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Hasiči ako ryby

Strašidlo na námestí

Najlepšia juniorka

v studenej vode

Slovenskú poštu netrápi

miluje soul a Boha

2. strana

Čo je dôležité pre budúcich
prváčikov
Dobrý štart dieťaťa v základnej škole
výrazne ovplyvňuje jeho prospech počas celej školskej dochádzky. Mnohí
rodičia budúceho prváčika už vopred
pripravujú: učia ho poznávať písmenká, počítať, chvália sa jeho básničkami v cudzom jazyku a pod. No podľa
psychológov sú oveľa dôležitejšie iné
vlastnosti, podstatné pre dieťa pred
jeho nástupom do ,,veľkej“ školy je navštevovať materskú školu.
(viac na str. 8)
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Odstrelili komíny kedysi prosperujúcej seneckej tehelne

Vyrastie príťažlivý obytný súbor
Po takmer 125 rokoch zmizli
zo Senca aj posledné zvyšky kedysi prosperujúcej tehelne. Odstrel koncom minulého roka zlikvidoval dva
do neba čnejúce komíny,
z jedného zostal len pahýľ...
Podľa posledného riaditeľa
teheľne Jána Mravca Senčania mohli byť právom na ňu
hrdí. Veď z jej výrobkov sa
postavilo množstvo rodinných domov, fabrík, senecké tehly sa nachádzajú aj
v novom, toľko diskutovanom Slovenskom národnom
divadle v Bratislave. Takže je
v ňom aj kus Senca.
Tehla sa v Senci začala páliť
okolo roku 1880, o 40 rokov
neskôr sa na jej výrobu využívali stroje na parný pohon.
Súčasťou
Západoslovenských tehelní sa senecká

tehelňa stala v roku 1948.
Komplexnú
rekonštrukciu
podstúpila v roku 1960 a po
20 rokoch tu stroje nahradili
ručnú prácu.
J. Mravec spomína na koniec výroby v tehelni 30.

júla 1997. Zrušili ju, hoci ako
jedna z mála tehelní na Slovensku bola rentabilná a jej
zisk sa pohyboval okolo päť
miliónov ročne.
(pokračovanie str. 4)

Z dvoch komínov tehelne zostal len pahýľ.

Nezvestná Kristínka vystrašila mnohých

Surfista Robo na zamrznutých Slnečných
jazerách. Keď zafúka vietor, nože na doske
mu umožňujú letieť s vetrom opreteky.

Piatačka Kristínka zmizla. Niektoré deti
síce z rôznych príčin utekajú z domovov
- zvyčajne sa boja trestu za zlé známky
v škole, alebo majú iné problémy. Prípad
jedenásťročnej blonďatej Kristíny je však
iný. V triede ZŠ Tajovského v Senci patrila medzi najlepších žiakov a doma s ňou
problémy nemali.
V utorok 24. januára sa nestretla po vyučovaní so staršou sestrou. Domov, do
Novej Dedinky chodievali spolu. Panika
v duši sestry narastala. Keď spolu s riaditeľkou školy zistili, že nie je ani doma, tá
zalarmovala políciu. Bolo 16.45. Vonku sa
stmievalo, januárový mráz silnel. A každý
mal ešte v živej pamäti jej rovesníčku Veroniku, ktorú vlani v apríli pri jazere Guláška našli zavraždenú. Táto predstava
mátala všetkých.
Do pohybu sa okamžite dala policajná
mašinéria. Nikto si nedovolil nič podce-

niť. Prešla trištvrte hodina a do pátrania
sa zapojilo 52 ľudí a pätnásť áut. Čas
hral proti nim. Stiahli policajné hliadky
z okresu, privolali policajných špecialistov
aj psovodov, zalarmovali mestskú políciu.
Hasiči poskytli osvetľovaciu techniku a
ľudí na troch motorových vozidlách. Do
úvahy pripadal aj vrtuľník s termovíziou.
(pokračovanie str. 3)
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Na Slnečných jazerách sa potápajú pod ľadom, aby v prípade potreby vedeli pomôcť iným

Hasiči ako ryby vo vode...
na ktoré sa potápači naviazali.
Senecký hasič Vojtech Lépes vraví, že
v studenej vodou sa dá vydržať, poriadna
,,kosa“ začne byť zhruba po dvadsiatich
minútach, navyše potápač nemá chránenú tvár okolo očí. A aký je to pocit? ,,Sme
trochu pod psychickým tlakom, pretože
sa nemôžeme vynoriť hocikde. Ale je to
naozaj len o psychike.“
Z prítomných 36 potápačov sa pod ľad

Hasiči zo Senca Tomáš Czémi (vľavo)
a Marcel Ježík sa naväzujú na vodiace lano.

Vonku bolo poriadne pod nulou, voda
mala plus dva, keď sa prvá dvojica potápačov ponorila pod ľad Slnečných jazier,
ktorý mal hrúbku do tridsať centimetrov.
Najprv však absolvovali lekársku prehliadku, jedného lekár pod ľad nepustil.
Dvojica natiahla pod ľadom vodiace lano,

Istiaci potápač so špeciálnou prilbou zasahuje v prípade problémov. Žiadne neboli.

ponorilo 29, zo šiestich Senčanov si zaplávali traja, niektorí sa pod ľad nedostali,
pretože už čakanie ich poriadne schladilo. V hĺbke štyri metre preplávali sto metrov, na tejto trase boli do ľadu vysekané
tri otvory.
Ako z inej planéty vyzeral istiaci potápač
v skafandri s prilbou, ponorený pri strednom otvore. V prípade problémov mal zasiahnuť. Bol absolútne od vody izolovaný,
v suchu mal aj tvár. Jeho prilba, na ktorú
sa dá nainštalovať i kamera, bola hadicou
prepojená s komunikačnou súpravou
a ľuďmi na povrchu. Potápač sa tak môže
nielen rozprávať, ale cez hadicu aj dýcha.
Takéto zariadenie je na Slovensku ojedinelé, jeho cena je okolo 300-tisíc korún.
Táto atrakcia, ktorá sa v Senci konala už
ôsmy raz, je súčasťou výcviku hasičov.
Potápajú sa do roka trikrát, z toho raz pod
ľadom, absolvujú aj hĺbkové potápanie.
Na januárovom potápaní sa zúčastnili Pezinčania aj Senčania, prišli hasiči
z Malaciek, Nitry, Bratislavy, Galanty, Trnavy, Trenčína, ale aj z Komárna, Piešťan
a Hlohovca.
Eva Lauková

Podunajsko na veľtrhu

Z diára vedenia mesta

Aj 35 obcí a mesto Senec z regiónu
Podunajsko sa spoločne už po tretíkrát
predstavili na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour
v bratislavskej Inchebe, na ktorom sa zúčastnilo 861 vystavovateľov z 32 krajín.
Primátor Senca a predseda združenia
Podunajsko Karol Kvál a starostovia obcí
prijali v stánku hostí z ministerstiev hospodárstva, výstavby, stretli sa aj so županom Bratislavského samosprávneho
kraja Vladimírom Bajanom a zástupcami
iných regiónov. Podunajsko pútalo zaujímavými propagačnými materiálmi, o kto-

• Novoročné prijatie predstaviteľov
ZMOS u prezidenta SR Ivana Gašparoviča, na ktorom sa zúčastnil aj
primátor Senca Karola
• Pracovné stretnutie so štátnym
tajomníkom ministerstva dopravy Jánom Kotuľom v súvislosti s výstavbou
kruhovej križovatky pri Lidli
• Stretnutie s primátorom Bratislavy
Andrejom Ďurkovským
• Trojkráľové kúpanie Ľadových medveďov na Slnečných jazerách
• Vyhlásenie športovcov roku 2005
• Kontrolný deň - revitalizácia námestia
• Návšteva v rakúskom Parndorfe
– doladenie projektu v rámci cezhraničnej spolupráce
• Ples podnikateľov
• Stretnutie na ministerstve výstavby
so zameraním na projekt II. etapy revitalizácie jazier a rekonštrukcie budovy
kultúrneho strediska
• Predloženie projektov o partnerskej
spolupráci v Mosonmagyaróváre
• Potápanie sa hasičov pod ľadom na
Slnečných jazerách

Stánok Podunajska navštívili mnohí. Zuzana Škovránková ochotne informovala.

ré bol veľký záujem. Mesto Senec spolu
so Správou cestovného ruchu prezentovali služby a atrakcie na Slnečných jazerách.
(el)

Zložili slávnostný sľub
Novozvolení štyria poslanci do Bratislavského samosprávneho kraja za okres Senec Gabriel Agárdy, Rezső Duray, Imrich
Füle a Štefan Pomichal zložili 9. januára
slávnostný sľub.
Dvoch Senčanov G. Agárdyho (na obrázku vpravo) a R. Duraya (vľavo) – poslancov mestského zastupiteľstva (obaja
SMK), prijal pri tejto príležitosti na neformálnom stretnutí na pôde mesta aj primátor Senca Karol Kvál.
(r)
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Pod lupou

Policajti boli rýchlejší
Svoj lup si už nestihli odniesť. Hoci dvaja
Senčania vykradli 10. januára chatu na
Slnečných jazerách, mestskí policajti boli
rýchlejší. Jedného zadržali (druhý stihol
ujsť) a nabalené veci vrátili majiteľovi.

Jazerá sú zamrznuté, prístup ku chatám
(viď. obr.) aj z tejto strany zlodejom nahráva. Podcenenie monitorovania a fakt,
že veľká časť chát je napojených na stredisko registrovania poplachov, im však
spôsobí len problémy.
(r)

Zlodeji nespia, vlámaní pribúda

Cenu primátora mesta Najkrajší výklad roka
2005 si z rúk viceprimátorky Heleny Nemcovej prevzala Mária Matláková z odevnej firmy
Odemat. Ako uviedla H. Nemcová, o výklady sa táto úspešná firma príkladne stará už
viac rokov, ich sviatočná výzdoba je vždy
pastvou pre oči.

Vlastníte chatu alebo rodinný dom? Tak
by ste mali zvýšiť svoju pozornosť. Ako
nás informoval Andrej Rauko z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II - polícia
za posledné dva mesiace zaznamenala
v Senci a jeho okolí zvýšenú trestnú činnosť spojenú s vlámaním do rekreačných
chát a rodinných domov. V tomto období
celkovo spáchali 32 krádeží vlámaním.
V tejto súvislosti polícia
upozorňuje
občanov, aby si zbytočne nenechávali
v chatách majetok, ktorý by sa dal ľahko
speňažiť a mohol sa tak stať predmetom
krádeže, a zároveň aby si chaty, ako aj
rodinné domy zabezpečili proti krádeži
vlámaním.
(r)

Nezvestná Kristínka vystrašila mnohých
dokončenie zo str. 1

Preverovali sa spolužiaci, rozvetvená rodina, obchody, pohostinstvá, internetové
kaviarne, autobusové aj železničné stanice atď. Prehľadávali Senec, Novú Dedinku i blízke okolie. Policajti vkladali nádej
do lokalizácie Kristínkinho mobilného
telefónu, ktorý – keď naň matka volala,
len hrozivo vyzváňal a vyzváňal. Aké bolo
sklamanie, keď zistili, že mobil si nechala
doma a mal vypnuté zvonenie...
Nezvestnú napokon našli po 20. hodine u
spolužiačky v Senci. Netušila, akú paniku
spôsobila, aký strach nahnala všetkým.
Medzitým jej fotografiu stihli zverejniť aj
v televízii. Ťažko si predstaviť radosť rodičov aj ostatných, keď sa Kristínka našla.
No niektorí hundrali a trúsili poznámky,
že dievča je nezodpovedné a zaslúžilo

by si na zadok... Kristínka nezavolala domov, nedala o sebe vedieť. Neprikladala
udalosti iný význam, podcenila ju. Aj keď
to u nej bolo ojedinelé.
Vynárajú sa otázky typu: Načo toľká panika, nemohli s pátraním ešte počkať?
Podľa riaditeľa Obvodného oddelenia PZ
v Senci npor. Stanislava Backu sa však
situácia nedala podceňovať. ,,Násilná
trestná činnosť sa Sencu nevyhýba, práve
naopak. Navyše vonku poriadne mrzlo.“
Ako ďalej zdôraznil, je naozaj potrebné,
aby deti informovali najbližších, kde sa
nachádzajú, prípadne chystajú ísť. Mali
by sa to naučiť robiť automaticky, mali by
byť zodpovedné. Kristínkin prípad je výstrahou aj pre ostatné deti a ich rodičov.
Eva Lauková

• Mestskí policajti dali v januári osem blokových pokút za nerešpektovanie zákazových dopravných značiek, šesť za státie vozidla
na chodníku a osem za státie na
trávnatých plochách. Štyria občania
porušili verejný poriadok a dvoch
prichytili pri podávaní alkoholu
mladistvým osobám. Ďalší štyria
mali zase dlhé prsty a kradli predovšetkým v obchodoch.
• Drzosť zlodejov nepozná hranice.
Svoju pozornosť zamerali aj na medené odkvapové rúry na seneckom
mestskom úrade, kde ich okamžite
nahradili novými (viď. obr.), odniesli
si však aj rúry na protiľahlom dome.
Vznikla škoda za viac ako šesťtisíc korún, polícia začala trestné stíhanie.

SÚKROMNÁ
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
prijme do pracovného pomeru
bezpečnostných pracovníkov pre
regióny Bratislava a Pezinok.
Info: Slovakia Security, s.r.o.
Odborárska 3, 830 03 Bratislava
denne od 8. do 15. hod.
tel.02/44 45 96 58, 0903/757 140

Otvárame rôzne
Akreditované kurzy masáží
od 11. marca 2006.
Po ukončení certifikát MŠ SR.
Tel.: 0905 511 878
http://alberas.webpark.sk
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Vyrastie príťažlivý obytný súbor
dokončenie zo str. 1

,,Hliny je tam stále dosť, hádam na 50
rokov. Mohlo sa vyrábať ďalej. Ten závod
si to zaslúžil, nehovoriac o približne 50
robotníkoch, ktorí tam, vrátane brigádnikov, pracovali.“ Za jeho riaditeľovania
sa tehelňa dopracovala k zisku a preto je
podľa neho veľká škoda, že výroba v nej
bola zastavená. V súčasnosti však už navrhovateľ celého zámeru spoločnosť J&T
Global môže pokojne konštatovať: ,,Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k revitalizácii zdevastovaného a opusteného
územia.“ Potrebné bude vyrúbať takmer
300 stromov, po dokončení výstavby sa
plánuje okolie sadovnícky upraviť.
Keď fabriku získali finančníci zo spoločnosti J&T, výrobu v nej zastavili, a podľa
J. Mravca priestory prenajali na iné účely.
Dostali sa k lukratívnym pozemkom, na
ktorých sú potiahnuté všetky inžinierske
siete.
Územie, na ktorom tehelňa stála, však
v súčasnosti začalo písať novú históriu.
V dvoch etapách tam vyrastie obytný súbor Senec – Tehelňa (na obr.) s približne
500 bytovými jednotkami, keď s ukončením výstavby, ktorá má predpokladané

investičné náklady zhruba 940 miliónov
korún, sa rátalo v októbri 2007.
Na celkovej ploche pozemku viac ako 66-tisíc metrov štvorcových sú navrhnuté

obytné domy, rodinné domy, ubytovňa,
obchody, podzemné garáže aj nadzemné
parkoviská. Uvažuje sa aj o rekreačnej
zóne.
Eva Lauková

Obytný súbor Senec – Tehelňa
• Postaví sa takmer 500 bytov, rodinné
domy, ubytovňa, obchody
• K dispozícii má byť okolo 706 parkovacích miest, z toho 299 v podzemných
garážach
• V areáli bude viac ako 2-tisíc metrov
štvorcových predajných a prenajímateľných priestorov
• Plocha pozemku má viac ako 66-tisíc
metrov štvorcových
• Celkové predpokladané investičné
náklady sú približne 940 miliónov korún
• Vyrúbe sa takmer 300 stromov
• V tejto lokalite sa vyskytuje aj chránené vtáctvo
Výrobu tehliarskych výrobkov v Senci ukončili 30. júla 1997.

Tehelná ulica: Nová kanalizácia aj zaplátané diery

K. Czére, vedúci odd. výstavby MÚ

Obyvatelia Tehelnej ulice,
ktorá priam kričí po zaplátaní dier a celkovej rekonštrukcii, si môžu vydychnúť:
Konečne! Na základe požiadaviek Mestského úradu
(MÚ) v Senci má Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a. s., v prvom
polroku tohto roku začať

s rekonštrukciou splaškovej
kanalizácie s celkovou dĺžkou asi 290 metrov. Súčasne
sa tam položí aj nové vodovodné potrubie. Ako uviedol
vedúci oddelenia výstavby
MÚ Karol Czére (na obr.),
následne v druhom polroku
tohto roka sa mesto pustí
do rekonštrukcie povrchu

vozovky Tehelnej ulice, bodkou bude položenie asfaltového koberca.
V súčasnosti má investičný
plán BVS (vrátane rekonštrukcie kanalizácie a vodovodného potrubia na Tehelnej ulici v Senci) schváliť
valné zhromaždenie BVS.
(el)
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Strecha kostola je ohrozená
Strecha
rímsko-katolíckeho
kostola
bola naposledy obnovená v roku 1955,
má teda už viac ako 50 rokov. Odvtedy
boli vykonávané len nevyhnutné drobné
opravy.
Vzhľadom na stav strechy kostola, ktorá hlavne v sanktuáriu napriek viacerým
opravám už silnejšie zateká, farský úrad
sa rozhodol zorganizovať opravu strechy.
Opravu však nie je možné zrealizovať
zo zbierok veriacich, pretože odborníci
odhadli výšku predpokladaných nákladov na 2,5 až 3 milióny korún. Ak by sa
mali vykryť náklady, spojené s prevádzkou kostola, farského úradu a pastoračného centra, muselo by sa na opravu šetriť zo zbierok veriacich najmenej 20 rokov.
Za tento čas by sa strecha prepadla…
Budova kostola nie je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok, a preto nie je
možné žiadať štátnu finančnú pomoc na
opravu strechy. Preto sa táto oprava dá
zrealizovať za rok-dva – ale len s pomocou sponzorských darov a príspevkov.
Dekan – správca farnosti Mgr. Viliam Michalovič v tejto súvislosti vraví:
,,Počítame s pomocou mesta Senec
a jeho predstaviteľov, poslancov, podnikateľov a ostatných občanov, ktorí, tak,
ako aj doteraz, pomôžu v tejto vážnej
situácii. Radi by sme požiadali sponzorov v meste Senec a v širšom okolí podporiť túto myšlienku - bude treba vymeniť
všetky drevené laty a škridle. Na opravu
je možné prispieť aj drevom a škridlami.
Preto aj touto cestou chceme poprosiť

sponzorov bez rozdielu náboženstva,
národnosti, spoločenskej a politickej
orientácie na záchranu tohto historického
kostola, ktorý bol pôvodne postavený už
v štrnástom storočí. Za nezištnú pomoc v
mene farského úradu vopred ďakujeme.“
Oprava sa plánuje na koniec leta budúceho roka 2007. Kým nebude opravená
strecha, nie je možné kostol vymaľo-

Strecha rímsko-katolíckeho kostola je
už v dezolátnom stave, na viacerých
miestach cez ňu zateká. Jej oprava sa
odhaduje až na tri milióny korún, ktoré však bez pomoci sponzorov nie je
možné získať.

Veszélyben van templomunk tetőszerkezetá
A római katolikus templom
tetőszerkezete 1955-ben volt
utoljára felújítva, tehát több,
mint 50 éves. Azóta csak kisebb javításokat végeztek rajta.
Tekintettel a tető állapotára,
amely főleg a szentélyben az
állandó javítgatások ellenére
is erősen becsurog, a plébánia hivatal magára vállalta a
tető javításának megszervezését. Ezt a tetőjavítást nem
lehet a hívők gyűjtéseiből
kifinanszírozni, mert a szakemberek a javítás költségeit minimálisan 2,5 – 3
millió koronára becsülik. Ha
a gyűjtésekből fenn kell tartani a templomot, plébániát,
pasztorációs központot és az
üzemeltetésüket, akkor nagyjából a mai gyűjtésekből származó bevételek mellett legalább húsz évig kellene erősen
takarékoskodni. Ez idő alatt a

tető beomlik.
A 14. században épült templom nincs feltüntetve a
műemlékek
jegyzékében,
ezért állami támogatás nem
igényelhető a tetőjavításra.
Így a tető csak egy-két év alatt
hozható rendbe szponzorok
és adományozók segítségével.
Mgr. Viliam Michalovič esperes-plébános ezzel kapcsolatban ezt mondja: „Számítunk a
város, valamint elöljáróinak és
képviselőinek a segítségére,
hasonlóan a város és szélesebb környéke vállalkozóinak,
szervezeteinek és polgárainak
a segítségére, akik mint eddig
is, segítenek ebben a komoly helyzetben. Szeretnénk
erre felkérni a szponzorokat
- az összes cseréplecet és
cserepet ki kell cserélni. A
javításhoz fával, cseréppel is

vať, čo je taktiež veľmi aktuálne.
Číslo bankového účtu, na ktorý je možné
posielať finančnú pomoc. 8603690/5200,
OTP banka. Tento účet bol zriadený len
za týmto účelom. Je možné prispieť aj
2 % z dane fyzických a právnických osôb
cez Združenie Senec a okolie, IČO:
36068861, čo treba uviesť v daňovom
priznaní.
(km)

hozzá lehet járulni.
Ezúton is tisztelettel felkérjük
a szponzorokat, vallásukra,
nemzetiségükre, társadalmi
és politikai beállítottságukra
való tekintet nélkül, hogy segítsenek ennek a történelmi
templomépületnek a megmentésében. Az önzetlen segítséget előre is köszönjük.“
A nagyjavítás 2007 nyárvégére van tervezve. Addig,
míg nincs a tető megjavítva,
nem lehet a templomot kifesteni sem, pedig már ez is
nagyon ráférne.
A bankszámla, amelyet erre
a célra létrehoztunk, a következő: 8603690/5200 OTP
Banka. Lehetséges a természetes és jogi személyek adója
2%-os részének a felajánlása
is a Združenie Senec a okolie, IČO: 36068861 feltüntetésével az adóbevallásban.

VETERINÁRNA ORDINÁCIA
UTZ – ZUBY, SONOGRAFIA, CYTOLÓGIA,
KOPROLÓGIA, ENDOKRINOLÓGIA,
LABOR. DIAGNOSTIKA, UROLÓGIA,
CHIRURGIA, DERMATOLÓGIA,
INTERNÁ MEDICÍNA, GYNEKOLÓGIA

Nové služby pre vašich miláčikov,
chovateľské potreby.
Psí salón - 0908 702636
So - Ne bez príplatku

MVDr. Denisa Fehérová
SNP 19, Senec
OBJEDNÁVKY:
PO-NE: 0903 677 703
SO-NE: bez príplatku

Učiteľka MŠ opatrí vaše dieťa
s láskou a trpezlivo.
Daniela Žampárová, SNP 35
tel.: 4592 7802
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Šaliansky Maťko
Okresné kolo súťaže v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko J. C.
Hronského sa konalo 25. januára v ZUŠ.
Poslaním súťaže je oživiť medzi deťmi
zvukovú podobu slovenských povestí,
ktoré sú literárnym bohatstvom našich
predkov. V Senci ju už po 13-krát organizoval MO Matice slovenskej, Školský
úrad mesta Senec a ZUŠ. Hlavným organizátorom na Slovensku je MO Matice slovenskej v Šali.
Víťazi:
1. kategória (žiaci 2. a 3. roč. ZŠ): Ivana Lukáčová zo ZŠ J. G. Tajovského
v Senci
2. kategória (žiaci 4. a 5. roč. ZŠ) Stela
Manyová zo ZŠ J. G. Tajovského v Senci
3. kategória (žiaci 6. a 7. roč. ZŠ) Ivana
Hegedüsová zo ZŠ v Blatnom
(H.Č.)

Okresné kolá olympiád
a postupových súťaží
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 11. januára na ZŠ Mlynská
50 v Senci. Zo zúčastnených piatich škôl
v kategórii 1A, 1B a 1C súťažilo 15 žiakov.
Poradie:
1A
1. Árpád Tóth, ZŠ A. M. Szencziho, Senec
2. Jana Katonová, ZŠ Mlynská, Senec
3. Linda Tóthová, ZŠ Mlynská, Senec
1B
1. Mária Nagyová, ZŠ s VJM Tomášov
2. Nika Kovácsová, ZŠ J.G.Tajovského, Senec
3. Tomáš Tóth, ZŠ A. M. Szencziho, Senec
1C
1. Veronika Horváthová, ZŠ Mlynská, Senec
2. Róbert Russel, ZŠ M.R.Štefánika, Ivanka
pri Dunaji
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
sa konalo 18. januára na ZŠ Mlynská 50
v
Senci. Na súťaži sa zúčastnilo 20 žiakov zo
siedmich škôl.
Poradie:
1A
1. Marco Bodnár, ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka
pri Dunaji
2. Tomáš Csápai, ZŠ J.G.Tajovského, Senec
3. Marek Jasaň, ZŠ J. G. Tajovského, Senec
1B
1. Tereza Vitázková, ZŠ M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji
2. Adriena Pitelková, ZŠ M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji
3. Miroslav Uram, ZŠ J.G.Tajovského, Senec
1. C
1. Juraj Velazquez, ZŠ J.G.Tajovského, Senec
2. Branislav Korbel, ZŠ Mlynská, Senec
(MŠÚ)
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Vandali na ihrisku
Nedávno bolo odovzdané do užívania minifutbalové ihrisko s umelým trávnikom
a osvetlením na Športovej ul. v Senci a už
sa naň podpísali vandali. Ihrisko bolo vybudované na základe projektu, ktorý sme vypracovali na Gymnáziu A. Bernoláka (GAB)
po výzve Slovenského futbalového zväzu, s nákladom takmer dva milióny korún.
Z toho na priamych finančných nákladoch
1,2 mil. Sk sa podieľal SFZ, UEFA, MŠ SR,
mesto Senec a Rodičovské združenie pri
GAB Senec. Zvyšnú sumu investovali mnohí sponzori formou stavebných prác, dodaním materiálu, zapožičaním technických
prostriedkov či skladových priestorov. Komponenty ihriska pochádzajú zo zahraničia –
umelý trávnik z Belgicka, mantinely, bránky
a osvetlenie z Nórska. Preto už odcudzené
časti nie je možné dokúpiť.
Na základe oprávnených sťažností majiteľov priľahlých záhrad sme ihrisko oplotili
a nakoniec aj uzatvorili z viacerých dôvodov, najmä však preto, aby sme zabránili
pokračovaniu vandalizmu. Ihrisko otvoríme
len v čase, keď tam bude zabezpečený dozor osobou, ktorá dohliadne aj na to, aby
sa na trávnik nevstupovalo v kopačkách
so štupľami. Výrobca predpisuje výhradne
obuv označenú ako Sporting shoes for artificial pitch. Nemenej závažným dôvodom
je bezpečnosť športujúcich detí a mládeže.
Dozorujúci správca v prípade úrazu poskytne, resp. zabezpečí pomoc alebo ošetrenie.
Oplotenie nás stálo ďalších 180-tisíc korún
a už krátko po jeho dokončení nám vandali
na ňom spôsobili značnú škodu.
Celý športový areál vrátane telocvične je
majetkom Bratislavského samosprávneho
kraja v správe GAB Senec. Chceme, aby
v mimo vyučovacích hodinách slúžil aj širokej verejnosti a mládežníckym družstvám
futbalových klubov na tréningy pod vedením trénerov.
Tak ako do každého objektu sa vchádza
dverami alebo bránkou, malo by to platiť aj o tomto areáli a športuchtivá verejnosť by mala prípadné uzamknutie areálu

rešpektovať. Areál budeme otvárať pre
verejnosť v rámci našich prevádzkových
možností a z dôvodov uvedených vyššie.
Malo by byť samozrejmosťou, že do tohto
areálu nemožno vodiť psy, nesmie sa manipulovať s otvoreným ohňom, so zbraňami
a pod. Keďže je to školský objekt, na základe zákona o ochrane nefajčiarov nemožno
v týchto priestoroch fajčiť. Až sa všetci naučíme šetriť a účelne využívať súčasný areál,
bude možné v budúcnosti realizovať plány
na jeho dobudovanie: šatne a tribúnku pri
minifutbalovom ihrisku, bežecký ovál, doskočisko, plochu pre technické ľahkoatletické disciplíny a vybudovanie ďalších umelohmotných ihrísk na terajšom asfaltovom

Zničené oplotenie ihriska

hádzanárskom ihrisku.
Len vtedy sa nájdu finančné prostriedky či
už u vlastníka alebo sponzorov, keď pominú predpoklady ničenia investícií. Verím,
že deti a mládež, ktorí to so športom či už
organizovaným alebo len masovým rekreačným myslia vážne, sami budú upozorňovať záškodníkov a vandalov na nevhodnosť
a neprípustnosť ich správania. Nedovoľme
ničiť to málo športových plôch a zariadení, ktoré máme v našom rozrastajúcom sa
meste. Aj tento areál by sa mohol v blízkej
budúcnosti stať miestom športu, relaxu
a oddychu.
RNDr. Jozef Radzo
riaditeľ GAB Senec

Vzácny projekt komorných koncertov
Vďaka umeleckej i manažérskej iniciatíve
riaditeľa Základnej umeleckej školy v Senci
Mgr. art. Gabriela Škriečka a jeho pedagogického tímu vzniká vzácny projekt komorných koncertov na pôde tejto školy.
Prvý sa uskutočnil 7. februára, vystúpili na
ňom tri nádejné mladé umelkyne, bývalé
žiačky tejto školy. Program bol zostavený
zo skladieb Bacha, Chopina, Mozarta, Mendelssohna Bartholdyho, Liszta a dvoch maďarských skladateľov (Sugar Resző a Viski
Janos).
Zuzana Szabó, dnes už absolventka VŠMU
– odbor spev u prof. Bandovej, zaspievala
Bachovu áriu zo svadobnej kantáty, ďalej

Mozartovu koncertnú áriu ,,Chi sa, Chi sa“
a dve emotívne zaspievané piesne.
Michaela Škriečková, poslucháčka Univerzity v Grazi – odbor violončelo, si vybrala
Chopinovu transkripciu ,,Brilantnej polonézy“ pre violončelo a klavír. V skladbe Mendelssohna Bartholdyho ,,Pieseň bez slov“
sa zaskvel jej krásny tón a prednes.
Petra Mazúchová, poslucháčka klavírneho
oddelenia na VŠMU, sa zaskvela v dvoch
skladbách. Najprv v Chopinovej ,,Balada
As dur“, no v ,,Paganinskej etude Es dur“
od Liszta naplno odhalila svoje umelecké
schopnosti v technike a prednese.
Mgr. art. Zdeněk Macháček, dirigent

VŠIMLI SME SI
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Slovenská pošta, a. s., hazarduje s dôverou aj so zdravím ľudí, ktorí sa jej skladajú na zisky

Strašidlo na seneckom námestí
Už v minulosti bola predmetom nespokojnosti občanov mesta budova pošty
a úroveň poskytovania poštových služieb
v meste Senec. Musím však skonštatovať,
že k žiadnemu zlepšeniu nedošlo, naopak,
napriek neustálemu zvyšovaniu cien poštových služieb je budova pošty na hranici
používateľnosti a svojou kapacitou, vybavenosťou aj vzhľadom absolútne nepostačuje
súčasným potrebám mesta.
Pri priehradkách sú nekonečné zástupy
ľudí najmä v čase výplatných termínov, vydýchaný špinavý priestor znepríjemňuje
pracovné prostredie zamestnancov pošty,
ktorí tiež právom kritizujú nevyhovujúce pomery na pracovisku. V takýchto priestoroch
dokonca banková inštitúcia, akou je Poštová banka, a. s., ponúka svoje služby, kde
klienti sa tlačia pred priehradkou bez možnosti rešpektovania potrebného bezpečného odstupu.
Úroveň poskytovania týchto služieb na
seneckej pošte v porovnaní s podobnými

Zamrežovaná nevzhľadná budova pošty je
päsťou na oko rozvíjajúceho sa Senca.

Hendikepovaných nosia na pošte na rukách. Chýba bezbariérový vstup, za vstupnými
dverami sú ďalšie schody.

okresnými mestami asi nemá na Slovensku
páru. (Veď aj v reklame beží „v Hornej Maríkovej, Dolnej ...“ atď., však to poznáte?!)
V letných mesiacoch sa zahraniční turisti
pri vstupe do budovy pošty nedôverčivo
obzerajú, či sú naozaj na pošte, lebo im pripomína asi niečo iné. Je hanbou Slovenskej
pošty, Poštovej banky, ale aj mesta, teda
nás všetkých.
Pritom pošty patrili v minulosti, už v časoch
Rakúsko-Uhorska, vždy medzi dominantné
stavby miest aj obcí.
Výstavba novej budovy bola aktuálna už
koncom 80. rokov, prebiehala projektová
príprava stavby, ktorá bola neskôr zastavená. Budova seneckej pošty sa odvtedy len
udržuje v takom stave, v ako je dnes.
Prísľuby zo strany Slovenskej pošty možno
dočasne utíšili kritiku zo strany občanov,
verejných i štátnych orgánov, ako aj podnikateľskej obce.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
v decembri 2004 poverilo primátora mesta

vstúpiť do rokovania s riaditeľstvom Slovenskej pošty vo veci skvalitnenia a rozšírenia
jej služieb v meste. Podľa posledných informácií k rokovaniam o rekonštrukcii jestvujúcej pošty a o otvorení novej prevádzky
v prenajatých priestoroch došlo, ale zatiaľ
bez konkrétneho výsledku. Znamená to asi
toľko, že v najbližšom období, t. j. do letnej
sezóny 2006 a blížiacich sa komunálnych
volieb, k výraznému zlepšeniu nedôjde.
Alebo sa mýlim...?
Vyslovujem preto presvedčenie, že výkonný manažment Slovenskej pošty si je vedomý týchto nedostatkov, preto neostane
pri sľuboch nekompetentných zástupcov
a prioritne zaradí do svojho investičného
plánu rekonštrukciu budovy pošty, ako aj
rozšírenie svojich služieb do iných priestorov v meste. Poslanci MsZ a volení predstavitelia mesta budú v tejto ich snahe maximálne nápomocní.
Ing. Ján Winkler
nezávislý poslanec MsZ

Plesne, potkany aj nebezpečná elektrina
Na zisky Slovenskej pošty sa
skladajú všetci, pretože ceny
jej služieb neustále rastú.
Občania právom čakajú, že táto
štátna akciovka si ich ako zákazníkov bude ctiť. V súvislosti
s budovou pošty v Senci – jej
nekultúrnou úrovňou, je to však
ako s hádzaním hrachu na stenu. Niekto z predstaviteľov Slovenskej pošty si občas nasype
na hlavu trochu popola, sľúbi
nápravu, prípadne navrhne riešenie. A tak to ide dokoliečka.

Turisti registrujú toto predhistorické čudo. A pritom nevidia
to, o čom už medzi Senčanmi
kolujú priam legendy: potkany
na dvore, nie tak dávno podoprený strop, aby nespadol...,
praskliny v múroch, cez ktoré
prestrčíte ruku, plesne. Keď
prší, voda zurčí aj na elektrické
rozvody, podkladajú sa vedrá,
hendikepovaných tu ,,nosia na
rukách“. Chýba totiž bezbariérový vstup. Čakajú predstavitelia Slovenskej pošty, kým ne-

dôjde k nešťastiu?
Nedávno sa na pošte opäť objavili odborníci. Poobzerali si ju,
pokrútili hlavami a skonštatovali, že je to katastrofa a na jej
rekonštrukciu by bolo potrebných približne desať miliónov.
Žiadne tri milióny, ako sa dovtedy vravelo. Pritom mesto má
záujem vyjsť Slovenskej pošte
v ústrety, na stavbu novej pošty
ponúka pozemok za korunu.
Ing. Csaba Urban, vedúci odboru poštových technológií z

Regionálneho poštového centra v Dunajskej Strede, pod ktoré senecká pošta patrí, vraví,
že nadriadeným navrhne jednoznačné riešenie – postaviť
v Senci novú budovu pošty.
On odporučí, páni z ústredia
(možno) rozhodnú a výstavbu
schvália.
Čas uteká a pošta chátra ďalej.
Senec začne čochvíľa rekonštruovať námestie. Jeho novú
podobu bude hyzdiť budova
pošty.
(el)

ŠKOLY
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Dobrý štart prváčika výrazne ovplyvňuje jeho prospech počas celej školskej dochádzky

Vytrvalosť a svedomitosť sú dôležitejšie
Je začiatok nového roka, ktorý
je sprevádzaný okrem iného
zápismi detí do prvého ročníka
základných škôl.
Dobrý štart významne ovplyvňuje prospech dieťaťa počas
celej školskej dochádzky. Preto
je dôležité, aby bolo na zaškolenie dobre pripravené, aby bez
výraznejších ťažkostí zvládalo
nároky školy.
Mnohí rodičia dieťa učia písmenká, počítanie, básničky,
zapisujú ho na rôzne športové
alebo umelecké prípravky, učia
ho cudzie jazyky. No oveľa dôležitejšie je pripraviť dieťa na
pravidelnú samostatnú prácu,
vychovávať ho k pocitu zodpovednosti, k tomu, aby dokázalo oddialiť nejaký svoj pôžitok
alebo radosť. Aby znieslo neúspech alebo zlyhanie, vedelo
sa podriadiť autorite a zvládlo
vykanie, pozdravenie, poprosenie, poďakovanie. Vytrvalosť
a svedomitosť sú žiaducejšie,
ako ovládanie základných tenisových úderov či tanečných
prvkov.
Deti sú pripravované na prácu
v škole v materských školách –
každý predškolák by mal aspoň
posledný rok pred zaškolením
navštevovať materskú školu.
V nej sa rozvíjajú všetky uvedené vlastnosti, pracovné zruč-

nosti a psychické schopnosti.
Napriek intenzívnej a zodpovednej výchove v rodine nedozrievajú všetky deti rovnako.
Niektoré nie sú k 1. septembru
dostatočne zrelé (čo neznamená, že sú menej múdre alebo dokonca hlúpe). Sú aj také
deti, ktoré dozrievajú skôr, hoci

ich fyzický vek ešte nedosiahol
hranicu šiestich rokov. Učiteľky
materských škôl dokážu porovnať dozrievanie detí a tam, kde
dieťa ešte potrebuje čas, odporučia rodičom návštevu psychológa, ktorý by mal posúdiť
zrelosť dieťaťa. Tie deti, ktoré
materskú školu nenavštevujú,

Mama, ja nechcem...
Aj také slová odzneli v triede, v ktorej prvýkrát v živote sedel aj krásny
okatý chlapček. Odmietal školu? Určite nie, veď ešte nevedel, čo ho
v nej čaká. O pár mesiacov sa bude určite tešiť na svojich spolužiakov.
Aj na tých, ktorí boli pri zápise smelší, nebáli sa zaspievať, ani povedať
básničku. Vďaka dobrej príprave v materskej škole a svojim rodičom
nemali problémy s farbami, rôznymi útvarmi, rovnými čiarami. Nezľakli
sa ani cudzích slov.
Zápis do 1. ročníka na ZŠ J. G. Tajovského sa uskutočnil 8.2.2006. Zapísať sa prišlo 112 budúcich prvákov v sprievode svojich rodičov, ktorí
mali možnosť porozprávať sa so školskou psychologičkou a riaditeľkou
MŠ a zvážiť prípadný odklad školskej dochádzky.
Želáme našim budúci prvákom, aby sa im darilo.
Mgr. Božena Venerčanová - riaditeľka ZŠ J.G.Tajovského

by rozhodne mali navštíviť odborníka – psychológa, aby posúdil zrelosť dieťaťa a navrhol
jeho zaškolenie alebo odklad
školskej dochádzky o jeden
rok. Zaškolenie nezrelého dieťaťa je rovnako nevhodné, ako
nezaškolenie zrelého dieťaťa –
v ďalšom vzdelávaní spôsobuje
hlavne deťom veľké problémy a
trápenie. Dieťa sa nemá stať nástrojom, ktorým si rodič môže
plniť svoje vlastné ambície.
Vyžaduje starostlivosť a lásku,
pochopenie a prijatie všetkými
dospelými.
Pedagogicko-psychologická
poradňa v Senci, ktorá sídli na
Lichnerovej ulici č. 61, vykonáva
všetky svoje aktivity bezplatne.
Na využitie jej služieb netreba
žiadne odporúčanie – stačí sa
telefonicky prihlásiť (č. tel. 4592
6708) alebo prísť osobne a objednať si buď psychologické
vyšetrenie alebo poradenstvo
pri výchovnom postupe a vzdelávaní. Rodičia budúcich prváčikov sa s odbornými pracovníkmi poradne môžu stretnúť už pri
zápisoch detí na škole.
Všetkým budúcim prvákom a
ich rodičom prajeme, aby škola
pre nich nebola stresom, ale inštitúciou, kde sa cítia spokojné.
PhDr. Kornélia Döményová
psychologička

V karnevalovom rytme: Pipi, čarodejník, aj ružové prasiatko
Polročné prázdniny pre deti
zo Školského klubu detí pri ZŠ
J. G. Tajovského sa už tradične

nesú v pravom karnevalovom
duchu, ktorý je odmenou za
ich polročnú prácu. Veď mnohí

z maličkých žiakov trávia v škole a školskom klube takmer celý
deň, podobne ako ich rodičia
v práci.
Na rýchlejšie ubiehanie času
v popoludňajších hodinách
majú svoje vychovávateľky,
ktoré pre nich pripravujú zaujímaný program a rôzne akcie.
Aj v piatok 3. februára už od
skorých ranných hodín prichádzali deti do školského klubu,
niektoré už oblečené v maskách, iné s igelitkami.
Školskú jedáleň, kde už čakali
prestreté stoly s občerstvením
a ujo DJ s obľúbenými hitmi
našich a zahraničných interpretov, zaplavili masky od výmyslu
sveta.
Tanec sa striedal s progra-

mom detí z tanečného krúžku
a žrebovaním tomboly. V tanci
sa krútili Červená čiapočka,
princezné, Pipi dlhá pančucha,
čarodejník či zdravotná sestrička a mnohé iné masky. Úžasné
bolo aj ružové prasiatko s typickým rypáčikom. Vychovávateľky vyhodnotili najkrajšie masky
a všetky deti odmenili.
Odmenou pre vychovávateľky
zase boli šťastné a spokojné
tváričky detí.
Vďaka za pekné popoludnie
patrí vedeniu školy a všetkým
rodičom, ktorí prispeli aj sponzorsky, či pomohli iným spôsobom pri organizovaní nielen
tejto, ale aj ďalších akcií.
Vedúca ŠKD
Ľubica Šimoničová
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Podnikatelia pomáhajú v núdzi
Jedinou organizáciou, ktorá mestu Senec dáva a nič
nepýta je Spolok seneckých
podnikateľov (SSP). Za posledné dva roky rozdelil viac

ako 200-tisíc korún, ďalšími
financiami prispeli jeho jednotliví členovia. Na získavania
peňazí využíva rôzne už známe podujatia.

Na plese seneckých podnikateľov hrala skupina Club 84, spieval
spevák Lobo. Tombola bola bohatá, výťažok z nej pôjde pre tých,
ktorí to najviac potrebujú.

Prezidentom spolku je Štefan
Kolát, ktorý je vo funkcii už
tretí rok. Aké je poslanie tohto
spolku? Tibor Labuda zo SSP
vraví, že finančne podporujú
rôzne aktivity v oblasti kultúry
a športu, pomáhajú deťom,
dôchodcom či telesne postihnutým. ,,Akcií v meste je veľa,
snažíme sa pomáhať tam, kde
to najviac treba. Balíčkami
sme na Mikuláša či Vianoce
potešili deti, resp. dôchodcov, podporili sme združenie
Betánia, športové kluby, školy. Finančne sme prispeli na
obnovenie oltára v rímsko-katolíckom kostole, ale aj trom
rodinám s telesne postihnutými deťmi.“ Snažia sa, aby
rozdeľovanie financií bolo čo
najadresnejšie, v tomto roku
chcú podporiť predovšetkým
hendikepované deti a rodiny
v hmotnej núdzi.
,,V našom spolku je rodinná
atmosféra, chodíme spoločne
na rôzne podujatia. Dokáže-

Unikátny projekt sa rozbieha naplno
Pripájanie užívateľov na optickú sieť v Senci úspešne pokračuje. Firma e-Net už uzavrela približne dvesto zmlúv
a má ďalších tristo objednávok. Prakticky je zapojené už
celé centrum Senca, v súčasnosti sa pracuje na Lichnerovej ulici a rozhoduje sa,
ktorá ďalšia lokalita sa bude
realizovať. Väčšina obyvateľov
ústretovo spolupracuje, nájdu
sa však aj ľudia, ktorí ostatných obmedzujú a bránia im
tak v získaní služieb vysokej
kvality.
V súčasnosti prebieha zdarma
skúšobná prevádzka, pričom
niekedy je potrebné prelaďovať programy na kanáloch,
aby kvalita bola stopercentná.
Služby sa budú účtovať až od
marca.
Tak ako spoločnosť e-Net sľúbila, prvých sto zákazníkov
má služby mesiac zdarma
a nielen to, v praxi poskytuje
užívateľom, ktorí sú pripojení,
všetky služby bezplatne bez
ohľadu na to, aký balík si objednali. To znamená, že všetci
účastníci „testovacej prevádz-

ky“ sa dostanú k takým hodnotným programom, ako je
Discovery Channel, Animal
Planet či Film+, ktoré v iných
sieťach nie je možné sledovať.
Hlavne Film+ poteší milovní-

kov filmov všetkých žánrov,
ktorí si neželajú byť rušení reklamami počas filmov. Avšak
senecká metropolitná sieť má
prichystaných pre užívateľov
mnoho zaujímavých služieb,
ktoré nebudú dostupné inde.
Výkonný riaditeľ firmy e-Net
Tomáš Juríček: ,,Ak majú
obyvatelia Senca nejaké pripomienky alebo otázky, radi
na ne odpovieme aj prostredníctvom mestských novín
Senčan. Môžu ich posielať
mailom, resp. písomne. Vyhneme sa tak nedorozumeniam, ktoré väčšinou vyplýva-

jú z neinformovanosti.“
Unikátny projekt Metropolitná
optická sieť, ktorý sa v Senci
realizuje a zaradí ho medzi
najprogresívnejšie mestá na
Slovensku, prinesie užívateľom neporovnateľne kvalitnú
a cenovo výhodnú káblovú televíziu (napr. pre deti rozprávky v slovenčine, nemčine aj
angličtine, dospelých poteší
Film+), lacný a rýchly internet,
v rámci siete je možné pripojiť
telefón, bezpečnostný kamerový systém, rozhlas atď. Sieť
disponuje takou kapacitou,
ktorá v budúcnosti neraz prekvapí typom a kvalitou poskytovaných služieb.
Podrobné informácie o tomto projekte – jeho unikátnosti
a výhodách prinesieme v marcovom čísle Senčana.
Projekt je určený výhradne
obyvateľom Senca, ktorí sa
môžu informovať osobne na
Lichnerovej č.48 (vedľa Tatrabanky), mailom info@e-net.sk
alebo telefonicky na 02/4564
66 25 každý pracovný deň od
9.00 - 17.00 a v sobotu od 9.00
- 12.00
(el)

Tibor Labuda

me sa zabaviť, ale aj pomôcť
tým, ktorí to najviac potrebujú,“ vraví T. Labuda. Financie
sa spolku darí získavať organizovaním Plesu podnikateľov, alebo súťažou vo varení
gulášu. V tomto roku pribudne
ďalšia akcia – tenisový turnaj
o putovný pohár.
T. Labudu teší, že o členstvo
v SSP majú čoraz väčší záujem
mladí ľudia. ,,Bolo to badateľné aj na plese. Aj touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí nám pri jeho
organizácii pomohli.“ (r)

Cena vody
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví schválil pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť,
a.s., na rok 2006 tieto ceny za:
- vodné 23 Sk/m3 (s DPH
27,37) - výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
pre všetkých odberateľov
- stočné 22,60 Sk/m3 (s DPH
26,89) - odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov
-distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné
vodárenské spoločnosti 18 Sk/
m3 (s DPH 21,42)
Ceny sa použijú, ak je množstvo dodanej pitnej vody
a množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody určené
meradlom, až po vykonaní prvého odpočtu meradiel od nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia. Do vykonania
odpočtu meradiel sa použijú
ceny určené pre predchádzajúce obdobie. Pri znížení cien
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa ceny určené
v cenovom rozhodnutí použijú
najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia, t. j. od 1. januára 2006.
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Najlepšia svetová juniorka v pretláčaní cibrí techniku, jej doménou je sila. Veď trénuje s chalanmi!

Miluje sladkosti, soul a Boha
Vlani si Lucia Debnárová povedala,
že ak konečne na
súťažiach neprerazí a nevyhrá svetový
šampionát,
skončí. Veď viac
ako tri roky maká
o dušu. Ovocie jej
úsilia sa dostavilo,
v decembri na majstrovstvách sveta
v Tokiu získala ako
juniorka dokonca
dve zlaté - súperky
zdolala ľavačkou aj
pravačkou. Zamyslí sa: ,,Hm, keby sa
mi to nepodarilo,
Takto sa Lucia tešila
asi
by som aj tak
z prvého víťazstva
neskončila. Je to
v živote.
moja srdcová záležitosť. A tento šport je o trpezlivosti.“
Medaily má v škatuli, množstvo ocenení
- pohárov v obývačkovej stene. Sama sa

charakterizuje: ,,Som tvrdohlavá, húževnatá. No stále mám čo zlepšovať.“
Minulý rok v novembri mala len osemnásť, svoju budúcnosť spája s armwrestlingom, s jeho profesionálnou podobou.
Za veľa vďačí otcovi. ,,Je to jeho zásluha,
že sa mi darí, má na mňa vždy čas a výborne pečie zákusky.“ Nedopustí však
ani na mamu, ktorá jej vyvára podľa chuti.
Hoci - chcela z nej mať tanečníčku.
Zatiaľ súťažila v hmotnosti do 60 kilogramov, vraj ešte také tri roky a bude môcť
útočiť aj na postavenie najlepších Rusiek.
Musí však pribrať. ,,Milujem sladkosti, zatiaľ s váhou problémy nemám, ale Vianoce, to boli pre mňa hody.“
Lucia vraví, že technika je v armwrestlingu veľmi dôležitá. Pri súťaži však treba
vedieť vystihnúť štart - keď zaznie očakávané GO! ,,Stále na technike pracujem,
no mojou doménou je sila.“
Posilňovať začínala s prázdnou pätnásťkilogramovou tyčou, dnes zvládne v tlaku
v ľahu 60 kilogramov, v nadhode 58. Pod
stromček dostala dve posilňovacie tyče.

Bola nadšená... A ako zvláda súťaže psychicky? ,,Otec ma dokáže vyhecovať,
vtedy vyhrávam.“
Kedysi ju bavil tanec, predovšetkým hip-hop. ,,Bola som v ňom dobrá, ale armwrestling zvíťazil.“
Lucia je také (ne)obyčajné dievča. Rada
spí, počúva černošskú soulovú hudbu
a je silne veriaca. Študuje na Združenej
strednej škole v Senci, tento rok končí. Je
rodinný benjamín, má tri sestry a dvoch
bratov.
Eva Lauková

Pri pretláčaní je dôležitá technika a sila.
Lucia (vpravo) vraví, že je to hotová veda.

Senecký šport v centre záujmu

Detský motokros má zelenú
Vlani si seneckí pretekári Moto-klubu merali sily na medzinárodných majstrovstvách
Slovenska v motokrose, detskom motokrose, v endure a na pretekoch Malokarpatského pohára v motokrose. Výborné výsledky
v motokrose dosiahol senecký nezmar Igor
Podmanický, celkovo skončil štvrtý, v Štúrove
zvíťazil. Darilo sa aj Igorovi Podmanickému
ml., v Šenkviciach vyhral. Moto-klub v endure
a v country-crosse reprezentoval Ján Rohár.
Medzi amatérmi skončil celkovo ôsmy, najlepší výsledok dosiahol na pretekoch v country-crosse v Lovčici - obsadil štvrté miesto. Pre
budúcnosť tohto športu je dôležitý detský motokros. Atmosféru pretekov už zažívajú Janko
Rohár (na obr.) a Jarko Antalič.

Súčasnosť a budúcnosť seneckého športu boli témou januárového stretnutia, na
ktorom sa zúčastnili predstavitelia mesta,
mestskí poslanci, riaditelia škôl, zástupcovia športových klubov, ako aj občania.
Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné
najprv zhodnotiť súčasný stav športu, definovať problémy a načrtnúť riešenia.
Ako uviedol primátor Senca Karol Kvál,
v prípade, ak mesto získa neplánovaný
príjem z daní, zvýši prednostne finančnú
podporu na šport o 450-tisíc korún. Zdôraznil však, že so súčasným stavom nie je
spokojný a ,,športu je potrebné vytvárať
lepšie podmienky.“ Mesto má vypracované projekty na športovú halu za 96 milióNa halovom turnaji vo futbale,
ktorý senecký ŠK SFM usporiadal v pezinskej športovej hale,
sa už tradične zúčastnil mladší dorast ŠK SFM. Umiestnil sa
na štvrtom mieste, no podľa
trénera Ivana Kolembusa je
dôležité, že chlapci mali možnosť porovnať svoje kvality.
Pezinok zdolali 2:0, remizovali 1:1 s Dominom BA, prehrali
s ŠKP 0:4 a s Dúbravkou 0:1.
Lukáš Pomichal zo SFM sa stal
najlepším hráčom turnaja.
(r)

nov korún, ale zatiaľ má len 30 miliónov.
Čaká sa na výzvu štrukturálnych fondov
na tieto aktivity, aby mesto mohlo na ne
reagovať a využiť ich financie. O absencii športovej haly by mohli hovoriť viacerí,
napr. hádzanári z tohto dôvodu musia
zápasy hrať mimo mesta.
Na stretnutí rezonoval návrh, aby prioritou podpory bola mládež, čo zdôraznil aj
prednosta mestského úradu Henrich Polakovič. Dodal, že mesto sa snaží maximálne vychádzať v ústrety pri prenajímaní
telocviční športovcom.
Na ďalšom stretnutí na tému šport v Senci sa už bude hovoriť o konkrétnych riešeniach.
(el)
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Najlepší seneckí športovci žnú úspechy aj na európskych a svetových podujatiach

Najviac ocenení pre armwrestling

Lucia Debnárová (vľavo) mala vlani mimoriadne úspešnú sezónu.

Seneckí športovci šíria už tradične dobré
meno mesta, mnohí dosahujú obdivuhodné výsledky. Výborne reprezentujú nielen
doma, ale aj na európskych a svetových
podujatiach. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta, ktoré sa už pravidelne koná
v januári, je malou odmenou za veľké výkony. Medzi odovzdávajúcimi pamätné
plakety bol primátor mesta Karol Kvál, ale
aj futbalové legendy Alexander Vencel st.
a Jozef Barmoš, ako aj súčasný hráč Slovana Bratislava Peter Polgár.
Opäť najviac ocenení získali pretekári
v pretláčaní rúk. Armwrestling klub Senec sa dostal medzi tri najúspešnejšie
športové kolektívy a traja jeho pretekári
medzi desiatich najlepších jednotlivcov.
Veď z decembrových majstrovstiev svete
priviezla Lucia Debnárová dve zlaté medaily, úspechy žala na majstrovstvách Eu-

rópy, ale aj na domácich súťažiach. Ras- ria Trénerka roka, stala sa ňou Silvia Métislav Málek skončil na majstrovstvách szárošová, trénerka oceneného volejbasveta na výbornom šiestom mieste, zvíťa- lového družstva junioriek.
(el)
zil aj na majstrovstvách SR, rovnako ako
Peter Bálint.
Medzi najlepšími jednotlivcami sa ocitli
futbalisti ŠK SFM Senec Peter Futo (seniori) a talentovaný Maroš Polák (mládež), výborný šachista Dávid Varga,
ktorý okrem iného získal tretie miesto na
majstrovstvách Európskej únie, džudisti
reprezentanti – dvojičky Matej a Jakub
Čupkovci. Ďalej karatista Tomáš Pupkay, ktorý má medaily aj z majstrovstiev
sveta klubov a Norbert Baricza, úspešný
v Pretekoch všestrannosti.
Medzi najúspešnejšie športové kolektívy
sa zaradilo volejbalové juniorske družstvo dievčat, ktoré trénuje Silvia Mészárošová. V uplynulom súťažnom období Bratia Čupkovci vyhrali dorasteneckú ligu,
vyhralo II. ligu a postúpilo do najvyššej presadili sa aj medzinárodne.
súťaže. Dievčatá
sú zaradené do
Školského športového strediska pri
ZŠ Tajovského, sú
to žiačky ZŠ Tajovského a ZŠ na
Mlynskej ul. Niektoré už navštevujú
stredné školy.
Ocenenie dostali
aj žiaci ZŠ A. M.
Szenciho,
ktorí
v súťaži Mladý záchranár CO získali
2. miesto na medzinárodných majstrovstvách
Slovenska v Hronci.
Po prvý raz bola Zľava prezident ŠK SFM Senec Alexander Matlák a futbalové legenvyhlásená kategó- dy Alexander Vencel st. a Jozef Barmoš.

Akvabela Veronika v Brne piata
Senčanka Veronika Vrábelová (na obr.)
zažiarila v Českej republike na Memoriáli
Míly Heršálkovej v Brne. V kategórii žiačok
bola spomedzi Sloveniek najúspešnejšia,
keď obsadila piate miesto. Akvabely Športového klubu Aquatica zo Senca sa 21. januára po prvýkrát zúčastnili na pretekoch
v zahraničí. V povinných figúrach tu súťažili
pretekárky piatich českých a dvoch slovenských klubov.
Výsledky:
Žiačky A (26 pretekárok)
11-ročné a staršie: 5. Veronika Vrábelová

(Aquatica)
10-ročné a mladšie: 8. Sophia Noruláková
(Aquatica)
Žiačky B (43 pretekárok)
10- a 11- ročné: 11. Romana Gabrišková
(Aquatica)
9-ročné: 18. Nina Vrábelová (Aquatica)
Oznamujeme všetkým našim priaznivcom,
že Športový klub Aquatica bol zaradený
do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej
dane z príjmov. Ak ste sa ešte nerozhodli,
chceme vás poprosiť, aby ste ich poukázali
nášmu klubu.
Ivana Solymosyová
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Michal Lipták, Kristína Vargová, Tereza Augustínová, Lea Valašťanová, Simona Komžíková, Ondrej Straka, Viktor Slašťan, Patrícia
Chmelíková, Martina Borušovičová, Bruno
Baráni, Damián Fukas, Chiara Kmeťová

Manželstvo uzatvorili
Rastislav Drška – Lucia Špániková
Vendelín Tóth – Monika Jávorková
Szabolcs Matus – Lucia Jánosovitsová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Marta Herczogová (70), Margita Katonová
(70)

Klub dôchodcov
Irena Mačicová (75), Július Magyarics (75),
Marta Herzogová (70), Marta Gulášová (70)
Margita Katonová (70), Júlia Krechňáková
(65)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215 v Senci
Mária Širilová (50), Jozef Strihovský (60)

Navždy nás opustili
Arpád Matus (1933), Július Csöbök (1939), Eva
Babincová (1929), Marta Michaleková (1965),
Alžbeta Morvayová (1931), Irena Mányiová
(1920), Ľudmila Grujbarová (1934)
Päť rokov uplynulo 14. februára
2006 odvtedy, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka
a mamička Mária Gábrišová. Kto
ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina
Štyri roky uplynú 21. februára
2006, kedy nás navždy opustil
Karol Szabó vo veku 59 rokov.
S láskou na neho spomínajú milovaná manželka, dvaja synovia,
dve nevesty, vnúčatá Nikolka,
Lucinka, Annamária, Lukáško,
brat Ľudovít s rodinou a ostatná
rodina.
Dňa 23. januára 2006 nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, švagor a brat Alojz
Klásek. Odišiel bez rozlúčenia, a to veľmi bolí.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť. Smútiaca rodina
Prvé výročie úmrtia milovaného
Štefana Bordácsa si pripomíname 26. februára 2006. S láskou
na neho spomínajú manželka a
ostatná smútiaca rodina.

MESTSK É NOVIN Y

Program filmových predstavení a kultúrnych
podujatí na február 2006
KINO MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení je o 18. h.
13., 14. pondelok - utorok
PANENSTVO NA OBTIAŽ
Šesťnásťročná Bea je posledná panna v triede.
Ak sa nechce ďalej strápňovať, musia jej priateľky pomôcť nájsť vhodnú „obeť“, ktorá by ju
o panenstvo pripravila... Je to svižná komédia,
plná peripetií a dievčenských pôvabov.
Nórsko/Švédsko, MP 15, 83 min.
Valentínske vstupné: 50,-Sk
16., 17. štvrtok – piatok
DOMINO
Zábavná zmes drsnej akcie temného thrilleru,
ostrej komédie a nápaditých vizuálnych efektov. Film je voľne inšpirovaný životom Domino
Harvey, ktorá sa vzdala kariéry úspešnej modelky, aby sa stala nájomnou lovkyňou ľudí.
V hlavných úlohách: Keira Knightley, Mickey
Rourke, Lucy Liu.
USA/FR, MN 15, 128 min.
Vstupné: 60,-Sk
18., 19. sobota – nedeľa
HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
Harryho Pottera čakajú ťažké časy... Dobrodružno-fantastický film.
USA, MP, 160 min.
slovenský dabing
Vstupné: 70,-Sk
20. pondelok
NECHOĎ KLOPAŤ NA DVERE
Úžasné zábery krajiny, krásny a dojímavý príbeh. Film je nominovaný na Zlatú palmu na
MFF v Cannes.
Nem./Franc., MP, 122 min.
Vstupné: 60,-Sk
21. utorok
ČO AK JE TO PRAVDA?
Príbeh dvoch ľudí, ktorí dokázali, že láska je
naozaj nesmrteľná. Sympatický chlapík zo
San Francisca sa zamiluje do ešte sympatickejšieho ducha opačného pohlavia menom
Elizabeth.
USA, MP, 95 min.
Vstupné: 55,- Sk
23., 24. štvrtok – piatok
V MOCI DIABLA
Strhujúci súboj mladého dievčaťa so samotným diablom. Základom príbehu filmu je dramatické súdne pojednávanie s farárom, odsúdeným za nedbanlivosť, ktorá zapríčinila smrť
mladej, údajne posadnutej dievčiny.
USA, MP, 119 min.
Vstupné: 60,-Sk

25., 26. sobota – nedeľa
ELIZABETHTOWN
Keď chcete nájsť sami seba, musíte poriadne
hľadať. Výnimočný film, ktorý je zároveň komédiou, romancou, drámou – vlastne ako sám
život. Hrajú: Orlando Bloom, (Pán prsteňov),
Kirsten Dunst (Spider Man), Susan Sarandon, Alec Baldwin. Scenár a réžia: Cameron
Crowe.
USA, MP, 124 min.
Vstupné: 60,-Sk
27. pondelok
JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA ... A JAR
Fascinujúci príbeh o plynutí ročných období,
ľudského života a hľadaní harmónie. Pre veľký
záujem vo veľkých mestách, špeciálna ponuka aj pre seneckých divákov.
Réžia: Kim Ki –Duk
Vstupné: 55,-Sk
28. utorok
NOC S NABRÚSENOU BRITVOU
Desivý príbeh dvoch dievčat, ktoré bojujú o
prežitie so šialeným psychopatom. Aj tak dobrý masaker...
FR, MP 18, 91 min.
Vstupné: 55,- Sk

Mládežnícke filmové predstavenia
19. nedeľa o 16. h
HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA
Harryho Pottera čakajú ťažké časy... Dobrodružno-fantastický film.
USA, 160 min., slovenský dabing.
Vstupné: 70,- Sk
26. nedeľa o 15.30 h
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
Film natočený podľa slávneho románu Julesa
Vernea. Dobrodružstvo, zábava i nebezpečenstvo.
USA, český dabing
Vstupné:50,-Sk
Kultúrne podujatia
15. 2. 2006 od 8. h
Okresné kolo v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku.
16. 2. 2006 o 18. h
Prezentácia knihy Matúšova zem II za účasti
autorov.
Mátyusföld II könyvbemutató a szerzök és a
szerkesztö részvételével.
Výstava:
Fotografie – Filip Rázga
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