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Nová autobusová
stanica už slúži
Novú autobusovú stanicu na
Šafárikovej ulici dali v Senci do
prevádzky v sobotu 11. marca.
Presťahovala sa z Námestia
1. mája, ktoré sa začalo rekonštruovať. Náklady na jej vybudovanie sú viac ako 9,5 milióna
korún, mesto ju financovalo
z vlastných zdrojov.
Pre cestujúcich je k dispozícii
deväť autobusových stanovíšť
(z toho dve – č. 1 a č. 2 pre
diaľkové linky), bezbariérové
sociálne zariadenie, ako aj stanovištia pre taxíky. Ako uviedol primátor mesta Karol Kvál,
v rámci tejto stavby odvodnili
aj križovatku na Šafárikovej
a Vinohradníckej ulici a zároveň
dobudovali chodník. Prenosné
stánky sa v areáli autobusovej
stanice umiestňovať nebudú,
k dispozícii bude jeden murovaný novinový stánok. (el)
(viac na str. 12)

Obchodné centrum
Kaufland v Senci
Nové obchodné centrum
Kaufland vyrastie v Senci
za Lidlom na trnavskej ceste. S výstavbou sa má začať v druhej polovici tohto
roka. V súčasnosti sa robí
majetkovo-právne vysporiadanie medzi vlastníkom
a budúcim investorom. Výstavbu odsúhlasili poslanci
na februárovom zasadaní
mestského zastupiteľstva,
mesto vydalo súhlas na
zmenu územného plánu. Investor obchodného centra
sa zaviazal prispieť na vybudovanie kruhovej križovatky
pri Lidli sumou 4,5 milióna
korún.
(el)
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Voda stiekla z kopca, zaplavila
ulice a vystrašila Senčanov
Počasie niekedy vyčíňa. Prišlo
oteplenie a – na Senec nezvyčajná nádielka snehu, ktorá sa držala aj na jedinom seneckom kopci
za Štiftom, sa začala roztápať.
V utorok 21. februára okolo pol
šiestej ráno stekala voda popri
ceste, ale zdala sa neškodná. Postupne jej však pribúdalo a ulice
sídliska (Murgaša, Farkaša, Fraňa
Kráľa, Dubčeka, ale aj Hlinku),
ležiaceho bezprostredne pod
kopcom, sa začali dostávať pod
špinavú, blatom zafarbenú vodu.
Ľudia akoby spočiatku nechceli
uveriť, že je to reálna hrozba topiaceho sa snehu a viacerí si mysleli, že niekde prasklo vodovodné
potrubie. Navyše keď takéto zaručené informácie šírili ,,dobre
informovaní“ kuvici. Omyl. V tých
dňoch nebol Senec jediným vodou ohrozeným mestom. Podobnú, väčšinou však horšiu situáciu
zažili aj v ďalších slovenských
mestách či obciach, zosunutý
svah zablokoval aj úsek diaľnice
D1 pri Senci.
Telefonátov, aj na mestskom úrade, začalo pred obedom pribúdať,
ľudia žiadali vrecia s pieskom.
Hrozilo, že voda sa dostane do

domov či pivníc. Hasiči, ale aj
ďalší zainteresovaní s pomocou
nasadenej techniky napokon potopu v popoludňajších hodinách
zvládli. Voda väčšiu škodu nenarobila.
Už-už sa zdalo, že žezlo prevezme teplejšie počasie, no mrazy

a sneženie udreli v plnej paráde
zas. Opäť sa však oteplilo a 10.
marca zaútočila voda z kopca
znova, s ešte väčšou intenzitou a
sídliskom tiekli prúdy vody.
Voda narobila problémy nielen
v Senci, ale po celom Slovensku.
(viac na str. 5)
(el)

Primátor Karol Kvál vysvetľuje reportérovi televízie TA3, prečo sa
v uliciach sídliska hromadila voda z priľahlého kopca.

Mestský úrad Senec organizuje
24. marca o 17. hod. v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
na tému

AKTUÁLNY STAV VO VÝSTAVBE MESTA SENEC
Diskusia je príležitosťou pre občanov získať informácie od kompetentných predstaviteľov mesta,
ako aj od investorov o aktuálnej situácii vo výstavbe. Zároveň odznejú informácie o výstupoch z predchádzajúcich okrúhlych stolov, ale aj čerstvé informácie o prácach na aktuálnom územnom pláne mesta,
resp. o perspektívnom novom územnom pláne Senca.
Ak potrebujete základné informácie na prípravu na uvedené témy, môžete sa informovať na odbore
výstavby Mestského úradu v Senci.
Ing. Gašpar Józan
(viac na str. 3)
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Jarné čistenie mesta
Mestské zastupiteľstvo v Senci
organizuje jarné upratovanie.
Žiada obyvateľov, aby využili
túto akciu, aktívne sa do nej
zapojili a umožnili tak včasný
odvoz komunálneho a iného
odpadu na riadenú skládku.
Jarné upratovanie sa uskutoční
v troch etapách, veľkokapacitné
kontajnery budú umiestnené na
týchto miestach:
I. etapa: 31. marca – 2. apríla
(piatok až nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova
– Šafárikova
• plocha na Robotníckej ulici
– pivnice
• parkovisko na Ul. Fraňa Kráľa
(pri ZEZ)
• sídlisko Jesenského (voľná
plocha pri zelovoci)
• parkovisko pred Obvodným
úradom v Senci
• parkovisko pred Zdrojom na
Fučíkovej ulici
• parkovisko pred amfiteátrom na
Vodnej ulici
• parkovisko pred Zeleným
Dvorom
• pred ZŠ na Mlynskej ulici
• pri križovatke na Letnej a Športovej ulici (starý výkup)
• plocha na Liptovskej ulici
• roh ulíc Slnečná a Fučíkova
• Dúhová ulica pri bytovke
• Rybárska ulica – Štefánikova
ulica
• roh Hollého ulice a Hurbanovej
ulice
• Osada Martin
II. etapa: 7. apríla – 9. apríla
(piatok až nedeľa)
• plocha v zákrute Svätoplukovej
a Hviezdoslavovej ulice
• plocha pri kanceláriách Bytového podniku na Sokolskej ulici
• pri telefónnej ústredni na
Košickej ulici
• plocha pri garážach (potraviny
Oľga, teraz Jednota)
• sídlisko Inovecká na parkovisku
pri vojenských bytovkách
• plocha pri bytovke na Žitavskej
ulici
• pri garážach na Gagarinovej ul.
• pri bytovke na Novomeského
ulici
• pri záhradách na ul. E. B.
Lukáča
• Pivničná ulica – pivnice
• Robotnícka ulica – pri soche
• Vinohradnícka ulica
• Bratislavská ulica
• Škôlka Košická a Svätoplukova
ulica
• cesta smerom hore k cintorínu
a na Farské námestie
III. etapa: 21. apríla – 22. apríla
(piatok, sobota)
Slnečné jazerá
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Začala sa rekonštrukcia...

Začala sa rekonštrukcia Námestia 1. mája. Zbrusuje sa povrch
asfaltu a začne sa s vykopávaním podkladu, následne sa budú
robiť inžinierske siete. Celá stavba je rozdelená na dve etapy,
najprv sa zrekonštruuje námestie pred kultúrnym domom. Ak
všetko pôjde bez problémov, táto etapa má byť ukončená do
začiatku letnej turistickej sezóny. Druhá etapa rekonštrukcie na
Mierovom námestí sa plánuje ukončiť v novembri. Celkové náklady na vynovené námestie sú 39 miliónov 550-tisíc korún. Počas výstavby bude v tejto lokalite zmenená organizácia dopravy.
Táto akcia, ktorá skultúrni Senec, si vyžiada aj trochu trpezlivosti
zo strany Senčanov.
(r)

Pľúcne sa presťahovalo do centra
Pacientom s pľúcnymi a ďalšími problémami vychádza
v ústrety MUDr. Pavol Šilhár.
Jeho ambulancia Pneumológie a ftizeológie sa presťahovala do priestorov na prízemí
polikliniky na Námestí 1. mája
1, opustil tak staré priestory
na Farskej 6. Takmer po štyroch desaťročiach je aj pľúcna starostlivosť pod jednou
strechou s ostatnými zdra-

votníckymi oddeleniami.
MUDr. P. Šilhár tak dotvára
celistvosť kolektívu lekárov
polikliniky v centre mesta.
Týmto krokom sa mu podarilo skĺbiť praktické s užitočným. To znamená, že starší
občania, mamičky s deťmi či
telesne postihnutí už nebudú
musieť podstupovať namáhavú tortúru z novej polikliniky
do starej a späť.
MonŠkov

Najlepšia slovenská agentúra
zachraňuje aj synagógu
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec - Pezinok sa v hodnotení agentúr za minulý rok stala vedúcou agentúrou spomedzi všetkých
33 agentúr na Slovensku. Už viac ako dva roky sa zaoberá podporou hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja v regiónoch
Podunajsko a Malokarpatsko a zabezpečuje činnosti v súvislosti
s prípravou cieľového územia na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Počas minulého roka získala táto agentúra nielen akreditáciu na
vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu projektov EÚ na
území Slovenska, ale stala sa aj nositeľkou mandátu Európskej komisie, ktorý ju oprávňuje zúčastňovať sa na realizácií všetkých medzinárodných twinningových projektov, týkajúcich sa fondov a programov PHARE, CARDS, TACIS a MEDA. Agentúra sa vlani zaoberala
aj problémom rekonštrukcie Synagógy v Senci. Zámerom agentúry
a Bratislavského samosprávneho kraja je synagógu zrekonštruovať
a vytvoriť v nej priestor pre rozvoj kultúry a vzdelávania.
(r)

Z diára vedenia mesta
• Stretnutie na ministerstve
výstavby a regionálneho
rozvoja v súvislosti s riešením projektov II. etapy čistenia Slnečných jazier
• Rokovanie o nastávajúcej
sezóne na Slnečných jazerách s predstaviteľmi Štátnej
plavebnej správy
• Rozhovory o projekte rekonštrukcie mestského kultúrneho strediska na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
• S predstaviteľmi Bratislavského VÚC rokovanie o rekonštrukcii synagógy
• S víťazom tendra spoločnosťou Detox o čistení Slnečných jazier
• Výročná členská schôdza
Konfederácie
politických
väzňov SR, stretnutie s jej
predstaviteľmi a členmi
• Kontrolné dni pred začatím rekonštrukcie námestia
• Stretnutie s dôchodcami
• Porada s mestskými
policajtmi o výsledkoch
minulého roka
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Aká bude nová tvár mesta
Téma okrúhleho stola, ktorý sa
koná 24. marca, bola určená na
základe mnohých otázok týkajúcich sa aktuálneho stavu vo
výstavbe mesta Senec.
Je vhodné pripomenúť, že mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 4. apríla
2005, keď jediným bodom bola
výstavba mesta, prijalo jednoznačné a zodpovedné rozhodnutie o ukončení doplňovania
platného územného plánu mesta formou zmien a doplnkov. Na
uvedenom zastupiteľstve boli
schválené posledné zmeny,

ktoré zahrnuli všetky v tom čase
známe žiadosti o zmeny v aktuálnom územnom pláne mesta
Senec.
Bude určite zaujímavé dozvedieť sa od kompetentných za
okrúhlym stolom, ako bude
vyzerať nová tvár v tehelni,
medzi šárfickou a družstevnou, či v ovocnej škôlke, alebo
pri veľkom strome, nebodaj za
,,dogtérom“ - použijúc starosenecké názvy lokalít.
Berúc do úvahy, že investormi
sú súkromné subjekty, organizátori požiadali všetkých in-

vestorov o spoluúčasť na okrúhlom stole, kde môžu prezentovať svoje zámery a v prípade
záujmu občanov odpovedať na
ich otázky.
Komisia pre výstavbu a územné
plánovanie aj týmto spôsobom
chce osloviť všetkých obyvateľov mesta Senec a pozvať
hlavne tých, ktorých zaujíma
výstavba v meste v súčasnosti,
ale i blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.
Ing. Gašpar JÓZAN
poslanec a predseda komisie
výstavby a ÚP

Na februárovom zasadaní
mestského
zastupiteľstva
v Senci poslanci o. i. schválili
aj požiadavku občanov, aby
sa sobáše mohli uzatvárať aj
mimo sobášnej miestnosti na
mestskom úrade. Podmienkou akceptovania žiadosti je
zaplatenie správneho poplatku 3-tisíc korún s tým, že sobášiaci zváži vhodnosť uskutočnenia slávnostného aktu.
Na sobášnom akte sa zo strany mesta zúčastnia sobášiaci
a matrikárka.
(r)

Záujemcom o podnikanie pomôže úrad práce
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Pezinku podporuje
uchádzačov o zamestnanie,
ktorí majú záujem o vykonávanie samostatnej zárobkovej
činnosti. V rámci podpory vytvárania nových pracovných
miest je najväčší záujem práve o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Tento
projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu.
Aký je postup, ak má občan
záujem o pomoc na podnikanie? Zákonom stanovené
podmienky pre získanie tohto
príspevku v Bratislavskom
kraji sú nasledovné: musí byť
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej
štyri mesiace a zároveň byť
tzv. znevýhodneným uchádzačom. Ak spĺňa tieto podmienky, absolvuje prípravu na

Výška príspevku je v súčasnosti 60-tisíc 451 korún.
Prostredníctvom tohto príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku
vlani finančne podporil 55
pracovných miest. Najväčší záujem je o podnikanie
v oblasti krajčírskych prác,
stavebníctva, kaderníckych
a kozmetických služieb, účtovníctva,
kancelárskych
prác a automatizovaného
spracovania dát.
Ďalšie informácie poskytneme na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ul. Moyzesova 2, Pezinok, 3 posch., č. dverí 402,
tel. č. 033/6902621.
začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
ktorej cieľom je vypracovanie
podnikateľského zámeru a

overenie základných poznatkov z oblasti podnikania. Záujemcom o príspevok, ktorým
požadované poznatky chýbajú, ponúka úrad práce možnosť prihlásiť sa na rekvalifikáciu s názvom Podnikateľské
minimum. Po ukončení prípravy môže uchádzač požiadať
o príspevok.
Príspevok nie je možné poskytnúť na činnosti odvetvia
dopravy a činnosti spojené
s výrobou, spracovaním alebo marketingom potravín, na
pomoc pri činnostiach súvisiacich s vývozom, ktorá je
podmienená uprednostnením
domácich tovarov pred dovážanými, odvetvia: poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo
a vodohospodárstvo, oceliarsky, lodiarsky priemysel, priemysel syntetických vlákien,
automobilový a uhoľný priemysel.
(ups)
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Pod lupou
• Dvadsať litrov motorovej
nafty odcudzili začiatkom
februára z nákladného auta
Renault Magnum na parkovisku pri križovatke ulíc Tajovského – Sokolská – Fándlyho v Senci. Páchateľ
poškodil zamknutý uzáver
palivovej nádrže. Polícajná
hliadka zadržala Františka
S. z Nových Zámkov, v ten
istý deň ho obvinili z úmyselného prečinu krádeže
a hrozí mu trest odňatia slobody na dva roky.
• Viacnásobne telefonoval
na linku 155 Senčan Pavol T.
a žiadal, aby zo svojej funkcie
odstúpil minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Vyhrážal
sa, že ak sa tak nestane, na
hlavnom nádraží železničnej
stanici v Bratislave položí vo
vestibule bombu. Policajná
hliadka ho zadržala, bol pod
vplyvom alkoholu (viac ako
jedno promile). Vyšetrovateľ
ho obvinil za prečin šírenia
poplašnej správy, za čo môže
ísť do basy na jeden až päť.
• Dvoch psíčkarov
vo
februári pokutovali mestskí
policajti. Jeden majiteľ nechal svojho miláčika voľne
pobehovať bez náhubku,
a musel zaplatiť 500 korunovú pokutu, ďalšieho vyšiel
priestupok na 250 korún.
• Aj rušenie nočného kľudu
môže načrieť do peňaženky.
V reštaurácii Iveta pod vplyvom alkohol jeden z návštevníkov rušil po 22. hod. okolie,
ďalší sa nevpratal do kože vo
vlastnom byte na Jesenského ulici. Obaja dostali pokutu
500 korún.
• Pozor si treba dávať aj na
státie na chodníku, resp.
tráve. Dvaja vodiči to nerešpektovali a zaplatili po
500 korún.
• Benzínovú pumpu na Trnavskej ulici v Senci začiatkom
februára vykradli. Páchatelia
vylomili dvere, na centrálnom pulte ochrany narušenie priestoru signalizovalo
až vniknutie do skladových
priestorov. Hoci mestská polícia reagovala okamžite, páchateľom sa podarilo ujsť.

SPEKTRUM
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Viera Matláková – OBUV
totálny výpredaj
koženej a športovej
obuvi
od 300 do 700 korún,
na Oravskej 18, Senec
Pribudli prvodarcovia krvi
Februárový odber krvi, ktorý
zorganizoval Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža
v Senci, sa niesol v znamení Valentínskej kvapky krvi.
Na odber prišlo 80 občanov,
z ktorých štyria krv darovať
nemohli. Je potešiteľné, že
rady darcov rozšírili šiesti prvodarcovia.
Podmienku na získanie bronzovej Jánskeho plakety svojim desiatym bezplatným darovaním krvi splnili: Ľudmila
Bučková, Marta Filová, Natália Herčanová a Manuela Machačková. Dvadsiatykrát darovala krv Helena Lengyelová
a získa tak striebornú plaketu.
Po štyridsiatom odbere krvi sa
medzi darcov so zlatou plaketou zaradí Valentín Gergely.
Plakety im slávnostne odovzdajú v máji. Všetkým darcom krvi patrí veľká vďaka.
(MG)

Dôchodcovia slávili
Fašiangy
Klub dôchodcov pri Mestskom úrade v Senci vo februári usporiadal fašiangové posedenie pre svojich členov,
na ktorom sa zúčastnilo 180
dôchodcov. Privítala ich vedúca klubu Mária Kloknerová.
Prišiel aj primátor Senca Karol
Kvál, informoval o plánoch
a zmenách, ktoré sa v meste
majú uskutočniť. Dôchodcov
milo prekvapil darčekom - voľnými vstupenkami do Aquatermalu.
Predsedníčka
samosprávy
Klubu dôchodcov Helena
Majorová informovala o pláne
činnosti v roku 2006 (návštevy
termálnych kúpalísk, divadelných predstavení, organizovanie výletov, zdravotníckych
prednášok a spoločných posedení členov). Zároveň sa
poďakovala všetkým, ktorí
financiami alebo vecnými darmi prispeli do tomboly.
Helena Majorová
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Najväčšie zastúpenie mali čisté odrody
Degustátori mali naozaj čo
robiť, kým vyhodnotili vzhľad,
vôňu a chuť 244 vzoriek vín
(bolo ich o 28 viac ako vlani)
na 29. regionálnej výstave vín
Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) ZO 6-13, ktorá sa
spolu s ochutnávkou konala
25. februára v Senci. Tento rok
bol charakteristický výrazným
zastúpením čistých odrôd
– až 227 z celkového počtu.
A čo je dôležité pre dosiahnutie požadovanej kvality vín?
Predseda SZZ ZO 6-13 v Senci
uviedol, že je to predovšetkým
technológia, dôslednosť nielen pri spracovaní, ale aj pri
výrobe hrozna, no nemenej
dôležitá je hygiena a dobré
skladovanie. Na tohtoročnej
výstave bola vysoká úroveň
vzoriek, o čom svedčí fakt, že
zlaté ceny získalo 26 vystavovateľov, strieborné 123 a bronzové 64.
Ako najlepšie víno vyhodnotili Rulandské biele od Adolfa
Schwanzera zo Svätého Jura,
najlepším vystavovateľom sa
stal Milan Považan z Ivanky
pri Dunaji.
Šampióni
Akostné biele vína: Rizling
vlašský (Ing. Peter Satko,
Pezinok)

Akostné červené a ružové
vína: Alibernet (Adolf Schwanzer, Svätý Jur)
Biele stolové vína: Zmes biela (Ing. Karol Heriban, Senec)
Stolové červené, ružové
a ríbezľové vína: Zmes červená (Vojtech Matlák (Senec)
Sýtené, perlivé a šumivé
vína: Šumivé biele sladké
(Milan Považan, Ivanka pri Dunaji)
Cenu predsedu vinárskej
sekcie Ing. Petra Prokopa
získalo víno Tramín červený –
ľadový zber z PD Vajnory. (r)

Ing. Ján Bilanič najradšej ochutnáva suché biele vína.

Odborníci na vína: Ing. Jarmila Laudová, CSc. - PD Vajnory a predseda vinárskej sekcie SZZ ZO 6-13 Senec Ing. Peter Prokop.

Ad.: Strašidlo na seneckom námestí

Slovenská pošta sľubuje príjemné a dôstojné
prostredie pre všetkých
Na článok vo februárovom
čísle Senčana pod titulkom
Strašidlom na seneckom námestí, v ktorom sme kritizovali
nedôstojný ošumelý vzhľad,
nevhodnosť, ale aj nehygienickosť a nebezpečnosť budovy
pošty, reagoval riaditeľ sekcie
správy majetku Slovenskej
pošty, a. s., Ing. Peter Marciš.
V reakcii uvádza, že článok
vyšiel v čase, keď Slovenská
pošta už mala v schválenom
investičnom pláne na rok
2006 zahrnutú rekonštrukciu
a modernizáciu seneckej pošty. (…) Ako sa ďalej v liste píše,
po obhliadke budovy pošty
a rokovaní s mestom Senec,

na ktorom primátor ponúkol
Slovenskej pošte odkúpenie
pozemku na výstavbu novej
pošty za symbolickú hodnotu,
Slovenská pošta upustila od
rekonštrukcie a modernizácie.
,,Výstavba novej pošty, resp.
úprava prenajatých priestorov,
bude vykonaná tak, aby objekt
spĺňal nielen všetky technické
a prevádzkové požiadavky,
ale aby stavba reprezentovala
Slovenskú poštu, a.s., architektúrou exteriéru, návrhom
a vyhotovením interiéru v časti
pre verejnosť, ako aj v prevádzkových priestoroch a zároveň spĺňala požiadavky na
prístupnosť poštových slu-

žieb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie. Cieľom Slovenskej
pošty je vytvoriť pre zamestnancov a klientov príjemné
a dôstojné prostredie, v ktorom bude poskytovať kvalitné
služby porovnateľné so štandardami vyspelej Európy.“
Odpoveď Slovenskej pošty
nás neuspokojila, pretože je
príliš nekonkrétna. Nedozvedeli sme sa presnejšie informácie – sumu, ktorú chce
Slovenská pošta vynaložiť na
novú budovu seneckej pošty,
resp. termín, kedy by sa malo
so stavbou začať. Alebo bude
v prenájme?
Eva Lauková

ROZHOVOR
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Primátor Senca Karol Kvál vraví, že reakcie na potopu boli okamžité, vzniknuté škody malé

Čarovný prútik nemáme
Primátor Karol Kvál sa na
mieste zatopených ulíc zdržal až do podvečerných hodín, keď voda celkom opadla. Osobne dozrel na práce
spojené s odčerpávaním špinavej vody.
Aká bola príčina dramatickej
situácie?
-Nebola to havária vo vodovodnom systéme. Tuhé mrazy
spôsobili, že pôda zamrzla do
hĺbky viac ako 60 centimetrov,
napadlo pomerne veľa snehu,
ktorý sa pod vplyvom oteplenia začal topiť a voda nemala
kde vsakovať. Začala stekať
dole kopcom.
Šírili sa reči, že sa na vzniknutú havarijnú situáciu reagovalo neskoro...
-To absolútne vylučujem. Akonáhle sme dostali prvú informáciu, že je takýto problém,
zavolal som dobrovoľných
hasičov, ktorí vyštartovali
zhruba o pätnásť minút, ako
aj profesionálnych hasičov.
Obtelefonoval som elektrárne
i plynárne, aby sme zabránili aj
iným problémom a začali sme
zabezpečovať fekálne vozidlá.
Podarilo sa nám zohnať šesť
veľkých a jedno menšie. Nebolo to jednoduché, pretože aj
okolité obce a mestá – napríklad Biel, Pezinok, Modra mali
podobné problémy. Dobrovoľní hasiči hneď po príchode nasadili plávajúce čerpadlo, ktoré sme zakúpili vlani. Rovnaké
dve čerpadlá dali do akcie aj
profesionálni hasiči, zabezpečili sme aj štvrté, vysokovýkonné čerpadlo.

Boli pri tom problémy?
-Pri Štifte sa upchalo potrubie,
no podarilo sa ho uvoľniť. Urobili sme všetko pre to, aby sme
situáciu zvládli čo najrýchlejšie, aby obyvateľom nevznikli
väčšie škody. Preto mňa aj poslanca Gašpara Józana, ktorý
na zvládnutí situácie pracoval
spoločne s hasičmi, šokovali
reakcie niektorých občanov,
ktorí si mysleli, že sme neurobili všetko pre ochranu ich majetkov. Mali zvláštnu predstavu
- že zatelefonujú a my šibnutím prútika vodu odstránime.
Lenže nielen organizácia takejto akcie trvá istý čas, ale
voda stále pritekala, hoci sa
zároveň odčerpávala. Trvalo
to tri-štyri hodiny.
Aké škody vznikli?
-Voda sa dostala do niektorých
pivníc, no nedošlo k väčším
škodám. Spolupráca s obyvateľmi bola veľmi dobrá.
Dajú sa robiť nejaké opatrenia do budúcnosti?
-Nik s tým nerátal, bola to zhoda náhod. Pri bežných dažďoch by problém nevznikol,
svoje zohrala hlboko zamrznutá pôda. Uvažuje sa so zväčšením prietokov pod jednotlivými vjazdami do rodinných
domov.
Čo so znečistenými chodníkmi a cestami, na ktorých
zostali nánosy blata?
-Hrubú nečistotu začali odvážať hneď na druhý deň, rovnako aj bahno. Práce pribrzdili opätovné mrazy, budeme
v nich pokračovať.

Kalná voda sa valila Farkašovou ulicou, problémy prejsť mali aj
autá.

Vrecia s pieskom mali zabrániť vniknutiu vody do domov.

Text a foto Eva Lauková

Situácia nebola jednoduchá. Odčerpanie vody pri prvej potope
trvalo necelé štyri hodiny, pri druhej bola situácia dramatickejšia.
Bol problém zabezpečiť fekálne vozidlá, pretože voda zaplavila aj
ďalšie okolité obce.
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Víťaz v prednese prózy

Ulica Štefana Baniča
Vynálezca padáka
Ulica Štefana Baniča v Senci
nesie meno vzácneho človeka
– vynáleczu padáka.
Banič žil v rokoch 1871 – 1940.
Na rodnom dome v Smoleniaciach nájdete pamätnú tabuľu,
na ktorej je uvedený nielen ako
vynálezca padáka, ale aj ako
objaviteľ jaskyne Driny v Smoleniciach.
Tento muž vyrástol v skromných podmienkach. Ako chlapec pracoval na veľkostatku
Pálfyovcov v Smoleniciach,
potom sa vyučil za murára.
Túžil po vzdelaní, ale na to
neboli v jeho rodine finančné
prostriedky. Preto
ako 36-ročný odišiel do USA, kde
pracoval v pennsylvánskych
baniach a popri zamestnaní
študoval techniku. Upútali ho
lety bratov Wrightovcov, no
znepokojovali ho havárie lietadiel. Po mnohých výpočtoch a
pokusoch zhotovil padák, ktorý sám predviedol predstaviteľom amerického letectva, keď
skočil zo strechy washingtonského mrakodrapu a potom aj
z lietadla. Padák Š. Baniča mal
dáždnikový systém a otváral
sa pomocou sústavy pružín.
Jeho výhodou bolo zariadenie
na pohybovanie nosnou plochou umiestnenou pod ramenami letca, ktoré umožňovalo
,,plávať vzduchom“ na miesto
vhodné na pristátie, ako aj
otvoriť padák v ľubovoľnej výške. Baničov padák používalo
americké letectvo v l. svetovej
vojne a tisíce letcov mu mohlo
ďakovať za záchranu svojich
životov.
Š. Banič si dal patentovať padák v r. 1914, bol aj čestným
členom Americkej spoločnosti
na podporu letectva. Výborné
výsledky pri konštruovaní padáka dosiahol – ako mnoho
Slovákov – za ťažkých podmienok vlastnou húževnatosťou,
odvahou a nepoddajnosťou.
Pracoval aj v Spolku amerických Slovákov.
Po roku 1920 sa vrátil do Smoleníc, kde žil zabudnutý a kde
je aj pochovaný.
Keď kráčame Ulicou Š. Baniča v Senci, uvedomme si jeho
veľkosť, vynaliezavosť, jeho
schopnosť popasovať sa s ťažkým životom.
(H. Č.)
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Zľava D. Glavaničová, P. Bujňáková, J. Beňušková a vpravo Dávid
Hartl.

Dávid Hartl zo ZUŠ v Senci na
celoslovenskom kole súťaže
v prednese kresťanskej poézie
a prózy pod názvom ,,...a Slovo
bolo u Boha“ obhájil vlaňajšie
víťazstvo. Bol najlepší v 2. kategórii prózy s textom súčasného
spisovateľa D. Pastirčáka ,,Báseň zeme.“
Za ZUŠ v Senci sa na súťaži
zúčastnili okrem D. Hartla ďalší
traja víťazi krajského kola: Janka
Beňušková, Patrícia Bujňáková
a Daniela Glavaničová. Patriť
medzi osem najlepších recitátorov duchovnej poézie na Slovensku už niečo znamená!
(H. Č.)

Chrobáčikovo pre matky s deťmi

Hosť v pastoračnom centre

Mamičkám aj deťom je tam fajn. Chrobáčikovo. Tento rozprávkový názov označuje spoločenstvo matiek s najmenšími deťmi,
ktoré sa stretávajú v Pastoračnom centre pri farskom úrade rímsko-katolíckej cirkvi v Senci. Stretnutia sú otvorené pre mamičky akéhokoľvek vierovyznania, alebo aj bez vyznania, ktorým
neprekáža, že sa na nich hovorí aj o Bohu. Toto spoločenstvo
oslávilo nedávno dva roky od svojho vzniku. Pozýva všetky mamičky, ktoré sú doma s deťmi (alebo tých, ktorí sa o deti starajú)
do Chrobáčikova. Do zadnej budovy je možný vstup priamo
– bez zvonenia. Stretnutia sú pravidelne každý utorok a štvrtok.
Program: utorok od 9. do 11. hod. – pohybové aktivity (rozprávky v pohybe, loptové hry), vo štvrtok v rovnakom čase spev
detských piesní so sprievodom gitary, divadielko, prvé kroky
k Bohu prostredníctvom tvorivej činnosti, modlitba – ďakujeme
za deti (zúčastní sa ten, kto chce). Je možnosť aj sviatosti zmierenia.
Deana Sninčáková

Vzácneho hosťa – spisovateľa a
riaditeľa Vydavateľstva Spolok sv.
Vojtecha Mons. ThLic. Vendelína
Plevu privítalo vo februári pastoračné centrum v Senci. Predstavil program vydavateľstva, ktoré
prednostne vydáva Sväté písmo,
pápežské dokumenty, ale aj filozofickú a metodickú literatúru pre
vyučovanie etiky a náboženstva.
Stará sa aj o literárne súťaže žiakov a študentov a knižnými cenami podporuje recitačné súťaže.
Spolok sv. Vojtecha vlani oslávil
135. výročie vzniku. V našich dejinách má významné postavenie
– zvlášť po zatvorení Matice slovenskej.
(H. Č.)

Vychutnali si aj večerné lyžovanie
Učitelia telesnej výchovy na
ZŠ Mlynská v Senci vo februári zorganizovali lyžiarsky
výchovno - výcvikový kurz.
Pod inštruktorským vedením
telocvikárov a zdravotným

dohľadom zdravotníčky Záhoranovej 37 žiakov 6. a 7. ročníka prežilo týždeň v krásnom
prostredí kysuckej prírody.
Rekreačné zariadenie sa nachádza v nadmorskej výške

550 m na južnom svahu vrchu
Veľké Ostré. Dva vleky neďaleko chaty umožnili vychutnať si krásy zjazdového lyžovania
zdatnejším lyžiarom
a malý vlek uľahčil lyžovačku
začínajúcim. Skončila sa bez
chorôb a zranení. Žiaci si vychutnali aj večerné lyžovanie.
Krásne počasie a dobrá strava spríjemnili týždeň prežitý
na Kysuciach.
Z pätnástich začiatočníkov základy lyžovania zvládli všetci
a v záverečných pretekoch si
svoje lyžiarske umenie otestovali.
Výsledky – pokročilí: 1. M.
Bučan, N. Viteková, 2. P. Guldan, N. Mikitová, 3. M. Levárský, H. Tomláková
začiatočníci: 1. L. Ďuriš, 2. M.
Šuplata, 3. M. Oravec
Mgr. Iveta Sabová
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Knižnica je miestom, kde sa nielen číta, a beseduje, ale aj uspokojuje
hlad po informáciách

Aj v kufri prebýva humor
Podporuje celoživotné vzdelávanie aj duchovný rozvoj.
Mestská knižnica. Miesto, kde
sa stretávajú deti, mladí aj
starší či dôchodcovia. Mnohí
jej služby objavili už dávno,
iných oslovuje pomalšie, sporadicky.
Vedúca
Mestskej
knižnice
v Senci Anna Lieskovská sa
o ,,svojich“ viac ako 36-tisíc
zväzkov stará spolu s tromi kolegyňami. Mnohí čitatelia sú už
ako rodina, niektorí tam chodia
roky. ,,Nielenže podporujeme
čítanie a snažíme sa upevňovať
čitateľské návyky u detí, ale učíme návštevníkov aj orientovať
sa vo svete informácií,“ vysvetľuje vedúca. Navyše organizujú
kultúrno-spoločenské podujatia, pomáhajú dôchodcom aj

Mestská knižnica
v Senci
• Vlani ju navštívilo 17 677
návštevníkov, ktorí si vypožičali 50 640 zväzkov.
• Ku koncu minulého roka
mali v knižnici 36 327 zväzkov v celkovej hodnote viac
ako 3 milióny 500-tisíc korún.
• Prírastok za minulý rok
bol 1771 zväzkov v hodnote
vyše 451-tisíc korún.
• Vlani mala knižnica celkovo 1600 čitateľov, z toho do
pätnásť rokov 584.
• Knihy sa nakupujú v slovenčine aj maďarčine.
• Najviac majú odbornej
a krásnej literatúry pre dospelých
• Profil knižničného fondu
sa vďaka príspevku z mestskéh úradu 200-tisíc korún
podstatne vylepšil, predovšetkým v oblasti náučnej literatúry, encyklopédií
a detskej literatúry.
• Na základe vypracovaného projektu na podporu
dopĺňania knižničného fondu získala knižnica z ministrestva 40-tisíc korún.

nezamestnaným či inak znevýhodneným ľuďom.
Spolupracujú aj so školami
a školskými klubmi, s rôznymi
inštitúciami a spolkami. Je však
zaujímavé, že knižnicu objavujú
aj školy zväčša len v marci –
Mesiaci knihy. Akoby si každý
chcel urobiť čiarku za splnenú
úlohu. Knihovníčky sa smejú,
vraj by sa mal vyhlásiť Rok knihy. No keď si predstavia, že za
deň majú v knižnici aj dve-tri
školské akcie... A každý rok sa
opakuje to isté.
Senecká knižnica poskytuje aj
medziknižničnú výpožičnú službu, vlani takýmto spôsobom
požičala z iných knižníc 176
zväzkov. Čo nemajú vo vlastnej
knižnici, dokážu pre čitateľov
zabezpečiť inde.
Pracovníčky knižnice sú vďačné

vedeniu mesta za zrekonštruované kultúrne priestory. Oceňujú to aj návštevníci.
Na besedy sem chodia aj zaujímaví ľudia. Okrem iných akcií
sa tu raz do mesiaca konajú
besedy pre dospelých čitateľov.
Tí, čo sa napríklad stretli so spisovateľkou, novinárkou a všestrannou osobnosťou Evou Siegelovou z Handlovej, neľutovali.
Nádherne rozprávala o sebe,
svojom živote, o svojej tvorbe.
Je autorkou humoristických, ale
aj vážnych literárnych žánrov,
ktoré roky uverejňuje. Má krásny zmysel pre humor, o ktorom
svedčí aj to, že chodí po Slovensku s kufrom a predáva svoje
dielka. A keď zistila, že niekde
nejdú na odbyt, sama ich kúpila
a potom aj rozpredala.
Text a foto Eva Lauková

Päťročný Deanko Šramko
z materskej školy na Košickej ulici v Senci naťahoval
v predajni kníh rúčky za
Knihou džungle a trochu sa
hanbil. Bolo však vidieť, ako
po nej túži. Má rád disneyovky, vždy sa na novú teší, ale
táto mu vraj chýba. A tak si
v nej aspoň zalistoval, popozeral si obrázky. Už dnes vidieť, že vzťah ku knihám mu
nebude cudzí.

Anna Lieskovská, vedúca mestskej knižnice:

,,Deti čítajú menej“
Je záujem o služby mestskej
knižnice?
-Počet návštevníkov výrazne
vzrástol, veď v roku 2004 ich
bolo 10-tisíc 976 a vlani až
17-tisíc 677. Zvykajú si ku nám
chodiť, veď nie každý má na
to, aby si kupoval drahé knihy
či časopisy.
Kto predovšetkým sa na vás
obracia?
-Mrzí nás, že poklesol počet
detských čitateľov. Zato dô-

chodcov prichádza veľa. Niektorí si požičiavajú každé dva
týždne aj pänásť až osemnásť
kníh, chodia si ku nám čítať
noviny aj časopisy.
A čo študenti?
-Stredoškoláci majú u nás
k dispozícii aj povinné čítanie,
vysokoškoláci si tiež pochvaľujú, oslovuje ich predovšetkým
náučná literatúra, napríklad
filozofické slovníky, ale aj psychológia, sociológia a iné.

Deduško - Mladuško
K Sencu má veľmi blízko. Rád
prišiel aj na besedu. Neďaleká Réca ho priťahuje, má tam
chalupu. Básnik, dramatik, autor literatúry pre deti Jaroslav
Rezník (na obr.) najnovšie pripravil pre deti knižku Rozprávky o Mladuškovi. To vymyslela
jeho vnučka - veď akýže je on
deduško? Napísal rozprávky
zo života - čo s vnúčatami na
chalupe či inde zažil. Jeho rozprávkami sa potuluje mačka
Bagíra aj ježko rýchlik Euroexpress. Je to naozajstný deduško - Mladuško.

ZAUJALO NÁS
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Metropolitná optická sieť je srdcovou záležitosťou Tomáša Juríčka

Pilotný slovenský projekt závidia Sencu
aj ďalšie mestá

T. Juríček

Unikátny projekt Metropolitná optická sieť vymyslel výkonný riaditeľ spoločnosti e-Net Tomáš Juríček (25) pred tromi rokmi. Myšlienka nadchla primátora Karola Kvála, ako
aj poslancov a v Senci sa začal realizovať projekt, ktorý je
výnimočný nielen z pohľadu investícií, ale v predstihu pred
ostatnými slovenskými mestami prinesie mestu identitu
a možnosti širokého využitia. V dnešnej dobe sa o tento
projekt zaujímajú aj iné mestá, ktoré so spoločnosťou
e-Net aktívne rokujú o možnostiach realizácie.
Čím je tento projekt jedinečný?
-Dôležitý je aj pre kultúru mesta a jeho rozvoj do budúcnosti.
Jedinečnosť spočíva v tom, že
jedným optickým káblom dokážeme dostať do domácnosti
nielen telefón, internet, televíziu, ale ešte omnoho viac.
Napríklad?
-Chceme zrealizovať komunitnú sieť so všetkým, čo k tomu
patrí. Naša sieť je pripravená
aj na to, aby sa v Senci vybudovala mestská televízia a iné
služby prospešné pre mesto.
Týmto spôsobom sa dá využiť aj kamerový systém, a to
nielen na prezentáciu mesta jeho jednotlivých zaujímavých
zón na internete, ale aj ako
bezpečnostný kamerový systém v inštitúciách, bytovkách
či rodinných domoch a na uliciach. Každý by mohol doma
on-line na obrazovke sledovať, čo sa vonku, napríklad na

parkovisku, deje. Ideálny je
s prepojením na pult centrálnej ochrany mesta.
Čo navyše prinesiete pre
občanov?
-Plánujeme vytvoriť aj mestskú komunitu, najprv internetový portál, kde by sa dalo
diskutovať o zámeroch, problémoch, reagovať na otázky
občanov. Samozrejme takýto
mestský portál by nemal byť
iba o komunikácii s poslancami, či zástupcami mesta. Bude
slúžiť aj na relax, výmenu dát
a rôzne typy vzájomnej komunikácie občanov medzi sebou
a okolitým svetom. Hľadáme
webdizajnéra a webprogramátora, v druhej etape by sme
potrebovali aj šikovných ľudí,
ktorí sa rozumejú do počítačových sietí a náš projekt ich
nadchol.
Vraj ste si projekt dali patentovať...
-Ide o jedinečný projekt, preto

som sa tak rozhodol. V projekte som skĺbil technológie
spôsobom, ktorý je výnimočný a preto si zaslúži primeranú
pozornosť a ochranu. Predstavitelia mesta veľmi rýchlo pochopili, že aj keď metropolitná
sieť ešte vo väčšine miest nie
je vybudovaná, v budúcnosti
sa takéto požiadavky objavia.
Uľahčí život, bude spájať ľudí.
Projekt je na Slovensku pilotný. Ako je to v iných slovenských mestách?
Projekt takéhoto rozsahu –
a hlavne s realizáciou troch
služieb a dokonca aj kamerového systému – určeného širokej verejnosti, na Slovensku
nie je, začali sa oň zaujímať aj
ďalšie slovenské mestá.

My staviame optickú sieť, ale
väčšina miest, ktoré nejakú infraštruktúru majú, je závislá od
metalickej alebo koaxiálnej
siete. A tam sú výrazne nižšie
množstvá a kvalita poskytovaných služieb, pretože tieto
médiá sú technicky obmedzené. Optika má v dnešnej dobe
viac-menej
neobmedzené
hranice. Ide naozaj o vynikajúcu technológiu. Vo svete je
len niekoľko metropolitných
optických sietí.
Čo mestu ponúkla spoločnosť e-Net?
-Balík služieb za 120-tisíc korún mesačne pre inštitúcie,
ktoré určí mesto, napríklad
základné školy.
Text a foto Eva Lauková

Signál na báze svetla

Šesť satelitov spoločnosti e-Net je natočených na družice a prijímajú signál, niektoré programy sa šíria cez optickú sieť.

Dnes, v dobe zameriavania sa na dodržiavanie duševnej a fyzickej hygieny, sa čoraz častejšie stretávame s pojmami ako elektrosmog, žiarenie a rušenie. Tieto pojmy sú niektorým jasné, mnohí
ich však podceňujú. Snahou mesta aj spoločnosti e- Net je prispieť k zlepšeniu životných podmienok v Senci. A práve preto sa
nosnou technológiou celého projektu stala optická technológia,
pretože je environmentálne najčistejšia. V princípe ide o šírenie svetla v uzavretom priestore (optické vlákno), ktoré je bez
škodlivého vyžarovania. To znamená, že pri šírení signálu touto
technológiou nedochádza k žiareniu, rušeniu ani k vytváraniu
elektrosmogu.
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Skončilo sa testovanie, ide sa naostro
Firma už uzavrela viac ako
dvesto zmlúv a má približne
tristo objednávok. Ráta sa aj
s pripájaním okrajových častí mesta, podmienka je, aby
v bytovom dome malo záujem
aspoň 60 percent občanov.
Ľudia by si však mali uvedomiť, že ak prijímajú signál načierno, a takých je dosť, hrozia
im vysoké pokuty. O absolútne
nevyhovujúcej kvalite zastaraných anténnych systémov ani
nehovoriac.
Veľmi dôležité je, že zosilňovače na strechách, ktoré ľudia
využívajú, sú veľmi náročné
na odber elektrickej energie,
u ôsmich bytov môžu ročne
na odbere elektriny ukrojiť
z peňazí občanov okolo 40-tisíc korún. Veľmi vysoké sú aj
náklady na údržbu a opravy
anténnych systémov, v jednom prípade takáto faktúra
predstavovala až 90-tisíc korún za ročnú údržbu. Pritom
obyvateľ si myslí, že to má
zadarmo. K mnohým takýmto
číslam sa dostane až po dô-

V centre Senca sa začne ostrá prevádzka. Napojená je už aj
Lichnerova ulica, Hollého, Hurbanova, Kollárova, SNP, Nám.
1. mája, Turecká, nasledovať budú lokality, v ktorých sa vyhodnotí najväčší záujem o tieto služby. Veľmi dobrú pozíciu
má v tomto smere časť mesta hovorovo nazývaná „Salámka“
a ulice okolo Sokolskej, Košickej...

Serverovňa je srdcom celej metropolitnej siete, odkiaľ sa signál
rozvádza optickým káblom.

kladnom skúmaní spoločných
výdavkov za údržbu bytov.
Spoločnosť e-Net si sama
zriaďuje elektrické prípojky
v miestach, kde je to potrebné. Hradí všetky náklady
s tým spojené (zriaďovacie aj

mesačné), navyše sa stará
o údržbu siete. Ponúka vysokokvalitné služby za finančne
výhodných podmienok.
Hlavné problémy. Najväčší
problém momentálne súvisí
s pripájaním zákazníkov, kto-

rí sa rozhodli až po obhliadke
u suseda služby si aktivovať. Spoločnosť musí najprv
uprednostniť zákazníkov, ktorí
si služby objednali ako prví.
Preto sa niektorým záujemcom môže stať, že si na aktiváciu prípojky musia počkať.
Ďalším problémom sú nahlásené poruchy, ktoré spôsobuje TV prijímač užívateľa či
už z dôvodu jeho vysokého
veku alebo zlého technického
stavu. Ľudia niekedy nevedia
pochopiť, že niekde sa práca
firmy e-Net končí a zvyšok je
v ich réžii. Napr. pri internete
– ak má klient problémový
počítač, treba ho dať do servisu, alebo zakúpiť nový. Avšak
spoločnosť e-Net pružne reaguje aj na tieto požiadavky
trhu a preto v máji spustí zákaznícke centrum, v ktorom
bude poskytovať aj mnohé
servisné služby, vrátane možnosti zakúpenia nových počítačov, televízorov a ďalšieho
príslušenstva do modernej
domácnosti.

Najatraktívnejšie tri hlavné služby
Pre užívateľa sú najatraktívnejšie tri hlavné služby,
s ktorými e-Net začína, neskôr
sa ich počet bude rozrastať.
V začiatkoch ide o káblovú televíziu v digitálnej kvalite aj
s digitálnym prenosom, prístup
k sieti internet pre domácnosti
aj firmy a telefónne služby.
Ak klient využíva všetky tri služby,
v porovnaní s inými dodávateľmi
je e-Net lacnejší až o zhruba 30
percent. Avšak vedomosť ľudí
býva často zahmlená rôznymi
reklamnými ťahmi, ktoré dokážu
dokonale zdezorientovať zákazníka. Vo firme e-Net sa stretávajú
s takzvanými lacnými internetmi,
ktoré sa však po dôkladnom preskúmaní podmienok menia na
predražené a kvalitatívne veľmi
chabo vyriešené produkty.
Služby káblovej televízie spoločnosť e-Net ponúka iba občanom. Chce, aby si uvedomili
a ocenili, že program v televízii si
môže pozrieť v špičkovej kvalite.
V ponuke sú tri základné balíky
– osem-, osemnásť- a dvadsaťosemprogramový. V každom

sú veľmi zaujímavé programy:
STV1, STV2, Markíza, JOJ, Prima, MTV1, MTV2, TA3, ČT1, ČT2,
Nautik, ORF1, MusicBox, SAT1,
Viva, CNN, Jetix, Eurosport,
Spektrum, Hallmark Channel,
Galaxia Sport, Kinder kanal,
MTV, Animal Planet, Discovery Channel, Cartoon Network,
Viva+, Film+.
Do balíka Maxi je zaradený
Film+, kde počas filmov divákov
nerušia reklamy. Netreba ho doplácať separátne ako napríklad
HBO. Avšak v ponuke je aj balík
HBO Maxpack (HBO+HBO2) za
318 korún.
Ceny sú výhodné - za 8 programov zaplatí klient 98 korún me-

sačne vrátane DPH, za 18 – 248
korún a za 28 programov 398
korún. E-Net ponúka viac programov, ako konkurencia, kvalita je
špičková a väčšina programov
má slovenskú alebo českú mutáciu.
Signál do viacerých televízorov
v byte. Do každej bytovky je privedený hlavný optický kábel. Pôvodný zámer rátal so zavedením
optiky do každého bytu, avšak
pri tejto aplikácii bolo nutné použiť tzv. SET-UP Boxy, ktoré umožňovali pripojenie iba jedného TV
prijímača. Preto sa prispôsobila technológia tak, že optický
rozvod je prepojený pomocou
prevodníkov na koaxiálne káble.

Často kladená otázka

Káble ťaháte po byte?
Tomáš Juríček: ,,Spoločnosť e-Net odovzdá každému zákazníkovi
funkčnú zásuvku, kde sú sprevádzkované služby, ktoré si zákazník
objednal. Záleží už len na zákazníkovi, ako ktoré služby bude distribuovať medzi svoje domáce spotrebiče. V zásade sú dva druhy
šírenie služieb po byte. Ide o bezdrôtový prenos a káblový prenos,
avšak všetko závisí od fantázie a samozrejme finančných možností
zákazníkov.“

Toto umožní pripojiť aj viacero
televízorov.
Internet ponúka rôzne služby.
Od základného 128 Kbit/sec až
po megabitový balík. Pripojenie je mesačne neobmedzené,
rovnako ani množstvo dát (dáta
nie sú doúčtovávané, tak ako to
robia iní). Pritom nie je potrebné
mať pevnú linku.
Telefónne služby ešte nie sú
spojazdnené. Dôležitá je pre
e-Net hlavne dohoda medzi operátormi o prenášaní čísla, ktorú
určuje Telekomunikačný úrad.
Táto dohoda by umožnila zachovávať klientom pri prechode
na služby e-Netu ich pôvodné
telefónne čísla, čo by spoločnosti v mnohých prípadoch uľahčilo
cestu k zákazníkom.
E-Net prináša novinku. V základných predplatených minútach poskytuje volania do mobilných sietí na Slovensku a v rámci
zahraničia – sú tam zahrnuté
volania do pevných sietí napr.
v ČR, do Maďarska, Nemecka,
Rakúska, USA, Kanady a mnohých ďalších krajín sveta.
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Okresné kolá olympiád
a postupových súťaží
Okresné kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo 25. januára na
Gymnáziu A. Bernoláka v Senci. Zo
zúčastnených deviatich škôl súťažilo 69 žiakov.
Poradie v kategórii Z 5:
1. Adam Halász, ZŠ A.M. Szencziho,
Senec, 18 b.
2. Lukáš Rausz, ZŠ Mlynská, Senec,
17 b.
3. Peter Plaštiak, ZŠ M.R. Štefánika
Ivanka pri Dunaji, 16 b. a Marta Mészárosová, ZŠ Tomášov, 16 b.
Poradie v kategórii Z 9:
1. Dana Blaškovičová, ZŠ Dunajská
Lužná, 24 b.
2. Tereza Vitázková, ZŠ M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji, 23 b. a Ján
Kováč, ZŠ J. G. Tajovského, Senec,
23 b. a Tomáš Matúšek, ZŠ J.G.
Tajovského, Senec, 23 b.
3. Matej Laky, ZŠ Kráľová pri Senci,
22 b. a Beatrix Vargová, ZŠ A. M.
Szencziho, Senec, 22 b.
Okresné kolo Geografickej olympiády sa konalo 9. februára. Na olympiáde sa zúčastnilo 62 žiakov z desiatich škôl okresu Senec.
Poradie jednotlivcov:
5. ročník
1. Stela Mányová, ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 86 b.
2. Attila Kussera, ZŠ Mlynská,
Senec, 80 b.
3. Peter Ploštiak, ZŠ M. R. Štefánika
Ivanka pri Dunaji, 79 b

SPEKTRUM
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Lesná víla, snehuliak aj Drakula
Koniec februára bol v karnevalovom duchu aj na ZŠ na
Mlynskej ulici. Veľký záujem
zo strany žiakov potešil aj riaditeľa školy Mgr. Vladimíra
Chríbika. Princezné, princovia,
snehuliak, Pipi dlhá pančucha,
Mexičanky, Drakula a ďalšie
masky neodolali a prišli sa
na karneval zabaviť. Program
uvádzal „dvorný moderátor“
Dávid Hartl v kostýme grófa.
Najpočetnejšou skupinou boli
princezné, nasledovali čarodejníci, nemalú skupinu tvorili robotníci, rapperi, džudisti,
rôzne postavy a zvieratká
z filmov i rozprávok. Najmenší sa prezliekli za snehovú
vločku a morskú pannu. Všetky masky sa dobre bavili, pán
Moravský pre ne zabezpečil
tradičnú fašiangovú pochúťku, šišky. V súťažiach mohli
vyhrať ďalšie sladké odmeny.
Najťažšie však bolo vybrať naj
masky. Porota nakoniec rozhodla, že prvenstvo patrí

lesnej víle Petre Honzovej.
Z druhého miesta sa tešil
snehuliak Danka Bakušová.
Drakula v podaní Petra Šoltisa naháňal svojimi zubiskami
strach, tretie miesto ho potešilo. Kto neprišiel, môže ľutovať.
O rok sa však v karnevalovom
rytme stretnú zas.
Mgr. I. Sabová

Našli odvahu a stali sa miss

6. ročník
1. Martin Kokavec, ZŠ M. R. Štefánika Ivanka pri Dunaji, 82 b
2. Michal Kočan, Gymnázium A.
Bernoláka, Senec, 75 b
3. Žofia Nádaždyová, ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 72 b.
7. ročník
1. Igor Ország, ZŠ Mlynská, Senec,
80 b.
2. Hana Miháľová, Gymnázium A.
Bernoláka, Senec, 74 b.
3. Alexej Metenkanych, ZŠ Dunajská
Lužná, 73 b.
8. ročník
1. Matúš Baus, ZŠ Mlynská, Senec,
80 b.
2. Filip Bogyai, ZŠ M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji, 76 b.
3. Michal Mikus, ZŠ M. R. Štefánika,
Ivanka pri Dunaji, 75 b.
9. ročník
1. Marek Kopilec, ZŠ Most pri Bratislave, 86 b.
2. Tomáš Matúšek, ZŠ J. G. Tajovského, Senec, 83 b.
3. Lucia Tomašková, ZŠ Kráľová pri
Senci, 74 b.
(MŠÚ)

Zľava: M. Čimborová, M. Guldanová, A. Šavarová, K. Koprivová

Najcenejšiu korunku krásy si
zo súťaže Miss Valentín, ktorú v Senci organizuje Jolana
Saltiel, odniesla spomedzi
štrnástich finalistiek Andrea
Šavarová (ZŠ Mlynská). Prvou vicemiss sa stala Karolína
Koprivová (Obchodná akadémia Pezinok), druhou Mária
Guldanová (ZŠ Mlynská). Titul
Miss Sympatia sa ušiel Martine
Čimborovej z Trnavy. J. Saltiel:
,,V mojej súťaži miery nie sú
podmienkou. Kto sa na to cíti,
nech súťaží. S týmito dievčatami sa mi robí veľmi dobre.“

Krása v hline zakliata
Zaujímavé tradičné predmety z oblasti hrnčiarskeho remesla z bohatej etnologickej zbierky Vlastivedného múzea v Galante pod názvom
Krása hliny, vystavujú do 27. marca v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci. Do zbierkového fondu sa dostali predovšetkým od užívateľov
z obcí dnešných okresov Galanta, Šaľa a Senec. V zbernej oblasti Vlastivedného múzea v Galante neexistovala v minulosti ani jedna hrnčiarska
dielňa. Známe hrnčiarske strediská na území juhozápadného Slovenska boli v Šamoríne, Komárne a Senci, no z ich produktov v zbierkovom
fonde múzea nevedia ani jeden hodnoverne identifikovať. Západoslovenské hrnčiarske dielne na výstave zastupujú výrobky, ktoré boli vyrobené v období od r. 1850 - 1950 v lokalitách Modra, Pezinok, Trnava,
Marianka, Stupava a Šaštín. Ďalšiu významnú skupinu tvoria predmety
z hrnčiarskych dielní v Pukanci a Novej Bani – Brehoch.
(r) Margita Poláková - organizátorka výstavy

ZDRAVIE
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Lekári budú mať službu prvej pomoci v nočných hodinách na telefón

Zmeny v prospech pacientov
Zmeny v Lekárskej službe
prvej pomoci (LSPP) v Senci
vraj pacientov neohrozia, ale
sú dôležité pre skvalitnenie
zdravotníckych služieb. Ako
uviedla MUDr. Jana Lániová,
jedna z tvorcov projektu budovania novej LSPP, zmenia sa
ordinačné hodiny. ,,Služba pre
pacientov bude zabezpečená
24 hodín. Tak to pre praktických lekárov vyplýva zo zákona. Ten však už nešpecifikuje
organizáciu služby. ,,Preto
v Senci vzniklo Združenie lekárov, ktorého členmi sú všetci
seneckí praktickí obvodní
lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast.“
Združenie bude zabezpečovať
LSPP. Nahradilo doterajšieho
prevádzkovateľa LSPP DM
Resustic Slovakia. MUDr. Lániová tvrdí, že senecká LSPP

pôsobila dlhodobo v rozpore
so zákonom, pretože ten nedovoľuje, aby praktickí lekári
pre dospelých ošetrovali deti
a naopak, detskí lekári zase

dospelých. Stať sa tak môže
iba v akútnych prípadoch. Zároveň bude v Senci aj jedno
stanovište rýchlej zdravotnej
pomoci.
(el)

Poliklinika v Senci

Aby pomoc bola rýchlejšia a adekvátna
Konateľkou
novovzniknutého seneckého Združenia
lekárov je MUDr. Jana Lániová. Veľa občanov nevie, ako
pohotovosť funguje, kedy sa
volá záchranka.
Čo sa od začiatku marca pre
pacientov v Senci zmenilo?
-Najviac diskutovaný je čas
po 22. hodine do 7. hodiny
ráno. Zmapovali sme vyťaženosť tejto nočnej lekárskej
pohotovostnej služby. Je nízka, pretože väčšinu pacientov indikovali na ošetrenie na
centrálnom príjme v Ružinove,
alebo stav bol taký vážny, že
musela prísť záchranka. Niektorí pacienti nočnú pohotovosť
zneužívali.
Dovolá sa pacient lekára?
-Zásadná
zmena
nastala
v tom, že lekár v nočných hodinách nebude na pohotovosti,
ale na telefónnom čísle 4592
4444. Je teda garantované,
že pacient sa dovolá vždy lekára. Doteraz to boli aj dispečeri či zdravotné sestry. Lekár
v závislosti od zhodnotenia
situácie buď pacientovi pora-

dí, alebo v neakútnych, život
neohrozujúcich prípadoch príde k nemu. K dispozícii bude
mať referenčné vozidlo. Pri
týchto ľahších ochoreniach
však nemusí prísť do pätnástich minút. Čiže po 22. hod. sa
pacient nepoberie na pohotovosť, ale zavolá.
Skráti sa čas, za ktorý dostane pacient adekvátnu pomoc?
-S tým rátame. Pacientov,
u ktorých bol vážny stav, niekedy zbytočne rodina doviezla
na pohotovosť, iba sa predlžoval čas. Namiesto toho, aby
z domu volali záchranku (155),
ktorá má prísť do pätnástich
minút. Ďalej si treba uvedomiť, že na pohotovosti v Senci
sa nerobia odbery, nie je tam
röntgen, nerobilo sa ekg.
Na pohotovosti bol doktor
s fonendoskopom a injekciou
a v prípade vážneho stavu
zase len utekal čas.
V rámci pohotovosti vozila
takýchto pacientov aj sanitka DM Resustic...
-...a tam sedel iba šofér. Ale –
stav pacienta sa predsa môže

dramaticky zmeniť aj v sanitke. Preto to musí koordinovať
a zhodnotiť lekár. Stávalo sa
nám, že v noci zavolali domov
k pacientovi pohotovosť, a pritom mali volať záchranku, pretože bol v kritickom stave, no
nevedeli to zhodnotiť. Veľa ľudí
nevie, kde sa obrátiť.
Stávalo sa, že v Senci,
keď to bolo potrebné, nebola
k dispozícii sanitka…
-K tomu by už nemalo dochádzať. Boli situácie, keď
lekár na pohotovosti čakal, či
sa uvoľní sanitka. Vety typu
– teraz vám nemôžeme poslať
doktora, lebo je na výjazde,
alebo sanitka išla s pacientom
na dialýzu, už pacient počuť
nebude.
Spoločnosť
DM
Resustic
Slovakia zostala v pozícii dopravnej služby. Objednávajú
ju lekári, veď niektorí pacienti
počas dňa potrebujú sanitku
nielen na prevoz, pretože sú
chorí, ale chcú ísť na vyšetrenie a pod. Ľudia v ambulanciách si môžu sanitky objednať a lekár to schváli.
Eva Lauková

Rozpis služieb lekární
v Senci na rok 2006
marec
1. Senecká
Olmed
apríl
27.3. - 2.4.
Salvator
3.4. - 9.4.
Sokolská
10.4. - 16.4.
Lúč
24.4. - 30.4.
1. Senecká
máj
1.5. -7.5.
Olmed
8.5. - 14.5.
Salvator
15.5. - 21.5
Sokolská
22.5. – 28.5.
Lúč
jún
29.5. - 4.6.
Timea
8.5. - 14.5.
1. Senecká
12.6. - 18.6.
Olmed
19.6. - 25.6.
Salvator
júl
26.6. - 2.7.
Sokolská
3.7. - 9.7.
Lúč
10.7. - 16.7.
Timea
17.7. - 23.7.
1. Senecká
24.7. - 30.7.
Olmed
august
31.7 - 6.8.
Salvator
7.8 - .13.8.
Sokolská
14.8. - 20.8.
Lúč
21.8. - 27.8.
Timea
13.3 - 19.3
20.3 - 26.3

Sviatky:
14. 4. - 1.Senecká
1. 5. - Salvator
8. 5. - OLMED
júl:
5. 7. - Sokolská
august: 29. 8. - Timea
Pohotovostné služby sú
cez sviatky, soboty a nedele od 8.00 do 18.00 hod.
apríl:
máj:

Senecká pohotovosť sídli v
budove polikliniky – vpravo
od hlavného vchodu.
POHOTOVOSŤ, číslo 4592
4444 volá pacient v prípade
ľahšieho ochorenia, resp.
keď potrebuje poradiť.
CALL CENTRUM, číslo
0850 11 13 13. Poradia, čo
treba robiť napr. v prípade,
ak človek niekde odpadne,
pri ľahšej dopravnej nehode
atď.
ZÁCHRANKA, číslo 155,
slúži na stavy bezvedomia,
príznaky infarktu, ťažké úrazy a pod.
OJEDNÁVANIE SANITKY
na čísle 4592 4422 – DM Resustic Slovakia.
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Čo poškodili silné mrazy
Silné mrazy, ktoré v niektorých dňoch v Senci a blízkom okolí dosahovali až
mínus 18 °C, mohli poškodiť
aj okrasné rastliny. Najviac
utrpeli rastliny pestované
v hrantoch, kvetináčoch
a žardinierach.
Ak zemný bal nebol zateplený,
mohli namrznúť korene a tieto
rastliny pravdepodobne uhynú. Okrem zateplenia sme ich
mohli podľa možnosti zniesť
do nevykurovaných skleníkov,
miestností, alebo suterénov.
Utrpeli aj skalničky v skalkách,
najmä na menej priepustných
pôdach. Týmto prevažne odhnili korene, alebo ich povyťahoval mráz. Plytšie sadené
cibuľoviny mali byť nastlané

Sýkorka belasá.

chvojinou, alebo aspoň chránené ponechaným opadnutým lístim.
V predaji ponúkajú niektoré
chúlostivejšie druhy z rôznych skupín rastlín, pri predaji
ktorých sa citlivosť na mráz
málokedy zdôrazňuje, alebo
sme sami na tieto informácie
zabudli. K takým patrí cyprus
- Cupressus sp. , ktorý mierne
zimy vo vonkajšom prostredí
zniesol, ale mrazy tejto zimy
ho pravdepodobne zničili.
Podobne vždyzelený vtačí
zob Ligustrum dalavayanum
štepený na kmienku a strihaný
do gule nemal zimovať vonku.
Odvykli sme si kopcovať ruže
šípové – čajohybridy.
Odporúčal by som s rezom

Foto Pavol Kišac, Klatová Nová Ves.

počkať a rezať hlbšie do živého dreva. Stromkové ruže,
ak neboli balené, pravdepodobne vymrzli.
S poškodením mrazmi musíme rátať u viacerých vždyzelených krovín, druhy bršlen japonský – Euonymus japonica
a príbuzné pestrolisté formy,
ďalej Pyracantha, vždyzelené
Lonicery, pestrolisté brečtany
a ďalšie druhy. V najlepšom
prípade zmrzla časť listov,
najmä po obvode korún.
Namrznuté listy opatrne odstránime, prípadne rastlinu
hlbšie zrežeme. Mohli tiež
namrznúť vlaňajšie letorasty
a vrchné, mierne v jeseni narašené púčiky. Takto poškodené rastliny treba zrezať do
zdravého dreva. V krajnom
prípade zmrzla celá nadzemná časť rastliny. Vtedy by som
odporúčal zrezať ju nízko pri
zemi a počkať niekoľko týždňov, možno sa rastlina zo
spiacich očiek, alebo z koreňa
obnoví. Nepoškodené korene
rýchlo
vytvoria nadzemnú
časť a celá rastlina regeneruje.
Ing. Ján Maglocký
Enviro-klub Senec

POZVÁNKA
Na tvorivé popoludnia Sviatky
jari pozýva riaditeľstvo ZŠ Mlynská 50. Budú sa konať od 3. do
7. apríla v mestskom kultúrnom
stredisku vo výstavnej galérii.

Pénz, hatalom
Az nem tudja mi a fájdalom,
kinek csak saját fájdalma fáj,
az nem tudja mi az ártalom,
kinél nem volt nincsszerű apály,
ki még nem élt az utcán fázva
gaz hidegben,tépett rongy között
ütve,verve és bőrig ázva,
sajgón kérdi- ez mind örök?,
kinek a lét csak csapott,rút sors,
aki árva,kenyere se nincs,
aki esett,de sose nem korcs!
új jövendő,bánatot ne hints!
kinek nem fáj,ami csak kín,fáj
itt a földön szerte mindenütt,
kinek lelke,meg a szíve árt,
s a jóságtól messze elkerült,
pénz,hatalom és pompás élet
csak úgy vadít a jóságtól el,
nem érti ő,hogy fáj a lélek
meg szegénység,érte nem perel!
hogy minden szegény is testvére,
kinek léte túlontúl gazdag,
mert ez még nincs,de hadd érezze
nekik kijár,jobb lét egy falat !
hol a testvér és együttérzés ?
hol dobog az igaz érző szív ?
mért van csak rossz és nincs
vezeklés ?
a fájdalom eltörlése hív !
legyen már úgy,hogy minden
szegény
vessze el a sok-sok bánatát,
hű megértés, mint igaz erény
orvosolja minden fájdalmát !
Mgr. Katona Roland

Rozmiestnenie stanovíšť na novej autobusovej stanici
Nástupište č. 1 – všetky diaľkové linky v smere do Bratislavy a linka 202409 Galanta
– Senec - Bratislava v smere
do Bratislavy
Nástupište č. 2 – všetky diaľkové linky v smere od Bratislavy a linka 202409 Galanta
– Senec - Bratislava v smere
do Sládkovičova a Galanty
Nástupište č. 3 – prímestské
linky v smere do Bratislavy
Nástupište č. 4 – prímestské
linky v smere do Bratislavy
Nástupište č. 5 – prímestské
linky 102441 Bratislava – Senec – Blatné – Igram – Čataj a
108404 Senec – Trnava
Smery : Blatné, Kaplná, Igram,
Čataj, Cífer, Trnava
Nástupište č. 6 – prímestská
linka 102442 Bratislava – Senec – Veľké Úľany/Jelka
Smery: Kráľová pri Senci, Hru-

bá Borša, Jánovce, Veľké Úľany, Jelka.
Nástupište č. 7 – prímestské
linky 102427 Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec, 108402
Senec – Senec, Svätý Martin,
108403 Senec – Šenkvice
– Vištuk – Báhoň – Modra,

108405 Senec – Veľký Grob
– Báhoň
Smery: Viničné, Pezinok, Svätý Jur, Senec, Svätý Martin,
Blatné, Šenkvice, Modra, Boldog, Réca, Veľký Grob, Čataj,
Igram, Kaplná, Báhoň
Nástupište č. 8 – prímestské

linky 102443 Bratislava – Tureň – Senec – Hurbanová Ves,
102445 Bratislava – Veľký Biel
– Senec, 108406 Bratislava
– Rovinka – Dunajská Lužná
– Tomášov - Senec
Smery: Tureň, Veľký Biel, Bernolákovo, Nová Dedinka, Tomášov, Malinovo, Dunajská
Lužná, Rovinka
Nástupište č. 9 – prímestské
linky 108408 Senec – Kráľová
pri Senci – Nový Svet a 108409
Senec - Šamorín
Smery: Kráľová pri Senci,
Nový Svet, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Hurbanova
Ves, Zlaté Klasy, Rastice, Oľdza, Hubice, Mierovo, Kvetoslavov, Šamorín
+ prímestské linky končiace
na zastávke Senec, železničná stanica.
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Trénerka roka Silvia Mészárosová vytiahla volejbalistky do najvyššej súťaže, ale má obavy

Chýbajú zapálené srdcia
skôr som si urobila trénerskú
jednotku.
Dnes spolu s manželom trénujete juniorky, žiačky aj prípravku. Ako to zvládate?
- Je toho naozaj dosť.
S dievčatami ste postúpili do
najvyššej juniorskej súťaže,
žiačky majú šancu dostať sa
na majstrovstvá kraja. Ožíva
v Senci duch volejbalu, ktoSilvia Mészárosová
rý tu má veľkú tradíciu?
Po prvý raz udeľovalo mesto Ťažko sa mi na to odpovedá,
Senec ocenenie trénerka ale v posledných dňoch je mi
roka. Za minulý rok ho zís- akosi smutno. Pre dnešné deti
kala trénerka volejbalistiek akoby už nič nebolo motiváSilvia Mészárosová.
ciou.
Aký je to pocit?
Ako to myslíte?
-Veľmi príjemný, hoci človek -Mám pocit, že si neuvedomuregistruje aj krivé pohľady…
jú význam toho – hrať na SloTrénerku robíte už pätnásť vensku najvyššiu súťaž. Čo by
rokov, predtým ste volej- za to dali futbalisti! Iný je aj
bal vrcholovo nehrali. Ste prístup rodičov, vidím rozdiely
zdravotná sestra. Ako ste sa už na tréningoch. U futbalistov
k nemu dostali?
s tým rodičia žijú, aj tréningy
-Cez manžela. Keď sme sa pozorne sledujú, býva ich tu
spoznali, hral už volejbal. Je veľmi veľa. U nás? Angažuje
vynikajúci, to ocenenie patrí aj sa Ján Urbanovič, Jarka Čierjemu. Vždy som mala k volej- na, ktorá tu je stále a ešte dvabalu veľmi pozitívny vzťah, ale ja-traja.
časovo mi popri škole nevy- V čom to je?
chádzalo, aby som trénovala -Zrejme vo vzťahu k športu.
podľa predstáv. Od volejbalu Rodičov to zaťažuje, naše
som však nechcela odísť. Ne- dievčatá akoby boli z volejbalu unavené. Vraj
veľa trénujú. Ale
veď chceli hrať
najvyššiu súťaž,
a to stojí nejaké
odriekanie! Nerozumiem tomuto
prístupu.
Nepomáha sonda do duše? Pohovor s nimi?
-Je ich málo a sú
si toho vedomé.
Nemám
koho
striedať, nahradiť.
Veľmi si cením
prístup k tréningom u Dominiky
Čiernej, ktorá je
adeptkou do reVľavo Jarka Čierna, mama kapitánky Dominiprezentačného
ky, ktorá patrí do rodiny volejbalistiek. Vedľa
výberu junioriek
nej Stela Kakašová, veľký talent seneckého
v Nitre, ako aj
volejbalu, adeptka českej reprezentácie. Škopomoc jej mamy
da, že zo Senca odchádza...

Jarky.
Trénovať dievčatá nie je jednoduché. Autorita sa niekedy udržiava ťažko.
-Keď sú menšie, tak to ide. No
s niektorými juniorkami trénujem už deväť rokov, a to nie je
dobré.
Súťaž sa skončila, ste na
deviatom, predposlednom
mieste. Ako to vidíte perspektívne?
-Cieľ sme dosiahli. Je ťažké
povedať, či sa udržíme. Závisí
to aj od toho, aký bude systém
súťaže. Ak si však aj ligu udržíme, budeme mať aj tak problém, pretože v ďalšej sezóne
nebude mať kto hrať. Niektoré
kvôli veku v juniorkách končia,
ostatných je na tej výkonnostnej úrovni málo. Je náročné aj
finanče absolvovať stretnutia po Slovensku. Rodičia sa
skladajú, prispejú kamaráti,
známi, niečo dá mesto. Ťažko
sa získavajú peniaze.
Čo by pre vás osobne bolo
zadosťučinením za cenu,
ktorú ste od mesta získali?
-Keď súčasné juniorky v tejto
kategórii skončia, dúfam, že
budú hrať ďalej. Otázka je,
či v Senci, alebo inde. Veľmi
rada by som ich po rokoch
stretla, aby sa pochválili, kde
hrajú, ako sa im darí. Pretože sú šikovné, majú na to. Aj
keď majú len ročnú skúsenosť z pôsobenia v najvyššej
juniorskej súťaži, pozdvihnú
výkonnostnú úroveň družstva
žien v Senci, za ktoré prejavili záujem hrať ďalej. A snáď

za pár rokov aj družstvo žien,
do ktorého sa postupne môžu
vrátiť bývalé hráčky Zuzka Podolská, Beata Doláková, Adriana Ligdová a veľa ďalších,
bude hrať prvú ligu.
Zlú krv medzi dievčatami narobilo, keď sa neobjavila ich
kompletná zostava v Senčanovi...
-Mrzí ma to, moja chyba to nebola. Stalo sa to aj na vyhlásení športovcov, opäť neboli
spomenuté Veronika Urbanovičová, Svetlana Drábová
a Zuzana Podolská. Najmä
posledné dve dievčatá mali
veľkú zásluhu na postupe
junioriek do I. ligy. Obidve
dlhé roky poctivo trénovali
a zúčastňovali sa na všetkých
ligových aj priateľských zápasoch aj turnajoch. Boli kostrou
družstva.
Problémov, ktoré sa netýkajú len zabezpečovania financií pre dievčatá, máte veľa.
Napriek tomu idete ďalej?
-Keď má človek šport rád, inak
to nejde. Chcem sa poďakovať
všetkým rodičom, ktorí pomáhajú - Jánovi Urbanovičovi,
Jarke Čiernej, pani Senkovej
aj Jančia, ale aj ostatným. Finančne nám pomáha Ľudovít
Laššu, ďalší zabezpečujú dopravu.
Teší ma, že v prípravke sa počet dievčat, ktoré chcú trénovať, rozrástol a verím, že ich
bude stále viac. Ale uvítame aj
ďalšie. Bolo by to v prospech
seneckého volejbalu.
Text a foto Eva Lauková
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Víťazom žiackeho turnaja vo futbale FC Senec B

Rýchly gól položil papierového favorita
Turnaj mladších žiakov v Senci sa niesol vo príjemnom
športovom duchu. Vyrovnané
zápasy držali všetkých v napätí, napokon v dramatickom
finále, keď papierovým favoritom bol bratislavský celok
FK Rapid, zvíťazil domáci tím
FC Senec B 3:1 (1:0). Hostia
si verili, no Senčania ich rýchlym gólom Michala Ondrišíka
v pätnástej sekunde zápasu
zaskočili. Ten istý hráč podčiarkol vedenie domácich aj
druhým gólom a prehru hostí spečatil najlepší hráč turnaja
Michal Baus.
A hoci hostia podali veľmi
dobrý výkon, sieť domácich
rozvlnili iba raz.
Aj zápas o 3. miesto medzi
dvoma kvalitnými mužstvami
bol dramatický. Z víťazstva sa
tešila Žilina, ktorá zdolala ŠK
SFM Senec, hoci po polčase
Senčania viedli.
Tréner víťazného celku Juraj
Gubáni: ,,Som veľmi rád, že
sa nám podarilo nadviazať
výbornú spoluprácu s muž-

Zápasy o umiestenie (2x15
minút)
O 5. miesto: MŠK Iskra Petržalka – FC Senec A 1:3 (0:2),
Góly Senčanov: Pomšahár 2,
Dugovič
O 3. miesto: MŠK Žilina – ŠK
SFM Senec 3:2 (1:2)
Text a foto (el)
Celkové poradie:

Mladší žiaci FC Senec (A aj B tímy) – horný rad zľava: Ľ. Ašváni (vedúci), Tanko, Pomšahár, Kriška, Dugovič, Hanák, A. Maďar, Gubáni
(tréner), Vincze, Slávik, Rarbovský, Ph. Maďar, Surmák (asistent
trénera). Dolný rad zľava: Baus, Morvay, Vito, Turanský, F. Ašváni,
Ondrišík, Gašpar, Sedlák, Ruman, Mesároš, Kurčina.

stvom MŠK Žilina, vďaka patrí
trénerovi Igorovi Chodekovi
a vedúcemu zájazdu Petrovi
Pekarovi.
Poďakovanie patrí trénerovi
Švardovi z ŠK SFM Senec,
ktorý prijatím pozvania ukázal
viacerým, že aj medzi seneckými mužstvami je výborná
spolupráca, a nie iba niekedy
neprimeraná rivalita.“

1. FC Senec „B“ 3
2. FK Rapid BA
3
3. MŠK Žilina
3
4. ŠK SFM Senec 3
5. FC Senec „A“ 3
6. Iskra Petržalka 3

2 1 0 8:5
2 0 1 12:5
2 0 1 8:7
1 0 2 9:7
1 0 2 4:11
0 1 2 2:8

7b
6b
6b
3b
3b
1b

Najlepší hráč: Michal Baus
(FC Senec B)
Najlepší strelec: Andrej Gála
(FK Rapid Bratislava), 4 góly
Najlepší brankár: Filip Morvay
(FC Senec B)
Rozhodca Peter Jaborek

Poznámka

Prežije mládežnícky futbal?
Na turnaji mladších žiakov, ktorý vo februári usporiadala ZŠ.
A. Molnára a mesto Senec, sa zúčastnilo šesť družstiev zo
Senca, Veľkého Bielu, Bratislavy a Žiliny. Pre deti bol výbornou skúsenosťou a príležitosťou športovo rásť.
V iných mestách, kde futbal má tradíciu, takéto podujatia organizuje futbalový klub. V Senci v posledných rokoch všetky
mládežnícke futbalové podujatia vznikajú iba vďaka fanatizmu ľudí, pre ktorých sú futbal a deti srdcovou záležitosťou.
Záujem vedenia klubu FC Senec sa totiž sústreďuje len na
seniorsky A tím. Zdá sa, že mládež nie je zaujímavá.
My rodičia to tak vnímame. Zároveň oceňujeme, že sa v Senci nájdu ľudia, ktorí dokážu s deťmi pracovať aj bez podpory
vedenia klubu, napriek tomu, že ich práca nie je adekvátne
ohodnotená morálne ani finančne. Vďaka nim majú naše deti
organizovaný voľný čas, upevňuje sa v nich vzťah k športu,
pestuje radosť z pohybu a zmysel pre tímovú prácu.
Preto sa chcem poďakovať trénerom Jurajovi Gubánimu, Ondrejovi Surmákovi, vedúcemu mužstva Ľudovítovi Ašvánimu
a riaditeľke ZŠ. A. Molnára Alžbete Vinczeovej, ako aj sponzorom a dobrovoľníkom z radov rodičov za realizáciu tohto
pekného športového podujatia.

M. Ondrišík, kapitán FC Senec B

R. Turanský, pilier obrany víťaza

V mene rodičov Jana Turanská
Finálový zápas mal nečakané rozuzlenie – zvíťazili Senčania.
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Príprava seneckých futbalistov naznačila, že si môžu merať sily s prvoligistami

Hlasivky fanúšikov, ďalší hráč v poli
Futbalový tím FC Senec má
pred sebou jasný cieľ: postup do 1. ligy medzi najlepšie slovenské celky. Ako
uviedol tréner Jozef Valovič,
výsledky v príprave na jarnú časť II. ligy naznačili, že
mužstvo si môže úspešne
merať sily aj s ligovými súpermi. Ráta však aj s podporou hlasiviek fanúšikov.
Z mužstva odišiel najlepší
strelec jesene Okocha Awudu, ktorý sa uchytil v Izraeli,
z Belgicka na post útočníka
prišiel Djim Ray. ,,Veľmi pozitívnym signálom je fakt, že sa
uzdravili dvaja hráči, ktorí na
jeseň pre zranenie nehrávali
– Marcin a Kozár. Mali by byť
oporou,“ uviedol tréner J. Valovič.
Ligistov popreháňali
Prípravu mali Senčania rozdelenú do troch fáz. Prvá, zhruba
do konca januára, bola zameraná na kondíciu, keď denne
trénovali dvojfázovo a popri
tom hrali aj prípravné zápasy.
J. Valovič: ,,Vo februári sme
sa zamerali na rozohranie
mužstva s kvalitnými ligovými súpermi. Hrali sme s Interom, Trenčínom, Púchovom,
Žilinou, ale aj s kvalitnými
treťoligovými celkami Močenkom, Pezinkom a dvoma maďarskými súpermi.“ Najlepšie
výkony podali práve proti prvoligistom, ktorým boli rovnocenným súperom. ,,V Trnave
sme síce prehrali 0:2, ale bol
to maximálne vyrovnaný zápas, keď oba góly sme dostali
z jedenástky. Výborne sme
hrali proti ligistom v Trenčíne,
kde sme vyhrali 3:1, na Interi
sme zvíťazili 1:0. Vynikajúci
zápas odohrali hráči aj v Nitre,

kde remizovali 1:1.“ Seneckí
futbalisti odohrali devätnásť
zápasov, z nich desať vyhrali,
trikrát remizovali a šesť prehrali.
Vyvrcholením tohto obdobia
bolo sústredenie v Nových
Zámkoch, kde podľa trénera našli príjemné prostredie
a mali tam veľmi dobré podmienky na prípravu v hale, ale
i na ihrisku, trochu sa aj zregenerovali.
Opory kádra
A na koho sa budú Senčania v boji o postup spoliehať? Zostava sa vykryštalizovala v posledných štyroch
týždňoch prípravy, J. Valovič
vraví, že prínosom by mali byť
okrem spomínaných Marcina a Kozára brankár Novota,
ktorý si v zostave vybojoval
stabilné miesto. Z kľúčových
hráčov, ktorí ťahali aj jeseň,
sa spolieha na Angeloviča,
Michalíka, Guldana, Rožníka,
Takáča
a Papaja. Z cudzincov sú to Moughfire a Anane
s Matičom. To je kostra mužstva.
Okrem Djima Raya z Belgicka
prišli aj ďalší traja mladí hráči
z Ghany, ktorí sa zatiaľ aklimatizujú.
J. Valovič zdôrazil, že futba-

Káder a realizačný tím FC Senec
Ján Slovenčiak, Ľubomír Michalík, Ľubomír Guldan, Vladimír
Rožník, Darko Matič (Chorvátsko), Villiam Agyei Anane (Ghana), Stanislav Angelovič, Tomáš Kozár, Ivan Pecha, Ján Papaj,
Matej Kováč, Erik Takáč, Zoltán Harsányi, Ján Marcin, Ján Novota, Youssef Moughfire (Francúzsko), Issac Owusu (Ghana),
Djim Ray (Belgicko)
Tréner a viceprezident Jozef Valovič, asistenti Vladimír
Ekhardt a Branislav Kriška, vedúci mužstva Vladimír Bertok,
lekár MUDr. Miroslav Babiak, masér Vladimír Knap, prezident
Daniel Jammer.
listi robia dobré meno mestu
Senec. ,,Preto ma mrzí, že
nemáme doriešené platby za
energie v prevádzkovej budove, ktoré sú veľmi vysoké,

platíme aj za iných. Z tých
peňazí by sme mohli investovať hlavne do mládežníckeho
futbalu.“
Text a foto Eva Lauková

Termíny domácich stretnutí FC Senec
Senec – Košice, 19. kolo, 17. 3. 2006 (piatok) o 17.30 hod., odložené
Senec – Nitra B, 22. kolo, 8. 4. 2006 (sobota) o 17.30 hod.
Senec – Lučenec, 24. kolo, 21. 4. 2006 (piatok) o 17.30 hod.
Senec – Humenné, 26. kolo, 5. 5. 2006 (piatok) o 19.30 hod.
Senec – Slovan Bratislava, 28. kolo, 17. 5. 2006 (streda) o 17. hod.
Senec – D. Streda, 30. kolo, 28. 5. 2006 (nedeľa) o 17. hod.

Tréner J. Valovič s legionármi. Vpravo hore Djim Ray, ktorý prišiel
z Belgicka, ďalší traja mladíci sú z Ghany.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Miroslav Bučan, Jana Klasová, Filip Jačiansky, Adam Kuric, Patrik Paulen, Michaela
Rošková, Vanessa Vörösová, Oliver Janko,
Nina Strašková, Lilliana Štellárová, Norbert
Tornyai, Simona Klabuzaiová, Adam Jarombek, Karin Ižová, Lenka Guothová, Simon Neszméry

Manželstvo uzatvorili
Gabriel Bordács – Anna Kleberczová
Tomáš Jobbágy – Petra Kurucová
Róbert Horváth – Renata Vinczeová
Ladislav Gombos – Silvia Jarábeková

Blahoželáme jubilantom
Dňa 11. februára oslávil najstarší obyvateľ
Senca Matej Radzo 101 rokov.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Anna Mazáčková (60), Ján Szuda (60), Jozef
Eliáš (65), Anna Kopecká (75), Augustína
Marčeková (75), Ján Bederka (80)

Klub dôchodcov
Augustína Marčeková (75), Adela Čőbőková
(70), Júlia Heringesová (70), Mária Kranaričová (70), Mária Katonová (70), Tibor Török
(70), Jozef Eliáš (65), Anna Mazáčková (60)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215 v Senci
Jozef Pomšahár (55), Štefan Jánský (60),
Mária Leginuszová (60), Veronika Bombalová
(80), Júlia Poláková (80)

Navždy nás opustili
Ľudovít Lasser (1932), Magdaléna Rigová
(1931), František Szabo (1921), Mária Kapušová (1938), Ľudovít Szulányi (1934)
Dňa 15. februára nás náhle
navždy opustil drahý manžel,
otec, dedko, švagor a strýko
Ľudovít Lasser. Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť. Smútiaca rodina
Dňa 20. februára nás náhle
opustil náš drahý otec, svokor
a dedko Ján Kurčina. Ďakujeme rodine, priateľom a známym za rozlúčku a prejavenú
sústrasť. Smútiaca rodina
Pred 20 rokmi nás 15. marca
opustil Ján Drgoň. S láskou
na neho spomínajú manželka
a dve dcéry s rodinami.

MESTSK É NOVIN Y

Program filmových predstavení a kultúrnych
podujatí na marec 2006
KINO MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení je o 18. h.
16. štvrtok TEMNÁ VODA
Mrazivý príbeh matky a dcéry, ktoré sa vyhli sporu
o opatrovníctvo presťahovaním do schátraného
nájomného domu. Temná voda ukrýva tajomstvá,
ktoré by nemali byť odhalené...
USA, M,P 110 min.
Vstupné: 60,-Sk
17. piatok HISTÓRIA NÁSILIA
V hlavnej úlohe tohto strhujúceho thrilleru uvidíte
hviezdu Pána prsteňov Vigga Mortensena, ďalej vo
filme sa objaví aj Ed Harris.
USA, MN 15, 96 min.
Vstupné 55,-Sk
18. sobota ANJEL PÁNA
Príbeh o anjelovi, ktorý je vykázaný z Neba na Zem
a má jeden deň na to, aby obrátil hriešnika na cestu
dobra...
ČR, MP, 90 min.
Vstupné: 55,-Sk
19. nedeľa HISTÓRIA NÁSILIA
V hlavnej úlohe tohto strhujúceho thrilleru uvidíte
hviezdu Pána prsteňov Vigga Mortensena, vo filme
sa objaví aj Ed Harris. USA, MN 15, 96 min.
Vstupné: 55,-Sk
20. pondelok GÓOÓL
Strasti, porážky, láska, tragédia, úspech. Každý sen
má svoj začiatok. Prvý diel futbalovej trilógie.
USA, MP, 90 min.
Vstupné: 60,-Sk
21. utorok OLIVER TWIST
Dobrodružstvá chlapca z Londýnskeho podsvetia podľa slávneho románu Charlesa Dickensa, v
réžii oscarového Romana Polanského. Hrajú: Ben
Kingsley, Barney Clark.
V. Brit./ČR/FR, MP, 130 min.
Vstupné: 60,-Sk
22., 23. streda – štvrtok aj o 16.30 a o 18.00 hod.
RUŽOVÝ PANTER
Voľné pokračovanie inšpektora Clouseau (Steve
Martin), ktorý bude vyšetrovať zmiznutie známeho
diamantu Ružový panter a súčasne vraždu slávneho futbalového trénera.
USA, MP, 100 min.
Vstupné: PREKVAPENIE
24. piatok DOOM
Výskumnému tímu sa nekontrolovanými pokusmi
podarilo otvoriť brány do pekiel, z nich sa vynorili
davy hrôzostrašných monštier, ktoré sliedia po
chodbách základne a likvidujú všetko živé. USA,
MP, 105 min.
Vstupné: 60,-Sk
26. nedeľa UTAJENÝ
Zápletkou filmu je videokazeta, ktorú jedno ráno
nájdu vo svojej poštovej schránke manželia
Georges a Anne. Tá obsahuje podrobné zábery ich
domu a ulice. Chýba však vysvetlenie. Brilantný
psychologický thriller, FR., MN 15, 117 min.
Vstupné: 60,-Sk

27. pondelok DOOM
Výskumnému tímu sa nekontrolovanými pokusmi
podarilo otvoriť brány do pekiel, z nich sa vynorili
davy hrôzostrašných monštier, ktoré sliedia po
chodbách základne a likviduje všetko živé.
USA, MP,105 min.
Vstupné: 60,-Sk
28. utorok MNÍCHOV
V roku 1972 celý svet sledoval zavraždenie 11 izraelských športovcov na mníchovskej olympiáde. Toto
je príbeh o tom, čo nasledovalo. Dajú sa ich vraždy
ospravedlniť? Zabráni ich smrť ďalšiemu teroru ?
USA, MP, 163 min.
Vstupné: 65,-Sk
30. štvrtok ZLOMENÉ KVETY
Všetko sa zmení v okamihu, keď sa z anonymného
listu dozvie, že je otcom syna, o ktorom nevedel.
Film je určený širokej diváckej verejnosti. Je to
dané nielen hviezdnym hereckým obsadením, ale
aj príťažlivou témou filmu. Za scenár a réžiu Veľká
cena na MFF v Cannes.
USA/FR., MN, 105 min.
Vstupné: 60,-Sk

Detské a mládežnícke filmové
predstavenia:
17. piatok o 14.00 a 19. nedeľa o15.30 hod.
ANJEL PÁNA
Príbeh o anjelovi, ktorý je vykázaný z Neba na Zem
a má jeden deň na to, aby obrátil hriešnika na cestu
dobra...
ČR, 90 min.
Vstupné: 55,-Sk

Kultúrne podujatia:
15. streda o 17.30 hod. - kinosála
Verejný koncert žiakov ZUŠ v Senci v spolupráci so
ZUŠ z Veľkej Bíteši
21. utorok o 10.00 hod. - kinosála
Elveszett éden – (Stratený raj) - Divadlo SZEVASZ
Színház
22. streda o 9.00 hod., 11.00 hod. - kinosála
Mátyás bolondjai Blázni Mateja kráľa - Divadlo
SZEVASZ Színház
25. sobota Senecká ruka - kinosála
Medzinárodná súťaž pretláčania rukou
29. streda o 9.00 hod.
Országos Tompa Mihály szavalóverseny kerületi
fordulója
Krajské kolo súťaže Prednes poézie a prózy pre
školy s vyučovacím jazykom maďarským
30. štvrtok o 18.00 hod.
Prezentácia knihy A Felvidék 100 csodája –
výstavná galéria
100 zázrakov Hornej Zeme

Pripravujeme:
25. 4. (utorok) o 19.00 hod. Koncert
HONZA NEDVĚD a jeho kapela

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, vedúca redaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná rada: Gabriella Németh - predsedníčka, Martin Doboš, Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Helena Krajčovičová, Mária Rovenská, Monika
Škovránková, Peter Szabo. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Sadzba a tlač: Považská tlačiareň. Registrované pod číslom OÚ
SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah jednotlivých článkov zodpovedá ich autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami.
Nepredajné.

