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

70 miliónov z EÚ na dva senecké projekty
Mestský úrad v Senci prežíva výnimočné obdobie. Po mesiacoch systematickej mravenčej práce zbiera ovocie v podobe miliónových
grantov. Zo štrukturálnych fondoch prídu na
mestský účet dve významné dotácie v celkovej sume cca 70 miliónov korún. Jeden, časo-

vo a technicky náročný projekt nesie názov
Revitalizácia Námestia 1. mája a Mierového
námestia v Senci, z druhého grantu sa bude
financovať čistenie Slnečných jazier.
(kd)
Viac sa dočítate na s. 6 a 8.

Jesenné upratovanie:
Využite kontajnery zdarma
Mestský úrad v Senci odporúča občanom,
aby sa zapojili do jesenného upratovania.
Počas dvoch víkendov budú po meste
umiestnené veľkokapacitné kontajnery,
určené i na viacrozmerný odpad z domácností.
Termín: 8. októbra až 9. októbra 2005
(piatok, sobota)
- križovatka ulíc Moyzesova - Šafárikova
- plocha na Robotníckej ul. - pivnice
- parkovisko na ul. Fraňa Kráľa (pri ZEZ)
- sídlisko Jesenského (voľná plocha pri
zelovoci)
- parkovisko pred „okresným úradom“
- parkovisko pred Zdrojom na Fučíkovej
- parkovisko pred amfiteátrom
- parkovisko pred Zeleným dvorom
- plocha pred ZŠ na Mlynskej ulici
- plocha pri križovatke na Letnej a Športovej ulici (starý výkop)
- plocha na Liptovskej ulici
- roh ulíc Slnečná - Fučíkova
- Dúhová ulica pri bytovke
- Rybárska ulica - Štefánikova ulica
- roh Hollého - Hurbanovej ulice
Termín: 15. októbra až 16. októbra 2005
(piatok, sobota)
- plocha v zákrute ul. Svätoplukova a
Hviezdoslavova
- plocha na Sokolskej ul. pri družine
- plocha pri telefónnej ústredni na Košickej ulici
- plocha pri garážach na Svätoplukovej
ulici (pri Jednote)
- sídlisko Inovecká ul. na parkovisku
- plocha pri bytovke na Žitavskej ulici
- plocha pri garážach na Gagarinovej ul.
- plocha pri bytovke na Novomeského
- plocha pri záhradách na E.B. Lukáča
- Pivničná ul. - pivnice
- Robotnícka ulica pri soche
- Vinohradnícka ulica
- Bratislavská ulica - parkovisko
- škôlka Košická - Svätoplukova
- cesta smerom hore k cintorínu a na
Farské námestie
- sídlisko za Vinohradníckou ulicou

V najbližších dňoch nájdete všetkých úradníkov Mestského úradu v Senci pod jednou
strechou. Prečo sa musela budova radnice rekonštruovať, sa dočítate na s. 3.
Foto: (kd)

Zberný dvor
komunálneho odpadu
pre obyvateľov Senca v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva smerom na
obec Reca, berie odpad do 30 kg

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.0911 053 634.
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Mestský úrad hľadá pracovníka na pozíciu

redaktor novín
Požiadavky:
- kreativita, flexibilita, samostatnosť,
všeobecný prehľad, ovládanie SJ, práca s
počítačom, redaktorská prax vítaná

Zo septembrového rokovania poslancov
Vyhodnotenia plnenia rozpočtu Mesta Senec a jeho organizácií za rok 2005 boli na
programe mestského zastupiteľstva v septembri.

Mestský rozpočet

Životopis spolu s motivačným listom
(odôvodnenie záujmu o pracovnú pozíciu)
posielajte na adresu Mestský úrad v Senci,
Mierové nám. 8, 903 01 Senec.

Za prvý polrok 2005 hospodárilo Mesto Senec
s príjmami 117,8 milióna Sk a výdavkami 105,2
milióna Sk. Upravovaný bol zároveň rozpočet
mesta na rok 2005, ktorý počíta s príjmami
203,823 milióna Sk (z toho bežné 170,923 milióna Sk, kapitálové 32,9 milióna Sk). Výdavky
by mali dosiahnuť výšku 203,823 milióna Sk
(z toho bežné 170,923 milióna Sk, kapitálové
32,9 milióna Sk).

Za vraždu 7,5 roka

Najviac z Amuru

Mladistvý Lukáš I. je z vraždy 11-ročnej
Veroniky, ktorú našli vlani v apríli mŕtvu na
Guláške, vinný. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu SR a vymeral mu 7,5-ročný
trest odňatia slobody.

Príjmy z letnej turistickej sezóny budú nižšie
než vlani. Keďže minulý rok mesto zvýšilo
mestský poplatok za prenocovanie, nebude
ekonomický dopad na Mesto až taký katastrofálny. Správa cestovného ruchu (SCR) v Senci
letnú turistickú sezónu ešte nevyhodnotila,
pozrime sa však, ako si počínala prvý polrok.
Príjmy za prvých šesť mesiacov dosiahli 10,5
milióna korún, výdavky predstavovali 6,2 milióna Sk. Na účte mala SCR k 30. júnu 1,56
milióna Sk. Najväčší zisk mala organizácia z
prevádzkovania Hotela Amur a bungalovov.

Ktorá je najväčšia?
Najviac detí navštevuje Materskú školu na
Kollárovej ulici. V uplynulom školskom roku
ich bolo 148. Ostatné škôlky na Fándlyho,
Košickej a Kysuckej navštevuje okolo 100
detí. Najmenej deti, asi 60, využíva služby
Materskej školy Alberta Molnára.
Zo základných škôl, čo sa týka kvantity, vedie ZŠ J.G.Tajovského s 1 109 žiakmi. ZŠ
na Mlynskej ulici navštevuje 597 žiakov, ZŠ
Alberta Molnára 278.

Hala sa bude časom rozširovať.

Štafetový beh cez Senec
Vodiči, v sobotu 8. októbra o 15.00 h buďte
opatrní. Cez Senec budú v tom čase prechádzať účastníci akcie World Harmony
Run. Podujatie sa uskutočňuje na území
Slovenskej republiky od 5. do 9. októbra.
A Slovensko je súčasťou európskej trasy,
ktorá sa začala v marci v Lisabone a skončí
28. októbra v Budapešti. Takisto aj Senec
privíta na 15 minút medzinárodný bežecký
tím. World Harmony Run je celosvetový
štafetový beh, ktorý chce posilniť medzinárodné priateľstvo a porozumenie.
(red)

Mestské kultúrne stredisko v Senci hospodárilo v prvom polroku 2005 so ziskom. Príjmy
predstavovali 4,4 milióna Sk, výdaje 3,9 milióna Sk. Sklamaní sú v „kulturáku“ najmä z
návštevnosti kina, ktorému nepomohol ani v
Senci najúspešnejší Alexander Veľký. Celoslovenský trend, podľa ktorého rapídne klesá záujem o kino, sa nepodarilo nabúrať ani
v Senci. Ako vieme, ani upršaná letná sezóna
filmovému umeniu nepriala. V júli odohrali v
amfiteátri 26 filmových predstavení, ktoré videlo 4 900 návštevníkov. Päť premietaní museli zrušiť, kvôli silnému dažďu alebo búrke.
Počas týchto večerov stratilo MsKS niekoľko
tisíc korún. Najviac divákov prilákal film Madagascar, ktorý videlo 1676 divákov.
Po rekonštrukcii knižnice by mohla stúpnuť
jej návštevnosť. Najmä z toho dôvodu, že sem
pribudli knižky za takmer 250 tisíc korún. Seneckej knižnici darovalo asi 100 zväzkov vydavateľstvo LCA v spolupráci s Tatrabankou.
Nové knižky zakúpila knižnica z príspevku 100
tisíc korún, ktorý jej daroval Mestský úrad v
Senci. Vďaka tomu sa knižničný fond rozšíril
o odbornú, náučnú literatúru, encyklopédie a
slovníky. Celkový počet zaregistrovaných čitateľov bol 1380, z toho detských 640.
(red)

Otvorili nové logistické centrum

Koľko na podujatia?
Obe najväčšie kultúrno-spoločenské podujatia organizuje Mesto Senc súčasne.
Príjmy zo sponzoringu akcií predstavovali
v roku 484,8 tisíc Sk. Príjem z predaja vstupeniek bol asi 760 tisíc Sk. Spoločný príjem predstavoval 1 320 850 Sk.
Žiaľ, Mesto Senec nemohlo vyčerpať odklepnutú cca štyristotisícovú kultúrnu dotáciu na Veľký letný karneval, kvôli oneskorenému podpisu zmluvy. Výdavky na
Senecké leto boli 1,2 milióna Sk a Veľký
letný karneval 801 tisíc Sk.

Knihy za 250 tisíc korún

Slávnostnú pásku prestrihla viceprimátorka Helena Nemcová.

V septembri otvorila svoje nové sídlo v Senci firma Esa Logistika. Ide vôbec o prvú
spoločnosť, ktorá prejavila záujem vybudovať svoje logistické centrum na Diaľničnej
ulici.
„Naša firma je obchodná a logistická. Nechceli
sme budovať pre niekoho, kto by tu poskytoval
služby,“ povedal pre Senčan riaditeľ Esa logistika Andrej Palič. Senecký objekt, do ktorého
sa nasťahovala firma spolu s administratívou z
Bratislavy, bude slúžiť len pre interné účely.
V skladoch firmy je zatiaľ 7 500 paletových
miest pre drogistický a potravinársky tovar.
No cieľom je expandovať ďalej a v priebehu
najbližších dvoch rokov by sa chceli rozšíriť
o 200 percent. Teda na 25 tisíc paletových
miest. Momentálne pracuje v Senci 50 zamestnancov. „Počnúc ľuďmi v administratíve,
riadiaci pracovníci, pokračuje to fakturantkami, vodičmi a ďalšími. Čiže štruktúra je odhora
až dole, máme ľudí zo Senca a okolia,“ uvádza
riaditeľ, podľa ktorého bolo primárnym cieľom
zamestnať domorodcov. Ako sa bude firma
rozširovať, ich počet by mal narásť minimálne
o ďalších 50.
Voľba nového sídla firmy v Senci pri diaľnici
nepadla podľa Andreja Paliča absolútne náhodou. „Robili sme si logistické prepočty, kam
prúdi koľko tovaru. A vyšiel nám trojuholník
Senec –Trnava - Sereď, v ktorom by mal byť
náš sklad. Nakoniec sme našli najlepší tento a
myslím, že správnosť lokality sa potvrdila tým,
čo narástlo okolo. My sme boli prví.“
(kd),
foto: autor
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Mestský úrad pod jednou strechou
Určite ste si posledný rok všímali, že za plného chodu Mestského úradu v Senci prebieha jeho rekonštrukcia. Pod nadstavbou
pribudlo celé poschodie so štrnástimi novými kanceláriami. Prečo sa vlastne Mesto
do vynovenia budovy, ktoré stálo aj s novou
fasádou a nákupom vnútorného vybavenia
8 milión Sk, pustilo?
Vysvetlenie je jednoduché a pragmatické. Po
reforme verejnej správy a prechode kompetencií na samosprávu sa organizačná štruktúra úradu rozšírila. Muselo sa improvizovať,
kam umiestniť zamestnancov, ktorí mali spracovávať nahromadenú agendu. Oddelenia
mestského úradu ste tak ešte v septembri
tohto roku mohli nájsť až na šiestich rôznych
seneckých adresách! Čo, sami uznáte, značne sťažovalo fungovanie celého aparátu. O
občanoch, ktorí pri vybavovaní svojich náležitostí, museli behať po celom meste, ani nehovoriac. Matriku a stavebný úrad ste našli v
budove bývalého okresného úradu na Hollého ulici, školský úrad v mestskej budove na
pešej zóne, projektové oddelenie s redakciou
Senčana v budove Správy cestovného ruchu
na Mierovom námestí, opatrovateľská služba
sídlila na Pribinovej ulici.
Reprezentatívne sídlo
Po hromadnom sťahovaní, ktoré prebehne v
najbližších týždňoch, sa konečne všetci pracovníci mestského úradu stretnú pod jednou
strechou. Senec tak získa reprezentatívny
riadiaci úrad, ktorého služby by sa mali skvalitniť. „Vzhľadom na to, že obnova prebiehala
za jazdy - úrad sme nezatvorili, sme s rýchlym
termínom dokončenia a kvalitou spokojní,“
uviedol pre Senčan primátor Karol Kvál. Na re-

Pod lupou
Mestská polícia
sa sťahuje
na Kalinčiakovu

V nadstavbe je 14 nových kancelárií.
konštrukciu boli podľa neho použité ušľachtilé
materiály, reprezentatívne pre budovu, akou je
práve hlavný úrad mesta.
Na najvyššie poschodie budú umiestnení zamestnanci, ktorí zvyknúť mať najmenej stránok. Najnavštevovanejšie oddelenia tak budú
občanom najbližšie, buď na prízemí alebo
prvom poschodí. Už dnes vieme, že niektoré
spodné priestory, ktoré sú v zúfalom stave,
čaká budúci rok rekonštrukcia. Počíta sa s
vybudovaním bezbariérového prístupu do novej Kancelárie prvého
kontaktu, kde si občania budú môcť vybaviť
väčšinu náležitostí.
Finančná návratnosť
Rekonštrukcia úradu
však nebola len o nadstavbe, fasáde a nových oknách. Opravilo
sa kompletne kúrenie,
ešte predčasom sa
totiž na úrade kúrilo s
„gamatkami“. So zateplenou fasádou, novými
oknami a novým vykurovacím systémom sa
ušetrí podľa odhadu
primátora Karola Kvála
asi 35% nákladov na
prevádzku úradu. Na
akcii skoncentrovania
pracovníkov úradu do
jeho centrálnej budovy
mesto zarobí aj v inej
rovine. Zbaví sa nákladov za prenájom kancelárií. Naopak – tie
budovy, ktoré vlastní,
bude môcť prenajať.
(kd), foto: autor

Kto raz zbadal podmienky, za akých doposiaľ pracovali seneckí mestskí policajti,
musel zostať v šoku. Na mestskom úrade
v absurdne stiesnených podmienkach, zariadením z roku nula. Prezliekať sa museli
v nedôstojných priestoroch na spadnutie a
zadržaného riešili v kancelárii náčelníka.
Na vážnosti im to nepridalo. Po rokoch,
kedy sa do mestskej polície investovali
nedostatočne prostriedky, prišlo zadosťučinenie.
Po rekonštrukcii a veľkom sťahovaní úradníkov do budovy Mestského úradu v Senci
na Mierovom námestí ju mestskí policajti
naopak opustia. Špeciálne pre nich vyčlenilo Mesto jedno celé poschodie v budove
bývalej autoškoly na Kalinčiakovej ulici.
Priestor na prácu, krásne šatne, nové sprchy a „sociálky“, to všetko patrí k štandardu každej mestskej polície. Vzdialenosť od
centra nebude mať podľa primátora Karola
Kvála negatívny vplyv na operatívnosť polície. Naopak – od kvalitných a motivačných
podmienok, ktoré doteraz neboli policajtom dopriate, si sľubuje aj skvalitnenie ich
práce. Koncom septembra sa očakávalo
premiestnenie pultu centrálnej ochrany, čo
bola posledná podmienka na presťahovanie mestskej polície.
(kd)

Šatne kedysi...

... a dnes.
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DOKEDY?

Ihrisko na minifutbal sprístupnia aj verejnosti

Oplotili Štefánikovú
Majiteľ pozemku, ktorým kedysi viedlo koľajište, si ho v septembri nechal oplotiť. Dvaja robotníci však začali umiestňovať plot presne v
strede cesty. Svojím počínaním tak obmedzili
premávku na Štefánikovej ulici. Nie, to nie je
začiatok fejtónu, ale skutočná realita. Pracovníci montážnej firmy, ktorých si majiteľ nehnuteľnosti objednal, tvrdili, že splnili ohlasovaciu
povinnosť. Dodali, že na postavenie plota
nepotrebujú stavebné povolenie. Podľa slov
Tibora Omastu zo Spoločného stavebného
úradu je opak pravdou. „Drobnú stavbu alebo
stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť
len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá
námietok. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný
výkres. Mesto Senec však nevydalo oznámenie, že nemá nič proti uskutočneniu drobnej
stavby „oplotenie“. Stavebný úrad môže určiť,
že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu
alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len
na základe stavebného povolenia. A to určil a
odstúpil 23.8.2005 na oddelenie stavebného
poriadku. Vlastník pozemku stavebné povolenie vydané nemá a stavbu uskutočňuje v rozpore so stavebným zákonom,“ jasne uviedol
Tibor Omasta. Incidentu podľa jeho slov riešila
polícia
(kd), foto: autor

Predstavte si, že idete po notoricky známej ulici a zrazu vás zastaví plot...

VIETE, ŽE...

... David Varga získal európsky bronz v šachu?
Mladý a talentovaný Senčan Dávid Varga robí
Senčanom radosť. Na nedávnych mastrovstvách EÚ v šachu do 14 rokov sa vytiahol a
získal bronzovú medailu. Majstrovstvá sa konali koncom augusta v rakúskom Murecku.
(red)

Chcete si zahrať minifutbal? Novú možnosť
pre mladých Senčanov vytvorilo Gymnázium Antona Bernoláka v Senci. Pri novej
telocvični na tzv. Slávii postavilo ihrisko s
umelým trávnikom a osvetlením. Využívať
ho však okrem študentov školy bude môcť
aj športujúca verejnosť.
Vlani sa podobných ihrísk pre minifutbal postavilo na Slovensku päť, tento rok asi tridsať.
A Senec je medzi nimi. O novú športovú alternatívu sa zaslúžil riaditeľ gymnázia RNDr.
Jozef Radzo, ktorý reflektoval výzvu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a vypracoval
projekt využitia ihriska. Z bratislavského kraja
tak učinilo len pätnásť subjektov, väčšinou to
boli športové kluby, obce a mestá. Gymnázium projektom a žiadosťou o dotáciu uspelo
ako jedno z mála. S kofinancovaním 1,7 miliónového ihriska mu napokon pomohla okrem
SFZ aj UEFA, Mesto Senec, Rodičovské združenie pri škole a sponzori.
Je všeobecne známe, že senecké gymnázium
je otvorené aktívnym mladým ľuďom, ktorí sa
snažia niečo výnimočné tvoriť alebo sa nejakým spôsobom sebarealizovať. Pomocnú
ruku podávajú aj tým, ktorí majú radi šport.
Nové moderné ihrisko o rozlohe 33 x 18 metrov by preto nemalo slúžiť len študentom škôl,

Z diára vedenia mesta
- jednanie s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Františkom Laurincom o
budúcej športovej hale v Senci
- otvorenie detského ihriska
- jednanie so zástupcom Bratislavských
štrkopieskov o čistení Slnečných jazier
- súťaž seneckých dobrovoľných hasičov
v Pezinku
- zasadnutie ZMOS-u
- rokovanie Združenia obcí na separovaný zber odpadov, voľba predstavenstva
združenia
- otvorenia logistického centra na Diaľničnej ulici

ktoré sídlia v gymnaziálnej budove. Zahrať si
na Sláviu minifutbal môže prísť ktokoľvek, kto
nebude zneužívať dôveru školy. Bránu nechajú
do zotmenia otvorenú, ale športovať v areáli sa
bude môcť za vopred stanových podmienok.
Futbalisti budú musieť dodržiavať prevádzkový
poriadok, napríklad nosiť predpísanú obuv. Je
žiaduce z prevádzkových aj bezpečnostných
dôvodov rešpektovať zatváracie hodiny. Po
dokončení celého areálu nastúpi správca, ktorý bude na gymnaziálnom pozemku dohliadať
na poriadok. Ako rýchlo sa výstavba celého
športového areálu dokončí, však záleží len od
financií. Chcú ešte zrekonštruovať bežeckú
dráhu, doskočište, postaviť ihrisko na plážový
volejbal, ohradiť asfaltové hádzanárske ihrisko
a doplniť ho novými osvetľovacími telesami.
Hoci financie chýbajú, v gymnáziu zatiaľ dokazujú, že ich zohnať vedia.
Slávnostné otvorenie vo veľkom štýle naplánovali na koniec septembra. Želaním školy
je, aby sa krstným otcom nového moderného
ihriska stala slovenská futbalová legenda Ján
Popluhár, ktorý nedávno slávil významné životné jubileum a rád podporuje mladých športovcov, futbalistov zvlášť.
(kd), foto: autor

- okrúhly stôl o výstavbe, ktorého sa zúčastnil riaditeľ Štátneho fondu rozvoja
bývania Zoltán Kása
- športový deň zamestnancov obecných
úradov regiónu Podunajsko
- jednanie o okružnej križovatke pri Lidli
so zástupcami Slovenskej správy ciest,
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti,
Slovak Telekomu, Dalkie Senec, Slovenského plynárenského podniku, Elcont a
Dopravoprojektu
- stretnutie s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky
- zasadnutie Regionálneho združenia
Podunajsko
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V synagóge vytvoria „dom v dome“
Ďalšia vynikajúca správa pre Senčanov:
Zdá sa, že už nič nemôže zabrániť tomu,
aby sa budúci rok začala rekonštruovať
schátralá synagóga na Mierovom námestí. Finančnú dotáciu na obnovu najkrajšej
seneckej pamätihodnosti má v októbri potvrdiť ministerstvo kultúry. Tešiť by sa mali
tiež seneckí tínedžeri, pretože s najväčšou
pravdepodobnosťou tu vznikne mládežnícke centrum.
Podľa župana Bratislavského samosprávneho
kraja Ľuba Romana sa v novej budove skĺbi
stará architektúra s novou. Z predstavy, ako
by mala synagóga po vynovení vyzerať, budú
nadšení architekti, ktorí obľubujú spojenie skla

V obnovenej synagóge bude sídliť kultúrne centrum.

s historickými prvkami. „Chceli by sme vytvoriť zvláštny priestor, ktorý som videl v Manchestri. V katolíckej stavbe vytvorili sklenenú
budovu, ktorá však zachovala religióznosť samotnej stavby,“ uviedol pre Senčan bratislavský župan, podľa ktorého si niečo obdobné
vie predstaviť aj v židovskej synagóge.
Od začiatku idey, že spoločnou snahou židovskej obce, Mesta Senec a župy sa dá totálnemu zdevastovaniu pozoruhodnej seneckej
stavby zabrániť, bolo zrejmé jej ďalšie využitie.
V prvom rade v nej mala nájsť útočisko Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok. V
rozsiahlej budove by sa však jej traja zamestnanci, hoci ich opodstatnenie nie je malé,
zrejme stratili. Kultúrne uvedomelí Senčania
si želali, aby synagóga slúžila umeniu - bola
by ideálnym miestom pre koncertovanie alebo
výstavnú sieň. Napokon aj župa potvrdzuje,
že do priestorov seneckej pamiatky umiestni
regionálne kultúrne centrum.
Je potešujúce, že prioritou politiky v Senci sa
časom stali deti a mládež. Župan Ľubo Roman
koketuje s myšlienkou, že sa v synagóge, ktorá sa stane mládežníckym centrom, bude aj
tancovať! „Nemyslím si, že by to mal byť valčík, ale či ´techno o tretej v noci´... to je tiež
otázne. Je to záležitosťou Mesta Senec, ako to
bude celé s regionálnym kultúrnym centrom
koordinovať,“ hovorí Ľubo Roman. „My sa nemusíme starať len o malé deti, ale aj o mládež.
Keď ju zoznámime s pekným prostredím, tak
sa bude aj pekne správať,“ dodáva. Využitý by
mal byť aj veľký dvor, ktorý sa skrýva za budovou synagógy.
O grant na obnovu seneckej pamätihodnosti
požiadal Bratislavský samosprávny kraj. Rekonštrukcia je rozpočtovaná na 47 miliónov
Sk. S prestavbou sa začne budúci rok. Na
krásu „budovy v budove“ sa budeme môcť
pozrieť zrejme už koncom roka 2006.
Kristína Dugovičová,
foto: autor

Bezplatný zberný dvor zneužívali
Neviete, kam so starými nepotrebnými zbytočnosťami? Iste, starý koberec môžete vyhodiť
ku kontajneru alebo niekam na čiernu skládku, ale verte nám, že za pohľady a výčitky
susedov alebo okoloidúcich vaša pohodlnosť
nestojí. Máme pre vás elegantnejšie riešenie.
Predstavte si, že ho naložíte do auta, odveziete do Zberného dvora, zadarmo a bez výčitiek
svedomia ho tam vyložíte a odídete svojou
cestou. Takmer každý mesiac propagujeme
na titulnej strane nášho mesačníka, že Zberný
dvor majú obyvatelia Senca k dispozícii bezplatne. Musí však utiecť ešte veľmi veľa času,
kým sa všetkým vryje do povedomia. Naši
čitatelia však mali aj negatívne skúsenosti.
„V mestských novinách je uvedená „reklama“ na zberný dvor, avšak, ked tam pribuzní
chceli odviezť nábytok, na zbernom dvore im
ho nechceli vziať a posielali ich na skládku komunálneho odpadu, kde si za uloženie museli

zaplatiť,“ napísala nám Marianna Glončáková. Podľa primátora Karola Kvála však zberný
dvor nezriadilo mesto na to, aby v ňom vládla
anarchia. Podľa neho ho Senčania tak trochu
aj zneužívali. Rozhodne nie je otvorený pre
likvidáciu nábytkových súprav. Opakovali sa
prípady, že sem začali voziť obrovské subjekty
alebo nákladnými autami stavebnú suť. Takisto ho nemôžu využívať podnikatelia. „Ak štvorčlenná rodina platí za vývoz komunálneho odpadu ročne asi 1500 korún, nás likvidácia piatich ton betónu stojí 5 tisíc korún. Zberný dvor
tu nie je na to, aby bral všetok odpad. To by
si mali občania uvedomiť,“ hovorí primátor a
potvrdzuje, že pracovníci sú poučení prijímať
odpad v maximálnej váhe 30 kilogramov. Ako
sme sa pri našej návšteve presvedčili, dovezené nepotrebnosti zbierajú separované.
(kd)

„Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou
Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi
mesta Senec a nemôžu byť preto
žiadnym spôsobom brané tak, že
odrážajú oficiálny názor Európskeho spoločenstva.“

Deti z partnerského mestečka Parndorf
(Rakúsko) boli v septermbri v aquathermali. Sprevádzali ich senecké deti, navštevujúce tamojšiu základnú školu v
rámci cezhraničného spolupráce medzi
oboma mestami.
(kd)

Poradňa je preťažená
Pred prázdninami otvárala v Senci poslankyňa
slovenského parlamentu Zuzana Martináková
Poradňu prvého kontaktu. Za tri mesiace sa
potvrdilo, že niečo podobné v Senci chýbalo.
“Poradne prebehli trikrát - každý posledný
utorok v mesiaci od druhej do šiestej. Ohlas
bol výborný, až nad naše očakávania. V júli,
dovolenkovom období, bolo naozaj v poradni plno. Až ľudia von stáli, čo sme boli naozaj
milo prekvapené. V júli ich bolo asi 30, čo je
naozaj dosť, keďže každý klient má svoj problém, ktorý si vyžiadal minimálne 15 minút,“
potvrdila pre Senčan koordinátorka poradne
Silvia Poórová. Piatich poradcov, medzi ktorými je právnik, notár, odborníci na sociálnu
a dôchodkovú oblasť, chcú rozšíriť o ďalších
právnikov. Málokto tomu verí, ale verejnoprospešné rady poskytujú všetci bez nároku
na honorár. „Naozaj sme do toho išli s myšlienkou, že treba ľuďom pomôcť v chaotickom
a stresovom živote,“ hovorí Silvia Poórová,
ktorá dohliada na výsostne ženský kolektív.
Ľudia, čakajúci na odbornú pomoc, musia byť
zatiaľ trpezliví. „Musíme naozaj zdôrazniť, že
vieme len poradiť, nie situáciu vyriešiť. Čiže
poradenská činnosť spočíva v tom, že sa na
nás môžu občania obrátiť, keď nevedia nájsť
východisko vo veciach právnych, sociálnych,
dôchodkových. Nevedia sa dostať na inštitúcie, ktoré vybavujú ich záležitosti. Sme naozaj
radi, že činnosť, ktorú podporuje Mestský úrad
v Senci a osobitne pani viceprimátorka Helena Nemcová, nám vychádza a ľudia sú zatiaľ
spokojní.“ Bezplatné služby využívajú Senčania a ľudia z okolia. Kuriózne je, že krátko po
otvorení vyhľadali poradňu aj dve klientky zo
Šamorína.
(kd)
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Senec začne budovať nové námestie
Budúci rok sa tvár centra Senca podstatne, ale podstatne zmení. Od pošty až po
Turecký dom. Vyše roka pracovalo Mesto
na projekte novej podoby námestia, ktoré
nazvalo Revitalizácia Námestia 1. mája a
Mierového námestia v Senci. Program obnovy napokon presvedčil kompetentných,
aby výstavbu nového centra podporili zo
štrukturálnych fondov 95%-ným finančným
krytím. Z Bruselu tak poputuje do Senca 30
miliónov Sk. Časovo náročný projekt by sa
mal zrealizovať za 20 mesiacov.
Výpočet toho, čo manažérskemu úspechu
Mestského úradu v Senci predchádzalo, nie
je krátky. Okrem architektonického projektu
svoje odviedli svoje tvorcovia projektovej dokumentácie, pomerne náročné bolo vysporiadanie dotknutých pozemkov a pozitívnemu
výsledku predchádzalo mnoho drobných, administratívnych úkonov.
S výstavbou nového námestia veľmi tesne
súvisí aj problematika novej stanice SAD. Po
dokončení „autobusky“ na Šafaríkovej, sa autobusová doprava odkloní práve sem. Pritom
15-tisícovému Sencu doteraz námestie, ktoré
by slúžilo ako miesto na stretávanie ľudí, chýbalo. Poďme sa pozrieť na to, akú podobu nového, moderného centra mesta získa.
Cieľom je atraktívne centrum
Po výstavbe nového centra sa zjednotia architektúry oboch námestí, Mierového aj Námestia 1. mája do jedného súvislého oddychového
celku. Napriek tomu sa plocha bude stále rozdeľovať na dve zóny – v jednej, plnej zelene, sa
bude oddychovať, druhá poslúži pre poriadanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

ktorý sa každoročne príde pozrieť minimálne
10 tisíc návštevníkov. V centre mesta sa pravidelne poriadajú aj ďalšie kultúrne podujatia. Svätý Mikuláš, stavanie mája, vianočné a
veľkonočné trhy a rôzne oslavy si žiadajú, aby
sme ich meste poriadali v kvalitnom kultúrnom
prostredí.
Práve nové námestie s dvomi zónami (zóna
oddychu a zóna voľnočasových aktivít) zvýši kultúrno-spoločenský potenciál regiónu.
Okrem toho tiež rozšíri ponuku cestovného ruchu a vôbec zvýši celkovú atraktívnosť Senca.
Nielen ako strediska cestovného ruchu, ale
ako mesta so širokou kultúrno-spoločenskou
ponukou.
Efektnejšie pamiatky
Zlepší sa tiež prístup k pamiatkam na Mierovom námestí, Napríklad k stĺpu hanby zo 16.
storočia, soche Immaculaty z 18. storočia, soche Alberta Molnára Szencziho a ďalším. Pamätihodnosti budú lepšie nasvietené, skvalitní
sa ich celková prezentácia.
Stop autobusom
Momentálne sa na Námestí 1. mája nachádza
autobusová stanica. Revitalizáciou námestí sa
autobusová stanica presunie do inej lokality,
čím sa zníži vplyv dopravy na centrum mesta
a pešiu zónu, ktorá priamo nadväzuje na obe
námestia.
Z dopravného hľadiska sa na námestí spevnia
plochy a chodníky v oddychovej zóne, vytvorí
sa centrálny priestor s dlažbou, takzvané minipódium v kultúrnospoločenskej zóne. Vzniknú
tu nové upravené parkovacie plochy a nové
osvetlenie centrálného priestoru.

Viac zelene a miesta pre akcie

Nová budova informačnej kancelárie

Senčania a návštevníci mesta budú môcť
relaxovať v príjemnom prostredí s novo vysadenou zeleňou a zatrávnenými plochami.
Miesto bude slúžiť najmä pre mamičky s deťmi, penzistov, ale aj pre aktívnych obyvateľov
mesta. Časť námestia s pevným podkladom
kultúrnych a spoločenských aktivít. Presne
takýto združujúci priestor chýbal napríklad
na organizáciu Veľkého letného karnevalu, na

Súčasťou nového námestia bude aj vybudovanie informačného centra, ktorého úlohou
je poskytovať informácie obyvateľom a návštevníkom Senca. Doterajšia Turistická informačná kancelária (TIK) svojou vybavenosťou
nezodpovedala kritériám vyspelého centra
cestovného ruchu, za aké je mesto Senec považované. Toto by sa malo zmeniť.

Koniec architektonického chaosu
V súčasnosti sú obe námestia architektonicky
nesúrodé. Na Mierovom námestí sa nachádza
malý park s kultúrnymi pamiatkami a fontánou. Fontána je nefunkčná, kultúrne pamiatky
v úzadí, potrebujú taký prístup k nim, aby v
parku vynikli. Zeleň v parku je nedostačujúca,
lavičky zničené. Námestie je nedostatočne vybavené drobnou architektúrou.
Na Námestí 1. mája sa nachádza autobusová stanica, ktorá narúša hlučným prostredím
pešiu zónu nadväzujúcu priamo na námestie
a súčasne exhaláty z autobusov negatívne
ovplyvňujú životné prostredie priamo v centre mesta. V prípade konania kultúrnospoločenských aktivít bolo doteraz nutné vybavovať povolenia na odklon dopravy. Osvetlenie
centrálneho priestoru je nevhodné na oboch
námestiach. Nové námestie by malo všetky
nedostatky a nevýhody odstrániť.
Vizuál nového námestia
Pri tvorbe nového seneckého námestia sa
bude klásť dôraz na vytvorenie centrálneho
mestského priestoru, ktorý bude slúžiť pre
oddych a kultúrno-spoločenské využitie. Riešené územie je ukončením pešej zóny, ktorú
spája s okolitou obytnou zástavbou a vybavenosťou centra mesta Senec.
Do architektonicko-urbanistického riešenia
patrí aj vytvorenie parkovej zelene s tzv. mestským mobiliárom (lavičky, odpadové koše,
fontánky, picie fontánky, zariadenia pre odkladanie bicyklov), vytvorenie vodnej plochy
s fontánkou, návrh a umiestnenie informačného objektu, umiestnenie stožiarov na zástavy.
Dôležité bude riešenie verejného osvetlenia,
zlepšenie prístupu a nasvietenie kultúrnych
pamiatok.

Zdroj: Ing. Nataša Urbanová PhD, projektová
manažérka MsÚ Senec
Obrazové podklady: Ing. arch. Ladislav Prekop

SENČAN OKTÓBER/2005

NÁMESTIE

7

Projekt námestia zverejnený

Autorom architektonického riešenia nového centra, ktoré má spojiť Mierové námestie s
Nám. 1. mája, je Ing. arch. Ladislav Prekop.

V noci sa centrum mesta rozžiari svetlom. Uprostred Mierového námestia sa vytvorí
priestor na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií.

Občania Senca, ktorí si našli čas na septembrový Okrúhly stôl o výstavbe Senca,
neoľutovali. V kinosále Mestského kultúrneho strediska v Senci sa totiž mohli oboznámiť s budúcim vizuálom centra Senca.
Jednou z tém Okrúhleho stola s občanmi malo
byť centrálne senecké námestie, ktoré vznikne spojením Námestia 1. Mája a Mierového
námestia. Akákoľvek diskusia však bola zbytočná, sobotný večer sa totiž stal prezentačnou akciou diela Ing. arch. Ladislava Prekopa,
ktoré sa začne realizovať najneskôr na jar.
Verejnosť sa mohla vôbec prvý raz zoznámiť
s definitívnou podobou, do akej sa centrum
premení. Park od pošty k pešej zóne zostane
principiálne zachovaný, s lepším prístupom k
pamiatkam a premostením fontány. Na mieste
terajšej autobusovej stanice bude podľa projektu parkovisko, trávnaté plochy a priestor
pre stretávanie ľudí. Uprostred námestia bude
stáť presklená budova informačného centra.
V diskusii prízvukovali občania, aby mesto
našlo svoju jednotnú architektonickú identitu
a aby sa podľa možností vyhýbalo sanáciám
charakteristických budov. Výčitky smerovali
k tomu, že, a to sa týka aj nového námestia,
boli postavení pred hotovú vec. Primátor Karol Kvál uviedol, že ak by sa Mesto rozhodlo
vyberať z viacerých alternatív formou architektonickej súťaže, nezanedbateľnú dotáciu zo
štrukturálnych fondov nezíska. Jednoducho
by to vzhľadom na šibeničné termíny nestihlo.
Kvôli limitovanému rozpočtu nebolo navrhnuté
ani podzemné parkovisko. Pri budúcich riešeniach sa však podľa primátora s architektonickými súťažami počíta. S aktuálnym návrhom
námestia vyjadril Karol Kvál spokojnosť. Na
záver vystúpil aj riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Zoltán Kása.
Okrúhly stôl opäť vypálil skôr informačne,
aj keď sa moderátor a predseda komisie výstavby a územného plánovania Gašpar Józan
snažil vyprovokovať diskusiu. Naše zhrnutie:
priveľa tém, ktoré sa nestíhali. A už vôbec sa
ich nedalo rozobrať do hĺbky. K tomu treba občanov presvedčiť, že pozvánka na okrúhly stôl
nie je len prázdnym gestom samosprávy, ale
diskusia je skutočne želaná. Každé začiatky
však bývajú také.
(kd)
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Šanca pre mladých
Mnohým z nás sa samospráva spája s kopou vybavovačiek, byrokracie a dlhou dobou čakania na vyjadrenie. Chceme či nechceme, všetci sme od nej závislí a ona od
nás.
Už tretí rok sa samosprávy pasujú so zvládnutím nových úloh, ktoré prešli do ich správy od
štátnych orgánov. Však koľké z nich sa môžu
pochváliť pripravenosťou na prevzatie týchto
kompetencií? Sú naše samosprávy vybavené
vhodnými informačnými technológiami, ktoré
umožňujú zefektívniť ich riadenie? A vlastne
koľkí zo zamestnancov samospráv dokážu
efektívne využívať tieto informačné technológie? Koľkí mladí sa podieľajú na živote v našich obciach? Majú mladí v našej obci možnosť konkrétne zúročiť svoje schopnosti?
S cieľom poskytnúť pre samosprávy príležitosť skvalitniť svoje fungovanie a dať možnosť
našim mladým nezamestnaným absolventom
participovať na ich skvalitňovaní, Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou
rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok vypracoval vzdelávací projekt: Virtuálna akadémia
ďalšieho a celoživotného vzdelávania BSK
pre verejnú správu.
Samospráva zúčastňujúca sa na projekte má
možnosť zamestnať mladého zručného absolventa, ktorého plat počas polročného trvania
kurzu bude hradený z Európskeho sociálneho
fondu. Spoločne s ním sa môže zo samosprávy vyškoliť ešte jeden človek, a to v oblastiach,
ako sú Informačné technológie, Informačné
systémy - nástroje regionálneho rozvoja, Regionálny rozvoj, Nezamestnanosť a trh práce,
Fund – raising a využívanie miestnych zdrojov,
Problematika verejnej správy. Mladý absolvent
v prostredí samospráv má príležitosť oživiť
chod samosprávy svojimi schopnosťami, zároveň bude „zasvätený” do jej riadenia a problematiky miestneho rozvoja.
V rámci pilotného projektu bude vyškolených
spolu 40 osôb - 20 zástupcov samospráv a 20
mladých absolventov. Čím je ešte tento projekt
zaujímavý? Kombinuje tradičné školenia s novou formou samovzdelávania – e-learningom.
A čo to teda v praxi znamená? Všetky učebné
texty a potrebné informácie budú prístupné
cez internet všetkým frekventantom, ktorí si
ich budú môcť kedykoľvek počas dňa „stiahnuť“, prečítať a použiť pri riešení svojho konkrétneho problému. Nadobudnuté vedomosti
si precvičia na riešení konkrétnych úloh počas rezidenčných školení. Virtuálna akadémia
je vlastne škola cez počítač. Stačí Vám internet, prístupové heslo a najmä chuť a Váš čas.
Predpokladaný začiatok polročného kurzu je
v októbri 2005. V súčasnosti prebieha výber
mladých nezamestnaných absolventov v spolupráci s 20 samosprávami, ktoré sa do projektu zapájajú. Ak ťa oslovila táto myšlienka a si
mladý absolvent, nezamestnaný, ovládaš počítač, si kreatívny a ochotný sa učiť nové veci,
informuj sa o tejto možnosti vo svojej obci alebo priamo v Regionálnej rozvojovej agentúre
Senec – Pezinok, M.R.Štefánika 1 v Pezinku na
tel. čísle 033/6414026 do 14.októbra.
(lm)

SLNEČNÉ JAZERÁ
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Na čistenie jazier takmer 40 miliónov Sk z EÚ
Problematika čistenia Slnečných jazier sa
preberala uplynulé mesiace skôr za rokovacím stolom než v teréne. A to naťahovačkami s dodržiavaním zmluvných podmienok medzi Mestom Senec a firmou, ktorá
má dlhodobo prenajaté plochu Slnečných
jazier. Popritom však dlhé mesiace pracovalo Mesto na novom projekte Slnečné jazerá – odstránenie sedimentov. Oplatilo sa.
V septembri naň získalo 38-miliónový grant
zo štrukturálnych fondov Európskej únie!
Senecký projekt presvedčil úradníkov v Bruseli globálnym cieľom, ktorým je zvýšenie
kvality a zachovanie prírodného dedičstva pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja významnej rekreačnej destinácie Slnečných jazier. Aj samotní Senčania vedia, že vyčistením
jazier od kalu sa zlepší kvalita vodného zdroja
využívaného na rekreačné účely, udrží sa vysoký počet návštevníkov (turistov) Slnečných
jazier počas letnej rekreácie, zvýši sa atraktívnosť územia Slnečných jazier i mimo neho
a vytvoria sa podmienky pre predĺženie času
hlavnej sezóny.
Vyčistenie sťažujú chaty
Po obvode jazier je vybudovaná chatová husto
zastavná zóna, čo obmedzuje voľný prístup k
brehom jazera a jeho vyčistenie. Limituje najmä zriadenie areálu, kde sa dalo s vyťaženými sedimentami manipulovať. Na základe výpočtov sa odhaduje množstvo kalu v jazerách
na 220 000 m3 s priemernou sušinou 26 percent. Skutočné množstvo však bude ovplyvnené už vykonanou ťažbou zvyškových zásob
štrkopieskov v prvom jazere, kde bola časť
kalov odstránená spolu s vyťaženými štrkmi
a zmiešaním kalov a štrkopiesku pri odsávaní.
Kaly sú umiestnené na dne jazier, ktoré tvoria rovnobežné ryhy s hĺbkou 1,0 m až 3,0 m,
šírky cca 3,0 m až 5,0 m, vo vrstve až 1,0m
až 1,5m. Vrcholy rýh tvoria čisté štrkopiesky
bez sedimentov. Pred zahájením ťažby kalov
sa vykoná potápačský prieskum a koridory na
ťažbu sa vyznačia bójami. Každé tri mesiace
sa bude opakovať nové geofyzikálne meranie,
aby sa dali presne kontrolovať vyťažené množstvá kalu.

Na realizátora projektu bude vypísaná verejná
súťaž formou verejného obstarávania. V súťažných podmienkach bude podrobne popísaná
požadovaná technológia. Pôjde o technológiu odstránenia dnových sedimentov pomocou plávajúceho sacieho, z brehu kotveného
bagra. Naňho sa napojí oceľové potrubie s
priemerom 300 mm, upevnené na plávajúcich
pontónoch. Povedie na breh a odtiaľ bude pokračovať ako pevné potrubie na súši. Plávajúce potrubie sa predĺži a skráti podľa vzdialenosti sacieho bagra od brehu jazera. Na pevnom potrubí umiestnenom na súši z dĺžkou
cca 2000 m bude každých 500 m umiestnené
čerpadlo, ktoré má za úlohu zvyšovať tlak v
potrubí a tým zabezpečovať plynulosť chodu
sedimentov v potrubí. Takto bude kal (bahno)
dopravené do sedimentačných jám, ako medzistanica pred ďalším spracovaním.
Technológia na spracovanie a likvidáciu kalu
bude vybraná spolu s dodávateľom služby na
základe verejného obstarávania. Doba trvania
celého projektu sa odhaduje na 24 mesiacov.
Čo sa vlastne stalo?
Slnečné jazerá v Senci vznikli ako pozostatok
ukončenej ťažby štrkopieskov v predchádzajúcom období – posledných 20 rokov sa tu
ťažba nevykonávala. Po ukončení ťažby sa
postupne z bývalého ťažobného priestoru stala turistická destinácia. Nakoľko výstavba chát
na brehoch jazera nebola plánovaná a systematická, dochádzalo k neustálym problémom
pri likvidácii odpadov a splaškov zo septikov.
Dôsledkom vysokej návštevnosti je neustále
sa zhoršujúca kvalita vody. Pre zabezpečenie kvality vody bolo vykonaných množstvo
prieskumov a spracovaných viac štúdií zameraných na jej zlepšenie.
Mestský úrad v Senci vypracoval v roku 1996
plán revitalizácie Slnečných jazier, ktorý rozdeľuje realizáciu opatrení na dve etapy: vybudovanie splaškovej kanalizácie v priestore okolo
jazier, ktorej bola dokončená v roku 2002, a
revitalizácia dna jazier – prehlbovanie a čistenie jazier od dnových sedimentov. Za posledných desať rokov sa permanentne sleduje a
vyhodnocuje kvalita vody a charakter dnových
sedimentov. Pri druhej etape sa pôvodne zvažovalo s prehĺbením dna jazier, čím by sa
mala zvýšiť samočistiaca schopnosť vody
a tým zlepšiť celková kvalita. Ukázalo sa
však, že táto technológia je časovo veľmi
náročná a málo efektívna.
Hlavnými dôvody na realizáciu projektu
je neustále sa zhoršujúca kvalita vody,
veľké množstvo dnových sedimentov a
odlupujúce sa bahno hlavne v plytčinách,
ktoré znižuje priehľadnosť vody, dnové
bahno spôsobujúce nepríjemný zápach,
znečistená voda, klesajúci počet návštevníkov Slnečných jazier a veľké množstvo
vodného rastlinstva, ktoré podporuje hnilobné procesy, slabé prúdenie vody a tým
znížená samočistiaca schopnosť vody.

Vo vodách prvého jazera sa po revitalizácii
bude kúpať
viaccez
rekreantov.
Realizátor
pôjde
verejnú súťaž

Zdroj: Ing. Nataša Urbanová ,PhD,
projektový manažér MsÚ
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A XXXVI. Szenczi Molnár Albert Napok műsora
Időpont: 2005. október 14-től november 19-ig. Helyszínek: Szenc, Réte, Jóka
Okt. 7 – 8. – péntek, szombat - Tanulmányi
kirándulás Zobor vidékére.
A magyar vonatkozású nevezetességek megtekintése – nagymácsédi falumúzeum, gimeskosztolányi Árpád-kori templom, a malonyai arborétum és a nagyvezekényi csata
emlékművének megtekintése és megkoszorúzása.
Okt. 14. – péntek – Szenc
18.00 – Koszorúzási ünnepség a szobornál,
ünnepi beszédet mond: Köntös László, a pápai
Református Gyűjtemény igazgatója, vers Bárdos Judit, valamint az ARDEA énekegyüttes
18.45 – Dúdor István világa
Emlékkiállítás megnyitója a vmk-ban. Méltató
beszéd: Farkas Veronika művészettörténész.
Marton Gyula – Ecsetek című írásából részleteket ad elő Izsák Ildikó, furulya – Ballán Viktória
19.15 – „Időutazás kedvenc verseimmel” – Varga Izabella budapesti színművész műsora és a
dunaszerdahelyi ARDEA énekegyüttes fellépése a vmk nagytermében
Okt. 15. – szombat – Réte
18.00 – Régi magyar imádságok és énekek
– Écsi Gyöngyi előadása a református templomban
Okt. 16. – vasárnap – Jóka
15.00 – Régi magyar imádságok és énekek
– Écsi Gyöngyi előadása a református templomban
Okt. 17. – hétfő – Szenc
10.00 – Emlékműsor és koszorúzás a Szenczi
Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban
11.00 Zenés barangolás Szenczi Molnár Alberttel
Okt. 20. – csütörtök – Szenc
19.00 – Nosztalgia étterem „ Szenczi Molnár
Albert egykor és ma” – zenés irodalmi műsor.
Előadók: Fejérvári Sándor és Fejérvári Nelly.
Okt. 29. – szombat – Szenc
18.00 – Magyar ima – táncszínház a somorjai
Csalló és a dunaszerdahelyi Csallóközi Néptáncegyüttesek előadásában a vmk nagytermében
Nov. 15. – kedd – Szenc
19.00 Kellér Dezső – Horváéth Jenő – Szenes
Iván: A szabin nők elrablása című zenés bohózat 2 felvonásban a komáromi Jókai Színház
előadásában a vmk nagytermében

Poďakovanie

Nov. 19. – szombat – Szenc
14.00 óra „Magyar zubbon köntöskébe” öltöztetett psalmusok – ünnepi akadémia
1. A zsoltárok mai helyzete a református gyülekezetekben – előadó Vajda János, az ekecsi és
apácaszakállasi református gyülekezet kántora
2. A Szenci-zsoltárok előtti zsoltárok és egyházi énekeink – előadó Édes Árpád, az alistáli
református gyülekezet lelkipásztora
3. Énekeskönyvben a Biblia – előadó Somogyi
Alfréd, az apácaszakállasi református gyülekezet lelkipásztora
Az ünnepi akadémia befejezése után kerül sor
a Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola aulájában a XXXVI. Szenczi Molnár
Albert Napok záróműsorára és a Szenczi Molnár Albert domborművének megkoszorúzására. Ünnepi beszédet mond Bárdos Gyula parlamenti képviselő, a Csemadok OTE tagja és
a Csemadok Szenci Területi Választmányának
elnöke. Közreműködnek: a Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai,
a Réte – Boldogfai Református Keresztyén Egyház Ifjúsági Énekkara, valamint Ráczné Huszár
Melinda

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci
ďakuje vedeniu Mesta Senec za priazeň a finančnú pomoc pri organizovaní koncertu Moyzesovho kvarteta.
Gabriel Škriečka
ZUŠ v Senci

Program XXXVI. Dni Alberta Molnára
Szencziho (výber)
14. 10 – 19. 11., Senec, Reca, Jelka

KONCERT

7-8. 10. 2005 Exkurzia: Veľká Mača - Skanzen,
Kostolany, arborétum v Maloni, Veľké Vozokany
14.10. 2005 o 19.30 Slávnostný program v
MsKS (Izabela Varga z Budapešti a ARDEA)
15.10. 2005, Reca: 18.00 Staré maďarské žalmy a piesne v podaní Gyöngyi Écsi. Miesto:
reformovaný kostol
16.10. 2005, Jelka: 15.00 Staré maďarské žalmy a piesne v podaní Gyöngyi Écsi. Miesto reformovaný kostol.
17. 10. 2005, Senec: 10.00 Spomienkový
program a kladenie vencov v Gymnáziu A. M.
Szencziho
11.00 Hud.-literárne potulky s A. M. Szencim
20.10. 2005, Senec: 19.00 Molnár Albert
Szenczi voľakedy a dnes – literárno-hudobný
program v reštaurácii Nostalgia.Účinkujú: Sándor Fejérvári a Nelly Fejérvári.
29. 10. 2005, Senec
18.00 Maďarský žalm – tanečné divadlo. Účinkujú: Tanečné skupiny z Šamorína a z Dunajskej Stredy v MsKS.
(mp)

Ad: Okrúhly stôl o výstavbe Senca
Po okrúhlom stole sme mali asi všetci zmiešané pocity. To bol dôkaz, že konečne to
všetkých zaujalo. O to predsa išlo. Len škoda,
že z časových dôvodov sme toho veľa nestihli,
ale to bolo prvý raz, čo bol taký záujem vôbec
diskutovať. Stretnutie ukázalo svoj význam. Aj
po technickej stránke, aj obsahovej bolo dobre pripravené. Z tohto hľadiska nemalo chybu.
Nedostatkom bolo, že asi až po 50 minútach
sme sa dostali k tomu, o čom to malo byť.
Možno sme diskusiu odštartovali príliš razantne, ale o tom to predsa je. Pri takýchto stretnutiach treba prijať všetky názory. Bohužiaľ, diskutovali teraz výnimočne iba Senčania - bolo
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to jednostranné. Diskusia ukázala, že okrúhle
stoly bude treba užšie zamerať, pretože teraz
sme sa vlastne nedostali ku konkrétnym riešeniam. Ale predsa sme dospeli k výsledku
- Senčania majú aspoň svoju celkovú predstavu o námestí, meste a radšej by vychádzali
z atmosféry, akú malo pôvodné mesto, pred
asanáciami a prestavbami. Mesto sa buduje
pre Senčanov. Senčania v ňom budú žiť a bývať, tak by sa im to v prvom rade malo páčiť.
Verím, že snaha diskutovať tu z obidvoch strán
bude i naďalej.
Michal Kožuch

Členovia Klubu dôchodcov pri Mestskom úrade
v Senci vyslovujú poďakovanie prevádzkovateľom „Seneckého Expresu“ za možnosť bezplatnej nostalgickej obhliadky Slnečných jazier 7.
septembra 2005. Tešíme sa na stretnutie pri
prehliadke nových, pre dôchodcov neznámych
Seneckých sídlisk v novom roku.
Výbor KD

POZVÁNKY

OTTO WEITER TOUR ´05
8.10.2005 o 19.00 h
kinosála
Hostia: Vanessa Šarkozyová, „Elvis Pressley“

22.10. 2005 o 18.00 h
kinosála
VINDEX, NEMESIS(cz), TANKER(cz), HARD-MAPLE
Vstupné: 80 SK

Benefičný koncert
23.10.2005 o 15.00 h

kinosála

Detské divadlo
13.10.2005 o 10.00 h
VYNÁLEZ – divadlo Zanzara

kinosála
Vstupné: 25 Sk

Výstava
Od 3.10.2005
Výstava na pamiatku k 100-mu výročiu narodenia Józsefa Attilu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Súkromná materská škola s vyučovaním anglického a nemeckého jazyka „Detský sen“ na
Fándlyho ul. 21 v Senci, Vás srdečne pozýva
na „Deň otvorených dverí “ dňa 18.10.2005 v
čase od 9:30 – 11:30 h, od 15:00 – 17:00 h.
Vítaní sú najmä rodičia s deťmi od 2 – 6 rokov,
pre ktorých je pripravený bohatý program:
Dopoludnie:
9:30 – 10:30 Hry a výtvarné činnosti
10:30 – 11:15 Bábkové predstavenie „Ako
vodníkovi vyschol rybník“
Popoludnie:
15:00 – 16:00 Discoparáda so Šašom Marošom
16:00 – 17:00 Hry a výtvarné činnosti
TEŠÍME SA NA VÁS!
Zriaďovateľky:
Iveta Alfonzová a Alena Magdolenová

KULTÚRA
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Detské ihrisko Janka Hraška otvorené

Som to ja a nikto iný
Som to ja a nikto iný, aj ja som vinná,
a predsa nesiem iných viny.
Telom i dušou Slovenkou som, veru.
Minulosť nás poznačila pozlátkom mieru.
Vojny, mŕtvi, krv sa všade prelievala.
Vojaci, hrdinovia pevní boli ako skala.
Spomnime si i teraz na našich starých otcov,
čo umierali za nás pod tvrdým mečom sudcov.
Slzy tečú mi tvárou dolu, keď zahľadím sa na
svet dnešný,
Kde, hoci pod pozlátkom sladkého mieru, bijú
sa národy ako psi besní.
Buďme všetci ako veľká rodina, veď len vzájomnou láskou všetko krásne sa začína.
Zuzana Takácsová

Nové detské ihrisko pri Lichnerovej ulici, ktoré ponesie meno rozprávkovej
bytosti, slávnostne v septembri otvoril primátor Karol Kvál s bratislavským
županom Ľubom Romanom. Preliezky
ihriska sú zhotovené výhradne z prírodných materiálov.
(kd), foto: autor

Túl az éveken
A felhők felett is érzem:
hova tartozom,
ez utat járom,ezt élem !
hisz ezt akarom !
Ha napfénye szemembe süt,
vagy éj köszönt rám,
ha tél hidege vadul hűt,
töretlen a vám.
Agyam,szívem hozzád vezet,
bár ezer a gát.
élni nélküled : Nem lehet !
s nem látni : Hazát!
Túl az éveken és mindig
egyre csak jobban:
Hozzád tartozom a sírig,
míg szívem dobban!
Tanít minden,fű,lomb,gyökér,
ők mindig: Hűek!
ahhoz,mihez a szív,a vér,
így meg nem szűnnek!
Mint a sok rohanó folyó
tudja hova ér,
gerincük van,egy sem golyhó,
s végtelen a tér!
Víz a vízhez,szív a szívhez,
mert tartozni kell!
nép a néphez,hit a hithez,
a visszhang felel.
Jóban,rosszban a Kötelék
erre int,tanít,
létem erős!nem törmelék!
vezet,igazit.
Rokon,barát s te drága nép
tiétek leszek,
mert létem csak így jó,így ép,
s helytállni merek.
Mgr. Katona Roland

Komorný koncert v Senci - zážitok!
Do Senca som sa presťahoval pred dvoma rokmi a odvtedy sledujem, aké sú možnosti kultúrneho vyžitia v tomto meste. Nebudem hodnotiť
všeobecnú úroveň kultúry v Senci, ale rád by
som sa venoval jednému fenoménu.
Som pravidelným návštevníkom nedeľných
podvečerných koncertov vážnej hudby v evanjelickom kostole. Sú pre mňa hudobným zážitkom a v dnešnej uponáhľanej dobe doslova
balzamom na dušu. Takéto koncerty rozširujú
ponuku kultúrnych podujatí aj pre náročnejších
divákov, akých celkom isto v Senci žije dosť.
Komorný koncert Moyzesovho kvarteta, ktoré
11.9.2005 oslávilo 30. výročie svojho vzniku, sa
konal v dôstojnom priestore evanjelického kostola s vynikajúcou akustikou. Diváci tak mohli
prežívať pôsobenie hudby, naplno sa ponoriť
do jej krásnych tónov.
Pre Senčanov je potešiteľný aj fakt, že so svetoznámym hudobným telesom účinkovali aj dve
naše rodáčky, odchovankyne seneckej Základnej
umeleckej školy. V programe sa predstavila nádejná
klaviristka Petra Mazúchová, poslucháčka Vysokej
školy múzických umení v
Bratislave a violončelistka Michaela Škriečková,
študentka univerzity v
rakúskom Grazi. Mladé
dámy sa v programe predviedli ako sústredené hudobníčky, ktoré svoj talent
poctivo rozvíjajú pod odborným vedením svojich
pedagógov.
Zážitok, ktorý mali návštevníci tohto koncertu sa
určite dlho uchová v ich
pamäti. Organizátor, Zá-

kladná umelecká škola, si môže pripísať na svoje konto ďalšiu mimoriadnu úspešnú a hodnotnú akciu. Za všetkých milovníkov vážnej hudby
verím, že takýchto koncertov bude viac.
Želám všetkým Senčanom, ktorí majú radi
ušľachtilé umenie, aby vyhľadávali stánky kultúry a bohatli na krásach umenia. Nielen hudobného, pretože dušu človeka povznáša aj
divadlo, tanec, výtvarné, či literárne umenie. V
poslednom čase na to akosi zabúdame...
Umelcom, ktorý všetok svoj talent, čas a energiu venujú náročnému štúdiu, profesionálnej
príprave interpretovaných diel želám, aby ich
práca našla odozvu, aby výsledok ich práce
obohacoval poslucháčov.
Mňa septembrový koncert Moyzesovho kvarteta obohatil a ešte raz ďakujem za prekrásny
umelecký zážitok.
Mgr. art. Zdeněk Macháček
dirigent, foto: ZUŠ
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Príďte povzbudiť senecké juniorské volejbalistky
„Beach volejbalová sezóna“ mala u nás v Senci v
lete ideálne podmienky. Na Slnečných jazerách
už fungovalo 6 pieskových – beachových ihrísk
– na južnej strane, pri chate Slovenského rozhlasu a pri „pepsine“, na severnej strane pri veľkom
tobogáne 1, pri malom tobogáne 1 a v aquaparku 2 ihriská. Zaujímavé je pozorovať ľudí, ktorí
sa inak nie veľmi venujú športu, práve letné obdobie a pieskové ihriská ich však vedia k nemu
pritiahnuť. Dokonca niektorí rekreační hráči a
hráčky, ktorí pravidelne zopár rokov počas leta
trávia svoj voľný čas na pieskových ihriskách,
zlepšujú svoju výkonnosť a techniku.
V I. lige junioriek
Mladé senecké volejbalistky však v auguste nemajú veľmi čas sa venovať „beachu“, keďže od
8.8. trénujú denne 2-fázovo a pripravujú sa na
novú sezónu 2005/2006, ktorá je pre ne veľmi
úspešná. Práve v tomto súťažnom ročníku ich
čaká opäť účasť v najvyššej celoslovenskej juniorskej súťaži vo volejbale, a to v I. lige junioriek.
Naše mesto v tejto súťaži bude reprezentovať
nastupujúca generácia mladučkých dievčat, v
takejto súťaži asi najmladších. Sú to tieto dievčatá: Dominika Čierna (1991), Denisa Mackovičová
(1987), Beáta Koláriková (1986), Lenka Senková
(1988), Stela Kunochová (1991), Stela Kakašová
(1991), Viktória Luptáková (1991), Veronika Chovancová (1991), Veronika Urbanovičová (1991),
Anka Goneková (1990), Carmen Leporisová

(1990), Monika Kolozsváriová (1990).
Vzhľadom k veku, ale aj somatickým predpokladom našich dievčat (sú to nie vysoké hráčky)
majú pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Je ňou udržať účasť v I. lige aj pre ďalší súťažný ročník.
Okrem toho až na 3 staršie hráčky všetky čaká 9.
ročník ZŠ, prijímacie skúšky na stredné školy a
zo starších tiež jednu hráčku čaká maturitný ročník. Držme im palce, aby sa im vytýčený cieľ podarilo splniť napriek všetkým ťažkostiam finančným (veď len vklad do súťaže bol 9000,- Sk) a
príďte ich podporiť na zápasy na domácej pôde
vždy v sobotu. Tešíme sa na všetkých priaznivcov volejbalu.
Hľadáme nové adeptky
VK Tajovského tiež rád uvíta všetky bývalé aktívne hráčky, ktoré majú chuť znovu si zasúťažiť, aby
sa prihlásili na tel. čísle 0903 236 234 a zahrali si
v družstve žien. Privítame aj nové adeptky, záujemkyne o tento pekný šport , hlavne dievčatá
2. až 6. ročníka ZŠ, aby sa prihlásili prostredníctvom rodičov na uvedenom čísle, alebo osobne
vždy v utorok a štvrtok o 18.45 hod. v telocvični
ZŠ Tajovského.
Rozpis domácich zápasov
08. 10. 2005 Senec - Žilina
22. 10. 2005 Senec - Považská Bystrica
05. 11. 2005 Senec - Púchov
19. 11. 2005 Senec - Nové Zámky

03. 12. 2005 Senec - Slávia UK
28. 01. 2006 Senec - ŠG Nitra
11. 02. 2006 Senec - Nové Mesto nad Váhom
25. 02. 2006 Senec - Bílikova
11. 03. 2006 Senec - Senica
Tešíme sa na všetkých priaznivcov volejbalu, že
svojou bohatou účasťou, prídu podporiť svoje
spolužiačky, kamarátky, študentky, dcéry v ich
neľahkej úlohe, ktorú si uložili a cieľom ktorej je
účasť v najvyššej celoslovenskej súťaži v juniorskej kategórii - v I.lige aj v súťažnom ročníku
2006/2007. V tomto ich snažení takisto veľmi poteší akákoľvek materiálna alebo finančná pomoc
od prípadných sponzorov, ktorí sú ochotní investovať časť svojho zisku na najlepší protidrogový
program pre mládež a tou je pravidelná činnosť
s jasne vytýčeným cieľom, pri ktorej dievčatá
získavajú nielen určitú športovú výkonnosť, ale
pocit zodpovednosti, správne sociálne návyky,
pocit empatie, budujú si emociálnu inteligenciu,
rýchlejšie sa samostatne učia rozhodovať, takisto sa učia vyrovnávať aj s negatívnymi zážitkami,
teda všetky také emócie a vlastnosti, ktoré sú v
ich budúcom živote pre spoločnosť tak dôležité
ako vedomosti zo školy.
Volejbalistky ďakujú za dlhoročnú podporu v ich
športovej príprave riaditeľke ZŠ J.G.Tajovského
Božene Venerčanovej, riaditeľovi ZSŠ v Senci
Vladimírovi Kovalovskému, Jarke Čiernej, p. Urbanovičovi a všetkým rodičom, ktorí im pomáhajú.
(sm)

www.csob.sk

Hľadáte správne miesto pre vaše peniaze?

FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus 1 – nový zaistený fond
Šancu výhodne investovať do zaisteného fondu máte len do 14. 10. 2005.

ČSOB Sporiaci program
S ČSOB Sporiacim programom výhodne sporíte, zároveň ste poistení
a získate daňové zvýhodnenie až 12 000 ročne.
ČSOB LINKA 24: 0850 111 777

Profesionáli pracujú pre vás

Upozornenie v zmysle zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní:
Oficiálny názov fondu: FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus 1. S investíciou do podielového fondu je spojené riziko a doterajší
výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie fondov sa riadi štatútom, predajným prospektom a zjednodušeným predajným
prospektom, ktoré sú schválené orgánom dohľadu v Luxembursku a sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach ČSOB a v sídle
spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., Kolárska 6, 815 63 Bratislava.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Mária Dominika Vinczeová, Lea Novotná, Tomáš Nagy, Adam Vietoris, Matej Fukas, Hana
Šestinová, Petra Papanková, Sabína Beličková, Vivien Nagyová, Filip Kováč, Christiána Ella
Horáková, Alexandra Tuššová, René Dzurilla,
Ella Grambličková, Adam Mentel, Lenka Logojdová, Beáta Kurucová, Veronika Štefániková

Manželstvo uzatvorili
Jozef Tanáč – Eva Holeková
Gabriel Mácsodi – Silvia Nemečková
Silvester Múčka- Erika Vizyová
Marián Varga – Zuzana Vizyová
Martin Kostič – Marianna Wűrflová
Branislav Slauka – Darina Černayová
Tibor Morvay – Darina Vašová
Ing. Martin Rusko – Katarína Navarová
Robert Danihel – Katarína Múčková
Martin Tringela – Ľubica Osvaldová
Marián Repa – Judita Túryová
Marián Kuric – Eva Rodná

Robert Skurák – Michaela Bednáriková
Dušan Moravský – Lenka Némethová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Vlasta Csécsová (65), Izabela Dvorská (65),
Alžbeta Šebová (65), František Podolský (75)

Klub dôchodcov
Vojtech Horváth (70), Mária Tóthová (70), Vlasta Čéčová (65), Helena Nyáriová (65), Alžbeta
Šebová (65), Edita Untermajerová (60)

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215 v Senci

Dňa 20.8.2005 nás náhle
opustil náš milovaný manžel, otecko a deduško

MVDr. Pavol Moško
vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za prejavenie sústrasti a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 25.10 si pripomíname prvé výročie úmrtia
milovaného manžela

Františka Halasa
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka so synom, dcérou, zaťom a vnúčatami
Monikou a Adamkom

Navždy nás opustili
Terézia Šmihelová (1930), Helena Farkašová
(1921), Richard Kýška (1970), Anna Gábrišková
(1918), RNDr. Peter Kontsek (1953), Milan Pavelka (1933), Zlata Tóthová (1923), Juliana Mészarosová (1933), Juliana Dőményová (1931),
Nadežda Bereznaiová (1952), Ján Kašík (1952)

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym,
všetkým susedom, za prejavy sústrasti a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke nášho drahého dedka

Jána Kašíka
Smútiaca rodina

Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na mesiac október 2005
KINO MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení je o 18.00 h.
1. sobota SIN CITY: MESTO HRIECHU
Vizuálne úchvatný film. Réžia: R. Rodrigez, Q.
Tarantino. Hrajú: B. Willis, E. Wood.
USA MP 15 126 min.
Vstupné: 65 Sk
2. nedeľa VOJNA SVETOV
Najočakávanejší film tohtoročnej filmovej sezóny. Réžia: Steven Spielberg.
USA MP 117 min.
Vstupné: 65 Sk
3. pondelok CONSTANTINE
John Constantine bol v pekle. A vrátil sa. Mysteriózny thriller. V hlavnej úlohe K. Reeves.
USA MN 120 min.
Vstupné: 60 Sk
4. utorok ŠKRIATOK ŠKŘÍTEK
Otec (B. Polívka) prepadne zvodom mladej
mäsiarke, matka (E. Holubová) kuje pomstu!
ČR MP 90 min.
Vstupné: 65 Sk
6. 7. štvrtok – piatok KĽÚČ
Duchársky thriller.
USA MN 15 105 min.
Vstupné: 65 Sk
9. 10. nedeľa – pondelok MR.& MR.SMITH
Brad Pitt a Angelina Jolie sa predstavia v hlavných úlohách sexi akčného filmu.
USA MP 120 min.
Vstupné: 65 Sk
11. utorok SAMETOVÍ VRAZI
Kriminálny, psychologický film.
ČR MP 130 min.
Vstupné: 70 Sk

13. štvrtok OSTROV – THE ISLAND
„Ostrov“ posledný kúsok nekontaminovaného územia na Zemi. Sci-fi thriller.
USA MP 110 min.
Vstupné: 70 Sk
15. 16. so – ne ZVIERACIA KAZAJKA
Adrien Brody a Keira Knightley, v hlavných úlohách mystického thrilleru.
USA /VB MN 110 min.
Vstupné: 65 Sk
17. pondelok MY ZDES
Rodina po rozpade sovietskeho zväzu sa rozhodne vrátiť späť do Európy.
SR MP 76 min.
Vstupné: 65 Sk
18. utorok MOJA KRÁSNA ČARODEJNICA
Samantha za pomoci nadprirodzených vlastností úporne bráni svoje pozemské radosti...V
hlavnej úlohe: Nicole Kidman.
USA MP 102 min.
Vstupné: 65 Sk
20. 21. štvrtok – piatok HLAS SMRTI
Život úspešného architekta tragicky zmení
smrť jeho manželky. Thiller.
USA/Kan/VB MN 15 97 min.
Vstupné: 60 Sk
23. nedeľa FANTASTICKÁ ŠTVORKA
Komiks patrí k titulom, ktoré sa priradili ku zlatému fondu.
USA MP 123 min. dabing.
Vstupné: 60 Sk
24. 25. pondelok - utorok MOJE LETO LÁSKY
... vášnivé, osudové, zakázané, nezabudnuteľné...
VB MP 86 min.
Vstupné: 65 Sk

27. 28. štvrtok - piatok RÍŠA VLKOV
Bývalý policajt vyšetruje záhadné a brutálne
vraždy troch žien. Krimi film so Jean Renom.
FR MP 110 min.
Vstupné: 60 Sk
30. nedeľa KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
Dávny boj medzi moslimami a kresťanmi o
Svätú zem. Od režiséra Ridleyho Scotta.
USA MP 145 min.
Vstupné: 55 Sk
31. pondelok BATMAN ZAČÍNA
Stane sa z neho nový človek – ten, ktorý bude
zasievať strach do sŕdc všetkým, ktorí konajú
bezprávie. Akčný thriller.
USA MP 134 min.
Vstupné: 55 Sk
Mládežnícke a detské filmové predstavenia:
2. nedeľa 15 30 h ČAROVNÝ KOLOTOČ
Animovaná rozprávka s trojdimenzionálnou
animáciou pre deti už od 3 rokov so slovenským dabingom.
Anglicko-franc. film 85 min. Vstupné: 55 Sk
9. nedeľa 15 30 h VALIANT
Animovaná komédia od producenta oboch
Shrekov. Veľké srdce, malý vták.
Anglicko - americký film, český dabing
Vstupné: 60 Sk
30. nedeľa 15 30 h MADAGASCAR
Štyri rozmaznané zvieratká newyorskej ZOO,
neuveriteľné udalosti ako ich neuveriteľné
priateľstvo. Všetky zvieratká vyzbrojené neodolateľným humorom.
Americký film 85 min, slovenský dabing
Vstupné: 50 Sk
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