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Oto Lévai má holuby

Drogy mu zničili život,

s európskym puncom

vystríha mladých

5. strana

6. strana

Budúci prváčikovia už vedia
všeličo a tešia sa do školy
Zvládali to v pohode, zápis
prváčikov na Základnej škole na Mlynskej ulici v Senci
prebiehal hravou formou.
Deti strach nemali, hoci občas
sa objavila slzička. Priraďovali
obrázky k číslam, predmety
k farbám, poznávali zvieratká,
čísla, dokresľovali a vyfarbovali
tváre... Tomáško Chmelík bude
mať šesť rokov v apríli. Tvrdí, že
vie rátať do 22. Práve vyfarboval hlavu macíka. Do školy sa
teší. ,,Naučím sa písať, čítať,
kresliť. A viem už napísať Tomáško.“ Mama Eva ho trochu
brzdí: ,,Neklam! Ale vie prečítať
abecedu, pozná čísla.
pokračovanie str. 10

Povedali sme si, že zmena je
život a inovovali sme grafiku
mestských novín. V každom
čísle Senčana chceme rozpitvať
zaujímavú alebo praktickú tému.
Dariť sa nám to bude aj s pomocou vás – čitateľov. Budeme radi,
ak prispejete svojimi nápadmi.
Týka sa to aj úspešných a zaujímavých ľudí žijúcich v Senci,
ktorí si zaslúžia, aby sa o nich
vedelo, alebo tých, ku ktorým
osud milostivý nebol. Privítame i
kritické pohľady, vaše názory či
zamyslenia.
Eva Lauková, šéfredaktorka

Mesto ocení
športovcov

Tomáško Chmelík zaujal pani učiteľku Gabrielu Józanovú.

Župan kritizuje ministerstvo
Zásadné výhrady k neprizývaniu zástupcov Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) na
dôležité stretnutia, na ktorých
sa negocioval Operačný program Bratislavský kraj, vyjadril
predseda BSK Vladimír Bajan.
Stalo sa tak na rokovaní pracovnej skupiny na prípravu tohto
programu na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja,
keď prítomných informovali o
stanovisku Európskej komisie.
Podľa V. Bajana takým prípadom
bolo napr. stretnutie predstaviteľov Európskej komisie a ministerstva výstavby, na ktorom

Zmena je život

ministerstvo evidentne nedokázalo argumentovať v prospech
priorít Bratislavského kraja.
Nevedelo napr. obhájiť prioritu
v oblasti infraštruktúry, to znamená možnosť čerpať financie
na rekonštrukciu ciest II. a III.
triedy či rekonštrukciu objektov
stredných škôl. Ide o oblasti, na
ktoré BSK plánoval klásť pri čerpaní eurofondov dôraz. ,,V najbližších dňoch využijem všetky
možné prostriedky a spôsoby,
a to i priamo v Bruseli, aby som
sa pokúsil túto situáciu zvrátiť,“
povedal V. Bajan.

Primátor Karol Kvál pozýva na
slávnostné vyhlásenie Športovcov mesta Senec za rok 2006.
Uskutoční sa 14. februára o 18.
hod. v kultúrnom dome.
(r)

Chytali zlodejov na
Slnečných jazerách

Až dva roky za mrežami hrozí
zlodejom, ktorí sa pokúsili 24.
januára vykradnúť bufet Drevená dedina na juhu Slnečných jazier. Keď jeho majiteľa
upozornili, že niekto nakladá
odtiaľ veci, začala sa nevídaná
naháňačka. Okrem občanov
spolupracovalo na nej desať
štátnych a mestských policajtov, no privolali aj dvoch psovodov.
(M. Podmajerská, r) Úlovok zlodejov mohol byť
parádny, hodnotu mal okoPôžičky do 5 miliónov aj na kúpu nehnuteľností, lo 220-tisíc korún (kávovary,
hifiveže, chladnička, fritézy,
nízky úrok, jednoduché vybavenie.
mikrovlnky, kuchynský riad,
Kancelária Triangel, Turecká 6 (za Amitou).
sto kíl hovädziny a kartón rýb,
Tel.: 0905 29 9310, 0905 353 284, 02/4592 6313 husi...) Nakradnuté veci nalo-

žili na prívesný vozík (neskôr
policajti zistili, že je rovnako
kradnutý), a odišli na modrozelenej Škode 120. Pri prenasledovaní narazili do stromu
a utiekli, skrývali sa v kríkoch
medzi chatami. Z obkľúčenej
chatovej oblasti sa im podarilo
ujsť na privolanom bielom Peugeote Boxer, ktorý policajti
našli odstavený vo Veľkom
Bieli aj so šoférom Petrom M.
(21). Napokon chytili aj Tomáša Č. (30) zo Senca a Mariána
K. (28) z Veľkého Bielu. Do bufetu Drevená dedina sa však
vlámali už tri dni predtým. Repríza im nevyšla. Sú obvinení
z prečinu krádeže.
(el)

2

UDALOSTI

SENČAN január-február 2007

Diaľnica bude šesťprúdová

Zápis medzi
škôlkarov

Primátor Karol Kvál: napojenie pri Blatnom vidím reálne

Zápis detí do Materskej školy na Kysuckej ul. 9 v Senci
na školský rok 2007/2008 sa
bude konať od 26. februára do
26. marca, každý deň od 11. do
12.30 hod. Informácie o prijatí
do predškolského zariadenia
dostanete u riaditeľky alebo
jej zástupkyne, u ktorých si
môžete prevziať aj prihlášku.
Bližšie informácie na www.
mskysuckasenec.sk

Čo predovšetkým čaká obyvateľov Senca v tomto volebnom období?
- Mesto začalo veľkú rekonštrukčnú akciu kanalizačnej
a vodovodnej siete. Táto významná investícia je nevyhnutná, bez nej by sa zabrzdil
rozvoj mesta, pretože pribúdajú byty a stavajú sa logistické
centrá.

Ako dlho bude trvať?
- Investícia za približne 220
miliónov korún sa plánuje na
takmer pol druha roka, prosím
preto obyvateľov o trpezlivosť.
Aké prekvapenia môžeme
ešte očakávať?
- Jedným je rozšírenie diaľnice v úseku Trnava – Bratislava
o ďalší jazdný pruh, diaľnica
bude šesťprúdová. S výstav-

Pomôžu priority

Ľadové medvede bez ľadu

Viceprimátorkou mesta Senec
sa v tajnej voľbe na ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva opäť stala Helena Nemcová. A čo očakáva od
roku 2007? ,,Želám si, aby sme
úspešne ukončili začaté akcie
v meste a rozbehli projekty pripravované pred komunálnymi
voľbami, s ktorými sa uchádzame o európske granty. Musíme
si určiť priority a postupne realizovať dôležité investičné a neinvestičné akcie. Aby sme za štyri
roky stihli zrealizovať vytýčené
zámery v prospech rozvoja mesta.“
(el)

Odsudzujú
radikálov
Na výročnej členskej schôdzi ZO
Zväzu protifašistických bojovníkov v Senci okrem spomienok
odzneli aj ostrejšie slová nielen
tých, ktorí sa zúčastnili na bojoch proti fašizmu. Sú tu združení
aj mladší, tí rovnako nesúhlasia s
aktivizáciami skupín fašistických
radikálov vzbudzujúcich strach
svojím konaním a šírením fašistickej ideológie.
J. Zrnek

Vonku sa zelenala tráva
a teplota vzduchu bola okolo
sedem stupňov. Voda na severnej strane Slnečných jazier
mala asi tri stupne, ľad sa rúbať nemusel. Skupina otužilcov - Ľadových medveďov
prišla tentoraz bez operného
speváka Martina Babjaka. Vraj
sa ako medveď vydal na voľnú
nohu... Aj tento rok sa objavili
traja králi, opäť si pred vstupom do vody zaspievali svoju
hymnu otužilcov. A opäť ako
vlani primátor Karol Kvál zahlá-

bou sa má začať na budúci
rok.
Je naďalej reálny zámer, vybudovať nový vjazd a výjazd
na diaľnicu pri Blatnom?
- Táto akcia, ktorá má odbremeniť centrum mesta od dopravy, by sa mala realizovať
súbežne s rozšírením diaľnice.
Vedieme intenzívne rokovania.
(el)

sil, že s otužovaním začne aj
on. „Začať nie je problém, len
treba vydržať,“ so smiechom
dodal. Tí, čo prišli plavcov povzbudiť, si zase pochvaľovali
varené vínko a chlieb s masťou a cibuľou.
Dvaja z 21 otužilcov (z nich
bolo sedem žien) doplávali
až na ostrovček a späť, ostatní si voľne zaplávali, niektorí
sa do studenej vody vrátili
opakovane. Medzi tými, ktorí
tento rok do vody vliezli, boli
dvaja Senčania Silvester Poór

Uzávierka na Svätoplukovej
Začína sa rekonštrukcia kanalizácie, doprava je presmerovaná
Vodovodná a kanalizačná sieť
v Senci je v zlom technickom
stave. Havarijný stav kanalizácie sa prejavuje vždy pri väčších dažďoch, nutná je preto
rekonštrukcia. Vzhľadom na
značný rozsah výstavby celá
akcia bude mať 21 etáp (niektoré majú viac častí) a trvať
bude niekoľko rokov. Súčas-

ťou realizácie je obmedzená
doprava.
Prvá fáza sa už začala, úplne je uzavretá Svätoplukova
ul. od Hviezdoslavovej po ul.
A. Sládkoviča. Obchádzka je
obojsmerne vedená po Hviezdoslavovej, Fándlyho a Sládkovičovej ul. Uzávierka trvá do
konca februára.

V druhej fáze bude Sládkovičova ul. uzavretá po Kysuckú
ul. do konca apríla a potom od
Kysuckej ul. po Sokolskú približne do konca júna.
Dĺžka rekonštruovanej cesty je
asi 570 metrov. Obchádzkové
trasy budú viesť po okolitých
miestnych komunikáciách.
(el)

a Vladimír Lisičan. Najdlhšie
zo všetkých sa otužovaniu venuje jeden z troch kráľov Cyril
Paštinský. Rodák z Mýta pod
Ďumbierom žije v Bratislave,
ale zárodok jeho otužovania je práve na Horehroní.
„Už ako deti sme sa kúpali
v studenom potoku na Táľoch
či v riečke, ktorá tečie cez
Mýto a aj v lete má jej voda iba
desať stupňov. Preto mi to nikdy nerobilo problém, neprekážal im ani dážď.“
Text a foto Eva Lauková

Holiday Village, s.r.o.,
hľadá pracovné sily
do novej prázdninovej dedinky – apartmánové domy
na Slnečných jaz. – sever
v Senci.
Profesie: kuchár,
pomocné sily do kuchyne,
upratovačky – chyžné,
tel.: 0911 656 655,
recepčný /-á, ekonóm,
tel.: 0905 624 510
(trvalý pracovný pomer,
resp. na dohodu)
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Zlodeji kolies

Pod lupou

Pozorný občan spozoroval, že
päť minúť pred treťou hodinou
ráno na Inoveckej ulici dvaja
páchatelia demontujú kolesá
z osobného motorového vozidla
Škoda Octavia. Privolaná hliadka mestskej polície spozorovala
modré osobné vozidlo Škodu
120 s otvorenými dverami, vo
vnútri vozidla už boli naložené
dve kolesá. Na mieste zadržali
z krádeže podozrivého 20-roč(r) Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan
ného I. J. z Novej Dedinky.

SCR na výstave
Tak ako po iné rok Správa cestovného ruchu (SCR) v Senci
prezentovala mesto a Slnečné
jazerá na veľtrhu cestovného
ruchu Slovakiatour. V stánku
Podunajského regiónu mali návštevníci o. i. možnosť dozvedieť
sa, čo môžu v rámci regiónu
navštíviť v prípade zlého počasia
v Senci. SCR sa už druhý raz ako
samostatný vystavovateľ zúčastnila aj na výstave Regiontour
v Brne. Ako uviedla riaditeľka
SCR Silvia Škultétyová, českí a
moravskí klienti sú najpočetnejšími návštevníkmi Slnečných jazier, ,,mnohí, ktorí sa pristavovali, už v Senci boli a radi sa k nám
vracajú. Záujem však mali aj takí,
ktorí síce o Senci a jeho jazerách
počuli, ale ako cieľ dovolenky si
ho vybrali až tento rok.“
(el)

Ocenili výklady
Celoročnú snahu prezentovať sa
pekným výkladom a pritiahnuť
zákazníkov s dôrazom na vianočnú výzdobu hodnotilo mesto Senec. A keďže pekných výkladov
je stále viac, boli rozdelené do
dvoch kategórií. V prvej – odevy
a textil najviac pútali pozornosť
Odemat (Mária Matláková), Lady
M (Mária Lelovicsová) a v druhej
kategórii darčekových predajní
a papiernictiev Z-Art Decoration
(Katarína Kubaláková), Papiernictvo pri Lagune (Magdaléna
Tóthová). Viceprimátorka mesta
im odovzdala ocenenia, ktoré
môžu vystaviť vo svojich výkla(r)
doch.
Návrhy na názov novej ulice
(rodinné domy) za Štiftom, neďaleko reštaurácie Kráľovská koruna, môžete zasielať na e-mail:
durcova@senec.sk do 17. februára.
(r)

(v strede) sa zúčastnil na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci. Deklaroval pripravenosť BSK účinne spolupracovať a napomáhať
zlepšeniu cestnej siete napr. aj podporou diaľničného napojenia pri
obci Blatné. Uviedol, že BSK pri vytváraní projektov, ktoré by mohli byť realizované z eurofondov v rámci Národného strategického
referenčného rámca, nezabudne ani na rekonštrukciu synogógy
v Senci.
(r) Foto Arpad Korpas
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Chytili sprejera
Mestskí policajti chytili na Štefánikovej ulici č. 13 sprejera,
ktorý sprejom postriekal viaceré
rodinné domy. Jeho grafity sa
s pochopením nestretli... Činnosť
,,umelca“ nahlásila obyvateľka
Senca. Mladistvého D. N. zo Senec predviedli na Úrad justičnej
a kriminálnej polície Oddelenie
skráteného vyšetrovania Senec,
pretože išlo o prečin poškodzovania cudzej veci.
(r)

Napadol matku

Viacnásobný recidivista Pavel
V. (51) zo Senca neváhal zdvihnúť ruku ani na svoju matku
Počas plesu na ZŠ Mlynská sa do školy vlámali cez miestnosť Annu, keď sa jej s kuchynským
zástupkýň riaditeľa zlodeji a o. i. pokazili atmosféru dobrej zá- nožom vyhrážal, že ju zabije.
Pritom jej vulgárne nadával a do
bavy. Ukradli osobné veci, peniaze, dioptrické okuliare a drzo si
nôh hodil drevený stolček. Vyzobrali kľúče od auta a zástupkyni vzali autorádio z vonku stostrašená žena sa bála, že svoje
jaceho auta. Nestačilo im a v triede rozhádzali hračky. (Mesiac vyhrážky splní, preto zasiahla
predtým niekto rozbil na škole dve okná na triedach.) Prešli dva polícia. Porezaný prst jej ošetrili
týždne a zlodeji úradovali v rovnakej miestnosti opäť. Rozpílili v ružinovskej nemocnici. Muž je
mreže, rozbili okná a ukradli počítač, tlačiareň, miniharmónium obvinený z úmyselného prečii osobné veci. Miestnosť zostala v dezolátnom stave, až postup- nu nebezpečného vyhrážania
ne sa zisťuje, čo všetko zmizlo.
a hrozí mu trest odňatia slobody
(el) na šesť mesiacov až tri roky. (r)

Kradli nielen počas plesu

Zábava do rána
Až do rána trvala zábava na
plese, ktorý organizoval Spolok seneckých podnikateľov
v hoteli Senec. V krásnych róbach sa predviedli dámy a páni
boli na ne primerane hrdí. Na
diskotékovú či živú hudbu tancovalo 240 prítomných, ktorým
zaspieval Lobo a Peter Kotuľa.
V tombole boli vďaka sponzorom, primátorovi a mestu hodnotné ceny, prvá televízor LCD
Sony. Výťažok z tomboly pôjde pre sociálne odkázaných.
(r)

Pripravujeme: Šikana v škole
Podľa informácií, ktoré redakcia Senčana má, aj v našom
meste existuje na školách
šikanovanie. S otázkami, ako
sa s týmto problémom vyrovnávajú a či na základných,
stredných a materských školách sú vytvorené obranné
mechanizmy pre obete v rámci eliminácie tohto sociálno-

patologického javu, sa redakcia obracia na riaditeľov škôl.
Budeme radi, ak sa do diskusie o tomto celospoločenskom
probléme zapoja občania, rodičia, ktorí sa s takýmito prejavmi voči svojim deťom stretli.
Otvoríte tak oči ostatným, prípadne im poradíte.
Vaše príspevky na pripravo-

vanú tému očakávame do 5.
februára na adrese Redakcia
mestských novín Senčan,
Mierové námestie 8, 903 01
Senec, resp. na mailovej adrese sencan@senec.sk. Svoje
príspevky môžete nechať aj na
mestskom úrade u informátora.
(r)
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Hrobové miesta zdraželi
Prevádzkovateľ pohrebnej
služby v Senci Ladislav Nádaský okrem iného upozorňuje na zneužívanie situácie,
v ktorej sa ocitajú pozostalí,
pohrebnými službami pôsobiacimi mimo Senca.
Ako je to s nájomnými zmluvami za hrobové miesta?
-Nový zákon nariaďuje, aby
každý nájomca hrobového
miesta mal nájomnú zmluvu
s prevádzkovateľom cintorína.
Nájomné zmluvy sa podpisujú
na mestskom úrade minimálne na desať rokov. Vyzývať
na to bude pohrebná služba
priebežne, keď sa niekomu
bude súčasná nájomná zmluva končiť.
Za hrobové miesta sa bude
platiť viac...
-Poslanci mestského zastupiteľstva aj na základe toho,
že platby za hrobové miesta
sa v Senci dlhý čas nemenili,
rozhodli, že za jeden hrob sa
bude platiť 500 korún, dvojhrob bude stáť 1000, urnové
miesto 200, detský hrob 250
a za prenájom krypty na 20
rokov sa bude platiť 20-tisíc
korún.
Prečo tak veľa za kryptu?
-Krypta je pevná nadštandardná stavba a je malý predpoklad, že sa bude rozoberať
skôr, ako po 20 rokoch, pričom tam môžu byť pochovaní
viacerí. Vychádza sa pritom
z praktických skúseností.
Prečo sa senecký cintorín
zatvára?
-Podľa zákona mesto muselo

Ladislav Nádaský, prevádzkovateľ pohrebnej služby v Senci

prijať prevádzkový poriadok
pre pohrebnú, resp. cintorínsku službu. Preto sa cintorín
otvára v lete ráno o 6. hodine
a zatvára o 22., v zime o 7. hodine a večer o 20. hodine. Stará sa o to mestská polícia.
Kde sa má občan obrátiť, ak
potrebuje otvoriť veľkú bránu na cintoríne?
-Veľké brány nie sú otvorené,
súvisí to so stavebnou činnosťou – úpravou hrobového
miesta. Musí byť dohodnutá
a schválená v pohrebnej službe. Vykonávať sa bude len
v pracovných dňoch od 8. do
15.30, aby sa mohlo skontrolovať, či po tejto činnosti bol

vyvezený rôzny odpad.
Viacerí žiadajú o výrub stromov pri hroboch. Ako sa to
rieši?
-Je potrebné dať žiadosť na
odbor životného prostredia
mestského úradu. Avšak takéto žiadosti ma veľmi mrzia.
Podľa mňa by sa – práve naopak - malo vysádzať viac
stromov. Aby z našich cintorínov boli pekné zóny pokoja
aj s lavičkami. Bol by som rád,
keby sa obyvatelia k tomu vyjadrili.
Kto sa stará o poriadok na
cintoríne?
- Pohrebná služba Nádaský
má na starosti zariadiť celý

pohreb, o poriadok sa stará
mesto Senec, kde sú na to
určení traja zamestnanci. Tí,
ktorí navštívia hrobové miesta, sa o poriadku vyjadrujú
pochvalne.
Dajú sa porovnať ceny, ktoré senecká pohrebná služba
má?
-Niektorí Senčania doplatili
na to, že pre zosnulého išli do
Bratislavy a tam ich ,,odchytila“ iná pohrebná služba. Potom boli nemilo prekvapení,
že len za dovoz z Bratislavy
zaplatili takmer 20-tisíc korún.
Takto výdavky na pohreb narastajú.
Ako je to v prípade kremácie?
-Rozlúčka so zosnulým sa dá
urobiť v Senci, ostatné v súvislosti s kremáciou zariadi pohrebná služba. Pozostalých to
vyjde lacnejšie.
Takže čo treba robiť, keď
niekto zomrie? Na koho sa
obrátiť?
-Ak k úmrtiu dôjde doma
v Senci, je základ zavolať lekára a potom pohrebnú službu,
ktorá je k dispozícii 24 hodín. Vybaví všetko, čo súvisí
s pohrebom. Cena sa odvíja
predovšetkým od ceny rakvy.
Keď niekto zomrie v nemocnici, treba prísť do seneckej
pohrebnej služby, prípadne
zavolať.
Text a foto Eva Lauková

Kontakt na pohrebnú
službu v Senci:
02/4592 3330
0904 898269

Mesto Senec prijme do pracovného pomeru
uchádzačov na obsadenie miesta:
prevádzkovanie verejných WC
a čistenie autobusovej stanice.

Boldocká 1, 903 01 Senec

Vznik pracovného pomeru: od 1. 3. 2007
Pracovný pomer na dobu:
neurčitú na kratší pracovný úväzok
Pracovná doba: dvojzmenná
Pracovné miesto len: pre osoby so zdravotným postihom
(priznanie invalidného dôchodku nad 40%)

Prijme výrobných a montážnych
pracovníkov za výhodných
platových podmienok

Bližšie informácie na Mestskom úrade v Senci,
personálne oddelenie, telefonický kontakt: 02/4025 9132.

Tel. č.: 02/4592 2174
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Obdiv od špičky chovateľov
Senčan Oto Lévai získal na európskej výstave holubov najvyššie ocenenia
holuby, ale keďže posudzovanie je subjektívne, a nie merateľné, stať sa môže všeličo...
No šampiónov v silnej konkurencii bez prístupu verejnosti
vybrala medzinárodná porota,
posudzovanie trvalo viac dní.
Je to vrchol môjho chovateľského snaženia.“ Zaradil sa
tak medzi špičku, kde hrajú
prím Nemecko, Holandsko či
Anglicko.

Chovateľ holubov Oto Lévai s dvoma európskymi diplomami za
svoje hrvoliaky čierne.

Vyššie ocenenia už ani nemôže mať. Senčan Oto Lévai
zaznamenal veľký úspech.
Získal na 25. európskej výstave holubov, hydiny a králikov v Lipsku (zúčastnilo sa
na nej viac ako 50-tisíc holubov), ktorá sa konala v decembri minulého roku, dve
najvyššie ocenenia.
Takmer ideál
Slovenský hrvoliak čierny sa
stal európskym šampiónom
a titul majster Európy dostala
aj kolekcia štyroch jeho ho-

lubov, medzi ktorými sa pýšil
i šampión.
,,Keďže majstrovstvá sveta
sa nekonajú, sú to najvyššie
možné ocenenia, s okrasnými
holubmi sa viac získať nedá,“
vysvetľuje O. Lévai. Ocenenia ho mimoriadne potešili
a tak trochu prekvapili. Holuby
,,cestovali“ do Lipska pár dní
pred ním a keď tam dorazil, už
ho očakávala úžasná správa:
Má najlepších hrvoliakov! Ich
vonkajšie znaky sa takmer priblížili k vysnívanému ideálu.
,,Vedel som, že mám kvalitné

Nafúkli sa a tešili
Takých kvalitných holubov,
ako je jeho európsky šampión – dvojročný holub s číslom
6/05, má vraj O. Lévai zhruba
päť. ,,Je to subjektívne, či je vo
forme, či sa dokáže predviesť.“
Dva týždne pred výstavou mal
problém vybrať kolekciu. Raz
sa zdal byť lepší jeden, potom
druhý... ,,Robím s nimi klietkovú drezúru – na podnet sa
nafúknu a predvedú.“ Predviedol to aj v Nemecku a stal sa
objektom obdivu. ,,Prehovoril“
k nim a holuby, znechutene
sediace v klietke, sa nafúkli
a tešili... Majú to nacvičené,
no nepredvádzajú sa celý rok.
,,Považujú ma za niečo, čo
patrí medzi nich, som súčasť
ich života. Veď doma v Senci čakajú na mňa na streche
domu. A ja sa im prihováram:
No čo sedíte, čo je... Samci sa
hneď začnú nafukovať. Dám

Združená stredná škola Senec a projekt Comenius
Učitelia a študenti Združenej
strednej školy Senec, pracujúci v medzinárodnom projekte Comenius, sa v januári
zúčastnili na projektovom
stretnutí vo Fínsku, v kooperujúcej škole Etelä - Karjalan
ammattiopisto v meste Lappeenranta. Ďaľšími účastníkmi
stretnutia boli partnerske školy z Nemecka, Rakúska a z Rumunska. Účastníci vyhodnotili
prvú časť projektového roku
2006/2007.
Študenti prezentovali v angličtine témy propagácia produktu, vytvorenie internetovej

stránky, reklama a zainteresovanie cvičnej firmy do práce
projektu. Partneri sa dohodli
na ďalšej spolupráci aj v novej fáze európskych projektov
Program celoživotného vzdelávania pre regionálne školstvo.
V rámci získavania nových poznatkov účastníci sa podrobnejšie zoznámili s podmienkami pre vzdelávanie na škole
v Lappeenrante a navštívili
partnerské firmy, s ktorými
škola spolupracuje pri zabezpečovaní vzdelávania.
Dohodli si aj podmienky pre

výmenu študentov v programe Leonardo da Vinci, Fínsko
– Slovensko – Nemecká sieť
odbornej prípravy s finskym
a nemeckým partnerom.
Študenti ZSŠ, odbor škola
podnikania, pripravili kvalitnú,
obsahovo odborne zameranú
prezentáciu.
Zužitkovali tak svoje odborne
získané vedomosti z ekonomických predmetov, informatiky a cudzích jazykov vyučovaných na škole.

im nažrať, napiť vody.“
Pozná aj ich návyky
Ani ľudia vraj nevedia o svojich príbuzných toľko, koľko
O. Lévai o svojich holuboch.
Pozná ich rodičov, súrodencov... Poľahky rozozná jedného od druhého, hoci laikovi
sa zdajú byť rovnaké. Pozná
ich vonkajšie znaky, návyky,
hrkútanie. A koľko času trávi
chovateľ so svojimi holubmi?
,,Veľa. Už keď ráno vstanem,
idem hneď do holubníka. Mám
okolo 40 holubov. Ako dlho sa
holubom venujem? Otázka by
znela lepšie – kedy som sa
im nevenoval. Zaujímam sa
o ne od detstva, som spätý
s prírodou.“ Holubom sa venuje aj jeho syn, ktorý získal
na pražskej výstave európske
ocenenie. No v súčasnosti je
v zahraničí.
,,Škoda, že chovateľov – nasledovníkov je málo. Je to pekný, ale finančne dosť náročný
koníček. Najdrahšie je krmivo
a lieky. Prešľachtené holuby
sú náchylnejšie na ochorenia,
no prevenciou sa dá všeličomu predísť.“
Európske výstavy nebývajú
každý rok, tá najbližšia má byť
v roku 2009 v Nitre. O. Lévai:
,,Je to pre mňa výzva, hoci obhájiť pozície je vždy ťažšie.“
Text a foto Eva Lauková

Výstava aj
ochutnávka vín

Seneckí záhradkári, vinárska
sekcia, pozývajú na 30. ročník
Výstavy vín spojenej s ochutnávkou, ktorá sa koná 24. februára od 13. do 22. hod. v Dome
záhradkárov na Fándlyho 1.
Súčasťou výstavy je vyhodnotenie a ocenenie vystavovaných
vzoriek. Vzorky výstavných vín
v Dome záhradkárov zozbierajú
do 11. februára a odborné komisie ich budú degustovať 17.
februára. Viac informácií na tel.
č. 0905 319 750, usporiadatelia
Kolektív projektu Comenius, môžu po dohode prevziať vzorky
ZSŠ Senec
(r)
aj osobne.
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Drogy ho dostali za mreže
„Spackal som si život,“ vraví Čech Radek Hanykovics. Varuje mladých
Za pašovanie heroínu sa dostal na 50 rokov do thajského
väzenia. Po ôsmich rokoch sa
vrátil do vlasti. Krátko po tom,
ako navštívil Senec, podľahol
ťažkej chorobe.
Drogy sa čoraz viac stávajú
súčasťou života mladých ľudí.
Hoci príbehy tých, ktorým zničili
život, sú odstrašujúce. Aj preto
treba neustále o ich devastujúcich účinkoch rozprávať. Z prvej ruky - rozprávania pašeráka
drog Radeka Hanykovicsa, si
jeho tragický príbeh v kinosále
vypočulo aj okolo 400 žiakov
seneckých škôl. R. Hanykovics
na Slovensko zavítal prvý raz,
a hneď rovno do Senca, kde besedu sprostredkovala mestská
knižnica a kníhkupectvo Panta
Rhei.
Myš zahnaná do kúta
„Bol som zmetek a pankhart,
mal som zvrátené hodnoty. Zaujímalo ma, v akom drahom fáre
jazdiť, aké mať značkové oblečenie či obuv. Zlyhal som ako
živiteľ rodiny i nastávajúci otec.
Spackal som si život,“ spomína
R. Hanykovics a dáva možnosť
školákom, nazrieť do svojho
vnútra. Kvôli nadštandardnému
životu sa dostal do finančných
problémov a preto sa nechal
naverbovať na pašovanie heroínu za 300-tisíc českých korún.
Splatil by tak svoje najakútnejšie
dlhy. Namočil ho do toho priateľ
Aleš, sľúbiac, že všetko je perfektne zorganizované a nič sa
nemôže stať. „Bol som ako myš
zahnaná do kúta, súhlasil som
s cestou.“ Až v Thajsku zistil, že
za akciou je čečenská mafia.
Amatéri. Najprv jemu aj ďalším
dopriali luxus, a tak si ich zaviazali. „Dostával som čoraz väčší
strach, ale nevedel som, čo by
sa stalo, keby som povedal nie.
Už do mňa investovali priveľa.“
Po mesiaci luxusu ho na hotelovej izbe čakali viac ako dva kilogramy heroínu. Zabalili mu ho
okolo pása, do topánok atď. Okrem neho drogy prenášali ďalší
traja. „To, že ma napokon chytili,
bola zhoda okolností, ďalší traja
prešli bez problémov. Vybral
som si kabát, rátal som, že bude
zima. Chceli ho skontrolovať,

drogový analfabet. Až vo väzení som zistil, čo drogy dokážu.
Človek zostane bez osobnosti, bez charakteru. Hoci všetci
chcú prestať.“ Vo väzení sa šíril
vírus HlV, drogy sa aplikovali
jednou ihlou. Tí, čo mali veľké
prachy, si žili ako v bavlnke. „Okrem slobody, auta a prostitútky
mali všetko. LCD televízor, play
station, dvanásťročnú whisky či
šampus. Takých tam však bolo
iba niekoľko desiatok.“ Podľa R.
Hanykovicsa dôležité je mať vo
väzení spriaznenú dušu. Okrem
Američana, ktorý sa ho ujal, mu
pomáhali rodičia a brat. Z toho
mála, čo mali, mu mesačne posielali tritisíc korún. Tisíc dával
na úplatky, tisíc päťsto na suroviny a päťsto si odkladal.

Radek Hanykovics so svojou knihou Pro drogy nemá smysl umírat.
Ako v prvom meste na Slovensku ju prezentoval v Senci. Niekoľko
týždňov na to podľahol rakovine.

ale jedna dáma bola iniciatívna
a skontrolovala aj mňa. Objavila heroín. Super hotel nahradila
špinavá diera, kde sa mojou rodinou stali spoluväzni, potkany,
šváby a moskyty. Aj voda tam
bola na prídel. Mal som aspoň
trochu šťastie - mohol som zavolať na české veľvyslanectvo.“
S okovami na nohách
Kým sa jeho prípad dostal na
súd, užil si svoje. Musel si zvyknúť na samopal namierený na
vyholenú hlavu, na nemožnosť
dovolať sa lekára, keď okovy
na nohách zanechávali hnisavé rany. Pomáhali si ako vedeli,
a tak si na ne močili. „Ale vždy
som bol na tom lepšie, ako
Thajčania, ktorých bili, kým sa
nepriznali. Aj k tomu, čo neurobili.“ Zvykol si aj na to, že tam
každý myslí iba na seba - ako
prežiť. A preto nik nepomohol
18-ročnému Thajčanovi, ktorý

sa zapáčil viacerým a pred ostatnými ho znásilňovali. Jedlo
pripomínalo pomyje pre prasce. Napokon sa ho ujal jeden
Američan, ktorý dokázal zohnať všetko. Od spoluväzňov
vedel, že ho nepopravia, lebo
je cudzinec. Ale hrozil mu trest
smrti. Rozsudku sa dočkal v decembri 1996. A keďže sa priznal
a nerobil obštrukcie, dostal
„iba“ 50 rokov v najťažšom väzení v Thajsku. Na ploche 60
metrov štvorcových bolo okolo
70 väzňov, mali jeden turecký
záchod, v noci im pili krv malé
chrobáky. Umývali sa na dvore
riečnou vodou, do ktorej obyvatelia vypúšťali fekálie. „Za rôzne
prehrešky boli tresty. Najťažším
bola bitka od dozorcov bambusovou tyčou. Ak zasiahla bedrá,
hrozilo aj prerušenie miechy. Ak
viac dopadla na zadok, mohla rozdrviť kostrč. Kým som sa
nedostal do Thajska, bol som

Strach môže zachrániť
V žiadosti o kráľovskú milosť ho
podporili viacerí. Thajský kráľ
mu trest zmiernil na 25 rokov.
Nič sa tým nemenilo, to málokto
prežije. „Bol som sklamaný, prežil som len vďaka tomu, že už sa
rokovalo o dohode medzi Thajským kráľovstvom a Českou
republikou. Trvalo to sedem rokov, po ôsmich rokoch ma prepustili.“ Domov sa vrátil vo februári 2004. Český súd rozsudok
potvrdil. Po troch amnestiách
sa mu trest skrátil. Vo väzení
bol rok, keď sa objavila u neho
vážna choroba, preto mu trest
pre rakovinu pľúc a močového
mechúra prerušili. Ak by sa jeho
zdravotný stav zlepšil, musel by
sa vrátiť do väzenia. Pred sebou
mal ešte osem rokov a štyri mesiace za mrežami.
„Strach je súčasťou života. Nemal by chýbať ani v prípade
drog, môže zachrániť život. Drogy zabíjajú pomaly, postupne.
Je to cesta do pekla a smrti. Zabiť môže aj cigareta marihuany
a hašiša. Pre mňa nebol najťažším 50-ročný trest, ale nezmieril
som sa s tým, že za svoju chybu
som trestal tých, ktorých mám
rád: rodičov, ženu, dcéru.“
O tom, čo prežil, napísal knihu
Pro drogy nemá smysl umírat.
Písal ju vo väzení, pomáhalo mu
to aj psychicky. „Drogy sú fakt
svinstvo,“ povedal.
Text a foto Eva Lauková
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Keď susedmi sú potkany
Som obyvateľkou domu číslo 32 na Vajanského ulici.
V tomto dome som vyrastala
a pohľad z maminho kuchynského okna znamenal zelenú záhradu, plnú hrajúcich
sa detí. Hovorím o areáli bývalej maďarskej materskej
školy. Dnes sa už pozerám
z vlastného kuchynského
okna o dve poschodia vyššie a vidím bezútešné smetisko.
Škôlka už neexistuje, dnes
je namiesto nej sídlo firmy
Chestreal a. s. Postupne s vyrastajúcou budovou rástla aj
skládka stavebného odpadu
v bývalej záhrade a mizli staré
stromy. Stále sme však dúfali,
že nakoniec neporiadok pod
navážanou zeminou zmizne,
prípadne sa opäť zazelená. Zelená sa, od jari do jesene, ale
len burinou a divoko rastúcimi
kríkmi. Milosrdná „zeleň“ však
na jeseň zmizne a my máme
pred očami opäť smetisko.
V posledných dňoch naň pribúdajú plastové a papierové
vrecia, nepotrebná reklamná
tabuľa a aj záchodová misa.
Preto sa pýtam, či je v po-

riadku vytvoriť na pozemku
uprostred mesta (aj keď asi
na vlastnom) skládku odpadu. Spomínaná firma bývalú
záhradu oddelila od zvyšku
svojho pozemku nepriehľadným múrom. A tak zatiaľ čo jej
zamestnanci a klienti sa pozerajú na upravený vydláždený

dvor (pravidelne čistený ešte
aj od spadnutého lístia), my
máme pred očami smetisko.
Navyše v poslednom období
na našom dvore nie je zriedkavosťou stretnúť potkana.
Zatiaľ čo mesto vynakladá
obrovské prostriedky na revitalizáciu námestia, len niekoľ-

Voľby sú len začiatok...
Nedávne komunálne voľby boli
očividne rušnejšie, ako bývalo
zvykom. Aktivita v meste, kampane kandidátov na primátora
a poslancov zastupiteľstva, to
všetko bolo intenzívnejšie, ako
kedysi. Komunálna politika sa
stáva čoraz životaschopnejšou, čo je určite prospešné,
dôležité a správne. Čo sa však
mení oveľa pomalšie je zmýšľanie nás - občanov.
Predovšetkým sa ešte stále
nevytráca nezáujem o veci
verejné. Výsledkom je, že
priemerná volebná účasť bola
nižšia ako 50 percent. Mesto
Senec nebolo výnimkou. Každého druhého z nás teda jeho
osud netrápi.
Zakorenená pasivita je to,
čo vedie ľudí k predstave, že

mesto, VÚC, štát, EÚ,... nám
pomôže, zabezpečí, urobí.
Nie, nestačí každé štyri roky
vhodiť obálku, vyjadriť tak jednorazovo svoj názor a s úľavou
si vydýchnuť, že som urobil
všetko pre seba, svoju rodinu
a okolie. Práve naopak, voľby
sú začiatok. Všetky menované
inštitúcie by mali prirodzene
konať v záujme občanov, no
bez priebežnej spätnej väzby od voličov majú situáciu
veľmi uľahčenú. Nie je preto
zvláštne, keď niektorí zvolení
zástupcovia na ktorejkoľvek
úrovni podľahnú predstave, že
môžu zvyšné štyri roky robiť
čokoľvek.
Veľmi obľúbená kritika ,,pri
pive“ by nemala byť po zvyšok
volebného obdobia slaboš-

ským fórom na hodnotenie
zástupcov mesta a podávanie návrhov. Oveľa zložitejšie
a namáhavejšie je prísť s vlastnou iniciatívou, nápadom, ale
aj kritikou.
Porazenectvo a pocit bezmocnosti nie sú na mieste. V tomto
sa práve miestna politika podstatne líši od tej ,,veľkej“, ktorú
máme denne na obrazovkách.
Váš poslanec býva o pár domov ďalej. Máte nárok poznať
jeho prácu a môžete cez neho
aj chod vecí ovplyvniť.
Predovšetkým sú tu ale orgány miestnej samosprávy. Ich
zasadnutia sú verejné, občania sú na ne pozvaní, ale
nereagujú. Naozaj nám je to
jedno?
Mgr. Tomáš Paulech, PhD.

ko metrov ďalej vyrastá hora
odpadkov skrytá pred zrakmi
okoloidúcich. Výsadu kochať
sa týmto skvostom majú okrem nás už len obyvatelia vyšších poschodí obytného domu
na Bernolákovej ulici.
RNDr. Jana Antalíková, PhD.

INZERCIA
Prvá Doručovacia, a. s.,
hľadá koordinátorov adresnej
distribúcie na pobočku
Bratislava.
info@prvadorucovacia.sk
Personálna agentúra Sunset
hľadá brigádnikov,
nástup ihneď, miesto práce:
Bratislava - Zlaté Piesky. Info:
0908 430 524
0905 854 867
Kúpime 2i, alebo 3i byt v Senci,
tehla, balkón, nie prízemie.
Tel.: 0903 454 342
0915 785 030
Darujem detskú postieľku,
môže sa použiť aj ako
ohrádka (zachovalý stav).
Tel.: 02/4592 3748
Kúpim RD v Senci do 5 mil.
Tel.: 0918 828 487
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Stres vie poškodiť zdravie
Dnešná doba kladie na nás
mimoriadne nároky, sme
často v zhone a nenachádzame dostatok času na
oddych. Dostavuje sa stav
nadmerného napätia. Hovorím o strese, ktorý dokáže
poškodiť naše zdravie.
Psychickými príznakmi sú pocity podráždenia, nepokoja,
problém so sústredením pozornosti a neschopnosť oddýchnuť si, cez výkyvy nálady,
pocity úzkosti, paniky a depresie až po úplnú stratu výkonnosti a stav vyčerpanosti.
Upozornením na stres je objavenie sa celého radu problémov. Patria k nim napr. bolesti
(hlavy, brucha, chrbtice), pocit
veľkej únavy, závrate, horúčky,
zníženie imunity a zvýšenie
náchylnosti k infekčným ochoreniam. Ak je stres dlhodobý
alebo častý a nedôjde k jeho
odbúraniu (napr. telesným po-

hybom a oddychom), môže sa
vyvinúť v závažnejšie ochorenie, ako je zvýšenie krvného
tlaku, cukrovka, obezita, žalúdočné vredy, teda tzv. civilizačné choroby.
Častý a opakovaný stres spôsobuje problémy a konflikty
v rodine, v zamestnaní, deti
si zhoršujú prospech v škole, škrípe to aj v ich vzťahoch
s rovesníkmi.
Človek si môže sám pomôcť
v prvej a čiastočne aj v druhej
fyziologickej obrannej reakcii
nášho organizmu na stres,
avšak ak sa ocitne v tretej
(v štádiu vyčerpania), musí vyhľadať odbornú pomoc lekára,
psychiatra, psychológa.
Ako si môžeme pomôcť sami?
Máme viacero možností, ktorých základom je prevencia
a včasné a účinné riešenie
problémov a ťažkostí, ktoré
pred nás život stavia. Ak však
nie sú iné možnosti, potom

je dôležité vedieť prijať daný
stav a zmieriť sa s ním (napr.
so stratou milovaného človeka, chorobou, rozvodom).
Častejšie sa však veci (problémy, ťažkosti) dajú zmeniť.
K neúčinným metódam patrí
napr. uzatvorenie sa do seba,
odmietanie pomoci iných,
uchýlenie sa ku konzumácii
alkoholu alebo liekov, nadmerné fajčenie, rezignácia

alebo bagatelizácia problému.
Často máme tendenciu nekonať vôbec, vyhýbať sa riešeniu
problematickej situácie, alebo
volíme agresívne správanie,
ktoré si najčastejšie odnesú
osoby žijúce v našej blízkosti.
Najlepším spôsobom, ako sa
následkom nadmerného stresu vyhnúť, je voľba zdravého
štýlu života - počnúc životosprávou až po zachovávanie
rozumnej miery vo všetkom,
do čoho sa púšťame. Striedanie odpočinku s aktivitou,
dostatočne dlhý spánok, prívod tekutín, vyhýbanie sa alkoholu, drogám, správne stravovacie návyky - striedmosť,
rozmanitosť a zdravé zloženie
stravy, to je základ. Na ňom
môžeme budovať dobré vzťahy, ktoré sa budujú na záujme
o iných.

PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka Pedagogicko-psychologickej poradne v Senci

Vzdelávací kurz pre stavebné profesie

Bratislavský samosprávny kraj začal
s realizáciou pilotného projektu „Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu
v stavebnom sektore“ pripraveného a
schváleného Európskou komisiou v Bruseli v rámci programu Leonardo da Vinci.
Je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, inovácie a transfer inovácií vo vzdelávacej oblasti.
Do projektu sú zapojení partneri z Nemecka, Rakúska, Bulharska, Rumunska,
Českej republiky a Slovenskej republiky
s praktickými skúsenosťami v oblasti stavebníctva. Vedúcim partnerom projektu

je Bratislavský samosprávny kraj, ďalšími
slovenskými partnermi sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok,
ktorá projekt iniciovala a pripravila.
Ich spoločným cieľom je vytvorenie vzdelávacieho integrovaného kurzu zloženého
z jednotlivých modulov pre pracovníkov
v stavebných profesiách, ako sú murári,
omietkári, inštalatéri, elektrikári, pokrývači, maliari. Vytvorené vzdelávacie moduly
budú v priebehu trvania projektu (2 roky)
prakticky overené na konkrétnej stavbe
v každej partnerskej krajine.

Vytvorením takéhoto spoločného kurzu
ukončeného Európskym certifikátom pre
renováciu a sanáciu v stavebnom sektore, platného v celej EÚ, sa podporia
a rozšíria možnosti kvalifikovaného uplatnenia sa našich stavebných firiem, najmä
malých a stredných, ale aj živnostníkov
v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej.
Podrobné informácie o tomto strategickom projekte môžete dostať na tel.:
033/641 4026 alebo 0903 773 674, Ing.
Ľ. Pavlovová

Pedagogicko-psychologická poradňa v Senci jubiluje
Pedagogicko-psychologická
poradňa v Senci si robila malú
rekapituláciu pri príležitosti desiateho výročia jej založenia.
Prvého februára 1997 začala
s tromi pracovníčkami poskytovať svoje služby pre deti, rodičov, učiteľov a vychovávateľov
za viac ako macošských podmienok – bez priestorov a materiálneho vybavenia. Postupne
sídlila na ZŠ A. M. Szencziho
a ZŠ na Mlynskej ulici a mala
aspoň základné podmienky
pre prácu. V súčasnosti vďaka

ochote a spolupráci mestského úradu sídli v priestoroch na
Lichnerovej ulici.
Za desať rokov činnosti sa tu
vystriedalo šestnásť zamestnancov, zo zakladajúcich zostali dve pracovníčky. Dnes
v poradni, ktorá eviduje viac ako
4-tisíc klientov, pracuje päť odborných zamestnancov a traja
hospodársko-technickí.
Odborná činnosť poradne je
zameraná na poskytovanie pomoci deťom, rodičom a školám
a školským zariadeniam v ob-

lastiach výchovy a vzdelávania.
Snaží sa pomôcť pri výchovnom
vedení detí, pri ich príprave na
školu či identifikácii nadaných
detí. Pomáha aj pri problémoch
vo vzdelávaní a výchove, pri výbere ďalšieho štúdia po ukončení základnej alebo strednej
školy, ale ponúka aj metodickú
pomoc učiteľom materských
a základných škôl.
Nie je to ľahká práca. Dodnes
pretrvávajú predsudky voči
návšteve psychológa, často sa
stáva, že klienti majú nereálne

očakávania. No jednoznačne
prevažuje počet tých, ktorí boli
s odbornými službami poradne
spokojní.
Do budúcnosti sa pracovníci
poradne pozerajú s nádejou, že
budú môcť naďalej poskytovať
svoje odborné služby pre širokú
verejnosť bezplatne, že záujem
o jej činnosť bude stúpať a raz
sa možno zlepšia aj materiálnotechnické podmienky tak, aby
to bolo v prospech ich činnosti
a k spokojnosti verejnosti.
(mg)

UDALOSŤ
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Seneckých hasičov stráži v nových
priestoroch aj Sv. Florián

Po desiatich rokoch prípravných prác a troch rokoch výstavby má
Senec novú hasičskú stanicu.

Veliteľ seneckej stanice Miroslav
Ďuriš

Nová
hasičská
stanica
v Senci na Diaľničnej ulici je
vraj najkrajšou a najlepšie
vybavenou na Slovensku.
Do novej budovy sa premiestnili v polovici decembra minulého roku a zapriať úspechy
im o. i. prišiel aj minister vnútra Robert Kaliňák.
Keď hasiči opúšťali staré schátrané priestory na Lichnerovej
ulici, nad ktorými aj hygienici
ohŕňali nosy, žiadna nostalgia
ich nechytala. Predtým mali
jednu spálňu bez okna, v súčasnosti štyri a každý má svoju posteľ. Predtým im musela
stačiť jedna sprcha, jedno
umývadlo a vonku pristave-

né WC, dnes majú aj po tejto
stránke komfort. Zatiaľ čo kedysi časť techniky museli mať
uloženú v Pezinku, pretože im
chýbali priestory, dnes majú
všetko v garážach pod jednou
strechou, pýšia sa dielňou na
opravu techniky, sú vybavení
výpočtovou technikou.
V dvojpodlažnej modernej
budove, na ktorej nechýba
patrón hasičov Sv. Florián,
sú komfortné kancelárie, zasadačky, učebňa, ubytovacie
priestory, kuchynky, jedáleň,
spomínané spálne, šatne,
sociálne zariadenia, ale aj
maximálne využívaná posilňovňa. Na prízemí je moderne
vybavené operačné stredisko,
denná miestnosť pre hasičov
či garážové priestory, ale aj
skladové priestory. Vonku nechýba atletická dráha a lezecká veža a parkoviská.
Celkové náklady na vybudovaniu nového areálu dosiahli
viac ako 75 miliónov korún.
Kpt. Ing. Miroslav Ďuriš, veliteľ hasičskej stanice, má
k dispozícii 24 mužov, slúžia
v troch zmenách po ôsmich.
Sú to všestranní hasiči, ktorí
absolvovali špeciálne výcviky
na potápanie, lezenie, povodňovú záchrannú službu, za-

Minister vnútra Robert Kaliňák finančne ocenil hasičov a slávnostne prestrihol oceľovú rúrku.

bezpečujú aj leteckú záchranu
a zdravotnú záchrannú službu. Vyrážajú predovšetkým
k požiarnym zásahom, technickým zásahom a k dopravným nehodám, ale aj k ďalším
udalostiam, pri ktorých je
ohrozený život, zdravie a majetok občanov.
M. Ďuriš: ,,V nových priestoroch sme veľmi spokojní. Len
chcem požiadať vodičov, aby
na Diaľničnej ulici rešpektovali nové dopravné značenie aj
svetelnú signalizáciu, pretože

tam máme výjazd vozidiel,
a prispôsobili tomu svoju jazdu.“
Ako uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku pplk. Ing. Emil Moťovský,
hostia, ktorí si stanicu prezreli,
konštatovali, že jej stavebné
riešenie a realizácia sú vykonané na vysokej profesionálnej úrovni. ,,Je nielen veľmi
pekná, ale spĺňa i kritéria výkonu práce hasiča v Európskej únii.“

Moderné operačné stredisko je pýchou stanice.

Eva Lauková
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Budúci prváčikovia už vedia všeličo...
dokončenie zo str. 1

Chceme, aby do školy išiel, inak by to pre
neho bolo sklamanie. Bola by som rada,
keby do triedy chodil s bratrancom Patrikom Gábrišom. Sú na seba zvyknutí, chodia spolu aj do škôlky, navzájom sa ťahajú. Len sa obávam, či nebude problém,
ak jeden z nich dostane lepšiu známku...“
Pani učiteľka Gabriela Józanová Tomáška
chváli, že vie super vyfarbovať, netromfnú
ho vraj ani prváci. ,,Je šikovný, len musí
trénovať pozornosť, ľahko ho niečo vyruší a jeho pozornosť odvedie inam. Zatiaľ
zo všetkých detí kreslil najkrajšie.“ Jeho
mamu zaujíma, či bude môcť chodiť do

školského klubu, keď ona je na materskej
s ročnou dcérkou Paťkou.
Ako každý, kto absolvoval zápis, dostal
Tomáško na pamiatku list, v ktorom sa
píše: Budúcim školákom do 1. triedy prajeme mnoho síl v učení a veľa veselých
školských zážitkov.
Psychologička Mgr. Ruth Podhradská
z Pedagogicko-psychologickej poradne
v Senci poradila mame, aby trénovali jeho
pozornosť, učili ho sústrediť sa na jeden
druh činnosti. Zhovárala sa s ďalšími rodičmi, ich deťmi i učiteľkami, robí si prehľad detí, u ktorých je pravdepodobnosť
odkladu školskej dochádzky a s ktorými

Dominik Poizl už dokáže napísať aj svoje meno. Pri zápise do ,,veľkej“ školy sa mu venovala pani učiteľka Dana Bakošová.

Navštívili
spoluobčanov
V predvianočnom období, tak
ako po iné roky, pracovníčky
mestského úradu Alžbeta Bondorová a Alžbeta Vinczeová
navštívili našich spoluobčanov
v Domove dôchodcov v Stupave. V tomto zariadení je ubytovaných deväť Senčanov, ktorí
z rôznych dôvodov boli nútení
opustiť svoje domovy v Senci a našli si tu druhý domov
v spoločnosti svojich rovesníkov. Zaujímali sa, ako dopadli
voľby v našom meste, ako sa
Senec rozvíja, aké zmeny nás
čakajú v tomto roku atď. Radosť mali z balíčkov, ktoré im
odovzdali pracovníčky mestského úrad.
(ab)

bude poradňa v kontakte.
Dominika Feketeová bude mať v auguste
šesť rokov a psychologička sa priklonila
k odkladu nástupu do školy. Jej mama
Slávka vraví, že je ešte hravá. ,,S manželom sa musíme poradiť a rozhodnúť sa.
No myslím si, že by mala počkať.“
Šesťročný Dominik Poizl je podľa otca
Juraja najmladší z rodu Poizlovcov. Kreslí
a píše ľavou rukou, zvládne aj svoje meno.
Malý mudrlant sa na školu teší. A prečo?
,,Lebo je tu dobre...“ Venovala sa mu pani
učiteľka Dana Bakošová, ktorá vraví, že
práca s prváčikmi je pekná a vďačná.
Text a foto Eva Lauková

Jeden prštek ešte pribudne. Rodičia niektorých detí sa po konzultáciách s psychologičkou rozhodnú o odklade nástupu do školy.
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Areál u Wocha nadväzuje na tradíciu

V lete v Blatnom otvorili nový areál zahŕňajúci komplex služieb pod názvom Areál u Wocha.
Nielen jeho názov, ale i vzhľad, vonkajšia forma, vybavenie nadväzuje na dávne tradície v obci.
Tradície pohostinnosti vychádzajú z existencie najznámejšieho zájazdového hostinca medzi
Bratislavou a Trnavou. Ďalej je
to tradícia chovu a obchodu s
koňmi v bývalej Šarfii, ktorá sa
v dvadsiatych rokoch minulého
storočia stala centrom obchodu
s koňmi, takže bývalých Šarfianov poznali ako známych „konských handlírov.“ Využitím týchto tradícií vznikol areál, v ktorom sa podarilo vhodne zladiť
spojenie modernej súčasnosti
(vybudovaný komplex zariadení
a služieb) s duchom starého klasického vidieckeho štýlu života,
histórie obce a okolia. Areál sa
navyše nachádza v objatí prekrásnej prírody - výhľad na nekonečnú rovinu na juhovýchode
a pahorkatinnú časť na západe
len umocňujú vidiecky charakter komplexu.

a štýlovým ubytovaním z prelomu 19. a 20. storočia avšak
s najmodernejším vybavením
izieb (TV, SAT, telefón, rádioprijímač, sieťova prípojka PC
a internetu). K hotelu patrí reštaurácia s letnou terasou s výhľadom na jazdiareň a pasienky
pre kone a denný bar s dvoma

Prečo u Wocha
Ducha celého komplexu symbolizuje aj jeho dvojvýznamový
názov. Na jednej strane sa areál
nachádza na pozemkoch jedného z prvých známych vlastníkov
v Blatnom menom Woch. Na
strane druhej je názov spoločnosti W.O.C.H. Slovakia pochádzajúci z anglického World of
Country and Horses.

dráhami pre bowling. V areáli sa
nachádza i záhradný gril, ktorý
umožňuje priamo v prírode vychutnať gurmánske umenie kuchárov, návštevníkov a hostí.
V priestoroch hotela je k dispozícii rokovacia seminárna miestnosť s kapacitou pre 60 osôb.
Je zariadená a technicky vybavená na organizovanie seminárov, školení, prezentácií akcií,
kurzov, firemných stretnutí i rodinných osláv a spoločenských
podujatí. Pre hostí i návštevníkov
je k dispozícii sauna a množstvo

Čo ponúka?
Jeho jadrom je komfortný Hotel *** u Wocha s elegantným

prechádzky na bicykli, ktoré
umožnia spoznať geografické
rozdiely dvoch hraničiacich regiónov.

boxami, na regeneráciu solárium a sprchy pre kone. Vonkajšia jazdiareň o rozmeroch 42 x
30 metrov je oddrenážovaná
so špeciálne upraveným podkladom povrchu Equistar, krytá
jazdecká hala 34 x 21 metrov
je aj s tribúnou pre divákov.
K dispozícii sú výbehy o výmere 10 ha, priestranná sedlovňa
a moderné prezliekárne s odkladacími skrinkami a sprchami.
Pre dostihové kone je k dispozícii možnosť tréningu na prírodnej cvalovej dráhe s dĺžkou cca
1600 metrov a tiež štartovací
box.
Areál ponúka výuku jazdenia
v klasickom anglickom i vo westernovom štýle pre začiatočníkov i pre pokročilých i základné
obsadanie i celkové prijazdenie
mladých i problémových koní.
Okolitá príroda ponúka možnosti na kratšie i viachodinové
vychádzky na koňoch či už smerom k Šenkvickému lesu a ku
kopcom Malých Karpát, alebo
na roviny Podunajskej nížiny.

Mekka koničkárov
Tento nový areál má predpoklady stať sa mekkou koničkárov. Rozprestiera sa na ploche
viac ako jeden hektár a poskytuje ustajnenie a možnosti jazdenia a tréningu pre western,
ale aj parkúr, voltíž či dostihy.
Na ustajnenie je k dispozícii
moderná stajňa s priestrannými

Areál u Wocha, Športová 3,
900 82 Blatné pri Senci
tel. číslo: 033 / 6459 392,
033 / 6459 393
fax: 033 / 6459 394
Hotel: 0903 360 071
Jazdenie: 0904 360 672
Správa areálu: 0905 553 381
mail: info@arealuwocha.sk
www.arealuwocha.sk

rekreačno – športových aktivít.
Okrem spomínaného bowlingu
je k dispozícii perfektné ihrisko
pre petanque - túto nenáročnú
a nadmieru spoločenskú hru,
ktorá si získava čoraz väčšiu
popularitu. Okolím prechádzajúce cykloturistické trasy poskytujú dostatok možností pre

Blatné sa nachádza v trojuholníku medzi Sencom, Trnavou a Pezinkom. Prechádza ním výšinná terasa, ktorá delí chotár na juhovýchode na nekonečné roviny Podunajskej nížiny a na severozápade
zvlnené pahorkatiny Malokarpatskej oblasti.
Pohostinstvo má v Blatnom dávnu tradíciu. Písomné zmienky
o ňom siahajú až do polovice šestnásteho storočia a je spojené
so založením a prevádzkovaním pošty, ktorá od roku 1550 zabezpečovala pravidelné spojenie medzi mestami. Jestvovanie pošty
znamenalo, že cez obec prechádzalo veľa hostí. Vyžadovalo si to
miesto na prenocovanie, pohostenie, maštale na ustajnenie, na
prepriahanie. A tak sa už v roku 1559 dozvedáme o „vlastníctve
hostinca, ktorého úžitok pripadá celý panstvu“ – postavili ho teda
Pálfiovci. Aj v roku 1598 sa uvádza, že v Šarfii, ktorá vtedy patrila
zemepánovi Ilešházymu sa nachádza hostinec.
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Maľovali si plot zážitkov
Pomáhajú chlapcom zobúdzať v nich driemajúce dobro
Čas adventu a Vianoc 2006
je už nenávratne za nami,
v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu na Diaľničnej ul. v Senci však chlapci
stále živo spomínajú na výnimočnú atmosféru posledných
dní v roku.
Mnohí z nich ich strávili v kruhu
svojich rodín, alebo spolu s blízkymi v pôvodných detských domovoch. Bolo pár takých, ktorí
sa nikam nedostali a sviatky
prežili v sanatóriu, aj pre nich to
však boli dni plné spokojnosti a
prekvapení, o ktoré sa postarali
dobrovoľníci z mesta, vychovávatelia, ako i samotné deti. Jedným z veľkých prekvapení bol
živý betlehem, ktorý vlastnoručne vytvorila skupinka najstarších chlapcov. Z dreva vyrobili prístrešok imitujúci maštaľ,
vyrezali kolísku pre Jezuliatko,

LASTOVIČKA
Spoločnosť pre pomoc deťom
a mladistvým pomáha rozvíjať
aktivity v oblasti výchovy, vzdelávania a integrácie detí do spoločnosti realizované v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu. Ak máte i vy chuť pomôcť,
prispejte svojimi 2% z dane na
realizáciu týchto aktivít. Všetkým
darcom vopred srdečne ďakujeme a o ich štedrosti budeme
informovať verejnosť prostredníctvom masmédií a vo svojich
propagačných materiáloch.
LASTOVIČKA
Diaľničná ulica, 903 01 Senec.
Tel. 0910 440 440
mail: lastovička@zoznam.sk
slvs@zoznam.sk
IČO: 308 69 293,
č. účtu: 2243 644 651/0200

Knihy a internet
Nové priestory pre rozšírené
vzdelávanie formou besied
s rôznymi osobnosťami otvorili
na ZŠ Mlynská. K dispozícii sú
tu aj knihy pre žiakov, z ktorých
si môžu vybrať aj na internetovej stránke školy. V priestoroch
bude aj televízor, ktorý škola
dostala do daru od rodiča. (el)

pripravili kostýmy, upravili okolie a tematicky pomaľovali múry
v pozadí. O živé zvieratá núdza
nebola, keďže jednou z činností sanatória je starostlivosť
o hospodárske zvieratá – kone,
kozy, ovce. Finálny výsledok
bol naozaj veľmi pôsobivý. Pred
odchodom na sviatky sa tak
všetky deti zúčastnili na veľkej
procesii k živému betlehemu.
Na čele s tromi kráľmi priniesli
Ježiškovi dary, poklonili sa mu
a na vlastnej koži si pripomenuli
príbeh starý viac ako 2000 rokov. Celá akcia bola záverečnou
súčasťou projektu „Vymaľujme
si plot zážitkov”, do ktorého boli
chlapci v priebehu celého roka
zapojení.
Išlo o projekt dotovaný grantovým programom Cow Parade
2005, zastrešený Nadáciou pre
deti Slovenska. Bol orientovaný
arteterapeuticky, jeho ambíciou

teda bolo - prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít podporiť
v deťoch rozvoj tvorivosti, sebadôvery, sebavyjadrenia a tým
v nich podnecovať uzdravovacie mechanizmy. Sanatórium je
oplotené vysokým betónovým
plotom, ktorý doslova volal po
farbách a spestrení. Hlavnou
časťou projektu bolo poskytnúť túto plochu deťom, aby
na nej zanechali svoje ,,farebné posolstvá”. Prvý polrok sa
chlapci na arteterapeutických
stretnutiach zdokonaľovali v lineárnych zručnostiach, učili sa
objavovať sami seba, svoju tvorivosť, schopnosť spracovávať
svoje zážitky prostredníctvom
obrazových a symbolických
prostriedkov. Od júna začali
svoje maľby realizovať priamo
na plot. Sivé múry sanatória
tak ožili farbami a pozývajú nás
nahliadnuť do sveta detskej fan-

Súťaž na nové logo
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vypisujú verejnú neanonymnú súťaž na
nový logotyp BSK. Ten v súčasnosti na svoju identifikáciu používa erb. Nové logo erb nenahradí, ale vhodne doplní. Uzávierka
súťaže je 15. februára 2007, víťaz získa odmenu 100-tisíc korún.
Podmienky zaradenia do súťaže, podmienky, ktoré by malo logo
spĺňať, kritériá hodnotenia ako aj ďalšie podrobnosti o súťaži sú
zverejnené na webovej stránke BSK www.bratislavskykraj.sk
(r)
a na stránke Slovenského centra dizajnu www.scd.sk.

tázie, ako i sveta pocitov chlapcov, ktorí sa vplyvom rôznych
okolností za tieto múry dostali.
Ak budete mať chuť, prejdite sa
do sadov nad pezinskou cestou a môžete si túto galériu pod
holým nebom pozrieť. I napriek
tomu, že všetky maľby ešte nie
sú dokončené a zatiaľ teda nevytvárajú plánovaný estetický
celok, i tak môžeme povedať,
že projekt svoje ciele naplnil,
niektoré presiahol a hlavne získal si u chlapcov veľkú obľubu
a priniesol im nečakanú úprimnú radosť z vlastnej tvorby.
Pokúste sa ich obrazovému posolstvu porozumieť...
V Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu v Senci sa starajú
o približne 60 takzvaných problémových detí. V každom z nich
sa snažia zobúdzať driemajúce
dobro.
(km)

Výstava
fotografií
Gabriela Szakála
s názvom
Náš svet - fotografie
z prírody
sa koná v Hoteli Senec na
Slnečných jazerách - Sever

SENČAN január-február 2007

A Szenczi
Molnár Albert
Óvoda Szülői Tanácsa
2007. február 17-én
(szombaton)

SPEKTRUM

13

Cigánky aj arabské tanečnice
očarili súťažnú porotu

OVI BÁLT
Szervez
Helyszín: Vállalkozói
Szakiskola nagyterme
(volt Montostroj
tanonciskola)
Zene: PIK-NIK
Belépődíj:
400 Sk vacsorával
Jegyelővétel: Szenczi
Molnár Albert Óvoda
Fándlyho 20, Szenc
Információ:
02/4592 3510
Mindenkit szeretettel
várunk

Igaz szándék
Napkeletnek áldott fénye,
drága napunk arany éke,
hajnal jöttén új kort hirdetsz,
példát adni nekünk sietsz.
A te fényed beragyogja,
szép világunk, hű bolygója,
ontod fényed mindenkinek,
örök példát örök hitnek!
Úgy kell a fény, mert ez éltet,
dicső hajnalt hoz a népnek!
rajtad kívül más fény is kell:
mécses, fáklya este, reggel.
Szíveink is ragyogjanak,
mint a gyertyák lobogjanak,
a reményünk benne égjen,
világítson, ahogy régen!
Igaz szándék hadd legyen fény,
új világot hozó remény,
mert ki szeret szíve annak:
tündöklése ezer napnak.
Úgy kell a fény, mint még soha,
csak vezessen szépre,jóra,
rendületlen, mert én hiszem:
a fény maga a nagy Isten!
Millióknak égő szíve.
büszke erőnk drága tiszte,
úgy ragyogjon sötét éjben,
hogy mindenki visszatérjen.
Csillogj szívünk, hirdesd messze:
nemzetünknek nem lesz veszte!
vezet hitünk: örök remény,
így a hűség legszebb erény!
Mgr. Katona Roland

Úspešné tanečnice zľava horný rad: Renata Šípošová, Karin Takáčová, Rita Zborková, Ivana Chanová,
Katarína Madarászová, Martina Pálfyová, Renata Madarászová, dole: Kristína Roszová, Lucia Madarászová, Nikola Szabadosová.

Už tradične si zo súťaže Beat
Forum Gbely doniesli ocenenia tanečníčky skupiny Setas
zo Súkromnej ZUŠ Renaty
Madarászovej v Senci. Osem
dievčať
získalo
najvyššie
uznanie v kategórii scénických
tancov za Arabský tanec (choreografia Ingrid Kačiaková).
Tie isté dievčatá však uspeli aj

v kategórii show dance svojím
Cigánskym tancom, ktorého
choreografiu robila Ivana Chanová, bývala členka SĽUK-u.
Na tejto ZUŠ pôsobí druhý
rok a je spokojná. ,,V Gbeloch
dievčatá ukázali, že sú už vytancované a majú aj profesionálnu iskru. Predovšetkým
Arabský tanec tancujú veľmi

rady. Cigánskym tancom si
tiež vedia získať divákov aj odborníkov, na festivale v Poľsku
s ním natočili aj videoklip.“
I. Chanová v lete končí štúdium
pedagogiky tanca na VŠMU a
v Senci sa chce usadiť natrvalo. Tanec už má v srdci dávno,
teraz sa do neho dostali aj jej
žiačky.
(el)
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Basketbal pre všetkých
zo Senca a okolia

Zľava: Milan Miškerík, asistent trénerky, Jozef Bežuch, Tomáš
Podolský, Matej Zelinka, Tomáš Urbanec, Tomáš Thurzo, Andrej
Komada, Branislav Korbel, Juraj Horváth, Filip Rigo, Ladislav Morvai, Tomáš Matlák, Gabriela Kokodičová, trénerka

Na začiatku bolo 20 chlapcov, ktorí boli podľa veku
rozdelení do dvoch tímov. Niektorí to nevydržali
a vzdali, iní medzi nás prišli.
Dnes máme desať starších
žiakov, po dvanásť kadetov
a juniorov.
Keďže chceme hrať a predovšetkým obstáť v súťažiach
vyhlasovaných
Slovenskou
basketbalovou
asociáciou,
založili sme občianske združenie Školský športový klub
GAB Senec.
Zatiaľ víťazne
Dátumom vzniku nášho klubu
je 21. apríl 2006. Hraciu sezónu SBA 2005/2006 sme vypustili, avšak zohrali sme niekoľko priateľských zápasov.
Všetkých šesť sme vyhrali,

z toho štyri hrali kadeti a dva
juniori. Všetci si uvedomujeme, že basketbal sa nehrá len
cez body, a k víťazstvu je potrebná i dobrá obrana. Najväč-

šie pokroky a zlepšenia v tejto
činnosti sú vidieť na kadetovi
Šimonovi Smrtičovi a juniorovi
Dodovi Bežuchovi.

Stretli sme sa na Gardénke
Sme tím skvelých mladých ľudí – zatiaľ chlapcov, ktorých pritiahol a priťahuje jeden z najpopulárnejších športov – basketbal.
Keď som prišla do Senca, stretla som ich v lete roku 2005 na
piatom jazere, resp. Gardénke, tak ako to oni nazývajú. Hrali
basketbal a ja som sa pridala k nim. Medzi hrou som sa spýtala, či sa nechcú systematicky venovať basketbalu a oni, že hej.
Slovo dalo slovo a v septembri roku 2005 sme začali. Podporu sme dostali od všetkých riaditeľov základných škôl, avšak
predovšetkým od pána riaditeľa Gymnázia Antona Bernoláka
v Senci pán Radza. Zakotvili sme teda v telocvični bývalej Slávie a mojou jedinou podmienkou bolo, že budeme otvorení aj
pre všetky basketbalu chtivé deti zo Senca a okolia.
Príďte medzi nás, príďte nás povzbudiť, príďte nám pomôcť.
Hľadáme nadšencov pre tento krásny šport. Rozšírte rady našich hráčov, trénerov, funkcionárov, sme otvorení každému,
kto má rád basketbal.

Rozbeh do novej sezóny vyhrali seneckí futbalisti,
pohár troch kráľov je v správnych rukách
Dobrým rozbehom do novej
sezóny bol futbalový turnaj
o Pohár troch kráľov, na ktorom sa zúčastnili dve senecké mužstvá a dve z Kráľovej.
Hlavný organizátor Ján Gubáni uviedol, že v tradícii chcú
pokračovať, aj keď priestory
v telocvični na ZŠ A. M. Szencziho sú stiesnené.
,,Chcem sa vedeniu školy po-

ďakovať, rovnako predstaviteľom mesta, vedúcim mužstiev
a trénerom. Vďaka patrí aj trénerovi Gabrielovi Blehovi, ktorého celok napriek zraneniam
a chorobám, prenasledujúcich hráčov, zvíťazil rovnako
ako vlani.“
Turnaj vyhral FC Senec U17 pred FC Senec U-16,

Čo nás čaká?
Tréning, tréning a ešte raz
tréning. Okrem toho, že sme
sa zdokonalili v individuálnej
technike, pochopili sme, že
basketbal je predovšetkým
o tvrdom tréningu, je o súdržnosti kolektívu, je o nadšení.
Trénujeme 4-krát do týždňa
a pripravujeme sa na dodatkovú súťaž kadetov vyhlásenú
SBA.
Rozpis zápasov a výsledkov, ako aj ďalšie informácie
o nás nájdete na stránke
www.gabsenec.edu.sk. V sezóne 2006/2007 chceme hrať
hlavné súťaže vyhlásené SBA
v jednotlivých kategóriách
a chceme v nich ukázať, že
nikdy nie je neskoro, treba len
začať a chcieť.

Gabriela Kokodičová
trénerka ŠŠK GAB Senec

Aqua Aerobic
Každý pondelok a stredu od
17. do 18. hod. a od 18. do 19.
hod. v bazéne hotela Senec sa
konajú cvičenia Aqua Aerobic.
Pozitívne pôsobia na organizmus, majú rôzne výhody.
Okrem iného masážny účinok
vody pomáha odstraňovať celulitídu. Cvičenie je vhodné pre
nešportovcov, seniorov i ľudí
s nadváhou.
(el) Kontakt: 0903 027081
(r)

MŠK Kráľová U-16 a MŠK
Kráľová U-17.
Najlepší - brankár: Juraj Kerti
(MŠK Kráľová U-17), obranca:
Lukáš Maršalík (MŠK Kráľová
U-16), útočník a najúspešnejší strelec: Pavol Čižmár
(FC Senec U-16), najkomplexnejší hráč: František Kosár (FC Senec U-17).
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Super prestup, rozklad tímu
FC Senec čaká na nového akcionára, vo vzduchu visí veľa otáznikov
Aj keď sa šírili informácie, že
už-už dôjde k vstupu nových
akcionárov (vlastniacich prešovský Tatran) do FC Senec,
všetko je zatiaľ otvorené.
O chystaných zmenách v FC
Senec vie možno viac spolumajiteľ a tréner Jozef Valovič,
ale z určitých dôvodov mlčí.
V neistote však žijú hráči, ktorí
dlhšie čakali na svoje výplaty,
ale aj iní. V situácii, keď médiami lietali zaručené správy, že
transakcia je už na spadnutie,
J. Valovič počas prípravného
zápasu s Lučencom povzbudzoval hráčov slovami: Hrajme, hrajme, žiaden Prečov,
liga v Senci bude.
Podľa informácií Vladimíra
Bertoka, manažéra klubu,
,,konečné resumé padne v horizonte štrnástich dní, stále sa
hľadá investor,“ ktorý by klub
finančne prikryl. Nie je to jednoduché, hoci senecký klub
má najnižší rozpočet v lige.
Podľa prezidenta Tatrana Prešov (hrá druhú najvyššiu súťaž
1. ligu) Miroslava Remetu však
v súčasnosti k zmene v FC Senec nedôjde, pretože pravidlá
Slovenského futbalového zväzu (SFZ) zatiaľ neumožňujú
prevod licencie, hoci v Českej
republike to možné je. Tatran

V FC Senec má 80 percent akcií Daniel Jammer (vpravo) a 20 percent Jozef Valovič. Šíria sa reči, vraj sú medzi nimi určité nezhody.

chce hrať Corgoň ligu, a keďže herne na to nemá, snaží sa
touto cestou získať najvyššiu
sútaž.
Tréner J. Valovič je horúcim
kandidátom na post generálneho sekretára SFZ po Dušanovi Tittelovi, definitíva má
padnúť 15. februára. Do zákulisia rokovaní na všetkých
frontoch však vidia iba zainteresovaní.

Mnohých fanúšikov trápi, že
uprostred rozbehnutej sezóny dali Sencu zbohom čierne
posily (na druhej strane má
dôjsť k nákupom ďalších hráčov). Peniaze (aj) na nových
budú, veď za Michalíka podľa
informácií denníka SME má
anglický klub Bolton zaplatiť
okolo 32 miliónov korún.
Je len zarážajúce, že uprostred sezóny je zo seneckého

výkvetu, ktorý zabezpečil postup do Corgoň ligy, torzo. Na
skúšku do Číny sa vybral aj kapitán FC Senec Chorvát Darko Matič. A Valovič vraví aj o
ďalších možných odchodoch,
spomína Guldana, Angeloviča
i Papaja a zdôrazňuje, že o seneckých futbalistov je záujem.
No navyše Marcin a Rožník sú
po operácii, brankárska opora
Perniš odišiel späť do Žiliny.
Fanúšikom nejde súčasná situácia do hlavy: veď v jarnej
časti ligy sa hráči mohli s chuťou futbalovo vyblázniť, ukázať, čo vedia. Pretože účasť
v ďalšej sezóne majú zabezpečenú.
V. Bertok obavy o klub nemá.
Odmieta dohady a špekulácie, hovorí aj o možných dramatických zmenách. Spokojný je s prípravnými zápasmi,
z ktorých Senčania zatiaľ šesť
vyhrali, dva remizovali a dva
prehrali. ,,Do mužstva zabudovaní dorastenci sa rýchlo
učia. Avšak celok sa určite
bude musieť posilniť, či už domácimi hráčmi alebo legionármi. Senecký klub v súčasnej
podobe prežije minimálne do
leta. Dáme dohromady dobré
mužstvo, chceme obstáť v pohárovej súťaži.“
Eva Lauková

Kúzelník so šarmom biznismena

Seneckému trénerovi Jozefovi Valovičovi sa podaril geniálny kúsok,
hoci za ním stáli aj ďalší (predovšetkým Vladimír Ondruš). Ešte len
vo vrcholovom futbale začínajúceho stopéra Ľubomíra Michalíka
(23 r., vľavo) predal do najvyššej anglickej súťaže, tímu Bolton. Zrejme ako bonus si Angličania na hosťovanie pribalili aj neskúseného
Zoltána Harsányiho (20 r., vpravo), no má šancu sa chytiť. Obaja sú
vysokí, a takých tam potrebujú.

Jozef Valovič – spolumajiteľ, viceprezident a hlavný tréner FC
Senec je kúzelník. Žiadny iluzionista, ako ospevovaný Coperfield. On naozaj kúzli.
Najprv vyťahoval z klobúka jeden úspech za druhým: po prevzatí klubu sa jeho celku podarilo zachrániť v druhej lige, následne
ju hneď vyhrať a postúpiť do najvyššej súťaže. Klobúk (ten nekúzelnícky) dole. Je za tým aj jeho ,,netradičný“ prístup k hráčom,
ktorých vie vyburcovať k veľkým výkonom. Však oni ho radi mať
nemusia. Ďalšie úžasné kúzlo sa mu podarilo pri predaji Ľubomíra Michalíka do anglického Boltonu. Ľubo si zahral pol sezóny
v Corgoň lige, zaznamenal jeden reprezentačný štart, kde sa
mu podarilo dať aj gól, a šup do Premier leage – sne každého
futbalistu (úprimne mu to želáme).
Tréner J. Valovič napokon vyťahuje aj vrcholné kúzelnícke číslo:
Corgoň liga zo Senca môže úplne zmiznúť. Karty sú rozdané.
Faktom je, že najlepšie ,,kúzla“ sa vo futbale robia vtedy, keď
je mužstvo na vzostupe, keď má dobrý rating. Lebo je to len
o biznise, a nie o kráse futbalu a jeho fanúšikoch. Ani o hráčoch,
tí sú tiež tovar.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Nicole Farkašová, Lina Šišková, Peter Kovács, Dominika Petrovičová, Laura Findurová, Štefan Jankovič, Šimon Šemetka,
Viktória Tahotná, Richard Juráček, Bianka
Ďurišová, Sofia Hincová, Emma Hrašková,
Jakub Shunnar, Nela Balayová, Roman
Szalai, Simon Strechaj, Tamara Tóthová,
Veronika Feniková, Jozef Rigó

Manželstvo uzatvorili
Patrik Schwarc - Adriana Halásová, Marián
Dobiš - Ildikó Polgárová

Blahoželáme jubilantom
Krásneho životného jubilea 80 rokov sa
14. januára dožila naša drahá mamička,
manželka a stará mama Helena Bezúrová.
Želáme jej do ďalších rokov života pevné zdravie, veľa radosti a ďakujeme jej za
lásku a starostlivosť, ktorou nás po celý život zahŕňa. Manžel Anton, deti Eva, Anton
s manželkou Margarétou a Valter s manželkou Jitkou, vnúčatá Tibor, Erika, Karin,
Jurko a Barborka.
Dňa 14. februára sa dožíva okrúhleho jubilea 90 rokov náš milovaný manžel, otec a
starý otec prof. Ondrej Margitfalvi. Želáme
mu veľa šťastia, zdravia a spokojnosti v kruhu najbližších - manželka Marta, synovia
Peter a Ondrej s rodinami.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Ing. Zuzana Lukáčová (60), Alžbeta Mareková (60), Mária Mrázová (70), Viliam Knap
(75), Helena Bezúrová (80), Sidónia Matláková (85), Mária Šmogrovičová (85), Michal
Budaj (60), Mária Čermáková (65), Ladislav

Program na február
KINO MIER SENEC

Začiatok filmových predstavení je o 18. h.
10. 11., sobota – nedeľa AUTÁ
Animovaná komédia zo sveta automobilov. Rodinný
film. USA, MP, 110 min., slov. dab. Vstupné: 55 Sk
12. pondelok PROPOSITION
Príbeh o oddanosti, zrade a odplate. Dráma i western. Austr/V. Brit., MN 15, 104 min. Vstupné: 60 Sk
13. utorok PRÍBEH NARODENIA
Príbeh narodenia Ježiša Krista. USA, MP, 93 min.
Vstupné: 60 Sk
15. štvrtok CASINO ROYALE
James Bond prichádza... USA, MP. Vstupné: 60 Sk
16. piatok

SPLÁCHNUTÝ

Gašpar (65), Irena Chovančíková (65), Jozef Tučnovič (65), Františka Tengeriová
(70), Zuzana Péterová (75)

Klub dôchodcov
Valéria Doktorová (85), Helena Bezúrová
(80), Jozef Kováč (75), Margita Schultheisová (70), Ľudmila Bartošovičová (65), Alžbeta Strešňáková (65), Helena Egyedová
(60), Anna Katonová (75), Františka Tengeriová (70), Mária Čermáková (65), Irena
Chovančíková (65), Ladislav Schavel (65)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Marie Strešňaková (55), Ladislav Tornyai
(60), Helena Egyedová (60), Štefan Glaus
(60), Ľudmila Bartošovičová (65), Helena
Bezúrová (80), Mária Tóthová (55), Mária
Roková (60), Ladislav Schavel (65), Františka Tengeriová (70)

Navždy nás opustili
Štefan Turner (1952), Mária Gábrišová
(1943), Margita Bariczová (1945), František
Fiala (1924), Alexander Ollé (1922), Juraj
Slovák (1938), Terézia Mučková (1933), Irena
Stergeritsová (1930), Tibor Minarik (1958),
Mária Némethová (1934), Helena Molnárová
(1926), Irena Bordácsová (1925), Alexander
Maršovský (1961), Vojtech Matlák (1935),
Margita Kurčinová (1934), Danuše Backová
(1955), Zuzana Viteková (1929), Ladislav Kožík, (1922), Katarína Mosorová (1953)
So smútkom v srdciach
a s láskou si spomíname na
nášho milovaného Júliusa
Michaleka, ktorého druhé
výročie úmrtia sme si pripomenuli 29. januára. Manželka s rodinou.
Diabolský plán myšiaka. USA, MP. Vstupné: 60 Sk
17. 18., sobota – nedeľa
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO KRÁĽA
Film na základe knihy Bohumila Hrabala. ČR, MP,
110 min. Vstupné: 60 Sk
19. pondelok KRÁSKA V NESNÁZÍCH
O sexe, peniazoch a dobrom človeku. ČR, MP, 110
min. Vstupné: 60 Sk
20. utorok NOC V MÚZEU
Nehybné exponáty si začnú užívať. USA, MP, 108
min., čes. dabing. Vstupné: 60 Sk
22. štvrtok HOOLIGANS
Dráma z prostredia fanúšikov britského futbalu.
USA/V. Brit,. MP 15, 109 min. Vstupné: 55 Sk
23. piatok LET´S DANCE
Tanečná romantická komédia. USA, MP, 100 min.
Vstupné: 60 Sk

Dvadsať rokov uplynulo 14.
januára, kedy nás navždy
opustila naša milovaná Margita Gabrielová. S láskou
a úctou spomínajú synovia
s rodinami a ostatní príbuzní.
Márne ho moje oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú... Dňa 30. decembra
uplynul rok, kedy nás bez
rozlúčky opustil môj milovaný manžel, otecko, dedko
a pradedko Pavol Vrbiar.
Navždy ostáva v našich srdciach. S láskou spomína smútiaca rodina.
Pred piatimi rokmi 3. februára
nás navždy opustila Eva Kalivodová. S láskou na ňu spomínajú krstné dcéry Ingrid,
Dagmar a ostatná rodina.
Dňa 25. decembra 2006 sme
si pripomenuli 30. výročie
tichého odchodu, deň, kedy
utíchlo láskavé a obetavé
srdce nášho drahého otca
Júliusa Fülöpa. S láskou a
úctou spomínajú deti s rodinami.
Köszönjük, minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek, hogy elkisérték utolsó
útján szeretett férjet, gondoskodó apát Matlák Bélát 2007. január 15.-én a szenci rom.
kat. temetőbe.
a gyászoló család
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí odprevadili na poslednej
ceste milovaného manžela, starostlivého
otca Vojtecha Matláka 15. januára na rím.
kat. cintoríne.
smútiaca rodina
24. 25., sobota – nedeľa PRÁZDNINY HOLLIDAY
Spoznajú sa cez internet a idú naprieč kontinentmi.
USA, MP, 100 min. Vstupné: 60 Sk
26. pondelok ZAPICHNI TO !
Teenegerská komédia. USA, MP. Vstupné: 55 Sk
27. utorok DIABOL NOSÍ PRADU
Film je plný historiek zo života. USA, MP, 109 min.
Vstupné: 60 Sk
Mládežnícke filmové predstavenia:
11. nedeľa o 15.30 h
Vstupné: 55 Sk

AUTÁ

18. nedeľa o 15.30 h
Vstupné: 60 Sk

SPLÁCHNUTÝ

25. nedeľa o 15.30 h - V TOM DOME STRAŠÍ
Strašidelná rozprávka. USA, 100 min., čes. dabing
Vstupné: 60 Sk
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