
naspäť sme sa zastavili v obci Nagycenk, kde
je pochovaný nielen István Széchenyi, ale aj
celá jeho rodina. Ďalšiu, poslednú zastávku
sme mali v meste Jánossomorja, kde nás veľ-

kým nadšením a radosťou vítali nielen bývalí
Senčania, ale aj rodinní príslušníci tých, ktorí
už zomreli, a tiež vedenie mesta. Primátor nás
informoval o živote obyvateľov a o rozvoji mesta, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť pri
prehliadke autobusom. Pán Duray po večeri
poďakoval za srdečné privítanie a pohostenie
a pozval hostiteľov – bývalých Senčanov, ich
potomkov a vedenie mesta do Senca na budúci karneval. Veríme, že SMK naďalej bude
pokračovať v usporiadaní takýchto úspešných
zájazdov a v stretávaní s našimi bývalými občanmi a ich potomkami.
Mgr. Roland Katona

Meglátogatták a kitelepített szencieket
Immár szép hagyomány, hogy a Magyar Koalíció Pártja helyi szervezete minden évben kirándulást is szervez támogatói részére. Duray
Rezső a helyi MKP elnökének vezetésével ebben az esztendőben július 5-én teli autóbusz
érdeklődő útiránya Sopron városa volt.
Elsőként tekintettük meg a Fertőszentmiklóson található Mária kegyhelyet. Ennek történetét a helység plébánosa ismertette velünk.
Utunk következő állomása Fertőd volt, ahol a
kastéllyal ismerkedtünk meg. Ennek a helynek
nagy a látogatottsága, sokan jönnek ide külföldről is, leginkább a szomszédos Ausztriából. A kastélyt gyönyörű angol-park övezi, a
kastély termeiben is sok a megcsodálnivaló:
festmények, bútorok, üvegtárgyak, okiratok
stb. Aki csak teheti ejtse útjába e helységet!
Két idegenvezetőnk is volt. Az egyik Jánossomorjáról, aki menetközben főleg a Fertő-tó
és az utunk mellett elterülő települések sok érdekességével ismertetett meg bennünket. A
másik Sopronból, a Hűség Városának minden
látnivalóját igyekezett nekünk megmutatni. A
népszavazás eredményeként a nemzeti kegyelet nevezi így e várost, amely a magyaroké
maradt. Liszt Ferencnek Sopronban tartott
első koncertje volt az egész világot betöltő
művészetének első állomása. Ő soha nem
elvenni, hanem két kézzel adni szeretett. A
városnak sok híres temploma és épülete van.
Járt a városban Mátyás király is és még sokan

mások. Kiváló vörösbora a Soproni Kékfrankos, amelyet a Gyógy gödör nevű vendéglőben fogyasztottunk az ebéd után.
Hazafelé megálltunk Nagycenken is, hogy kegyeletünket fejezzük ki a Legnagyobb magyar
gróf Széchenyi István előtt a temető sírkápolnájában. E hely ma nemzeti zarándokhely. Az
alagsor felett egy mély gondolatokat kifejező
mondat olvasható: Voltunk mint ti, lesztek mint
mi, por és hamu.
A nap utolsó állomása Jánossomorja volt.
Ott nagy tömeg, nagy szívvel és érző lélekkel
várt minket. Volt ott minden, mi szemnek és
szájnak ingere, de a legnagyobb érték maga
a szívélyes fogadtatás volt. Köszönetét fejezte
ki csoportunknak Jánossomorja város polgármestere, hogy meglátogattuk a Szencről kitelepítetteket és hozzátartozójaikat.
Eljött a búcsú pillanata is, de kérésemre mindenki szívvel-lélekkel elénekelte Petőfi Sándor
megzenésített versét, a Távolból címűt. Hiszen
hazajönni minden ember őszinte vágya és érzése! Mi is hazaértünk, e nap is sok jóval és
széppel gazdagított mindenkit, köszönet érte
a szervezőknek, a vendégfogadóknak, az idegenvezetőknek, a lelkes kirándulóknak is!
Az óhajunk csak annyi: legyen folytatása e nemes igyekezetnek még sok-sok éven át! Merem hinni, hogy így is lesz!
Mgr. Katona Roland

Darci krvi nedovolenkovali
Napriek dovolenkovému obdobiu prišlo na
výzvu Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci 52 občanov, ochotných
darovať krv. Piati z nich pre zdravotné a iné
problémy krv darovať nemohli.
18. augusta 2005 darovali krv bezplatne: Katarína Adameová (32-krát), Soňa Beličková (9),
Michal Bogyai (5), Stanislav Botka (68), Anton
Časný (32), Ladislav Čermák (81), Celestína
Doksanská (22), Juraj Dusík (2), Milan Ferenci (81), František Filo (19), Mária Filová (14),
Ján Fülöp (6), Dušana Gabalec (7), Valentín
Gergelyi (39), Mária Halásová (4), Igor Manko (33), Veronika Hokšová (28), Peter Holek
(11), Hana Jurčovičová (3), Oto Kollárik (34),

Renata Koleníčková (3), Štefan Krechňák (60),
Adrián Labuda (17), Slávka Labudová (5), Emil
Lancz (73), Terézia Manoová (47), Robert Matúš (23), František Mészároš (27), Jana Minarčíková (3), Pavol Mošteňan (29), Eva Mošteňanová (21), Andrea Ondrusová (2), Ivana Paráková (16), Ján Szabo (7), Terézia Szabová (9),
Anna Skácelová (12), Ondrej Surmák (44), Erika Šebová (6), Pavol Šilhár (52), Eva Šuricová
(9), Rudolf Švec (58), Eva Turányiová (7), Ján
Varga (2), Ján Vince (13), Pavol Vojčák (56),
Paula Zvolenská (1), Dušan Žilinec (19).
Aj touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým za ich vzácny dar – dar krvi.
MG
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Škôlka pre vyvolených
Od septembra sa v Senci rozšírila ponuka
možností, kam s dieťaťom v predškolskom
veku. Po 25 rokoch v obore otvorila riaditeľka Eva Hurtová na Sv. Martine novú súkromnú materskú školu. Rozhodla sa tak pre jeho
výbornú polohu po tom, čo vlani mesto svoju
materskú škôlku v tejto časti Senca zrušilo.
Budovu súčasnej škôlky, ktorú si od Mesta
prenajali, sa skutočne oplatí vidieť. Presvedčili
sa o tom na slávnostnom otvorení 2. septembra aj primátor Karol Kvál a prednosta MsÚ
Henrich Polakovič.
„Nám ide o prírodné prostredie. V Senci robia
škôlkam na sídliskách zle, my tu máme pohodu, pokoj. Na prechádzky môžeme chodiť do
lesa, k jazeru, na ihrisko, pozrieť sa na pole,
ako kombajn kosí obilie... Deti vidia domáce
zvieratká,“ vyratúva výhody Sv. Martina riaditeľka novej materskej školy. Do budovy však
pred otvorením investovali takmer 2 milióny
Sk. Vymenili kúrenie, okná, dlažbu, obklady,
vymaľovali, zmenili fasádu. Starý nábytok
nahradil nový, pre deti prichystali pútavé zariadenie a hračky. „Prídu sem a cítia sa ako
v rozprávke,“ hovorí riaditeľka. A naozaj, už z
diaľky tušiť, že nejde o obyčajný dom. „Využili
sme, že sme škôlka rodinného typu a budo-

va pripomína rodinný dom. Tak sme rozmýšľali nad tým, že ju prispôsobíme prírodnému
prostrediu. Našli sme šikovné dievča, ktorá ho
vymaľovalo, veľmi sme jej do toho nehovorili.“
Nádherne vyzdobená fasáda sa spolu so slniečkom na vrchu, ktoré je symbolom škôlky,
usmieva na prichádzajúce deti. Tie sem každé
ráno vozí zo Senca auto, a to priamo spred
domu! Poobede ich odvezú naspäť domov.
V materskej škôlke, ktorej kapacita je 15 detí,
pracujú učiteľky podľa programu Krok za krokom. „V triede sa vytvorili hracie kútiky a v každom z nich sa prevádza iná pracovná činnosť.
Deti majú v uzavretom priestore súkromie a
každý si svoju úlohu plní podľa svojich predstáv. Realizuje sa v tom, o čo má záujem,“ opisuje Eva Hurtová. Veľkým prínosom súkromnej materskej školy je, že na jednu učiteľku pripadá len šesť detí. Ku každému môže uplatniť
individuálny prístup. O to viac si však rodičia
musia priplatiť. Je zrejmé, že dovoliť si ju budú
môcť solventnejšia klientela. Mesačný poplatok je 5 tisíc korún. „Istotne, nie je to škôlka
pre každého, hoci nie je najdrahšia. Napríklad
v Bratislave sa ceny pohybujú od 7,5-8 do 19
–20 tisíc Sk,“ argumentuje Eva Hurtová.
(kd), foto: autor

Pod lupou

Drobné krádeže

Letná turistická sezóna na Slnečných jazerách bola o niečo o pokojnejšia než tie
predchádzajúce. Nevyhla sa však opäť
drobným krádežiam. „Zväčša sú spôsobované samými majiteľmi vecí, lebo sú benevolentní. Položia si všade kameru, fotoaparát alebo mobil,“ upozornil na neopatrnosť
občanov náčelník Mestskej polície v Senci
Vladimír Rybárik. Počas tohtoročného leta
išlo údajne len o krádeže malého rozsahu.
(red)

Projekt: „Seniori“

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ)
v Bratislave v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Bratislave II vypracovalo
projekt, ktorý je zameraný na staršiu generáciu žijúcu v našej spoločnosti. Projekt
bude prezentovaný pracovníkmi prevencie
kriminality v spolupráci s klubmi dôchodcov, alebo ich združeniami. Cieľom projektu je znižovanie počtu obetí trestných
činov tejto vekovej skupiny, zvyšovanie ich
právneho vedomia, ako predchádzať tomu,
aby sa nestali obeťou trestného činu, vzájomná spolupráca a podobne.
V prípade záujmu o realizáciu tohto projektu vo vašom zariadení môžete kontaktovať
pracovníka prevencie kriminality na telefónnom čísle 09610/32117, prípadne na e-mailovej adrese rauko@minv.sk
(pol)

Hľadajú sa
svedkovia nehody

Z diára vedenia mesta
- riešenie sťažností občanov na Vinohradníckej ulici
- seminár v Parndorfe (Rakúsko) s predstaviteľmi partnerského mesta ohľadom
spolupráce pre budúce obdobie
- zasadnutie mestskej rady
- rokovanie s fi Aures o II. etape revitalizácie Slnečných jazier
- reprezentačná návšteva na slávnostiach
v Mosonmagyaróvári
- Festival dychových hudieb na Slnečných
jazerách
- rokovanie s občanmi ohľadom osadenia
ihriska na Tureckej ulici
- seminár na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja ohľadom projektov
- konzultácie na ministerstve výstavby a
regionálneho rozvoja o projekte rekonštrukcie kultúrneho domu
- rokovanie s Ing. Krasnohorským ohľadom plánovanej výstavby športovej haly

- rokovanie s Ing. Plencnerovou o budúcnosti Hlbokého jazera
- otvorenie Materskej škôlky na Svätom
Martine
- rokovanie s p. Adamcom zo Slovenských elektrární o koordinácii pri výstavbe okružnej križovatky pri LIDL-i
- jednanie s veľvyslancom Maďarskej republiky
- rokovanie s p. Havriľom zo Slovenskej
správ ciest o výstavbe okružnej križovatky pri LIDL-i
- jednanie s riaditeľom Vodární a kanalizácií p. Gemeranom
- zasadnutie ZMOS-u
- otvorenie nového detského ihriska na
sídlisku za Vinohradníckou ulicou
- mimoriadne mestské zastupiteľstvo kvôli
projektu Multimediálny Senec
- spoločné zasadnutie združení Malokarpatskej a Podunajskej oblasti za prítomnosti župana Ľuba Romana

Dňa 7. apríla 2005 sa na ulici SNP pri Obvodnom úrade Senec (prechod pre chodcov) v čase o 15.10 h stala dopravná nehoda, pri ktorej došlo z doposiaľ nezistených
príčin k zrážke osobného motorového vozidla Škoda Felicia, EČ:BA 594 LT vodiča
Petra G. a chodkyne Judity G. Pre objasnenie príčin dopravnej nehody je potrebné,
aby sa prihlásili očití svedkovia dopravnej
nehody a to buď na Obvodnom oddelení
Policajného zboru Senec, Lichnerova ulica
č.17 alebo na čísle 0961 53 3633 - 31.
Ďakujeme!
(red)

Moje leto síce bolo pracovné, no zároveň
bolo veľmi relaxačné. Snažila som si najmä
oddýchnuť, napríklad počas predĺžených
víkendov. Obľúbila som si Senec, je tam
veľmi príjemné prostredie. Keď chcete byť
sami, môžete si tu nájsť tiché zákutia, ale
na druhej strane si prídete na svoje, aj keď
máte chuť na spoločnosť.
Ivana Christová, 26.8.2005
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POPLATKY
Inštalačný poplatok
- rodinný dom: 4.888 Sk
- byt: 1.888,- Sk
Inštalačný poplatok zahŕňa všetky náklady na
zavedenie siete ku koncovému užívateľovi. Nie
je nutná žiadna jestvujúca sieť, ani telefónna prípojka. Zahŕňa všetok materiál potrebný na realizáciu a prácu odborných technikov. Uvádzané
ceny platia bez nutnosti zmluvného viazania sa.
Užívateľ má možnosť naraz si aktivovať všetky
ponúkané služby vysokorýchlostného internetu, káblovej televízie a telefónnej linky bez navŕšenia sumy tohto poplatku.
Mesačné poplatky za televíziu
· 88 Sk MINI (8 TV programov)
· 158 Sk KLASIK (18 TV programov)
· 298 Sk MAXI (28 TV programov)
· 498 Sk PLUS (38 TV-programov s HBO)
Mesačné poplatky za internet (do domácnosti)
· 288 Sk HOME (128Kbit/s)
· 388 Sk COMFORT (256Kbit/s)
· 588 Sk SPEED (512Kbit/s)
· 1088 Sk MASTER (1024Kbit/s)
Všetky linky sú bez obmedzenia množstva prenesených dát a bez časového obmedzenia, nejedná sa o agregované linky.

Porovnanie použiteľných technológií
Maximálna uvádzaná prenosová kapacita
Mikrovlna 2,4 GHz (ďalej bezdrôt): 54 Mbit/s.
Optická/metalická kabeláž (ďalej optika): 1000
Gbit/s.
Maximálna reálna prenosová kapacita
Bezdrôt: 36 Mbit/s. Optika: 1000 Gbit/s.
Forma toku dát
Bezdrôt: Asynchrónna. Optika: Synchrónna.
Možnosť prenášať hlas (kvalita)
Bezdrôt: ÁNO (veľmi nízka, časté výpadky).
Optika: ÁNO (100%).
Možnosť prenášať video (kvalita)
Bezdrôt: ÁNO (mizerná, detaily prakticky nerozoznateľné). Optika: ÁNO (100%).
Možnosť prenášať data (kvalita)
Bezdrôt: ÁNO (zatiaľ pre domáceho užívateľa
ako tak postačujúca). Optika: ÁNO (teraz nevyužiteľná vzhľadom na prebytok kapacity).
Maximálny počet užívateľov
Bezdrôt: 100 (realita je však iná, nakoľko éter
Senca, je dosť zarušený). Optika: Neobmedzený (nezávisí na vysielacích frekvenciách a nie je
ničím rušená).
Bezpečnosť siete
Bezdrôt: NEBEZPEČNÁ (data nie je problém zo
vzduchu odchytávať a manipulovať s nimi)
Optika: BEZPEČNÁ (odchytávanie dát je možné, iba v prípade mechanického sa napojenia
na chrbticovú sieť - rozkopaním rozvodov - nereálne)
Environmentálne faktory
Bezdrôt: ELEKTRO-MAGNETICKÁ REZONANCIA - spôsobuje rušenie, digitálny smog. Optika: SVETLO - šíri sa po optických vláknach v
izolovaných trubiciach, prakticky neškodné (pri
metalickej kabeláži je to nízke napätie šíriace sa
elektricky tienenými káblami).
Zdroj: www.e-net.sk

Metropolitná optická sieť v Senci

V lete podpísalo Mesto Senec so seneckou
spoločnosťou e-Net exkluzívnu zmluvu na
vybudovanie optickej mestskej siete. Aké
možnosti mestu prinesie tento v slovenských pomeroch ojedinelý projekt, sme sa
pozhovárali s konateľom spoločnosti e-Net,
s.r.o. Tomášom Juríčkom.
Ťažko tomu uveriť, ale projekt „Multimediálny Senec“ nás zaradí medzi najprogresívnejšie mestá na Slovensku. Rozprávame sa
v polovici augusta, v akej fáze prác sa práve
nachádzate?
Pracujeme na vybudovaní centrály, kde budú
umiestnené antény a odkiaľ sa budú rozbiehať
všetky trasy. Zároveň pripravujeme projektovú
dokumentáciu na pokládku optických rozvodov. Popri tom komunikujeme s občanmi, ktorí
majú o naše služby záujem.
Kedy začnú fyzické práce v teréne?
Fyzicky sa už v teréne pracuje. Ide o prípravné
práce, pokým nebudeme mať stavebné povolenie. Predpokladáme, že pokiaľ nám štátne
inštitúcie vydajú všetky potrebné doklady včas,
budeme môcť začať s rozkopávkou už v októbri
2005.
Ako sa bude projekt vyvíjať ďalej? Niektorí
ľudia si myslia, že rozkopete celé mesto. Ako
to bude vyzerať v skutočnosti?
Projekt je rozdelený na viacero etáp. Prvá etapa
sa bude týkať hrubého centra – ulice Hollého,
Hurbanova, Turecká, Lichnerova, Kollárova - tie
budú určite pokryté do konca roka. Do tohto
termínu by sme chceli pokryť aj sídlisko „Salámka“. Ďalej budeme postupovať jednoznačne podľa toho, koľko bude kde záujemcov.
To znamená, že pokryjete optickou sieťou
úplne celé mesto, alebo vynecháte okrajové
časti, ako napríklad Vinohradnícka alebo Nitrianska, na ktoré sa vždy zabúda?
Nie. Pokryjeme každú časť mesta, v ktorej prejavia občania záujem o naše služby. Z toho vyplýva, že nepokryté zostanú iba tie časti mesta, kde nebude záujem obyvateľov. Pôjdeme
práve cez „Salámku“, na ktorú sa tiež zvykne
zabúdať. Napríklad na Zemplínskej doteraz nie
je káblová televízia! Sieť sme koncipovali nasledovne. Je tu deväť optických nodov, každý
z nich má odporúčanú kapacitu 2 tisíc užívateľov, to je 18 tisíc užívateľov. V Senci však teraz
máme 7 tisíc domácností, čiže sieť je vysoko
naddimenzovaná.
Kedy sa budú môcť pripojiť prví užívatelia?
Dúfame, že prví budú môcť byť pripojení do
konca roka 2005.
Čo všetko optická sieť, okrem lacného internetu do domácností, prinesie?
Tento projekt nie je iba o internete. Nosným
produktom projektu je káblová televízia, ktorú
Senec nemá. Dokonca MMDS systém bude
čoskoro zakázaný a Senčania cez neho nebudú môcť televíziu sledovať. To znamená, že ak
by dovtedy nebola iná alternatíva, Senčania
by zrazu ostali bez televízneho systému. Ďalej
projekt ponúka hlasovú službu – telefón, bezpečnostný kamerový systém, mestskú televíziu
a rozhlas a iné doplnkové služby.
Čo ďalej?
Klasické telefonovanie s množstvom výhod. Takou najväčšou je, že absolútne odpadá nutnosť
mať akýkoľvek vzťah so Slovak Telecomom. Po-

kiaľ pôjde o malého užívateľa s linkou na viac-menej len prichádzajúce hovory, nebude platiť
žiadny pravidelný mesačný paušál.
V akom štádiu je rozpracovaný projekt kamerového systému a rozhlasu?
Projekt kamerového systému a rozhlasu i mestskej televízie bude nasledovať hneď po realizovaní internetu, káblovej televízie a hlasovej
služby.
Ako môžete garantovať to, že ceny zostanú
lacnejšie oproti ostatným?
Žiadne ceny tovarov ani služieb nám nikto a
nikde na svete nedokáže garantovať.
Nakoniec máte podpísanú exkluzívnu zmluvu, ktorá garantuje dobu 15 rokov, počas
ktorej nebude môcť v Senci nikto iný budovať
optiku. Nezaváňa to monopolom?
Vzhľadom na výšku investícií a súvisiacich služieb poskytnutých mestu a jeho obyvateľom je
potrebné, aby sa celý projekt mohol zrealizovať v plnom rozsahu, a na to je potrebná určitá
doba. Monopol by mohol byť iba v prípade, že
by si obyvatelia nemali možnosť kúpiť služby u
iného poskytovateľa. Senčania si však naďalej
budú môcť kupovať káblovú televíziu, telefonovanie i internet u iných poskytovateľov, nie
však na optických kábloch. Budú mať možnosť
výberu. Sme však presvedčení, že si vďaka mimoriadnej kvalite našich služieb vyberú práve
nás, ale v tom prípade to nie je monopol v negatívnom zmysle.
Koľko do projektu investujete financií?
Celý projekt bude stáť 120 až 150 miliónov korún.
Odkiaľ taký mladý muž ako vy zoberie 150
miliónov korún?
Keďže ide o unikátnu kombináciu služieb realizovaných na špičkovej technológii svetovej
úrovne (optický kábel), ktorej možnosti vzhľadom do budúcnosti sú takmer neobmedzené,
nebol veľký problém nájsť investorov ochotných
podieľať sa na tomto projekte. Mojím vkladom
do tohto projektu je v prvom rade nápad, technické spracovanie, návrh realizácie a zrealizovanie celého projektu prostredníctvom svojej
spoločnosti, ktorá sa internetizáciou zaoberá
už niekoľko rokov.
Mestu Senec máte na základe dohodnutých
vzťahov poskytovať balík služieb zdarma. O
čo konkrétne pôjde?
Mestu poskytneme služby v hodnote 120 tisíc
korún mesačne. Konfiguráciu služieb má možnosť zvoliť si samo. Na tomto sa však bude s
mestom pracovať počas reálnej realizácie jednotlivých prípojok, takže to momentálne neviem odhadnúť, ale podľa predbežných jednaní
rozdelia tento balík medzi materské, základné
školy a podobné inštitúcie, ktoré spadajú pod
mesto.
V zmluve s Mestom je uvedené, že sieť bude
zložená z optických a metalických káblov.
Percentuálne to vychádza ako?
Celá hlavná sieť je plne optická. Neubránime sa
však tomu, že v niektorých bytovkách povedia
ľudia, že tam už majú koaxiál a budú sa chcieť
napojiť cez neho. Myslím si však, že to nebude
až také veľké percento. Jediné, čo už teraz plánujeme, je, že sa bude používať koaxiálny rozvod na televíziu. Takmer všetky televízie majú
totiž len koaxiálne vstupy.
Kristína Dugovičová
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Nový rozprávkový svet pre deti
Prosby matiek, podľa ktorých mali senecké
deti málo miesta na hranie, nezanikli v éteri
diskusných fór. Z mestského rozpočtu totiž
vyčlenili pre najmladších Senčanov ďalších
takmer pol milióna korún. Presne toľko stálo
obstaranie nového detského ihriska medzi
Lichnerovou, Hollého a Hurbanovou ulicou.
Ide o pilotný projekt. Podľa odozvy a finančných možností sa v ňom môže pokračovať aj v
ďalších častiach Senca.
Zjavne na sídlisku nevyrástlo nič suchopárne,
čo by deti nebavilo. Aj keď bolo nad Sencom
sychravo, v novom rozprávkovom svete sme
objavili šantiacich sa škôlkárov, ale zdržiavali
sa tu aj čerství tínedžeri. Hoci detské ihrisko
čaká ešte úprava okolitého terénu, ktorá ho
ešte stopercentne doladí.
Samotná montáž lavičiek, preliezok, húpačiek,
kolotočov a ďalších atrakcií trvala dva dni. „Objekty ihriska sú z agátového masívneho dreva,
ktoré sa vyznačuje vlastnosťami ako prirodzená odolnosť proti poveternostným vplyvom a

škodcom,“ povedala pre Senčan Ing. Juliana
Riesová z dodávateľskej firmy. Práve masívnosť použitých objektov by ho mala chrániť
pred arogantnými vandalmi. Všetky preliezky sú v podstate ručne robené. Pri ich tvorbe
sa prihliadalo pritom aj na výtvarnú stránku,
aby všetky prvky dokázali vizuálne upútať.
Výsledná podoba nového seneckého ihriska
je odrazom dohody investora a dodávateľa.
„Mesto Senec nám predložilo prieskum. Vedeli, koľko detí akého veku žije v danej lokalite
a podľa týchto údajov sme vyberali prvky, aby
tu všetky skupiny detí našli zábavu,“ zhodnotil rozhodovanie dodávateľ. Čo do veľkosti
sa senecké ihrisko zaraďuje medzi stredné.
„Najväčšie predstavujú v objeme trojnásobnú
plochu, než je tá v Senci. Vzhľadom k tomu,
že sme ho umiestnili na sídlisko, zvolilo mesto
dostatočne veľký priesto.“ Podľa Riesovej je
ihrísk tohto typu na Slovensku na rozdiel od
Čiech málo.
(kd), foto: autor

Druhí na Slovensku
Deti zo ZŠ Alberta Molnára Szencziho
sú druhí na Slovensku. V Hronci sa 9.
júna zúčastnili majstrovstiev Slovenska
„Mladých záchranárov CO“, na ktorých
obsadili striebornú pozíciu. Ešte predtým zažiarili na súťaži, ktorá sa konala na
Slnečných jazerách za účasti detí z Bratislavy a okresov Pezinok a Senec. Súťaže
sa zúčastnili 4-členné družstvá v zložení
2 chlapci a 2 dievčatá vo veku 12-14 rokov. Na obrázku sú Alexandra Rovenská,
Annamária Spótová, Ľuboš Hritz a Adrian
Ajpek.
(co)
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Monografia stále
na pultoch
S veľkou slávou krstil pred Vianocami vôbec
prvú monografiu o meste Senec známy herec
a chatár zo Slnečných jazier Ladislav Chudík.
Za vyše 750 rokov existencie tohto mesta vyšla pod názvom Bránou do tretieho tisícročia.
Najväčší predajný boom zažila publikácia
pred najväčšími sviatkami roka, ešte stále si ju
však v mestskej knižnici a niektorých seneckých kníhkupectvách môžete kúpiť.
„Bála som sa, že cena 700 korún je premrštená, myslím, pre Senčanov. Za kvalitu knihy to
cena vysoká určite nie je. Bola som však milo
prekvapená, že to išlo,“ spokojne hodnotila
predaj knihy vedúca Mestskej knižnice v Senci Jana Lieskovská. Čitatelia podľa nej kvitujú,
že je dobre napísaná. Knižnica doposiaľ predala približne 70 kusov. Teraz záujem o monografiu prejavujú zákazníci už len sporadicky.
V Kníhkupectve Lassu Agárdi si však myslia,
že kupujúcich odradila práve príliš vysoká
cena monografie. Tí Senčania, ktorí sa po knihe o svojom meste zháňali, ju brali najmä ako
darček pre rodičov alebo príbuzných v zahraničí. „Väčšinou ju nakupovali starí Senčania.
Dá sa povedať, že ohlasy boli veľmi priaznivé,“ povedal pre mestské noviny Imrich Juríček z Kníhkupectva Effect. Počas úvodných
dvoch, troch mesiacov od vydania publikácie
tu predali 60 kusov. „Teraz už ide veľmi málo.
Za mesiac jeden, dva kusy.“ Prachom však vôbec nezapadá exemplár, ktorý je v mestskej
knižnici k dispozícii na prezenčné štúdium.
„Využíva sa stále,“ potvrdila jej vedúca.
(kd)
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Ďalšie nové
detské ihrisko
Sme novopostavené sídlisko v Senci na konci
Vinohradníckej ulice. Žijú tu prevažne mladé
rodiny s malými deťmi. Hoci sme od začiatku
existencie sídliska mali k dispozícii dve pieskoviská, nebolo to ono. Chýbalo nám tu detské ihrisko. Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime niečo pre deti vytvoriť. O spoluprácu
sme požiadali aj primátora Karola Kvála, ktorý
bol od začiatku celej veci veľmi naklonený. Na
sídlisku sme formou zbierky vyzbierali 52 tisíc
Sk. Do zbierky mali možnosť zapojiť sa všetci
obyvatelia, nakoniec tak urobilo 104 rodín,
či jednotlivcov. Za finančnej pomoci Mesta
Senec sa nám podarilo postaviť krásne nové
ihrisko. Domček so šmykľavkou, hojdačky,
retiazkový mostík sa ihneď stali obľúbenými
detskými atrakciami. Deti sa tu radi hrávajú,
nadväzujú nové priateľstvá, či rozvíjajú svoje
pohybové zručnosti. A aj my rodičia máme
možnosť posedieť si na lavičkách a prehodiť
zopár slov, kým sa naše ratolesti hrajú. Atmo-

sféra na ihrisku je vždy veľmi priateľská, utužujú sa susedské vzťahy.
V utorok 14 júla 2005 sme mali malú sídliskovú slávu s občerstvením, ktorú pripravili
šikovné sídliskové mamičky. Naše pozvanie
prijali aj primátor Karol Kvál a viceprimátorka Helena Nemcová. Prišli medzi nás, aby
sa sami mohli presvedčiť, ako bol príspevok
mesta využitý, ako si na sídlisku žijeme, ako
sa deťom na ihrisku páči.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa
do celého projektu výstavby ihriska zapojili. Všetkým, ktorí ho finančne podporili a
všetkým, ktorí s touto výstavbou súhlasili.
Dobrá vec sa podarila. ĎAKUJEM.
Andrea Šlosárová,
mamička zo sídliska
foto: autor
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Očarili seneckým gulášom

Speje Senčanka k zániku?
Už dnes sú v dychovej hudbe Senčanka
mešťania v menšine. Z 24-členného súboru
sú len štyria Senčania, ostatní dochádzajú
z Blatného, Ivanky pri Dunaji, Novej Dedinky, Kráľovej a ďalších. A domáci bijú na poplach. Hrozí tradičnému seneckému telesu
zánik?
„Robia to z lásky, pre to, aby si zahrali,“ rozpráva o motívoch členov dychovej hudby jej
kapelník Ján Tkáč. Hoci sa o súbor Mestské
kultúrne stredisko v Senci stará, ako môže, nie
na všetko financie stačia. Cez leto hral súbor,
nesúci meno svojho mesta, na množstve podujatí v okolitých dedinách, ale aj v Šamoríne či
Bratislave. A často platili benzín hudobníci zo
svojho. Samozrejme, svoj diel práce odviedli
aj pri organizovaní letného festivalu dychových hudieb na Slnečných jazerách. Je však
možné, že o niekoľko rokov tradíciu dychovky
nebude mať v Senci kto ďalej niesť. Najstarší hudobník má dnes 67 rokov, k najmladším
patria dvaja 15-roční chlapci. „Žiaľ, robil som
si nádeje, že jeden bude hrať na klarinete,“ dušoval sa kapelník. „On však chce byť bubeník.“
Podľa šéfa Senčanky sa síce dychová hudba
dostala z pohľadu odborníkov do najvyššieho
pásma kvality, ale, samozrejme, treba vychovať ďalších nástupcov. „Mám taký pocit, že nábor by mal byť väčší. O desať, dvadsať rokov
bude už len spomienka na Senčanku,“ hovorí

Ján Tkáč. Najväčšiu rezervu vo výchove vidí
v umeleckých školách. „Kedysi mala senecká
ľudová škola umenia známu dychovú hudbu,
jednu z najlepších. Odišiel však pán Pilný a
všetko skončilo.“ Základná umelecká škola
v Senci nástroja má. Ležia však ľadom. „O
plechové nástroje nie je vôbec záujem,“ konštatuje biednu situáciu riaditeľ školy Gabriel
Škriečka. A hneď dodáva: „Robili sme dosť
veľa a aj sa budem snažiť urobiť všetko preto,
aby sme tradíciu dychovky udržali. Na škole
sme prešli na dixieland, kde ešte tie ´plechy´
hrali, no v súčasnosti u nás ani jeden žiak na
plechový nástroj nehrá. Nie je záujem. Možno
im to v panelákoch veľmi trúbi, neviem si to
vysvetliť.“ O budúcnosť jedinej dychovej hudby v Senci sa tak jej súčasný kapelník obáva.
„Viem, že dychovka nie je moderná, ale naozaj nie je jednoduchá, vyžaduje si techniku aj
talent. Dnes je to naozaj náročná záležitosť.
Úplný amatér ju ťažko odohrá. V špičkových
dychovkách hrajú absolventi brnianskej alebo
bratislavskej vysokej školy,“ tvrdí Ján Tkáč.
Tajomstvo úspechu dychovej hudby však netkvie len v umení muzikantov. V tomto fachu
totiž skutočne zohráva veľkú úlohu aj kvantita
a rozmanitosť. Čím viac členov a nástrojov počuť, tým znie dychová hudba lepšie.
Kristína Dugovičová

Mesto Senec urobilo dieru do kulinárskeho
sveta v maďarskom Mosonmagyarovári. Na
augustovej slávnosti družobného mesta sa
vyznamenala gastronomickým umením. V
konkurencii dvanástich družstiev zabodoval
František Šušla, Ladislav Katona, František
Kausitz, Vladimír Šproch a Ferdinand Pastorík paprčkovým gulášom a skončili v štvorke
ocenených. Seneckú delegáciu tvorili tiež primátor Karol Kvál, prednosta mestského úradu
Henrich Polakovič, poslanci Gabriel Agárdy a
Gašpar Józan.
(kd), foto: Gabriel Agárdy

Naše mesto zastupovala silná mužská
zostava.

Senecký guláš chutil aj primátorovi Mosonmagyaróváru Pálovi Stipkovitsovi.

Horúci letný festival
Hoci väčšina open air akcií je od krásneho
počasia životne závislá, festivalu dychových
hudieb každoročne škodí. Hudobníci si do
rúk berú rozpálené nástroje, väčšinou staršie
publikum nevydrží v likvidačnom slnečnom
počasí dlho.
Oproti vlaňajšku posunuli organizátori júlový
Festival dychových hudieb na štvrtú popo-

ludní. Prvá si zobrala taktovku do rúk domáca
Senčanka. Pod holým nebom odohral čerstvý
držiteľ zlatého pásma 60-minútový program.
„My sme boli prví, boli sme celí mokrí,“ povedal o úmornom hraní kapelník Ján Tkáč. Snáď
najhorúcejšia sobota roka pripravila muzikantom ťažké chvíle, najmä čo sa týka ladenia.
„Keď je zima, má nástroj celkom iný zvuk, ako

keď je teplo.“ Po napokon úspešnom programe Senčanky nastúpila dychovka Oucha zo
Zemjanskej Olše s vedúcim Aladárom Olárym. Pred publikom sa pustili viac-menej do
koncertného vystúpenia. Tých, ktorí čakali kus
divadla, zabavil 15-členný folklórny súbor z Cífera. Predviedol ukážky zo žatvy či prekáračky
sedliakov. Cíferčania odľahčili atmosféru pred
vystúpením najdôležitejšieho hosťa. Po vlaňajšom úspechu si dychovú hudbu Stribrnanku,
ktorá patrí k moravskému národnému striebru,
vyžiadali znovu seneckí fanúšikovia dychovky.
„Kapelník, ktorý ich uvádza, je veľmi vtipný. A
ľudia majú radi šou,“ vysvetlil pre Senčan Ján
Tkáč. Festival, na ktorom vystúpilo približne
100 účinkujúcich, poriadalo Mesto Senec,
Mestské kultúrne stredisko v Senci, Dychová
hudba Senčanka a Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre.
(kd), foto: autor
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Moyezosovo kvarteto v Senci
Jedno z najpopulárnejších komorných zoskupení na Slovensku vystúpi v Senci. Pri príležitosti svojho tridsiateho výročia založenia
bude Moyzesovo kvarteto hrať v miestnom
Evanjelickom kostole. V nedeľu 11. septembra
o 17.00 h ponúkne svoj koncert spolu s bývalými absolventkami Základnej umeleckej školy
v Senci. Spoluúčinkovať totiž budú Michaela
Škriečková (violončelo – študentka Univerzity
v Grazi) a Petra Mazúchová (klavír – poslúchačka VŠMÚ Bratislava).
(red)

Metalová smršť
Pripravte si energiu na 22. októbra 2005. Do
Senca sa chystá metalová smršť, ktorú spustia
slovenské a české skupiny. V Mestskom kultúrnom stredisku v Senci vystúpia kapely Vindex (heavy metal, Senec), Nemesis (symphonic speed metal, Brno), Tanker (female fronted
art metal, Frýdek-Místek) a Hard Maple (hard
‚n‘ heavy, Bratislava). Na koncerte predstavia
seneckí chlapci z Vindexu svoje nové CD. „Nemesis sú naši kamaráti a ich album sa uchytil nielen v Európe, ale aj v Japonsku,“ chváli
spoluúčinkujúcich Ronald König z Vindexu.
„Tanker je nová kapela, ale veľmi nádejná a zaujímavá so skvelou speváčkou, nedávno tiež
nahrali album. Hard Maple sú talentovaní 17-roční mladíci,“ dodáva.
(red)
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Prečo nechcel Richard Krajčo do Senca?
Keď neprší, sme radi, že aspoň kvapká - platí
aj pre Kultúrne leto v Senci 2005. A to najmä
po megalomanskom vlaňajšku, keď sme na
jazerách videli a počuli Europe, Halloween
alebo Elán. V čase kultúrnej krízy však aj subtilná augustová akcia typu Fernet Stock Citrus
Party môže zohriať viac než dosť.
Pozvanie do Senca prijali dve top kapely slovenskej popmusic. Dnes už starý dobrý No
Name presne odhadol, čo bude na uzimené
publikum na Slnečných jazerách platiť. Svojím
osobitým šarmom a zmyslom pre priamočiaru
show líder kapely Igor Timko absolútne rozprúdil krv v žilách návštevníkov. Vcelku mladá
kapela vyťahovala hit za hitom a pred pódiom
by ste nenašli človeka, ktorým by to psychicky
a fyzicky nepohlo. No Name potvrdili, že sú
na dobrej ceste pokračovať v tom, čo rozbehli
elánisti. Ich hudba spojila na seneckej párty
asi 2,5 tisíc ľudí a vedľa seba sa vlnili naozaj
rôzne generácie.
Do tretice všetko dobré, sa vyplnilo skupine
IMT Smile a jeho fanúšikom. Dva vlaňajšie pokusy vystúpiť na Slnečných jazerách zmarilo
počasie. Tento raz si to však Ivan Tásler s kolegami užil, ako len mohol. Troška zvoľnil tempo
pohodovou produkciou z posledných rokov.
Exotiku v jeho pôvodnom podaní nekorenil
spevák na spôsob Roba Miklu, ale ľuďom ukázal niečo iné. Význam výrazu exkluzívna zá-

bava. Neochutnalo ho však značné percento
ľudí, ktoré po koncerte No Name odišlo. „Nechápal som to, lebo som myslel, že personagrande je práve IMT Smile. To ma prekvapilo,“
uviedol pre Senčan organizátor Radovan Buček z BUVI Promotion. Mohol však byť spokojný, pretože zábava napriek nepriazni počasia
nabrala naozaj grády. Súťaž Miss mokré tričko, do ktorej sa prihlásilo až sedem dievčat,
sledovali aj „Timkovci“. V jednom z hotelov na
Slnečných jazerách sa neskôr, nabudení náladou, zabávali až do rána. Komplimentmi zasypal akciu aj zvyčajne odmeraný Ivan Tásler.
Spolu s bratom sa hneď v noci vrátil do Bratislavy a zvyšok kapely prespal na jazerách.
Druhý deň mali obe skupiny hrať na treťom
najväčšom slovenskom festivale v Poprade.
Turné Fernet Stock Citrus Party bežalo po
celom Slovensku a Senec bol poslednou štáciou. Napriek počasiu dopadla šnúra za posledné štyri roky najlepšie - s najvyššou priemernou návštevnosťou. V každom inom meste
hrala aj skupina Krištof. Jedna z najkvalitnejších českých kapiel súčasnosti však „ohrdla“
Sencom kvôli svojmu lídrovi. Na druhý deň po
seneckom koncerte sa totiž Richard Krajčo ženil. V Paríži si pred oltár odviedol speváčku Ivu
Fruhlingovú. Na Slnečných jazerách to však
nikomu neprekážalo.
Kristína Dugovičová, foto: autor

Výstava roka v októbri
Senecké drobnochovateľské výstavy sú známe v širokom okolí, ba aj v zahraničí. Ďalšia
veľkolepá akcia bude 1. a 2. októbra 2005 v
seneckom amfiteátri.
Chovateľstvo v Senci bolo dokumentované
mnohokrát už aj na stránkach odborných časopisov. Okrem tradície je možné hovoriť aj o
primeranej kvalite, pretože vlani sme si pripomenuli nielen 40. výročie založenia organizovaného chovateľstva v Senci, ale bol to aj rok,
kedy bola XXVI. Európska výstava v Prahe.
Na tejto výstave sa zúčastňovali so svojimi
zvieratami aj chovatelia zo Senca a môžu byť
právom pyšní na to, že tri z najvyšších ocenení putovali práve do Senca. Takúto výstavu
je možné prirovnať k Majstrovstvám Európy
v iných odvetviach a teda aj ocenenia majú
adekvátnu hodnotu.
Jednou z aktivít, ktorú Základná organizácia
SZCH organizuje každý mesiac, sú tradičné
burzy. Každú druhú nedeľu v mesiaci sa do
amfiteátra schádza množstvo chovateľov. Je
možné si tu zakúpiť nielen holuby, hydinu,
králiky, exotické vtácstvo a drobné hlodavce,
ale aj chovateľské potreby a krmivá. Výstavy
sú vrcholom chovateľského snaženia, miestom, kde predstavujú výsledky celoročného
snaženia. Vidieť na jednom miesto 600-800
domácich zvierat, rôznych veľkostí, telesných
tvarov, perových a iných ozdôb a farieb je nezabudnuteľný zážitok. Nielen pre odborníkov,
ale aj pre širokú verejnosť a najmä pre deti.
Výbor ZO SZCH, Senec

Barátok leszünk

Jobb lesz majd a világ,ha hibád eldobod,
vesszen minden,mi rossz,csak maradjon a jó !
és így követ majd sok ! a példa nagy dolog!
embermilliókért ez bátran adható!
Mi benned satnyaság,vesd ki azt lelkedből,
vad,burjánzó erő,neked árt,végre hidd !
a hófehér hűség ragyogjon szemedből,
mint győzelmi zászlót egy életen át vidd !
Vannak gondok,tudom,az élet oly nehéz,
nem süt mindig a nap,sok az ősz meg az éj,
de a jövő tied! ,ha bátor vagy,merész,
mert legyőzted magad: Ember vagy,nem kevély!

Így jobb lesz a világ,ezt tegye mindenki,
hűséggel szívében jobbítson,szeressen,
csak emberként éljen,létét így viseli,
ha űzi hibáit,ami árt,hadd vesszen !
Csak az a nagy győztes,ki magát legyőzi
és ha milliókkal mind-mind majd ezt teszi,
jobb lesz a világunk,s önmagát megőrzi
így barátok leszünk!senki el nem veszi !
Hadd legyen mind ember,miénk lesz a jövő,
méltó a fajtánkhoz,igaz emberséghez,
csak úgy lesz életünk önhibát legyőző
és testvéri hűség a testvéri szívhez !
Mgr. Katona Roland
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Ohlasy na DoubleX II
(zdroj: www.doublex.sk, www.dnb.sk)
Super! Stálo to za to. Budúci rok sme tu zas.
@zilina
Súhlasím, fakt vydarená akcia, bavil som sa
úplne perfektne..
@cofee
Klobúk dole - jednoznačne akcia roka. Vynikajúca atmosféra, prosto BRUTUS!!!
@ unix
Veľmi dobrá akcia, aj keď podľa môjho názoru
tam bolo strašne málo ľudí. Matrix vs Resonant boli skvelí.
@HyPer

Na Slovensku dlho chýbala, no v zahraničí je
bežným kultúrnym podujatím. A konečne sa
zrealizovala! „Beach Party“ tanečnej hudby

Akcia roka Double.X
DOUBLE.X II open air, ktorá sa uskutočnila
12.augusta na Slnečných jazerách v Senci,
bola vynikajúcim zážitkom pre všetkých tancu
chtivých návštevníkov.
Vysoko lukratívne prostredie, s plážou pri
vode, špičkovým line-upom, kvalitným zvukom a v neposlednom rade prijateľným vstupným sú predpoklady na úspech označený
ako „Akcia roka“. S piatkovým zapadajúcim
slnkom sa 5. pláž na jednu noc zmenila na
atraktívnu party pri vode, plnú výbornej tanečnej hudby a svetelných efektov, množstva
zaujímavých atrakcií a v neposlednom rade na
pohľad zaujímavých návštevníkov. Na Slnečné
jazerá v Senci prijali pozvanie DJi Toky, Boss,
Larry, Lixx, Dave.D, Daily, Unix, X.Morph, Bugan, Dus@n, Davs, Kubo, Goro, Dephzac,
Makkatu, Soundphreakers a zo zahraničných
hosťov Dji Steve Arouse, Takaaki Itoh, Shroombab, MATRIX, RESONANT EVIL, GABRIEL
PALOMO a HARDCELL.
Matrix, pre mnohých hviezda večera, sa s
úsmevom postavil za gramce a cesta do neba

mohla začať. Pustil prvú platňu a celý stan bol
zrazu hore nohami, ruky hore a kričíme. Je
neuveriteľné, ako dokázal zrazu zmeniť náladu. Prvý track necháva zahrať skoro celý, za
čo mu veľká vďaka. Púšťa tracky nabité energiou, všetci sa hýbu a kričia. Z každého tracku
je cítiť neskutočná energia, Matrix mixuje bez
chyby, smeje sa a vyzerá pri tom dobre... Je
úžasné byť medzi ľuďmi a zabávať sa s nimi.
Všetci sa bavia a to je dôležité... Blíži sa koniec
setu a ako predposlednú skladbu púšťa Slam
od Pendulum, ktorú následne rewinduje. Pri
následnom intre si hovorím,že Matrix je určite
DJ z inej plánety, dokáže si robiť s ľuďmi, čo
chce. Zostáva pre mňa DJom, ktorý zahral na
Slovensku najlepší mixovaný set! Ako zhrnúť
festival?? Super miesto pri seneckom jazere,
výborný zvuk na stageoch, počasie vyšlo na
výbornú. Dji zahrali výborne!!
Kto neprišiel, môže ľutovať, neviem, kedy sa
bude opakovať taký výborný lineup za takú
smiešnu cenu. Menší dvojhodinový chaos
pred vstupom je zabudnutý, pretože keď MC
Bench povedal „it´s all about music“, mal úplnú pravdu. Išli sme sa tam baviť hudbou, ktorú
máme radi, a aj sme sa úžasne bavili. Mohlo
nám byť niekde inde lepšie?? A ja iba dúfam,
že sa o rok uvidíme zase...
(dk), foto: www.bajkonur.sk

Big up the slowakian massive! I had a really
good time in senec and because i was in such
a good mood today i´ve replayed my set from
the double X. Available for download at:
www.dreadbangers.com/mixes/doublex.mp3.
@ Steve Arouse
Každý, kto tam bol a mal možnosť postaviť
sa od pol noci na hodku a pol pod Matrixa, si
môže vravieť vyvolený!!!!!
@gaetano
Čo sa týka hudby (Matrixa), rozhodne pre mňa
najlepšia akcia roka. A MC čo postváral!!! Keby
to robil niekto tu po slovensky.. RSPCT !
@arrow
Thank you from Zuvuya Recordings and Gabriel Palomo for a fun time in Senec, great party - and for all the generous hospitality.
@birdie
Taký drum som nezažil ani v Londýne...
@dj Trax
Noo taqzeee double X... fuuu ale dalo sa aaas
na to ze sa tam mrteee praaasilo... ale fact...
normal ludia odxadzaliii pokaslat a nadsene
sa wracali s cistymi plucami... a texnooo bolo
uzaaasne, som HRDY, ze taqa eksn je w mojom meste...
@neele 1
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S prilbami na Lichnerovu ulicu?

Anketa...
Cítite sa na pešej zóne bezpečne?
Evička, 26
Teraz sem síce už tak
často nechodievam, ale
nikdy som nepociťovala,
že by to tu bolo nebezpečné. Dvakrát sa mi
však stalo, že som odstavila kočík, no rýchlo
som musela utekať, lebo
išlo auto.
Mária, 30
Necítim sa vôbec bezpečne. Jazdia tu autá.
Minule tu skoro jedno
zrazilo malého. A ešte
sa na mňa vodič odporne ocapil. Konkrétne tu
na rohu pri potravinách.
Niektoré autá by sem vôbec nemali mať prístup.

Skúsenosti z iných miest
Ako je možné, že inde to fungovať môže a u
nás nie? Prečo sú pešie zóny v iných mestách určené naozaj len pre peších? Ako na
nich zabezpečujú poriadok, sme sa opýtali
zástupcov mestských polícií (MsP) v Martine a Trnave.
Mgr. Jaroslav Blizňák, MsP Martin: Na pešej zóne v Martine zabezpečujeme fyzicky
nepretržite pešiu hliadkovú službu jedným až
dvoma mestskými policajtmi. Ich činnosť je v
prípade nevyhnutnosti podporovaná zásahovou jednotkou MsP. Títo okrem iného dohliadajú, aby sa pohyb zásobovacích vozidiel a
vozidiel s povoleným vstupom do historického
centra - pešej zóny dial v súlade s dopravným
značením a povoleniami vydanými Mestom.
Jazda na bicykloch na pešej zóne nie je povolená. Páchateľom priestupkov MsP udeľuje
blokové pokuty alebo objasnené priestupky
odstupuje na správne konanie na Okresný dopravný inšpektorát PZ. V poslednom období
sú problémovými vodiči súkromných bezpečnostných služieb, pretrváva aj nedisciplinovanosť cyklistov. Čo sa týka vstupu áut majiteľov
nehnuteľností na pešej zóne, problematický
už nie je. Všetko je to o ľuďoch, vzájomnom
sa rešpektovaní a tolerovaní. Mesto vybudovalo paralelne s budovaním pešej zóny aj zásobovacie komunikácie, ktoré riešia uvedený
problém pre väčšinu subjektov. Ostatným sa
vyšlo v ústrety tým, že sa na VZN Mesta určili
pravidlá pre ich vstup do pešej zóny tak, aby
to neprekážalo ostatným občanom. Možno aj
preto, že tieto pravidlá boli s dotknutými obyvateľmi podrobne odkonzultované, k problémom nedochádza.
Mgr. Ivan Ranuša, MsP Trnava: V Trnave je
pešia zóna označená dopravným značením...
Pokračovanie na s. 11

Prečo nemôže byť pešia zóna pešou? Je
otázka, ktorá padá v Senci často. Na anarchiu Lichnerovej ulice sme si zvykli už dávno. Ani nám nepríde, že autá a iné pojazdné
prostriedky tam nemajú vlastne čo hľadať.
O to viac si potom dokážeme užívať prechádzku centrom iných slovenských miest.
Aká nebezpečná však senecká anomália
môže byť, nás nenapadlo ani v najhoršom
sne. Začiatkom augusta sa „Lichnerka“ stala takmer osudnou pre jeden a pol ročného
Patrika.
Predstavte si, že ste mladá matka s malým dieťaťom. Možností na bezstarostné prechádzky
nie je veľa. Aj keď si myslíte, že práve pešia
zóna je tá pravá voľba, kde je o vašu bezpečnosť postarané, ste na omyle. Práve naopak!
Oficiálny štatút ulice vás môže len zákerne
zmiasť. Kto už by sa strachoval, že vás alebo

trolu, ešte uvidíme… Stále je tam neistota, čo
ak niečo…,“ zračí sa z očí mladej ženy strach.
Mamičky sa boja
Pani Mičeková dohliadala na syna v čase incidentu so sestrou. Ani jedna nemala šancu
predvídať, čo sa stane. Neohľaduplný cyklofantóm seneckých ulíc ich prekvapil zozadu.
„Bola to stará, asi 70-ročná pani, ktorá mala
očividne spomalené reflexy. Išla za nami,
nie oproti nám, takže mala možnosť vidieť a
ovládať bicykel. Dva dni nato jazdila po Lichnerke ako šialená, bez akýchkoľvek zábran,“
rozpráva matka, ktorá kedysi chodievala s
malým na pešiu zónu takmer každý deň. Dnes
ma strach. Ak sa odhodlá, tak len s kočíkom.
„Takisto mám kamarátky s deťmi. Tiež sa boja.
Teraz sa to stalo Paťkovi, ale o deň, o dva sa
to môže prihodiť ktorémukoľvek inému dieťaťu.“ S kamarátkami - mamičkami sa zhoduje,
že najnebezpečnejší sú
cyklisti. „Tých je tam strašne veľa a jazdia rýchlo.
Áut a korčuliarov nie je až
toľko. Cyklisti však chodia
po troch, po štyroch.“ Na
políciu pani Dagmar nešla.
„V tej chvíli malý plakal a
nič iné ma nezaujímalo.“
Krúti však hlavou nad fungovaním Lichnerovej ulice.
„Určite nie je taká dlhá, aby
sa nedala ustrážiť. Prečo to
je pešia zóna? Aby sa tam
chodilo peši. A keď idem
na bicykli, mám z neho
zosadnúť a tlačiť ho. To je
Zdá sa, že z incidentu na pešej zóne vyviazol Paťko bez trmôj názor. Myslím, že by
valých následkov. Môže však byť len otázkou času, kedy sa
nezaškodilo, keby tam stáli
anarchia na pešej zóne skončí tragicky.
policajti.“
Nemajú s tým nič...
vaše dieťa niečo prejde na mieste, ktoré je vyAkým spôsobom sa stavia Mestská polícia
hradené pre pešiakov. Nikdy predsa neviete,
v Senci k poriadku na Lichnerovej ulici, nám
čo sa na vás zozadu vyrúti.
vysvetlil jej náčelník Vladimír Rybárik. „Je tam
„Prechádzala som sa so synom, ktorého som
zákazová značka. Kontrolujú sa vodiči motoromala v rukách, po Lichnerke. Pýtal sa dole, tak
vých vozidiel, ktorí tam majú zakázané chodiť.
som ho zložila,“ rozpráva svoj čerstvý zážitok
Okrem tých, ktorí tam momentálne bývajú.
Senčanka Dagmar Mičeková. „Patrik bol odo
Každý deň vysielame na Lichnerovu hliadky.
mňa asi meter, motal sa, ako malé deti zvykTreba si vždy prečítať správu za štvrťrok, kde
nú. Zrazu som videla, ako ho odzadu nabral je uvedené, koľko sa na Lichnerovej uložilo
bicykel. Zadným kolesom mu staršia pani, kto- blokových pokút.“ Šéf mestských policajtov
rá sa po pešej zóne bicyklovala, prešla po hla- však nepovažuje situáciu na pešej zóne za
vičke,“ opisuje hrôzu z podvečernej sobotnej
kritickú. „Dala by sa však vylepšiť tým, že by
prechádzky. Zomlelo sa to v momente.
sa uzavrela rampami a majitelia súkromných
„Hneď som brala malého. Bol úplne zakrvave- domov, bytov a obchodov by sa sem dostali
ný, na hlavičke mal flek po kolese. Okamžite
čipovou kartou.“ Podľa neho všetkým tým, vrásom ho zdvihla, pozerala som, či mu neprešla
tane zásobovacích áut, ktorí nemajú prístup k
po krku a utekala na pohotovosť.“ Tam však
nehnuteľnosti z inej strany, musí mestská popodľa mladej Senčanky žiadny lekár nebol
lícia umožniť prístup v akomkoľvek dennom či
prítomný. Suplovať ho musela sestrička, ktonočnom čase. Ako sme zistili, o problematike
rá malého rýchlo pozrela a odporučila odviezť
cyklistov sa náčelník mestskej polície nechcel
na Kramáre. V bratislavskej nemocnici Patrika
veľmi baviť. „Realizáciu cyklistov by mala rieprijali ako akútny prípad. „Vyšetril ho chirurg a šiť štátna polícia,“ uviedol. Na našu otázku, či
neurológ. Našťastie nemal nič prasknuté, ale
mu neprekáža, že sa na pešej zóne premávajú
musel zostať na pozorovaní, lebo sa báli krvácyklisti neprimeranou rýchlosťou a ohrozujú
cania do mozgu. Chirurg vravel, že ho strážil
ľudí, odpovedal Vladimír Rybárik slovami: „To
veľmi silný anjel. Veď ktoré dieťa by prežilo, je zákon o obecnej polícii. My môžeme realizokeby mu niečo prešlo po hlave.“
vať len to, čo nám umožňuje zákon o obecných
Na chlapčekovi ešte stále vidieť stopy po zráž- políciách. My s tým nemáme, dá sa povedať,
ke. Je odretý, má vybitý zub. „Našťastie sa nič
nič.“
Kristína Dugovičová, foto: autor
vážne nestalo. Ale máme ísť o týždeň na kon-
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Rozžiarené detské oči, radosť, fantázia

Takto môžem charakterizovať prežité chvíle a
zážitky v detskom tábore Radosť pod vedením Františka Podolského. Ako mnohí viete,
detský tábor už niekoľko rokov obohacuje čas
prázdnin a ponúka deťom nezabudnuteľné
spomienky na celý život. František Podolský
neustále hľadá nové a nové formy, ako obohatiť a spestriť tábor. Nakoľko sa poznáme už
niekoľko rokov, vie, že s manželkou vediem
obľúbené výtvarné tvorivé dielne pre deti,
dospelých (hlavne pre ženy) a zamestnancov
firiem. Dielne prebiehajú u nás doma v Senci
po celý školský rok alebo aj v iných mestách
Slovenska.
Manželka Alena a naša dcéra Veronika sa v minulom roku zúčastnili tábora Radosť a s deťmi
vytvorila niekoľko krásnych výtvarných prác.
Tento rok sme opäť dostali ponuku spestriť táborový program a využiť naše skúsenosti. Ponuku som teraz prijal ja, netušiac veľkoleposť
a bohatstvo, ktoré tento tábor skrýva. Hodnoty, ktoré deti a všetci zúčastnení získavajú v
tábore sa nedajú vyčísliť žiadnymi peniazmi.
Duchovná podstata spojená s výchovným

smerovaním sa prelína s hravosťou a kreativitou. Deti majú počas pobytu v tábore neobmedzenú a nadštandardnú starostlivosť spojenú
s láskou a nádychom rodinného tepla.
Šport, spev, tanec, hry a zábava dopĺňa cesta hľadania duchovných hodnôt. Božia láska,
čistota, pozitívne skutky, priateľstvo a pomoc
jeden druhému sú hlavné body programu.
Napriek svojim pracovným povinnostiam som
sa mohol zúčastniť prvého aj druhého turnusu,
a tak získať celkový pohľad na život v tábore.
Veková zostava deti bola rozmanitá, a preto
aj moja príprava na výtvarné dielne musela
zachytávať hravosť a kreativitu, ktorá upúta
každú vekovú kategóriu. Reakcia detí bola
úžasná. Výtvarne stvárnenie vytvorených výtvarných prác nadobudlo rozmery v nadživotnej veľkosti. Skvelé využitie materiálu, farebné
zladenie a realizácia výstižne charakterizovali
tematiku a podstatu danej témy. Deti sa hrali,
každý formou, aká mu vyhovovala. Navzájom
sa dopĺňali a hľadali vhodné vyjadrenie vlastných pocitov a fantázie. Pomoc animátorov
bola spojená s láskou a trpezlivosťou. Deti sa
tešili a ja s nimi tiež.
Som rád, že som mohol prispieť k obohateniu
tábora a aj ja zasiať u niektorých malé semienko vyjadrenia vlastnej individuality, pocitu
šťastia a ukázať, že hra je jednou z možnosti,
ako obohatiť svoj vlastný život a život druhého.
Rozžiarené detské oči, radosť, fantázia sú
najhlavnejšie charakteristické prvky slovka
„ĎAKUJEM“ pre všetkých duchovných učiteľov, organizátorov, amimátorov, pomocníkov
a hlavne pre otca tohto tábora Františka Podolského.
Gabriel Wagner / umelec
www.wagner-art.sk, foto: autor, archív F.P.

Skúsenosti z iných miest
Dokončenie zo s. 10
D 57a - „Pešia zóna“ s dodatkovým textom,
ktorý umožňuje zásobovanie vozidlami do
celkovej hmotnosti 5 ton, a to iba v skorých
ranných hodinách (4.00 – 7.00 h, resp. 7.00
– 10.00 h). Naviac je vjazd do pešej zóny zo
všetkých strán zabezpečený kolíkmi, pevne
ukotvenými ku komunikácii. Jeden z kolíkov,
tzv. pooler, je na každom vstupe možné spustiť do telesa komunikácie, a tak umožniť vjazd
vozidla do pešej zóny aj mimo zásobovacích
hodín, kedy je pooler spustený stále. Mimo
zásobovacích hodín je možné vozidlá vpúšťať
na pešiu zónu spravidla iba v mimoriadnych
situáciách, akými sú napríklad vjazd vozidiel
Policajného zboru, záchrannej služby, hasičov, SBS zabezpečujúcich prevoz peňazí, poruchovej služby plynárov, vodárov a podobne.
Vodiči motorových vozidiel sú v Trnave zvyknutí na to, že musia odzásobovať prevádzky
nachádzajúce sa v pešej zóne do určenej hodiny, inak im hrozí, že ostanú uzavretí v pešej
zóne a ich priestupok bude riešený pokutou.
Ďalšie zásobovanie prevádzok, ktoré sú v
pešej zóne, mimo vyhradené časy, musí byť
zabezpečené z komunikácií mimo pešej zóny.
Čo sa týka cyklistov, Mestská polícia Trnava
toleruje, ak sa po pešej zóne pohybuje cyklista rýchlosťou, ktorá nepresahuje rýchlosť
chodca a ak neohrozuje svojou jazdou chodcov. V minulosti sme ich aj pokutovali, v súčasnosti s disciplínou cyklistov na pešej zóne
nemáme problém.
(kd)

TRIBÚNA SENČANOV

12

SENČAN SEPTEMBER/2005

Preč s topoľmi...

Generál zo Slnečných jazier

Nevedomosť spojená s davovou psychózou akoby mali na svedomí najhoršie ľudské nešťastia.
Žiaľ, i tie drobné a pre mnohých zanedbateľné.
Ani by som sa vo víre hektického života nechytil
pera, ale tak ako sa lekári obracajú k Hippokratovi, tak my, prírodovedci, cítime povinnosť
ozvať sa, keď sa krivdí prírode. Tieto riadky nie
sú propagandou fanatických ochranárov ani
čiernou knihou súčasného či minulého vedenia
mesta, nie sú proti nikomu, len ticho zazerajú
na ľudskú neznalosť – i keď azda nevinnú. Píšem ich ako reakciu na myšlienky, ktoré sa v
Senci objavili už nespočetne veľakrát, našťastie
nikdy v plnej sile a krutosti.
Mestská zeleň v našom meste to nikdy nemala
ľahké. Asi v najväčšej miere sa však novodobá
honba na bosorky dotkla topoľov. Dôvodov je
veľa: hrozba zo strany padajúcich suchých konárov, ich zlý zdravotný stav, znečistenie ulíc.
No a najnovšie aj alergénny potenciál. Aspoň to
tvrdí inteligencia.
Aká je teda pravda? Topole majú nesporne v
tomto regióne svoje prirodzené miesto ako živá
súčasť kedysi bohatých lužných lesov. Človek
ich naviac často vysádzal z dôvodu rýchleho
rastu, aby sa tak dožil relaxu v príjemnom tieni.
Pravdu povediac od starších generácií to nebolo príliš prezieravé, veď každý, kto sa aspoň
raz ocitol v lužnom lese počas búrky, vie, že i
slabší nápor vetra láme statné konáre. Nuž, keď
sa tak Senčania rozhodli, mali s tým počítať. A
najmä mohli sa o ne starať, tvarovať korunu ešte
v mladšom veku a hrozba by tak hádam úplne
vymizla. Dnes je na to trochu neskoro, ale dá sa
to, aspoň všade inde vo svete. Redukciu koruny
však niektorí chápu ako plošný holorub nádherných starých stromov.
Možno by ma po týchto slovách mnohí radšej
videli s metlou v ruke, ako im pred domom
zametám všade lietajúce páperie. Faktom ale
ostáva, že sa tieto štruktúry plodu utvárajú len
na samičích jedincoch. Ak budeme riadiť zloženie porastu s preferenciou samčích jedincov,
hnevať sa budeme už len na suseda, ako usilovne práši staré koberce. Dá sa to, aspoň všade
inde vo svete. A lepšie bude aj alergikom.
Mimochodom, peľ z topoľov určite nepatrí k
vysoko alergénnym. Väčšina z nás kýcha z nekosených trávnych plôch a burinísk. Alergénny
potenciál topoľov sa ukrýva opäť v pápernatých
štruktúrach plodov, ktoré nabaľujú peľ tráv.
Ťažko by však niečo nabalili, keby boli všetky
priestranstvá pravidelne kosené. Skutočne, dá
sa to, aspoň všade inde vo svete. Napokon v
iných častiach Európy sa páperie zo stromov
zmetie prúdom vody – raz za rok.
Teda ako výrub topoľov pomôže alergikom?
Stratí sa tieň, zvýši prašnosť a všetci kýchajú
ešte intenzívnejšie. Nie som demagóg, ale v
meste rastie množstvo stromov s oveľa vyšším
alergénnym potenciálom.
Riešenie nemám. Azda rozmýšľať v predstihu a
pri následnej výsadbe trochu viac zabúdať na
topole. V plošnom výrube však spasenie pre
turistov, obyvateľov ani alergikov určite nie je.
A možno by sa k manažmentu mestskej zelene
mohli vyjadriť aj záhradníci a botanici. Otázkou
ostáva, koľkí z nich pracujú na príslušných orgánoch.
Ešte raz. Nikoho neobviňujem. Len sa mi zapína šiesty zmysel. A napokon by som bol rád,
keby sa už Ing. Maglocký necítil ako zbytočný
Don Quichotte.
Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., biológ

Stal sa najmedializovanejším Senčanom
obrovského plavca nechcel. „Ten je generál,
leta. Keby vedel, čo ho čaká, o svojom poči- toho je škoda,“ vyjadril sa pre mestské novine by zrejme mlčal. Ján Kunocha.
ny s rešpektom. Prešli tri dni a za prítomnosti
V utorok 2. augusta si ostrielaný senecký rytelevíznych kamier a množstva známych ho
bár vyšiel na Slnečné jazerá. Chcel sa s manvrátil tam, odkiaľ si ho požičal.
želkou okúpať. S udicou si to však chvatom za- Nákladným autom šupináča doviezol na rovlomil pod Hotelom Relax, kde sa najradšej od- naké miesto, kde ho ulovil, a pustil späť do
dáva svojmu koníčku – chytaniu rýb. Deň ako
jazera. Ako vraví, svoje úlovky málokedy zabíkaždý iný, až na to, že z jazera vylovil obra.
ja. „U nás sa za rok zjedia maximálne tri, štyri
„Dve hodiny som nemal žiadny záber. O štvrť
ryby,“ priznáva Senčan, ktorý ich veľa rozdá
na tri zabral a ďalších dvadsať minút mi trvalo, priateľom. Kapre síce nepatria k najväčšiemu
kým som ho vôbec vytiahol.“ Všade naokolo
zverstvu na Slnečných jazerách, sú však jeho
boli kúpajúci a veľa vodných bicyklov. Pán
ozdobou. „Nájdu sa tam aj väčšie, sumce, aj
Kunocha vyskočil na čln, aby si ťažkoodenca,
amury. Mal som 27-kilového amura, ale to je
ktorého oblafla nafúkaná kukurica, vôbec mo- niečo iné…“ Bylinožravý amur rastie rýchlejšie
hol pozrieť. A pohľad stál za to, 109 centimeta do väčších rozmerov než kapor, ktorého si
rov a 26 kilov živej rybej váhy. Kapor šupináč.
ako trofejovú rybu odborníci skutočne cenia.
„Slušný, kapitálny úlovok,“ zhodnotil rybár,
Kristína Dugovičová, foto: archív J.K
ktorý si pohľad na krásnu „trofej“ nenechal pre
seba. Cez Televíziu JOJ
sa dostal na obrazovky
Novy a ďalej. Udalosť na
Slnečných jazerách média západných susedov
zaujala. Jána Kunochu,
ktorý si svojho najnovšieho obľúbenca uložil doma
na dvore v bazéne, však
ešte čakali perné dni.
„Každú chvíľu niekto chodil. Veľa známych. Kto
sa to dozvedel, prišiel
pozrieť. Za deň aj desať
ľudí. Robím v garáži a za
každým som musel skákať hore-dole,“ ťažkal si
zrazu rybár. Zhon ho síce 109 centimetrov a 26 kilogramov zo Slnečných jazier.
prestal baviť, avšak zabiť

Senec - univerzitné mesto
V tomto mesiaci uplynulo 45 rokov od založenia ojedinelého pracoviska v Senci, ktoré ako
prvé svojho druhu na Slovensku pripravovalo
cudzincov na štúdium na slovenských vysokých školách.
Každý vyspelý národ ponúka vzdelanie cudzincom. Svedčí to o jeho značnej kultúrnej
a spoločenskej úrovni. Táto činnosť sa mnohonásobne zúročuje nielen prácou, ktorú absolventi odvádzajú v mnohých krajinách sveta,
ale i existenciou spätnej väzby. Či nie je šírenie
dobrého mena nášho školstva, alebo ekonomické a kultúrne kontakty, ktoré prezentujú
mnohí z nich, tou najlepšou propagáciou pre
Slovensko a teda aj pre Senec, kde sa ich príprava začínala?
Spočiatku patrilo stredisko k Vysokej škole
ekonomickej v Prahe. Po vytvorení Univerzity 17. novembra ho pričlenili k tejto inštitúcii,
neskoršie k Pedagogickej fakulte v Banskej
Bystrici a od roku 1984 sa Ústav jazykovej a
odbornej prípravy zahraničných študentov,
ktorému patrilo senecké stredisko, stal súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave.
A tak si mnohí ani neuvedomujú, že Senec bol
vo svojej histórii dvakrát univerzitným mestom.
Prvýkrát už v 18. storočí, keď v meste založila

Mária Terézia Vysokú školu ekonomickú, a
druhýkrát v nedávnej minulosti.
Počas dlhoročnej existencie tejto školy v Senci, ktorá sa nachádzala v súčasnej budove
Obvodného úradu (býv. Okresného úradu),
prešlo jej bránami viac ako 3500 chlapcov a
dievčat zo 119 krajín sveta. Okrem toho, že sa
tu naučili veľmi dobre po slovensky, získali aj
základy hlbokého vzťahu k našej krajine, ktorá
sa stala ich druhým domovom.
Po ukončení štúdia sa niektorí vrátili do svojej
vlasti, ale väčšina z nich si po vykonaní certifikačných skúšok našla pôsobiská v mnohých
krajinách Európy i USA. Môže nás len tešiť, že
jeden z týchto študentov, MUDr. Dawit Mamo,
je v štáte Michigan v USA vedúcim veľkého
medzinárodného tímu lekárov, zaoberajúcich
sa výskumom nových infekčných chorôb, začínal v Senci. Alebo Ing. Elena Arnaudova,
riaditeľka Bulharského kultúrneho a informačného strediska v Bratislave, tiež absolventka
zo Senca. A MUDr. Muhgat Ali Abdo z Jemenu
zasa stála na jeseň minulého roka pri zrode
Stomatologickej fakulty v hlavnom meste jej
krajiny Adene. Podobných príkladov je nespočetné množstvo.
Pokračovanie na s. 13
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Sťažená orientácia

Betónové stĺpy pri vstupe do Senca.

Foto: Miroslav Kožuch

Ako víta Senec turistov?
Aký je prvý dojem turistov z nášho mesta? Ako
prvé ich už z diaľky osloví silueta Senca. Ďalší
dojem získajú pri vstupe do mesta, potom zo
samotného centra, areálu Slnečných jazier a
nakoniec z úrovne služieb a prístupu ľudí.
Prioritou mesta by mala byť snaha o vytváranie čo najpozitívnejšieho dojmu, imidžu mesta
príjemného na rekreáciu i bývanie. Urbanisticky deravé námestie a kvalita služieb sú už
známe veci. Ako ale mesto víta turistov „pred
svojimi bránami“? Práve z hlavných prístupových smerov od Bratislavy a Trnavy osloví
návštevníka mesta dvojica betónových monumentov z čias socializmu. Červené hviezdy
na ich konci už zmizli, ale pochopí turista, aké
umelecké posolstvo ho víta? Dokedy budú
ešte socialistické mamuty strážiť cestu? Namiesto toho chýbajú slušné prístupové tabule
s názvom mesta a seneckým erbom, prípadne aj so sloganom napríklad: „Vitajte v meste
Slnečných jazier“. Aj takýmto spôsobom sa

mesto prezentuje a oslovuje turistov. Príkladom môžu byť okolité obce (napríklad Réca),
ktoré podobné tabule majú už roky.
K prístupovým cestám patria aj kruhové križovatky pred mestom. V súčasnosti sú to miesta
s dominantnou dopravnou funkciou a s príležitostnou kvetinovou výzdobou. Pričom vhodným architektonickým stvárnením stredového
kruhu by sa mohli stať urbanisticky cennými
miestami. Stačí do stredu umiestniť napríklad
sochu, prípadne niečo, čo návštevníka osloví
a spestrí priestor. Predovšetkým na križovatke pred Billou a cintorínom by vznikla s okolitou zástavbou zaujímavá kompozícia. Sú to
jednoducho miesta, kam sa priam pýta niečo
umiestniť. To, že by to neprekážalo prehľadnosti križovatky, svedčia aj príklady z iných
miest po celom svete. Prvý dojem je všade
najdôležitejší. Keď je čo zlepšovať, tak prečo
to neurobiť?
Michal Kožuch

Senec - univerzitné mesto
Dokončenie zo s. 12
Mnohí sa vrátili na Slovensko a ako perfektní
znalci slovenčiny – jazyka malého národa – sa
tu etablovali ako podnikatelia, manažéri, uznávaní lekári, obchodníci. Nadväzujú kontakty
s našimi firmami, zakladajú tu podniky a pod.
Ich väzby na Slovensko sú veľmi pevné. Nezabúdajú ani na Senec, na svojich bývalých pedagógov. Prichádzajú do nášho mesta, obdivujú
zmeny, ktoré sa tu udiali.
A čo ich učitelia? Nielenže hneď v začiatkoch
– pred 45 rokmi – odmietli klasické metódy výučby jazykov, ale začali používať v tom čase
najmodernejšiu audioorálnu metódu, ktorá sa
praktizovala len na Katedre aplikovanej lingvistiky Palackého univerzity v Olomouci. Výsledky
boli ohromné.
Dvaja z učiteľov v Senci – Tomáš Dratva a PhDr.
Viktoria Buznová, jedna z bývalých riaditeľov
školy – sú autormi uznávanej učebnice sloven-

činy ako cudzieho jazyka, ktorá pod názvom
Slovenčina pre cudzincov práve nedávno (v
tomto roku) vyšla vo vydavateľstve Slovenské
pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, už v
treťom, doplnenom vydaní. Podľa tejto učebnice sa vyučuje slovenčina na lektorátoch slovenského jazyka na 42 univerzitách sveta. A mnohí
ani netušia, že jedna z bývalých pedagogičiek
tejto školy, tiež Senčanka, Mgr. Viera Barková,
zakladala a otvárala prvý lektorát slovenského jazyka na africkom kontinente, v egyptskej
Káhire.
Dalo by sa ešte veľa napísať o tomto neobyčajnom pracovisku, ktoré bolo v roku 1998 z
organizačných dôvodov preložené do Modry-Harmónie. Senec však zostáva v myšlienkach
a spomienkach tisícok absolventov. Zostáva
miestom, kde prežili najkrajšie roky svojej mladosti. O tom svedčí aj skutočnosť, že dnes na
Slovensko prichádzajú študovať ich deti.
V. B.

Azda by bolo vhodné, aby dopravný inšpektorát (neviem, ako sa to teraz nazýva) v spolupráci s príslušnou mestskou zložkou prehodnotil dopravné značenie na niektorých uliciach
v Senci.
Pre domácich, ktorí vedia, kam idú a poznajú
cesty, nie je problém sa zorientovať. Napríklad
na Bratislavskej ulici, pri výjazde na diaľnicu,
chýba diaľková návesť napríklad Žilina alebo
Trenčín. Smer Bratislava tam je. Niektorí mototuristi sa okoloidúcich chodcov pýtajú práve
na uvedený smer.
Žiaľ, nedokončené je značenie križovatky pri
niekdajšej „artézke“. Pri jazde z centra po Vinohradníckej nie je žiadna dopravná značka,
ale na Fraňa Kráľa je značka Daj prednosť v
jazde!, pričom zrkadlo nič nerieši. Pri jazde
do centra cudzí vodič nepredpokladá, že pri
zberni surovín je na konci múru pripájajúca sa
cesta a má dať prednosť.
(vš)

Hľadáte pomoc?
V mojom povolaní a slovenských podmienkach občas svoje zdravie odsuniem do úzadia. Na diagnózu som si ráno uvarila čaj a
rýchlo sa stavila v lekárni. Odmietli mi však
vydať niečo, čo by zabralo, bez lekárskeho
predpisu. Po piatkovej dni mimo mesta som
sa cítila podstatne horšie než ráno, a tak som
napokon zašla za odborníkom. Žiaľ, zostávala
posledná možnosť - pohotovosť. Milá sestrička ma usadila, že si mám počkať na lekárku.
V skutočnosti však dorazilo niečo naozaj podivné. Sotva ma doktorka na chodbe zbadala
z dvoch metrov, spustila didaktické kvákanie.
Po tom, čo som si ho vypočula v rôznych mutáciách, bolo zrejmé, že ju vlastne takto večer
otravujem. Takýto prejav ťažko chápať ako panický strach o zdravie anonyma, ktorého vidí
prvý raz v živote. Kto vie, či pacientom, ktorým
práve zistia rakovinu, hystericky vykričia, že
posledných dvadsať rokov fajčili… V tom momente som vôbec nemala náladu rozmýšľať ani
nad tým, či zriaďovateľ prvej pomoci prerába a
lekári u neho mizerne zarábajú. Chcela som
len využiť službu, za ktorú ako občan riadne
platím. Stála som tam a rozmýšľala, či sa vrátim k čajíkom alebo sa vložím do rúk tomu, kto
je práve k dispozícii.
Presne v tom istom čase sa totiž 200 kilometrov odo mňa starala moja mama o iných pacientov. A celkom isto sa správala trochu inak.
V krajine, kde pacient neznamená pre zdravotníkov štatistickú jednotku, v krajine, kde s ním
zaobchádzajú ako s človekom a snažia sa, aby
sa za každých okolností cítil čo najpríjemnejšie. „Filantropická chvíľka“ by tam slovenskú
kolegyňu stála „flek“. Bez debaty.
Kristína Dugovičová

MsKS pripravuje...
Na 5.11. 2005 sa môžete tešiť na mimoriadne
tanečno-divadelné predstavenie. Mestské kultúrne stredisko v Senci uvedie pozoruhodné
BOLERO – príbeh matky.
(red)

SPEKTRUM

14

POĎAKOVANIA

SENČAN SEPTEMBER/2005

Slávnosť v rodinne najbližších

Dnešná uponáhľaná doba sa vyznačuje upred- Vedúci strediska sociálnych služieb A. Rezsnánostňovaním celebrít, či už v televízii, rozhlase
ková ďakuje za sponzorský dar od podnikateľov
(menej) alebo v dennej tlači či časopisoch.
Černajovcov, ktorí bez financií dodali do zariadeA čo tak obyčajný, jednoduchý človek, u ktorénia „veľmi pekné nové zemiaky“.
ho životné hodnoty majú iné poradie – ako sa
- Riaditeľka Kvetoslava Kováčová ďakuje firme Integra Family Servis (Ing. Márii Podolskej) za opednes uznávajú – nosia?!
ratívnu pomoc pri odstraňovaní následkov havárie
Dobrota a láska je nepostrádateľnou emociov Materskej škole Kysucká.
nálnou oporou každého človeka. Osobitnou
- Predsedníctvo MS Slovenského Červeného krípríležitosťou na darovanie a prijímanie lásky
ža v Senci vyslovuje aj touto cestou poďakovanie
sú stretnutia v úzkom i širšom kruhu mnohoIng. Karolovi Kválovi a Helene Nemcovej za ich
rakých podôb. Rodinné oslavy nepadajú do
osobný finančný dar. Každý z nich venoval spolku
zabudnutia.
10 tisíc Sk.
A takouto oslavou bolo aj stretnutie 20. au- Mária Máziková ďakuje službukonajúcim mestgusta 2005 v Pastoračnom centre rímsko
ským policajtom za rýchly a odborný zásah po
– katolíckej cirkvi v Senci z príležitosti 85-tich
stratení mobilu.
narodenín Mgr. Fridricha Kolaroviča, učiteľa,
- František Podolský, vedúci združenia detí a
riaditeľa ZŠ, člena Speváckeho zboru slovenmládeže, ďakuje vedeniu Mesta Senec, poslancom MsZ a kultúrnej komisii za finančný príspeských učiteľov, organistu v rímsko-katolíckom
vok, vďaka ktorému bola možná realizácia dvoch
kostole a dirigenta Speváckeho zboru žien pri
turnusov letného tábora v Jahodníku. Z týchto
MO Matice slovenskej v Senci.
finančných prostriedkov bol hradený pobyt reaOslava sa začala svätou omšou a poďakovalizačného tímu, ktorý dobrovoľne pracoval bez
ním Pánovi za 85 rokov života. Po nej v pasnároku na odmenu. Pre deti zo sociálne slabších
toračnom centre zablahoželali jubilantovi: serodín bola z príspevku poskytnutá finančná ponecký pán kaplán, cirkevný otec za farníkov,
moc. „V tábore nás svojou návštevou potešili záza Spevácky zbor slovenských učiteľov, za
stupcovia mesta Senec, primátor Ing. Karol Kvál a
Bernolákovu spoločnosť, za miestny odbor
viceprimátorka Helena Nemcová. Máme radosť zo
Matice slovenskej a ženský spevácky zbor a
šťastia detí, ktoré sa vrátili z tábora síce unavené,
rodinní príslušníci.
ale plné radostných zážitkov a nových priateľstiev.
Nadšenie, elán, ochota doviesť začatú vec
Aj tohto roku splnil tábor svoje poslanie,“ uviedol
F.CB_Sencan_185x132_bw.qxd
Podolský.
konca súStránka
jedinečnými
22.8.2005 do15:34
1 vlastnosťami tohto

F. Kolarovič s matičným zborom.

vzácneho človeka. S veľkou láskou, chápavým
srdcom k človeku, práci ako učiteľa, organistu
i dirigenta pristupoval a pristupuje zodpovedne. Celý život pomáhal ľuďom k vyššiemu duchovnému životu piesňami a hrou na organe.
Všetci, ktorí ho poznáme, vážime si ho a
máme radi. Želáme tomuto vzácnemu človeku do ďalších rokov od Stvoriteľa na príhovor
Panny Márie veľa dobrého zdravia, tvorivých
síl a požehnania.
Helena Križanová, foto: archív H.K.

www.csob.sk

ČSOB Hypotéka od profesionálov
Nová vlna hypoték je tu pre všetkých, ktorí sa rozhodli získať byt, postaviť
dom alebo jednoducho kúpiť to, po čom túžia. Vyberte si zo širokej ponuky
ČSOB Hypoték od profesionálov a získajte finančné prostriedky
na čokoľvek, o čom snívate.
ČSOB LINKA 24: 0850 111 777

Profesionáli pracujú pre vás

ŠPORT
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ŠK SFM do sezóny

FC Senec. Horný rad zľava: KNAP Vladimír (masér), BARKÓCI Ľudovít, PECHA Ivan,
MARCIN Ján, MICHALÍK Ľubomír, HARSÁNYI Zoltán, MATIČ Darko, PETRIČKO Marek,
SANTAI Milan. Stredný rad zľava: ŠUTLÁK Marián (tréner brankárov, vedúci mužstva),
KOZÁR Tomáš, ANANE William, SLOVENČIAK Ján, NOVOTA Ján, ROŽNÍK Vladimír,
AWUDU Samadu Okocha, HODULÍK Peter. Dolný rad zľava: PAPAJ Ján, BELLA Radoslav, ANGELOVIČ Stanislav, EKHARDT Vladimír (asistent trénera), Dr. VALOVIČ Jozef
(hlavný tréner, viceprezident), Mgr. KRIŠKA Branislav (asistent trénera), KOVÁČ Matej,
GULDAN Ľubomír (kapitán mužstva), TAKÁČ Erik.
Foto: FC Senec

Srdečne Vás vítame v FC Senec
Už od 22. júla hrá A-družstvo svoje majstrovské zápasy v 2. lige ako aj v Slovenskom pohári. Do redakčnej uzávierky tohto čísla sú
známe nasledujúce výsledky:
FC SENEC - Slovan Duslo Šaľa 1:1
ViOn Zlaté Moravce - FC SENEC 0:2
FC SENEC - FO ŽP ŠPORT Podbrezová 2:0
MFK Košice - FC SENEC 2:1
FC SENEC - Rimavská Sobota 3:2
FC SENEC - FC Spartak Trnava 4:2
Slovenský pohár: 1. kolo, 3. augusta 2005: FC
Družstevník Báč - FC SENEC 0:3, 2. kolo, FO
ŽP ŠPORT Podbrezová - FC SENEC 1:2
V septembri sú na programe nasledovné
zápasy:
11. 9., ne, 10.30 h: FC Nitra B - FC SENEC
16.9., pi, 19.30 h: FC SENEC - ŠK Odeva Lipany
20. 9., ut, 16.00 h: FK LAFC Lučenec - FC SENEC

23. 9, piatok, 19.30 h:
FC SENEC - FC Družstevník Báč
S radosťou vám dávame do pozornosti, že
popri A-družstve bojuje o body v majstrovských zápasoch aj sedem (!) mládežníckych
družstiev. Všetci sa spolu s trénermi a vedúcimi tešia na vašu návštevu. Presné temíny
a hracie časy zápasov sa dozviete na sekretariáte FC Senec a.s. Poskytne vám ich náš
manažér mládeže Dušan Chytil (tel.: 45 650
079).
Záujem o FC Senec postupne rastie. To potvrdzuje, že sme na správnej ceste. Uvedomujeme si, že úspech musí byť tvrdo vypracovaný. Sme na to pripravení. S vašou podporou
získavame dodatočnú, cennú motiváciu. Patrí
Vám veľká vďaka! „SENEC - DO TOHO!“
Dr. Edoardo Arrigoni
manažér FC Senec a.s.

Skvelí fanúšikovia FC Senec počas letných zápasov.

Foto: Pavol Kisac

ŠK SFM Senec vstupuje do novej sezóny ročník 2005/2006 s vynovenou sociálnou budovou. Zásluhou Obecného úradu vo Veľkom
Bieli sme opravili strechu budovy. Opravu
fasády a prístavbu spŕch a WC v rekordne v
krátkom čase, počas prestávky medzi súťažnými ročníkmi, urobila firma Sekostav Senec. Každoročne v tomto období dochádza
vo futbalových kluboch k zmenám. ŠK SFM
Senec je hrdý na to,že v realizačných tímoch
jednotlivých mužstiev nášho klubu k zmenám
neprišlo a všetci tréneri ostali naďalej v našom
klube pracovať. Podstatnou novinkou je, že
dlhodobo jeden z najúspešnejších mládežníckych trénerov Ing. Badinský prevzal funkciu
šéfa mládeže v klube. V hráčskych kolektívoch
došlo k zmenám hlavne u seniorských mužstiev, kde sme uprednostnili vlastných odchovancov, a tak v A-mužstve dostanú príležitosť
Futo, Čambal, Andrassy, Janošovič, Blaho,
Bodiš, Matlák, ktorí ukončili dorastenecký vek.
Posily do A-mužstva v lete sa vrátil z Austrálie
Brnula, zo Sv.Juru prišiel na hosťovanie Glončák a z Veľkých Ulan Sebok.
ŠK SFM Senec do nového súťažneho ročníka
vstupuje s deviatimi mládežníckymi a s dvoma
seniorskými mužstvami. Svoje zápasy odohrá
na ihriskách vo Veľkom Bieli a v Reci a tréningový proces našich mužstiev bude prebiehať
na predom uvedených ihriskách a v areáli NTC
SFZ v Senci.
Mrzí nás , že do dnešného dňa, napriek uzneseniu z MsZ č.47/2005 a napriek prísľubom zo
strany vedenia mesta Senec, nebol vytvorený
priestor pre dôstojnejší tréningový proces v
areáli NTC SFZ aj pre deti nášho klubu.
Ing. Alexander Matlák
ŠK SFM Senec

Do Senca 40 lodí
zo šiestich krajín
V dňoch 8.-9. októbra 2005 organizujeme preteky Senecká regata, ktorá je zároveň aj Majstrovstvami Slovenska rádiom riadených plachetníc s medzinárodnou účasťou na Slnečných jazerách v Senci, v areáli Jachtárskych
klubov. Najvýznamnejšie jachtárske i modelárske preteky na Slovensku organizujeme už
šiestykrát. Preteká sa v kategórii RC plachetníc, čo sú plachetnice na diaľkové ovládanie.
Označenie RC pochádza z angličtiny a znamená „Radio Control“ – diaľkové ovládanie. Toto
označenie je synonymom pre všetkých RC
jachtárov a používa sa už viac ako päťdesiat
rokov. Prihlásených je 40 lodí z Čiech, Poľska,
Maďarska, Rakúska, Nemecka a Slovenska.
Účasť na pretekoch potvrdili aj čerství majstri
sveta Manfred Wolfinger a Jan Springer i ďalší
piati pretekári z prvej desiatky z majstrovstiev
sveta. Podujatie sa začína 8. októbra 2005 o
9.30 h slávnostným nástupom a predpokladaný štart prvej rozjazdy je o 10.00 h. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov je naplánované na 9. októbra 2005 o 15.00 h.
Peter Šrůtek,
riaditeľ pretekov
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Noemi Simonicsová, Silvia Páleníčková, Sandra Bučanová, Martin Jaďuď, Samuel Tondra,
Karolína Šlosárová, Samuel Bariak, Sandra
Galamboš, Jasmína Tankóová, Chiara Šimková, Lea Klebercová, Diana Cingelová, Richard
Csémy, Mia Rauzová, Lea Šufliarska, Jozef
Petrek, Tímea Komová, Daniela Adamová,
Barbora Hudáková

Manželstvo uzatvorili
Robert Fehér – Marcela Talapková, Edwin Gerhard Mahler – Janette Krajčiová, Michal Tornyai
– Paulína Balážová, Bruce Wiliam Hamilton – Henrieta Skuráková, Kristián Pudmerický – Adriana
Gombkötöová, Maroš Šušla – Blanka Benkovská,
Ing. Bohuslav Brčiak – Andrea Morvayová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov: V. Osrmanová (60),

H. Tkáčová (60), A. Majová (65), M. Bakušová
(70), Z. Bacigálová (75), Ľ. Lassú (75), M. Tužinská (75), F. Kolarovič (85), Z. Ižáková (65), M.
Knošková (65), Z. Tothová (75), J. Zelmanová
(75), Ing. B. Kleskeňová (80), P. Horník (85)

Slovenský zväz telesne postihnutých

H. Petrovičová (55), I. Keresztéšová (65), Z.
Bacigálová (75), E. Sladká (60), G. Szabová
(60), Z. Tóthová (75), P. Horník (85)

Klub dôchodcov

H. Bárdosová (85), Ľ.Laššú (75), M.Bakušová
(70), J. Janová (70), D. Kramarič (70), O. Nyári
(70), T. Jánosovits (65), A. Majová (65), I. Keresztešová (65), P. Horník (85), A. Filová (75),
M. Pecárová (75), M. Hervayová (70), M. Bálintová (65), Z. Ižáková (65), P. Pomsárová (65),
M. Beneschová (60), G. Szabová (60)

Navždy nás opustili
Tibor Krajči (1952), Alojz Benický (1941), Františka Matušová (1915), Zuzana Juhaszová
(1923), Magdaléna Dömötörová (1967), Milan
Pavelka (1933), Ladislav Kolárik (1957), Alžbeta Borošová (1921), Doc. RNDr. Jozef Eliáš
(1937), Gabriela Tummová (1946), Žofia Majová (1921), Helena Mészárosová (1912), Tibor
Jankó (1912), Mária Benkovská (1929), Ondrej
Fiala (1915)
S bolesťou v srdci oznamujeme
priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
pani Marta Benkovská
Zomrela náhle 31.7.2005 vo veku 76 rokov.
Kto ste ju poznali, uchovajte si ju v pamiatke.
Smútiaca rodina ďakuje všetkým, ktorí sa s
ňou prišli rozlúčiť, ďakuje i za kvetinové dary.
Osobitnú vďaku za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme Anke Legindiovej.
Smútiaca rodina

Dňa 28. júla 2005 nás navždy
opustil

Milan Pavelka

ako 72-ročný.
Ďakujeme príbuzným a známym
za prejavy sústrasti a kvetinových darov pri
poslednej rozlúčke so zosnulým manželom,
otcom, dedkom.
Smútiaca rodina
28. júla sme sa rozlúčili s našim
drahým Tiborom Jankom
Ďakujeme všetkým za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Manželka a dcéra s rodinou

Jozef Susla

* 12.8.1982 x 20.7.2002
Žiaľ, prišla moja osudná chvíľa,
keď sa pre mňa život zastavil a
nestihol som sa s nikým ani len
rozlúčiť. Nevybral som si to sám. Ale čas letí,
bolesť zo srdca mojich blízkych ubúda.
Čas rýchlo letí, ale bolesť veľmi pomaly ubúda. Čas veľmi rýchlo letí, ale ja viem, že bolesti
majú stále viac a viac...
DODY, cez ruže sme prešli, cez tŕnie neprejdeme, na všetko sme zabudli, ale na Teba
nemôžeme. Chýbaš nám..., len my vieme,
koho sme stratili.
So žiaľom spomínajú
rodičia, brat Marek
a celá Tvoja milujúca rodina.

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na september 2005
AMFITEÁTER SENEC 20.00 h

1. štvrtok VOJNA SVETOV
Réžia: S. Spielberg. Hrajú: T. Cruise, T. Robbins.
USA MP 117 min.
Vstupné: 49 Sk
2. piatok JEHO FOTER, TO JE LOTOR!
R. de Niro, B. Stiller, D. Hoffman, B. Streisand.
USA MP 120 min.
Vstupné: 49 Sk
3. sobota TLMOČNÍČKA
Hrajú: N. Kidman, S. Penn. Réžia: Sydney Pollack.
V.B. MN 123 min.
Vstupné: 49 Sk
KINO MIER SENEC 18.00 h
4. nedeľa (aj o 15.30) MADAGASCAR
Štyri rozmaznané zvieratká newyorskej ZOO.
USA MP 85 min.
Vstupné: 50 Sk
5. pondelok SAHARA
M. McConaughey, P. Cruz.
USA MP 127 min.

Vstupné: 55 Sk

6. utorok HĽADANIE KRAJINY-NEKRAJINY
Johnny Depp, Kate Winslet a 7 nom. na Oscara.
V.B./USA MP 106 min.
Vstupné: 60 Sk
8. 9. štvrtok – piatok SMIEM PROSIŤ?
Richard Gere a Jennifer Lopez.
USA MP 106 min.
Vstupné: 60 Sk

MESTSK É NOVIN Y

10. 11. sobota-nedeľa BOŽSKÁ JÚLIA
O láske, sklamaní a pomste. A. Bening, J. Irons.
Kan./USA/Maď./V.B. MP 105 min. Vst.: 60 Sk

22. štvrtok PÁD TRETEJ RÍŠE
Apríl 1945, národ čakal jeho...
SRN MP 150 min.
Vstupné: 55 Sk

11. ne 15.30 h HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA
Malí hrdinovia a ich obrovské dobrodružstvá.
Am. film 91 min. slov. dab.
Vstupné:40 Sk

23. 24. CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU
Komédia pre malých i veľkých s J. Deppom.
USA MP 106 min.
Vstupné: 65 Sk

12. 13. po–ut BATMAN ZAČÍNA
Stane sa z neho nový človek. Akčný thriller.
USA MP 134 min.
Vstupné: 65 Sk

25. ne (aj o 15.30) CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
Pokúsia sa vyhrať ťažkú stávku...
USA/NEM/V.B. 120 min. č.d. Vstupné: 50 Sk

15. 16. št–pi DIABOLSKÁ SVOKRA
Jennifer Lopez nájde muža svojich snov, ale...
USA MP 102 min.
Vstupné: 65 Sk

26. po TEAM AMERIKA: SVETOVÝ POLICAJT
Akčný film tvorcov seriálu SOUTH PARK.
USA MP 103 min.
Vstupné: 55 Sk

17. 18. so–ne MÚZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN
Austr/USA MN 15 105 min.
Vstupné: 65 Sk

27. utorok MR.& MRS. SMITH
Brad Pitt a Angelina Jolie v sexi filme.
USA MP 120 min.
Vstupné: 60 Sk

18. ne o 15.30 h ROBOTI
Animovaný film v mechanickom svete.
Am. film 89 min. slov. dab.
Vstupné: 50 Sk
19. pondelok ROMÁN PRE ŽENY
Komédia F. Renča podľa scenára M. Viewegha.
ČR MP 100 min.
Vstupné: 55 Sk
20. utorok PREKLIATIE
USA MN 15 97 min.

Vstupné: 55 Sk

29. štvrtok DVE TVÁRE VERY DRAKE
Nominácie na Zlatý Glóbus a Oscara.
V.B./FR/NZ MP 15 125 min. Vstupné: 55 Sk
30. piatok, 1. októbra sobota
SIN CITY: MESTO HRIECHU
Vizuálne úchvatný film s B. Willisom a E. Woodom. Réžia: R. Rodrigez, Q. Tarantino.
USA MP 15 126 min.
Vstupné: 65 Sk
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