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Rastie počet
exekúcií
Mesto rázne prikročilo k vymáhaniu pohľadávok od občanov,
nastupuje exekútor. A s tým sa
nedá zahrávať.
Ľudia neplatia predovšetkým
za komunálny odpad, ale ani
za psov, ubytovanie či zabratie
verejných priestranstiev. Výzvy
mesta na zaplatenie ignorujú,
pritom vyzvalo niektorých občanov aj tri-štyrikrát. Napríklad z 24
Senčanov zaplatilo za komunálny odpad po výzvach mesta len
šesť... Ľudia dlhujú priemerne od
1800 do 10-tis. korún. Aj napriek
nezodpovednosti sa im mesto
snaží vychádzať v ústrety, musia
však prejaviť záujem a spolupracovať.
Ak sa tak nestane, mesto postupuje pohľadávky exekútorovi na
vymáhanie. Aj on najprv upozorní občana, aby zaplatil, keď
sa tak nestane, platí omnoho
viac. Platba sa predraží zhruba
o dve tretiny. K istine napríklad
900 korún pribudne ďalších 690.
Pri vyšších sumách to už cítiť poriadne. Exekútor môže dlžníkovi
zrážkami siahnuť na účet, zablokovať mu ho, alebo ho prekvapí
záložným právom na nehnuteľnosť... A prestávajú všetky žarty.
Naozaj to nestojí za to, mesto
evidenciu má, na neplatičov ne(el)
zabúda...

Prezentovali aj novostavby
Na druhom Okrúhlom stole
v tomto roku, týkajúcom sa
výstavby v Senci a otázok
s tým súvisiacich, informoval občanov primátor mesta, poslanci, ale aj investori
a ďalší zainteresovaní.

Takmer trojhodinový program,
ktorý moderoval poslanec G.
Józan, však narušili demagogické konštatovania a osočovanie dvoch občanov na
adresu predstaviteľov mesta.

Neodzneli preto ďalšie plánované témy, o ktoré mali obyvatelia záujem.
O výstupoch z predchádzajúceho Okrúhleho stola informoval primátor mesta Karol
Kvál. V súvislosti so zámerom
vybudovať mestskú dopravu
uviedol, že mesto rokuje aj so
zástupcami logistických centier, diskutuje s mestami, kde
už skúsenosti majú. „Na jar
by sme mohli začať, ale veľa
bude záležať aj na potenciál-

Prichádzajú o strechu nad hlavou
V Senci sa množia prípady,
keď starí ľudia vo svojej dobrote a láske k svojim deťom,
predajú byt a peniaze im dajú
s tým, že ich doopatrujú. Dôverujú im, ale precitnutie je
trpké – deti ich potom nechcú
a starkí majú problémy, nemajú kde ísť. Ako uviedla Alžbeta
Bondorová z odboru sociál-

nych vecí Mestského úradu
v Senci, objavujú sa aj prípady, keď byt darujú – a nielen
deťom, ale i cudzím osobám.
V lepšom prípade sa potom
ocitnú v domove dôchodcov.
,,Preto by bolo dobré, aby sa
v darovacej zmluve objavila
podmienka, že ich noví vlastníci doopatrujú, že tam môžu

naďalej zostať bývať. Starí
ľudia na to nemyslia,“ vraví
A. Bondorová.
Objavil sa prípad, keď staršia
pani takto darovala byt s tým,
že ju doopatrujú, ale nemala to
podchytené v zmluve, dohodli
sa iba ústne. Byt mal hodnotu
pol druha milióna.
(pokračovanie na str. 2)

nych dopravcoch.“
Primátor sa dotkol aj nedostatku parkovacích miest: „Neschovávame sa pred problémom. Vlani v meste pribudlo
okolo 150 parkovacích miest,
no stále je to málo. Rokujeme
so Slovenskou správou ciest
o možnosti zjednosmerniť
cestu cez námestie. Boli by
sme prvým mestom na Slovensku, ktoré by malo takúto
premávku na ceste 1. triedy.“
(pokračovanie na str. 5)

Pozvánka
Pri príležitosti
Roku J. M. Hurbana
vás pozývame na slávnostnú
akadémiu spojenú
s hodnotným kultúrnym
programom.
Uskutoční sa 2. decembra
(nedeľa) o 15. hod.
v Mestskom kultúrnom
stredisku v Senci.
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• Ženský spevácky zbor Matice slovenskej v Senci, ktorý
sa pod vedením Mgr. Fridricha
Kolaroviča venuje ľudovým
a národným piesňam, hľadá
nové speváčky. Prihlásiť sa
môžete na tel. číslach 02/4592
6292, 0915 426 742
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Prichádzajú o strechu nad hlavou

• Aj tento rok mesto Senec vyhodnotí v dvoch kategóriách
najkrajšie vianočné výklady.
V jednej budú hodnotené veľké
výklady, v druhej výklady menších obchodov. Veríme, že tak
ako po iné roky senecké výklady budú pastvou pre oči.
• Koniec roka sa nezadržateľne
blíži a s ním aj ukončenie našej
súťaže o najkrajšiu či najvýstižnejšiu fotografiu. Fotografie
môžete ešte posielať do 15.
decembra na mailovú adresu
sencan@senec.sk, alebo Redakcia mestských novín Senčan, Mierové nám. 8, Senec.

(dokončenie zo str. 1)

Človek, ktorý takýmto spôsobom získal byt, mal ešte aj tú
drzosť, že prišiel na mestský
úrad a žiadal, aby mesto okla• Dám do prenájmu, alebo manému zabezpečilo bývanie.
predám zariadenú kaviareň ,,Tí, čo takto nezodpovedne
v Senci. Tel.: 02/4592 3679, prídu o byt, sa ocitajú na ulici.
Je to nekorektné aj voči ostat0905 836 923
ným občanom. Z takýchto ľudí

sa stávajú aj bezdomovci. Keď
na nich príde choroba, nastáva problém.“
Ďalší prípad tiež bije do očí:
Pani previedla pekný dvojizbový byt (zariadený) v centre
Senca na cudziu osobu, ktorá mohla disponovať aj s jej
vkladnou knižkou. Z nej peniaze zmizli. Pani prišla o byt

aj peniaze... ,,Tieto prípady sú
varovaním. Ak sa niekto do
takejto situácie dostane, a má
pochybnosti, je potrebné, aby
sa radšej prišiel poradiť, je to
v jeho záujme. Mesto nemá
kapacity pre ľudí, ktorí vlastnou neopatrnosťou prišli o byt.
A deťom netreba dávať do rúk
všetky peniaze za predaj bytu
či domu, lebo môžu skončiť
ako jedna pani, ktorá síce zostala bývať s dcérou, ale tá jej
nedala poriadne ani najesť,“
dodáva A. Bondorová.
Špekulanti z radov cudzích
ľudí si vytypujú starého dôverčivého človeka, ktorý – nepoznajúc súčasnú hodnotu
nehnuteľností, predá byt aj
za 20-tisíc korún. V rámci Slovenska sa však objavili prípady, keď takéto osoby, ktorých
podvodníci oklamali, zmizli.
Sú nezvestné.
Deti by mali pamätať na svojich rodičov, vyplýva im to aj
zo zákona. V konečnom dôsledku aj ony raz budú staré...
Eva Lauková

Život mal pred sebou

Martin prišiel aj do Senca na bielom koni. Zo snehu sa tešili predovšetkým deti (menej už cestári). Postavili si snehuliakov, dlho však
nevydržali. Prišlo oteplenie a tráva sa opäť zazelenala. Prvý sneh si
vychutnala aj Miška Szabová.

Radko mal iba sedemnásť a život pred
sebou. Učil sa za autoelektrikára, bol v
treťom ročníku. Deň,
keď sa rozhodol skoncovať so životom, sa
rodičom javil ako každý iný. Aj podľa mamy
bola večer predtým u nich pohoda. Rado sa s bratom bavil,
smiali sa, bláznili. ,,Tak ako každý večer mi pred spaním zaželal
dobrú noc. Poslednú,“ vraví nešťastná matka, ktorej sa už slzy
minuli a nevládze ani plakať. Jej
syn skončil 15. októbra pod rozbehnutým vlakom medzi Veľkým
Bielom a Sencom. Postavil sa
mu chrbtom a čakal. Na to treba mať nešťastnú dušu, ktorej
bezvýchodiskový stav zrejme
strhol k činu aj odvahu mladého
človeka.
Čo ho k tomu dohnalo? Prečo to
spravil? Odpoveď hľadajú aj iní,
no predovšetkým matka. Rozprávajúc sa s viacerými objavujú
sa náznaky, ktoré by sa nemali bagatelizovať. Deti zo škôl,

kde chodil, hovoria
o šikanovaní. Vraj
bol ,,vďačný“ typ už
od základnej školy.
Tichý, utiahnutý. Pritom rozumný chlapec, ktorý sa dobre
učil, túžil po štúdiu
novinárčiny.
Na
strednej škole sa okolo neho zhrčili problémy, ktoré sprevádzal
veľký počet vymeškaných hodín.
Poslednou kvapkou mohlo byť
odcudzenie výrobku, na ktorom
sa mali v škole zúčastniť viacerí, a s ním súvisiace pokarhanie
a podmienečné vylúčenie. Problémy, ktoré sa však dajú riešiť.
Nad Radkovým hrobom odzneli
i slová farára, tlmočiace posolstvo ďalším: Rodičia, rozprávajte
sa so svojimi deťmi.
No niekedy ani to nestačí. Duša
mladého človeka býva krehká.
Zvlášť, keď je citlivá a keď sa jej
krivdí. Často si nedá do seba nazrieť. Pritom si nevie rady. Viac
všímavosti, tolerancie, ústretovosti je vždy potrebné. Z každej
strany.
Eva Lauková
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Zadržali bitkárov

Pod lupou

Futbaloví výtržníci sú nepoučiteľní. Na futbalovom zápase FC
Senec – B. Bystrica, ktorý mal
byť relatívne pokojný, sa hneď
na začiatku strhla bitka v sektore pre hostí. Vyprovokovali ju
dvaja Senčania, ktorí sa najprv
votreli medzi nich. Študent Tomáš K. (18) a nezamestnaný
Gabriel S. 28. októbra na tribúne B v NTC napadli zozadu
úderom do chrbta najmenej
jedného hosťujúceho fanúšika
a následne vyvolali roztržku.
Potom sa pokúsili ujsť. Zadržala ich policajná hliadka.
(el)

• Vyšetrovateľ stíha 16-ročného
D. K. zo Senca, ktorý je obvinený
pre úmyselný prečin krádeže formou spolupáchateľstva. Mladík
spoločne s ďalšou osobou 22.
októbra okolo 13. h v Senci na
Robotníckej ul. po rozbití okna
vchodových dverí a okna kuchyne rodinného domu vnikli do
rodinného domu. Ukradli DVD
prehrávač, digitálny fotoaparát,
a eurá v celkovej hodnote tisíc
korún, 1200 Kč, 2800 Sk a dvojo
hodiniek, kľúč s diaľkovým ovládaním od auta a pár náušníc.
Poškodenej spôsobili škodu asi
20-tis. korún.

Päsťou do tváre
Neznámi páchatelia 3. novembra asi o 22.30 h na ceste
medzi Sencom a Bratislavou
za jazdy na aute terčíkom zastavili vozidlo Mercedes E220
s nemeckým EČ. Za volantom
bol maďarský občan, ktorý
si ho požičal zo spoločnosti Europcar Autovermietung
so sídlom v Nemecku. Po vystúpení z vozidla ho jeden
z páchateľov päsťou udrel do
tváre a muž spadol. Páchatelia
odišli na oboch vozidlách. Poškodenému spôsobili zranenie
tváre nevyžadujúce ošetrenie,
hodnota vecí vo vozidle je asi
75-tis. Sk. Poškodenej firme
krádežou spôsobili škodu viac
ako 80-tis. Sk.
(el)
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Vykradli klenotníctvo,
škoda pol milióna
Dosiaľ neznámy páchateľ 6. novembra ráno medzi 5. hod. až 5.40
hod. sa vlámal do zlatníctva (Hodiny a klenoty) na Lichnerovej
ul. 36. Odstránil dve visiace zámky na mreži a následne vypáčil
vchodové dvere. Vnikol do domu, rozbil sklenenú výplň vitrín
a odcudzil zatiaľ nezistený počet a typ hodiniek rôznych značiek. Majiteľke spôsobil celkovú predbežnú škodu asi 500-tis.
korún a škodu poškodením zámok dverí a vitrín asi sedemtisíc.
Začalo sa trestné stíhanie vo veci úmyselného prečinu krádeže,
ktorého sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ.
(el)

Primátor mesta
Senec
Vás pozýva na ukážku

Ľudovej zabíjačky
spojenú s ochutnávkou
špecialít a s príjemným
kultúrnym programom

Kedy?

1. decembra (sobota)

O koľkej?
o 10. hodine

Kde?

parkovisko na Lichnerovej
ulici pri MsKS v Senci

• Pre úmyselný prečin krádeže
bol obvinený 22-ročný Mário
T. zo Senca. Asi o 14.30 hod.
7. novembra v DM Drogérii
v Senci ukradol krém Nivea,
ktorý stojí 429 Sk. Schoval si
ho do bundy a chcel odísť bez
zaplatenia. Zadržala so strážna služba. V predchádzajúcich
dvanástich mesiacoch už bol
obvinený za podobný čin, preto sa proti nemu začalo trestné
stíhanie.
• Zrážku s nákladným vlakom
prežila žena zo Senca, ktorá
chcela 21. októbra spáchať samovraždu. Ťažko zranenú ju previezli do nemocnice v Bratislave.
Rušňovodič spozoroval 27–ročnú ženu pred príchodom do
železničnej stanice v Senci, ako
stojí čelom k vlaku. Použil zvukové znamenie a rýchlobrzdu, ale
zrazeniu už nemohol zabrániť.
Na miesto sa dostavil partner
ženy, ktorý povedal, že mu družka asi o 22.50 hod. zavolala, že
končí so životom.

Mesto Senec prijme
do pracovného pomeru
pracovníkov na údržbu
námestia.
Nástup ihneď,
záhradnícka prax vítaná
Bližšie informácie
na Mestskom úrade v Senci
Telefonický kontakt
0911 053 634
alebo 02/4025 9132
Uzávierka decembrového čísla mestských novín Senčan
je vo štvrtok 29. novembra.
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Mestské zastupiteľstvo v Senci, v súlade s § 18a ods. 2 zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Senci, č. uznesenia 134/2007 zo dňa 25.10.2007

Vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mesta Senec,

ktorá sa bude konať dňa 17. januára 2008 o 14,00 hodine.

Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Senec musí
odovzdať písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami
a prílohami najneskôr dňa 28. 12. 2007 do 10. hod. na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie č. 8 v uzatvorenej
obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“.
Náležitosti prihlášky
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta
Senec:
1. vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
2. bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov
nie starším ako tri mesiace
3. znalosť základných noriem samosprávy
Prihláška obsahuje údaje:
1. osobné údaje
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. dosiahnuté najvyššie vzdelanie
3. prax
4. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej
činnosti a členstvo v riadiacich alebo dozorných
orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť,
5. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov
Súčasťou prihlášky je:
1. profesijný životopis
2. overená fotokópia dokladu o vzdelaní
3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Spôsob a výkon voľby
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Senec sa uskutoční tajným
hlasovaním v súlade s ustanovením § 18a, odst. 3, zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ č. 134/2007 zo dňa 25. 10.
2007.

Szenci magyar weboldal!!!
Július elsejétől már működik az a weboldal, ahol a szenci
magyar ajkú lakosság, valamint a környék lakossága megtalálja
majd mindazokat az információkat, amelyek a magyar nyelvű
kulturális, egyházi, politikai, islolaügyi és szervezési területeket
illeti. Ide majd felkerülhetnek azok a hírek és programok, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a nagyközönség köreiben.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket.
Az oldal a www.szenc.sk néven érhető el.

Na Dňoch Slovenska v mestách Poľska, ktoré sa konali už po štvrtý
raz, sa v októbri zúčastnilo aj mesto Senec. Ako uviedla riaditeľka
Správy cestovného ruchu v Senci Silvia Škultétyová, na trhu
v Krakove sa predstavovali aj mestá a regióny Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci Podunajského regiónu, kde patrí i Senec,
prezentovali Slnečné jazerá, cyklotrasy, kultúrne a historické
pamiatky.
(r)

Osteoporóza aj na videozázname
V Klube dôchodcov v Senci
sa 25. októbra uskutočnil Deň
zdravia pre zdravotne postihnutých členov základnej
organizácie. Chorobe kostí
– osteoporóze, príčine vzniku
a prevencii sa venovala MUDr.
Mária Fulová a Mgr. Jana Mi-

chaličová z lekárne Olmed.
Súčasťou prednášky boli aj
ukážky chorej pacientky na videozázname. Hosťom patrí srdečná vďaka. Je však na škodu veci, že zo strany členov
ZO záujem o prednášku nebol
dostatočný.
(ľb)

Vynovený Janko Hraško
Mesto ráta v nasledujúcom období so sumou približne 400-tis.
korún na údržbu detských ihrísk a asi s miliónom na výstavbu
nových. Do roku 2010 musia z detských ihrísk zmiznúť všetky
železné konštrukcie. Škrty cez finančné zámery však robia vandali. Ihrisko Janka Hraška, do ktorého výstavby sa pred dvoma
rokmi investovalo pol milióna korún, zdevastovali.
Mesto nedávno dalo do jeho opravy takmer 50-tis. korún, zámerom je oplotiť ho. Bolo by dobré, aby si obyvatelia všímali tých,
ktorí ihrisko ničia a v prípade, že sa tak deje, zavolali na mestskú
(el)
políciu, číslo 159.

SENČAN november 2007

Prezentovali aj novostavby
(dokončenie zo str. 1)

Tesco a Kaufland už čoskoro
V súvislosti s výstavbou Tesca,
ktorá sa začala pri Bratislavskej
ceste, primátor povedal, že výstavbu mesto najprv zastavilo,
pretože nebolo vydané stavebné povolenie. Tesco neminula
pokuta, stavebné povolenie už
má.
Odzneli aj informácie o výstavbe jednopodlažného obchodného domu Kaufland, ktorý
bude stáť medzi Trnavskou
a Boldockou ulicou. Zameria sa
na potravinársky tovar, no ráta
aj s priestormi pre ďalší sortiment. S výstavbou sa má začať
na jar budúceho roka. Bola urobená aj hluková štúdia, bez ktorej nie je možné vydať stavebné
povolenie.
Výstavba v troch lokalitách
V štádiu spracovania projektu
pre stavebné povolenie je pripravovaná výstavba obytnej
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zóny s názvom Senec Gardens
(Senecké záhrady), situovaná
v lokalite smerom na Tureň pri
štátnej ceste 1. triedy. Ako uviedol Ing. arch. Peter Beňuška,
bude tu asi 90 pozemkov pre
dvojpodlažné rodinné domy
a dvojdomy, ráta sa aj s apartmánovým bývaním. Súčasťou
areálu má byť jazierko.
Ďalšia lokalita Mlynský klin,
na ktorej sú zrealizované inžinierske siete a budujú sa komunikácie, je tiež pri obci Tureň.
Predávajú sa parcely, začalo sa
s výstavbou štyroch domov. Je
tu 119 stavebných pozemkov,
vrátane veľkorysých (aj 20 árov),
ale aj menších pre mladé rodiny,
pričom sa myslelo i na ľudí, ktorí
uprednostňujú intímnejšie prostredie.
V prípravnej fáze je individuálna
bytová výstavba (Senec Vista)
v lokalite pri Bratislavskej ceste,
kde majú stáť prevažne rodinné
domy, ale aj dvojdomy a radová
zástavba.

Tvorí sa nový územný plán
Územný plán mesta bol schválený v roku 1993, odvtedy ho
aktualizovali trinásťkrát v 60
lokalitách. Posledné zmeny
a doplnky v územnom pláne
mesta Senec boli ukončené.
Nový územný plán je už nevyhnutnosťou, pretože mesto sa
rozrastá, dochádza k úpravám
stavebného zákona a pod. Ako
uviedol Ing. arch. Igor Križko,
nový územný plán sa až tak
nezameria na riešenie nových
území, ako skôr na technickú infraštruktúru (dopravu, obchvat)
a technickú vybavenosť (kanalizácia, vodovod a ostatné IS). Je
to dlhodobejší proces a „sme
v etape prieskumu a rozborov“
(urbanistické štúdie, dopravné
štúdie a pod.). Uskutočnia sa
k nemu verejné prerokovania.
Na mestskom úrade evidujú
všetky žiadosti o zahrnutie do
územného plánu, v súčasnosti
je ideálna možnosť spolupracovať pri tvorbe regulatívov.

Nová pošta je už realitou
Senčania sa môžu tešiť na novú poštu. Mesto
Senec vydalo stavebné povolenie a už sa začali
robiť aj prípravné práce. So samotnou výstavbou sa má začať ešte v tomto roku. Vďaka vedeniu mesta, poslancom mestského zastupiteľstva
a ďalším zainteresovaným nebude už centrum
mesta strašiť stará budova, namiesto nej vyrastie moderná bezbariérová pošta, postaví sa parkovisko, rozšíri sa Bernolákova ul. vedľa pošty.
Skrátka nepríde ani zeleň, parkovisko budú od
bytoviek oddeľovať vysadené stromy.
(el)

Poznámka

Komu vyhovieť?
Jedni vravia, že nakupovať
v Senci je katastrofa, že súčasné možnosti sú nedostatočné. Dlhé rady, nekvalitný tovar,
špinavé, až človeka urážajúce
prostredie. Nové nákupné centrá sú pre nich nevyhnutnosťou.
Ďalším však – naopak prekáža,
že sa postavia nové obchodné
domy, vraj načo. A tí najradikálnejší, ktorí útočia voči všetkému
(najmä účelovo, ak im niekto
nesplní ich nereálne sebecké
predstavy a navyše majú patent
na rozum), by Senec najradšej
videli v období, keď sa na námestí konali trhy s dobytkom.
Lebo tak sa im to do ich demagogickej mysle hodí.
Okrúhle stoly v Senci sú ústretovým krokom primátora mesta
a poslancov voči občanom. (Nie
je na Slovensku veľa miest, kde
sa konajú). Avšak ísť na ne s vedomím, že pár jedincov pokazí
to, na čo sa kompetentní dlhšie
pripravovali, hraničí s harakiri.
Veď kto sa má nechať dobrovoľne urážať!? Zrušiť okrúhle stoly, aj to sa dá a ani by som sa
nečudovala, keby sa tak stalo.
Na druhej strane mesto občanov chce informovať aj takýmto
spôsobom, pretože sa tam dá
okamžite reagovať. Senčania by
si mali vážiť možnosť, prijímať
informácie z prvej ruky, možnosť
položiť otázky a dostať na ne
bezprostrednú odpoveď. U väčšiny to aj tak je, a tá víťazí.
Eva Lauková

Úspešná kniha Ako sa robia noviny
Viacerí obyvatelia Senca pred
časom možno zaznamenali,
že náš spoluobčan, univerzitný profesor Andrej Tušer, ktorý má čestné miesto aj vo veľkej publikácii o Senci, napísal
knihu o zákulisí výroby novín
pod názvom AKO SA ROBIA
NOVINY. Neprešli ani štyri
roky a je tu jej tretie, aktualizované, vydanie.
Už keď kniha vyšla prvýkrát,
recenzenti sa o nej pochvalne
vyjadrovali: „...nazretie čitateľa za stenu, za ktorou sa robí,
tvorí alebo rodí napísané slovo
a premieňa sa na tlač, môže

byť pre neho zaujímavé...“,
„...publikáciu Ako sa robia
noviny prečíta vnímavý čitateľ

doslova jedným dychom...“,
„...dynamickosť knihe dodáva
jej tretia časť s autentickými
výpoveďami novinárov o novinároch...“
My dodávame, že publikácia
má tri časti (Novinárstvo, Noviny, Novinári), tvrdú väzbu,
pekný obal (na obr.) a okrem
množstva ukážok z novinárskej praxe obsahuje v prílohe malý novinársky slovník
a kódex novinárskej etiky.
Môže byť pikantné, že ukážky tvorby novín získal autor
z najčítanejšieho slovenského
denníka Nový Čas.
(el)
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V uplynulom mesiaci usporiadal Bratislavský samosprávny kraj projekt s názvom Dni
BSK, pripravovaný predovšetkým pre občanov kraja, ale
i pre jeho návštevníkov. S projektom ste sa mohli stretnúť
počas šiestich dní na území
celého kraja. BSK ho pripravil v spolupráci s mestami,
obcami ako aj zariadeniami
v regióne. Na všetkých čakal
atraktívny, zaujímavý a pútavý
program, o čom svedčí vysoká
návštevnosť a pozitívne ohlasy
na jednotlivé podujatia. Celý
program, všetky jeho akcie
spájal spoločný motív „Kraj
bez hraníc – kraj, kde spolu
komunikujeme“.
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Zdroj: BSK, osobnosti, ktoré získali Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu BSK.

Bratislavský samosprávny kraj - Kraj bez hraníc
Dni BSK začali slávnostným zasadnutím Zastupiteľstva BSK,
na ktorom predseda BSK V. Bajan s podpredsedníčkou BSK M.
Flašíkovou - Beňovou odovzdali
ocenenia BSK osobnostiam,
ktoré sa svojou činnosťou významne zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo
významne prezentovali Bratislavský kraj doma či v zahraničí.
Tento rok si Cenu Samuela Zocha odniesli Bratislavské bábkové divadlo, výtvarný umelec
Ignác Bizmayer, bývalý starosta obce Slovenský Grob Jozef
Javorka a MUDr. Eva Siracká,
CSc. Pamätný list predsedu
BSK získali historik a mestský kronikár Peter Wittgrúber,
Alžbeta Žáčiková za dlhoročnú činnosť v Obecnej knižnici
v obci Nová Dedinka. Ocenenie
získala aj zakladateľka, dirigentka a manažérka Bratislavského
chlapčenského zboru (BCHZ)
Magdaléna Rovňáková.
Dni BSK a ich konanie úzko súviselo s výzvou Rady Európy
pre členské štáty EÚ pripraviť
Európsky týždeň miestnej demokracie. Jeho účelom je každý rok zvýšiť povedomie občanov o práci miestnych orgánov,
informovať ich o rozličných
možnostiach účasti na rozhodovacom procese na miestnej
úrovni a následne upriamiť ich
pozornosť na fakt, že ich účasť
na miestnych záležitostiach je
rozhodujúca pre život miestnej
a regionálnej demokracie.

„Heslo „Kraj bez hraníc...“ má
symbolizovať rúcanie bariér,
otvorenosť akejkoľvek forme
komunikácie – medzi deťmi
a dospelými, staršími ročníkmi
a študentmi, medzi zdravými
a ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc iných. Komunikácia bez
bariér a hraníc bola citeľná na
všetkých podujatiach,“ povedal
V. Bajan.
Bratislavský samosprávny kraj
je Kraj bez hraníc...
Na mnohých podujatiach sa
zúčastnili mladí ľudia, študenti
stredných škôl, ktorých zaujímali rozličné témy. Ich rôznorodosť vypovedá o šírke rozhľadu
a záujmu dnešných mladých
ľudí. Zaujímalo ich, ako to chodí
v demokracii a v samospráve.
Kto môže za to, že v meste či
obci vyrastá mnoho častokrát
aj nechcených stavieb? Prečo

mestská doprava v Bratislave
nefunguje? Padli aj otázky na
tému
slovensko-maďarských
vzťahov alebo Benešových
dekrétov. „Veľmi ma teší záujem
mladých ľudí o podobné témy,
ich snahu dozvedieť sa viac či
tlmočiť svoj
názor.
Sú to
budúci prvovoliči a dúfam aj
budúci poslanci. To, že nie sú
ľahostajní, je veľmi dôležité,“
povedal po vzájomnej diskusii
so študentmi V. Bajan.
Svoj aktívny záujem o veci verejné prejavil aj Marek Chovan
(Gymnázium Malacky), ktorý
sa na jeden deň stal županom
a túto úlohu počas celého dňa
bral veľmi vážne a zodpovedne.
Základnou myšlienkou projektu
bolo prezentovať Bratislavský
samosprávny kraj, jeho význam
a pôsobnosť. Projekt mal poukázať na otvorenosť nielen našich hraníc, ale aj na možnosti
a formy komunikácie s občanmi

Zdroj: BSK, Vladimír Bajan - predseda BSK, Marek Chovan – župan
na jeden deň.

v kraji. Ponúknuť im možnosť
spoznať kompetencie samosprávy, priblížiť ju verejnosti
a zintenzívniť účasť obyvateľstva
na správe vecí verejných. Spätný ohlas občanov bol viditeľný počas Dňa otvorených dverí
Úradu BSK, ktorý bol dňom
otvorených rozhovorov, kde sa
ľudia dozvedeli o aktivitách odborov na Úrade BSK.
Deň otvorených dverí bol dňom
otvorených rozhovorov
Prvý ročník projektu Dni BSK
tvorilo množstvo väčších či
menších akcií a podujatí, ktoré
zaujali verejnosť. Uskutočnilo sa
16 podujatí v Bratislave i v regióne a niekoľko ďalších pripravili
miestne samosprávy aj samostatne. Stretli sme deti zdravé aj
handicapované, mladých aj seniorov, umelcov aj športovcov,
pracovníkov samosprávy aj zariadení, ktoré sú v správe BSK,
poslancov BSK, miestnych
i obecných zastupiteľstiev...
„Bol to prvý ročník a som presvedčený, že dal dostatočne
pevný základ, na ktorom môžeme budovať náš dialóg s občanmi aj počas dní všedných,“
povedal V. Bajan. Najmä tí, ktorí
sa zapojili aktívne, alebo svojou
účasťou prispeli k usporiadaniu
tohto podujatia, sa presvedčili,
že Bratislavský kraj je skutočne
Kraj bez hraníc – kraj, kde spolu
hovoríme a nie sme k sebe ľahostajní.
Viac na: www.bratislavskykraj.sk
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Ulicami Senca
Viete, po kom je pomenovaná
ulica, na ktorej bývate?

Hviezdoslavova ulica
Ulica Pavla Országha Hviezdoslava – najväčšieho slovenského básnika. Celý svoj život
okrem štúdií prežil na Orave
(Vyšný Kubín, Námestovo, Dolný Kubín). Básnik, ktorý písal lyriku, epiku, drámu, prekladal zo
svetovej literatúry. Témou jeho
básní bol rodný kraj, rodičia,
škola, boj s odnárodňovaním
v uhorských školách, krása prírody, problém zemianstva, slobody, spravodlivosti, ktoré aktualizoval na problémoch svojho
národa. Mnohé jeho básne sú
modlitbou. Bol nesmierne tvorivý. Jeho vľúdna tvár, s bodkovanou mašľou uviazanou pod krkom, sa díva na nás v školách či
knižniciach. Po ňom je pomenovaná vrcholná súťaž v prednese
poézie a prózy – Hviezdoslavov
Kubín v Dolnom Kubíne, mnohé
knižnice nesú jeho meno, dali
si ho aj niektoré divadelné súbory.
Bol to hrdý, nepodkupný Slovák,
ktorý ako mimoriadny talent venoval svoju poéziu slovenskému
národu a literatúre, hlboko veriaci evanjelik, ktorý každý deň
začínal spievaním Žalmov. Muž
ekumenický, lebo spolupracoval so Slovákmi všetkých kresťanských vierovyznaní, právnik,
ktorý chudobných obhajoval
bez nároku na honorár.
Jeho slová „V doline jarej moja
dedina vencami modrých vrchov
objatá...“, alebo „Mňa kedys
zvádzal svet“..., „Ó, mojej matky
reč je krásota, je milota, rozkoš,
láska svätá“..., Pozdravujem vás
hory, lesy..., sú v našom vedomí
skryté zo školských čias.
Literárnemu múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne kraľuje motto, ktoré je mottom celého jeho života:
Ja zdeliť sa chcem celý svojmu
ľudu, /preň namáham sa o radosť,/ preň myslím, cítim, trpím,
plačem žiale./ Ja ľúbim svoj ľud,
ľúbim neskonale,/ i preto volám v tú noc čiernu bludu: „/tu
chlieb i svetlo, poď sem...“ Buď
môj hosť!/
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Senecký farmár zbiera
ocenenia
Zdenek Černay patrí medzi slovenskú špičku
Farmára, Senčana Zdenka
Černaya ocenili za Podnikateľský čin roka. Patrí k top
reprezentantom medzi slovenskými poľnohospodármi, čo zdôraznil aj rezortný
minister Miroslav Jureňa,
keď povedal, že najlepšie
firmy vedú najlepší manažéri. ,,Ľudia, hospodáriaci na
našej pôde, si zaslúžia úctu,
pretože práve vďaka nim je
poľnohospodárstvo odvetvie s budúcnosťou.“
Do súťaže sa tento rok zapojilo
70 spoločností a jednotlivcov,
súťažili v šiestich kategóriách.
Firma Z. Černaya patrí medzi
najproduktívnejšie v rastlinnej
výrobe a ocenenie si zaslúžila
tým, že má najlepšie ekonomické ukazovatele. Prím hrá
v produktivite práce, zisku, ale
aj investíciách. (Z. Černay je aj
poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom komisie výstavby.)
Už vlani získal Zdenek Černay druhú priečku v kategórii
samostatne hospodáriacich
roľníkov. Má 1500-hektárové
hospodárstvo a produkciou
sa môže rovnať nemeckým,
rakúskym či holandským farmám. Týka sa to priemernej
úrody predovšetkým zemia-

kov, keď spolu s ďalšími piatimi
podnikmi, ktoré sú súčasťou
Zemiakárskeho obchodného
družstva (ZOD), zásobujú tri
obchodné reťazce na Slovensku, ďalšie komodity dodáva
do ČR, Rakúska a Maďarska.
Aj za zvládnutie integrátora
v ZOD zbiera senecký farmár
uznania (je predsedom predstavenstva). Spolu s ďalšími
farmármi si uvedomili, že na
trhu ovládanom reťazcami
jednotlivci šancu nemajú.
Spoločne tvoria silný tím, na
trh dodávajú okolo 30-tis. ton
zemiakov ročne. Zabezpečujú sedem baliacich liniek
s dvanástimi veľkokapacitnými kamiónmi. Vlastná logistika
je tiež veľkým prínosom.
Čo je základom úspechu
Z. Černaya? Rozumie pôde,
obchodu aj ľuďom. Systematicky sa stará o rozvoj firmy,
v ktorej má 28 stálych zamestnancov. ,,Mal som i šťastie, no
vsadil som aj na dobrý spoľahlivý tím ľudí, s riadiacimi
pracovníkmi robím už dvadsať
rokov. Je to aj o zodpovednosti pracovníkov, postupne sme
sa k nej dopracovali. Sám by
som to nezvládol.“
Modernizuje, zavlažuje dvadsaťštyri hodín denne. Keď iní
nariekajú nad nízkou úrodou

zemiakov, on je spokojný.
Práve zemiakárstvo je jeho
pýchou. Z. Černaya nazývajú
aj šachistom v poľnohospodárstve. Je dobrý prognostik,
darí sa mu odhadovať vývoj
situácie na trhu – dopyt na pár
rokov dopredu.
Okrem zemiakov pestuje aj
cukrovú repu, kukuricu, slnečnicu, repku olejnatú i obilie.
S podnikaním začal ešte pred
rokom 1989. ,,Začínalo sa
ťažko, nebola technika ani peniaze,“ konštatuje s odstupom
rokov. Aj s pomocou financií
z eurofondov vybudoval vo
Veľkom Bieli a Senci moderný
závod na pozberovú úpravu
zemiakov a cibule a obchodníkom vyšiel v ústrety aj tým,
že balí podľa ich želania. Súčasťou závodu je dobudovaná
doprava, činnosť rozšíril o logistiku.
Eva Lauková

(H. Č.)

Zľava: poslanec Gašpar Józan, kombajnista Zsold Botló, Zdenek Černay a primátor Karol Kvál.
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ZAUJALO NÁS

Cibria nadanie detí, sú úspešní

Mgr. Helena Čajková a riaditeľ Mgr. art. Gabriel Škriečka

V budove Základnej umeleckej
školy na Fándlyho ul. v Senci
(vedľa plecháča) to každý deň
vrie. V jeho štyroch odboroch
v tomto školskom roku cibrí
svoje nadanie spolu 759 žiakov. Pravou rukou riaditeľa
Gabriela Škriečku je zástupkyňa Phdr. Mária Mazúchová.
Výtvarný odbor: Vedie ho Valéria Tittlová a spolu s Andreou Černou (učí aj v pobočke
v Kráľovej pri Senci) a Gabrielom Wagnerom sa starajú
o 193 žiakov a siedmich dospelých. Zišli by sa im väčšie
priestory.
Tanečný: Takmer 200 detí má
spolu s kolegami pod palcom
Monika Czingelová. Ich tanečníčky sa presadzujú aj v rámci

Európy. Už teraz sa všetci tešia na pripravovaný celovečerný program Záhadný svet.
V literárno - dramatickom
odbore učí 51 deti jeho šéfka
Helena Čajková a dosahuje
s nimi veľmi pekné výsledky
aj na celoslovenských súťažiach. Traja žiaci sa pripravujú
na konzervatórium.
Hudobný: Na jeho čele je
Andrea Dittingerová, vysunuté
pracovisko je aj v Igrame. Žiaci z tohto odboru (takmer 300
detí a dvanásti dospelí) vzbudzujú obdiv aj v rámci Slovenska.
ZUŠ na Fándlyho ul. má novú
webovú stránku
www.zussenec.tym.sk

Viktória Ballánová (vľavo) a Iľja Takács sa v októbri zúčastnili na
medzinárodnej speváckej súťaži B. Martinù v Prahe. Pripravila
a sprevádzala ich Eva Casanova (v strede), korepetovala Mgr. art.
Ilona Takácsová (vpravo). Vo veľkej konkurencii z celej Európy
obaja získali čestné uznania a Iľja (16) Cenu za najlepšiu interpretáciu piesne B. Martinù „Boží muka“. Podal mimoriadny výkon,
správne pochopili interpretáciu: veselo!

Text a foto Eva Lauková

Monika Czingelová so ,,svojimi“ dievčatami

Mgr. art. Valéria Tittlová (vpravo) a Andrea Černá pri tvorbe detí

Vedúca hudobného odboru Andrea Dittingerová

TÉMA
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Nádoby na plasty a sklo sú v meste rozostavané podľa potreby.
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Drvič konárov, ktorý zakúpilo mesto, zhodnocuje drevnú hmotu.

Bioodpad vplýva na životné prostredie
Separovanie odpadu pocítia predovšetkým občania na nižších cenách
Mesto Senec dodržiava všetky termíny na separovanie odpadu, záleží už len na ľuďoch,
ako sa k tomu postavia a budú
sa snažiť. Poplatok za uloženie odpadu bol vlani v Senci
50 korún za tonu, teraz je to
100 korún. Určuje ho ministerstvo životného prostredia
a odvíja sa od toho, koľko druhov odpadu mesto separuje.
A keďže poplatky sa zvyšujú,
čím viac sa bude separovať,
tým výhodnejšia bude cena,
čo pocíti predovšetkým občan.
Separuje sa zdarma cez zberný dvor (sklo, plasty, papier,
elektromateriály,
chladničky,
pneumatiky, autobatérie, bioodpad atď.) Ak by mesto tak nerobilo, občania by za ,,smeti“ platili niekoľkonásobne viac. Ako
uviedol prednosta mestského
úradu Henrich Polakovič, preto
je potrebné, aby využívali zberný dvor čo najviac.
Rodinné domy separujú sklo do
zelených 1500 litrových nádob.
Na plasty používajú modré vrecia, na papier čierne.
Pri bytovkách sú žlté 1500 litrové nádoby na plasty, rovnako
objemné, ale zelené slúžia na
sklo. Podľa riaditeľa firmy Brantner Soba, nádoby na papier sa
neujali, pretože často horeli...
Papier je možné voziť na zberný
dvor, resp. do zberných surovín
pri Vinohradníckej ulici.
Nádoby si mesto prenajíma
od firmy Brantner Soba a v súčasnosti ich je pri bytovkách

v meste a sčasti pri rodinných
domoch na plast 52 a na sklo
27. Vrecia zakupuje mesto, ak
sa však vybuduje nová separovacia linka, čo má firma Brantner Soba v pláne v blízkej budúcnosti, tak budú zdarma.
Zberný dvor zastreší všetko
Ak niekto požiada mesto o pomoc, poplatky za odvoz rôznych predmetov z domácnosti
závisia od množstva (napr.
starý nábytok, ak ho nie je plná
vlečka, vyjde na približne 200
korún). Mesto upozorňuje, aby
ľudia tieto služby (ak nemajú
ako inak odviezť predmety na
zberný dvor, ktorý sa nachádza
pri Boldockej ceste smerom na
Recu) využívali. Ak sa predmety
ocitnú pri smetných nádobách,
polícia zisťuje pôvodcu, ktorý
okrem poplatku za odvoz zaplatí aj pokutu.
Mesto robí dva razy do roka akciu - ,,veľké upratovanie“. Pri tej
poslednej jesennej sa naplnilo
96 kontajnerov, od sedem kubíkových po 30 kubíkové.
Odpad a životné prostredie

Mesto má vyriešený biologický
aj nebezpečný odpad. Zákaz
skládkovania a spaľovania bioodpadu (produkovaný zo záhrad, parkov, cintorínov atď.) platí
od začiatku roku 2006. Rozložiteľné odpady sa dajú rozložiť
v prírodných podmienkach vplyvom anaeróbnych a aeróbnych
procesov, čím vzniká kompost.
Firma Brantner Soba zabezpečuje zber biologického odpadu
vo veľkokapacitných kontajneroch. Na kompost sa spracúva
v areáli poľnohospodárskeho
družstva Klas, ako aj v seneckom zbernom dvore.
Biologický odpad zo strany
mesta tvoria obrezané stromy,
kríky a pod., ktoré sa strojom
drvia a vzniká mulčovací materiál. Ten sa vracia do mesta.
Časť z neho sa kompostuje na
Červenom majeri, mieša sa so
zeminou a vzniká substrát, ktorý sa využíva ako hnojivo.
Biologické odpady sú kvantitatívne najvýznamnejšou zložkou komunálnych odpadov. Sú
v nich zastúpené 30- až 45-percentným váhovým podielom.

Každý z nás môže pomôcť
Priemerný občan Slovenska ročne vyprodukuje asi 290 kíl komunálneho odpadu, z neho najviac, asi 45 percent tvorí biologický odpad,
potom papier, sklo, plasty atď.
Ak si osvojíme a v praxi začneme realizovať hierarchiu správneho
nakladania s odpadom, pomôžeme prírode aj sebe:
• minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov
• opätovne používajme veci použiteľné
• separujme odpad pre recykláciu a kompostovanie
(zdroj: Spoločnosť priateľov Zeme)

Nakladanie s nimi môže pozitívne i negatívne ovplyvniť základné zložky životného prostredia.
Nebezpečné toxíny
Sám o sebe je vo väčšine prípadov bioodpad neškodná látka,
ale jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu na skládke
pri anaeróbnych podmienkach
sa vytvára skládkový plyn, ktorého majoritnou zložkou je metán. Ten je jedným z hlavných
atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírený
problém skleníkového efektu.
Ak sa bioodpad dostane do
spaľovne, stáva sa zdrojom pre
tvorbu toxických plynov, ako
sú napr. dioxíny. Nemalým zaťažením pre životné prostredie
a zdravie ľudí je aj pálenie bioodpadu na záhradách a v domácnostiach. Dym je produktom nedokonalého spaľovania
a obsahuje škodlivé plyny,
hlavne jedovatý oxid uhoľnatý,
uhľovodíky a rakovinotvorné
dechtové látky a dioxíny.
Kompostovaním v blízkosti
zdroja vzniku bioodpadu sa dá
v niektorých prípadoch ušetriť
až polovica poplatkov za odvoz
a likvidáciu odpadov. Ďalším
prínosom je ušetrenie financií
za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, či už na
zazeleňovacie práce v obci,
pestovanie v záhrade alebo
v domácnosti.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Špirála ako
vedecká hračka

Horolezec s veľkým srdcom

Vonku bol sychravý deň, ale
Nahliadnuť žiakom do tajom- nám bolo príjemne. Pozvanie
stva špirály umožnili Občianske združenie Vedecká hračka,
Slovenská pošta, a. s., Poštové
múzeum a Katedra fyziky FPV
Univerzity Mateja Bela (UMB).
Na zaujímavej výstave, ktorá
sa konala 24. októbra až 9. novembra v dielňach na ZŠ J. G.
Tajovského v Senci, predviedli
pedagógovia fyziky z UMB 125
hračiek a hlavolamov z 20 štátov, 10 pôvodných fyzikálnych
experimentov, 30 rôznych
predmetov so špirálovými plochami, 17 albumových listov
známok s tematikou vynálezov
a výtvarný projekt Pozitívna
špirála. Cieľom výstavy bolo,
aby poznávanie a učenie sa
bolo radostnou hrou. Výstavu
navštívili žiaci aj s pedagógmi
zo Senca a širokého okolia.

na besedu na ZŠ Tajovského
neodmietol a nezištne medzi

nás prišiel Ivan Fiala (na obr.).
Známy slovenský horolezec,
člen, ale aj vedúci mnohých
horolezeckých expedícií. Precestoval celý svet. Bol prvým
Slovákom, ktorý stál na osemtisícovke. Spolu s Michalom
Orolínom v roku 1971 dosiahli
vrchol hory Nanga Parbat.
Človek s veľkým srdcom, ktorý má mladým čo povedať.
Jeho príbehy nás rozosmiali,
ale aj chytili za srdce. Boli plné
emócií, ale aj silných zážitkov
a vyznaní. „Za chvíľkou úspechu je množstvo odriekania,“
hovoril I. Fiala. Všetci jeho
slová priam hltali a búrlivým
potleskom mu vyjadrili uznanie. Bolo to príjemné popoludnie s príjemným človekom.
ĎAKUJEME.
Žiaci prírodopisného a fyzikálneho krúžku a vedúce Mgr.
O. Kráľová a Mgr. O. Füreková

MonŠkov

Družinári v pyžamách

MEGHÍVÓ

Jesenná atmosféra

Školský klub na ZŠ Tajovského
sa môže popýšiť rôznymi pútavými akciami. Medzi ne patrí aj
Halloween či Pyžamová párty.
A práve tá vyvolala nadšenie
medzi deťmi navštevujúcimi
ZÚ – spoločenské hry, tanečnú
hip-hop a výtvarno-modelársky krúžok.
V školskom klube sa 14. novembra stretlo v pyžamách
60 detí. Výdatné občerstvenie
a skvelá zábava so súťažami
vyplnili stredajšie popoludnie.
Pútavé stretnutie „pyžamákov“
trvalo do večerných hodín.

A CSEMADOK szenci szervezete szeretettel meghívja
Önt és becses családját

Študentský
parlament
ZŠ
s VJM Alberta Molnára Szencziho organizoval tradičnú výstavu
s názvom „Jesenná atmosféra“.
Pripravili ju žiaci našej školy.
Každá trieda realizovala originálne nápady z prírodnín. Všetci
mohli obdivovať rôzne zvieratká,
ježibaby, pirátov... Ďakujeme za
nádhernú výstavu. Pri realizácii
ďalších úloh vám želáme veľa
nadšenia a tvorivého ducha.

MonŠkov

2007. december 9 - én (vasárnap) a szenci kultúrház mozitermébe a 15.00 órakor kezdődő
KARÁCSONYI KONCERTRE
A karácsonyi koncerten fellépnek:
az óvodások, az alapiskola, és a gimnázium diákjai
A rendezvény támogatója a Szenci Városi Hivatal
Základná organizácia Csemadoku
Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční
9. decembra o 15. hod. v MsKS v Senci.
Vystúpia deti zo škôlky, študenti zo ZŠ a gymnázia.
Realizované s finančnou podporou mesta.

Kútik prírody v škôlke
Vestibul materskej školy Kysucká sa premenil na kútik
živej prírody s rôznymi druhmi
ovocia, zeleniny a inými jesennými plodmi, ktoré priniesli
nielen pani učiteľky, ale i deti
s rodičmi. V podnetnom prostredí deti vnímali krásy prírody, rozlišovali znaky plodov
a utvárali si citový vzťah
k prírode. Na žlto-oranžovom
podklade sa vynímali farebné
jablká, hrušky, rôzne druhy

Študentský parlament ZŠ
s VJM A. M. Szencziho

Őszi hangulat

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákparlamenje az idén is
megrendezte a hagyományos
„Őszi hangulat” kiállítást. Iskolánk diákjai készítették el a
zeleniny, zaujímavé tekvičky, kiállitást. Természetes anyagokorechy, lieskovce, žalude, šiš- ból az összes osztály eredeti
ky a jesenné kvety. Výstavka ötleteket alkotott. Igy a szülők,
bola spestrená detskými prá- diákok, pedagógusok és látocami a zvieratkami z lesa - jež- gatók megcsodálhatták az őszi
termésekből készült különböző
kom, veveričkou.
állatkákat,
boszorkányokat, kaPestrú výstavku si prišli pozrieť
aj deti so svojimi učiteľkami lózokat. Végezetül szeretnénk
megköszönni a gyönyörű kiállíz materskej školy Košická.
tást.Sok lelkesedést és alkotóPretože deťom sa výstavka pákészséget kívánunk a következő
čila, dohodli sa s pani učiteľ- feladatok megoldásához is.

kami, že o rok si ju zopakujú.

(kk)

A SZMA Alapiskola diákparlamentje
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Žiakom z Mlynskej
sa oplatilo súťažiť
Že sú deti zo ZŠ na Mlynskej
ulici v Senci súťaživé, vieme už
dávno. Ale že sú aj pohotové,
o tom nás presvedčili žiaci zo
6. A triedy. Veľmi rýchlo zareagovali na Súťaž s knihou
Endymion Spring z vydavateľstva Fragment a v priebehu
dvoch dní správne odpovedali
e-mailom na súťažnú otázku.
A pretože sa do súťaže zapojili
všetci a svojím počtom prekonali iné triedy, zvíťazili. Veľmi
príjemnou odmenou bol výlet
na slávnostné vyhodnotenie,
ktoré sa konalo 8. novembra
v bratislavskej Inchebe, v Literárnej kaviarni Artfórum, počas
Bibliotéky. Desiati vyžrebovaní
žiaci získali ceny - tričká, knihy,
kalendáre a pod. Najatraktívnejšia bola samozrejme prvá
cena - napínavá kniha Endymion Spring od spisovateľa Metthewa Skeltona s autogramom
a venovaním autora. Vydavateľstvo Fragment venovalo do
školskej knižnice knihy v hodnote viac ako tisíc korún. (DW)
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Deti sa učia starať o chrup

Dentálna hygienička Jana Turanská realizuje v rámci Seneckého a Pezinského okresu
osvetovo-preventívny projekt
v spolupráci s firmou Interpharm Slovakia, a. s. V školách,
ktoré prejavili o túto osvetu
záujem, učí deti, aká je dôležitá starostlivosť o chrup a aký

vplyv má chrup na celkové
zdravie človeka. Motivuje a učí
správnu techniku jeho čistenia, odporúča správne zubné
kefky a pomôcky na medzizubné čistenie. Vedie ich k poznatku, že „čisté zuby sa nekazia“, len treba vedieť, ako sa
o ne správne starať. Ohlasy zo

škôl (ZŠ Blatné, ZŠ A. Molnára
Szenczi, ZŠ Báhoň) sú pozitívne a ukazuje sa, že deti tieto
informácie nemajú a reagujú
so spontánnym záujmom.
Zdravý úsmev plus
Jana Turanská
www.zdravyusmevplus.sk
(r)

Beh zdravia a láska k pohybu

Neoddeliteľnou
súčasťou
výchovy našej mládeže je
aj športová príprava. V poslednom období často počúvame, že sa u nej markantne stráca záujem o pohyb.
O opaku sme sa presvedčili na
začiatku októbra, keď viac ako
285 súťažiacich zo základných

škôl v Senci a okolia prišlo na
Slnečné jazerá a zapojili sa
do 17. ročníka Behu zdravia.
Výrazné výkony dosiahli žiaci z Blatného, ktorých veľmi
vehementne
povzbudzoval
Mgr. Pavol Gašaj. Sám im je
príkladom, pravidelne - aj vo
svojich rokoch – beháva mara-

tón a nezištne im vštepuje lásku k pravidelnému pohybu.
Podujatie zorganizovala ZŠ
Mlynská v Senci v spolupráci
s Mestským úradom a Školským úradom v Senci.
Výsledky
Dievčatá, ročník 1999: Ivana
Hincová (Kráľova pri Senci),

roč. ´98: Ivana Hincová (Kráľova pri Senci), roč. ´97: Kristína
Gregušová (ZŠ Blatné), roč.
´96: Ivana Tóthová, roč. ´95:
Timea Tóthová (obe Tajovského Senec), roč. ´94: Laura
Csukaová (A. M. Szencziho,
Senec), roč. ´93: Dominika
Bányaiová, roč. ´92: Rebeka
Hervaiová (obe Tajovského)
Chlapci, ročník 1999: Dominik Špiriak (Tajovského), roč.
´98: Dominik Škabla (Mlynská), roč. ´97: Matej Novák
(Gymnázium A. B. Senec), roč.
´96: Tomáš Pohl (A. M. Szencziho), roč. ´95: Richard Kaplinger, roč. ´94: Kristián Boroš
(obaja GAB Senec), roč. ´93:
Patrik Vincze (Mlynská), roč.
´92: Jozef Brigant (Blatné)

Školy poradie: 1. Tajovského
(110 b.), 2. Blatné (62), 3. Mlynská (49), 4. GAB (45), 5. A. M.
Szencziho (33), 6. Kráľova pri
Senci (19), 7. Nová Dedinka
(10), 8. Réca (6).
(VCH)
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Zaľúbený Mravček Timotej

Nová knižka Márie Čechovičovej a prvý detský muzikál očarili deti
Ďalšiu knižku pre deti – Mravček Timotej uviedla v Mestskom kultúrnom stredisku
v Senci do života autorka Mária Čechovičová, hostia a všetci tí, ktorí sa na jej zrode podieľali (redaktorka Natália Výbošťoková, autorka krásnych
obrázkov Oksana Lukomska,
speváčka Jana Daňová). Svetlo sveta však uzrelo aj nové
CD, prvý slovenský detský
muzikál Išlo vajce na vandrovku, za ktorým rovnako stojí M.
Čechovičová (autorka textu)
a hudobný skladateľ Marián
Čurko. Zrodili sa dve pozoruhodné dielka pre deti. Autorka
však už pripravuje aj ďalšie
prekvapenia.
Príbeh mravčeka Timoteja
mala M. Čechovičová napísaný už asi tri roky, teraz sa ho
podarilo aj vydať. ,,Ide o zaľúbený príbeh z lesa. Mravček
Timotej sa zaľúbi do mravčej
dámy Žužulienky. Príbeh je

Ott van a cél
Odafönn nincs országhatár!
a végtelen, az örök,
kezdettől ott aranyködök,
emel, repít, érzed talán?
Oly nagy!oly szép! lássa lelked!
mert szemed vak, csak itt lát,
néz,
lelked bátor ... hűen merész,
láttat, vezet, éltet s keltet.
Ott van a cél, mit érned kell!
ezért a lét, hogy odaérj,
szent irány ez! te el ne térj
tévútra, ő nem esdekel.
Erőd a hit, ha él benned,
vagy csak véled, hogy elvezet?
mert itt a lét így enyészet!
leld és keresd, meg kell tenned.
Odafönn nincs országhatár!
véreid már mind átkeltek,
hitben bizony egyek lettek!
az út szabad!semmi nem zár!
A sorompók nem kellenek,
vámvizsgálat, sem útlevél,
jóság vezet!mert szeret: él!
várnak ott rád, örök helyek!

Mgr. Katona Roland

trochu veršovaný, je v ňom 20
básničiek a vystupujú tam ďalšie postavičky z lesa.“
Knižka v mäkkej väzbe vyšla
v náklade 18-tis. výtlačkov
a predáva sa aj v novinových
stánkoch. Vhodná je ako pek-

Po cestičke lesom kráča
malý mravček Timotej,
kyticu má veľkú v ruke,
hlávku zdobí cylinder.

ný darček predovšetkým pre
najmladších školákov. ,,Tiež
ju chceme zhudobniť, podobne ako knižku Išlo vajce na
vandrovku.“ Z knižky je už cédečko. Muzikál s pesničkami
a úžasnými výkonmi mladých
hercov-nehercov (Dávid Hartl,
Andrejka Sabová, Simona
Asztalosová, Oliver Asztalos,
Lucka Matláková, prvé herecké výkony majú za sebou
aj deti M. Čurka) chytali deti
v seneckom kultúrnom dome
za srdiečka. Spoločne si zatancovali aj zaspievali. Bolo
krásne veselo. Ako vznikol
prvý slovenský detský muzikál? M. Čechovičová spievala
a rozprávala krásne príbehy
o zvieratkách či prírode svojim vnúčatkám. A keďže aj iné
deti by takúto babičku chceli,
ponúka rozprávočky s veselými básničkami a pesničkami
všetkým.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Dávid Hartl, Andrea Sabová

A Csemadok Szenci
Alapszervezete
szeretettel meghívja
Önt és becses családját

Základná organizácia
Csemadoku
Vás srdečne pozýva
na

a CSEMADOK BÁLRA
2007. november 23–án,
(pénteken)
19:00 órai kezdettel

Katarínsky ples,
ktorý sa uskutoční dňa
23. novembra 2007
o 19:00

Helyszín: Nostalgia vendéglő
Zene: Remix
Belépődíj: 450.- Sk

Miesto: Reštaurácia Nostalgia
Hudba: Remix
Vstupné: 450.- Sk

Jegyelővétel a Csemadok
vezetőségi tagoknál
tel.: 0907 985 510

Predaj lístkov:
vedenie Csemadoku
tel.: 0907 985 510
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Zodpovednosť kompetentných býva rozdielna
Som obyvateľkou nášho mesta Senec
a preto mi nie sú niektoré skutočnosti
ukradnuté. Aj keď mi niektorí vraveli, aby
som sa v tom nevŕtala, mne to jednoducho nedá.
Chcem porovnať, ako sa to niekde dá a
inde nie. Napríklad príkladná nadstavba
domu na Lichnerovej ulici.
Na začiatku rekonštrukcie bol okolo postavený ešte aj vysoký paraván, potom

natiahli sieť, ktorá bráni padajúcemu
predmetu pristáť nič netušiacemu chodcovi na hlavu.
Protipólom je rekonštrukcia strechy v areáli, kde sa deti chodia hrať počas povinného pobytu vonku, keď sú v materskej
škole. Keď sa rekonštrukcia rozbiehala,
jediná bezpečnostná bariéra bola - natiahnutá igelitová páska. Zhora - z rozoberajúcej strechy na učiteľky pokrikovali

robotníci: „Dajte si pozor na tie deti!...
Zavolajte si deti!...“ Áno, ani im nebola
ľahostajná bezpečnosť hrajúcich sa detí,
ktorých behala denne na dvore škôlky
vyše stovka. Zo strechy zhadzovali staré
tehly a materiál, ktorý už nepotrebovali,
cez akýsi „tunel“ do nákladného auta,
no stalo sa, že tehla ho minula a padala
mimo auta...

Silvia Mokošová

Ste dobrovoľne nezamestnaní a hľadáte si zamestnanie ?
Ste zamestnaní, ale chcete zmeniť zamestnanie?
Potrebujete sa vzdelávať a neviete ako?
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, odbor služieb
zamestnanosti Vám v rámci evidencie záujemcov o zamestnanie ponúka možnosť bezplatného vzdelávania sa v rámci
Národného projektu IIIa „Vzdelávanie a príprava pre trh práce
a zamestnanecká prax“. Môžete si vybrať z ponuky kurzov
realizovaných prostredníctvom úradu. Úrad Vám hradí plnú
výšku ceny vybraného kurzu.
Čo k tomu treba? Zaevidovať sa ako záujemca o zamestnanie na úrade.
Kto je to záujemca o zamestnanie? Je to občan, ktorý hľadá
iné zamestnanie, prípadne má záujem o služby poskytované
prostredníctvom úradu, alebo má záujem o vzdelávanie.

,,Nejde o heroické výkony a prvé priečky. Predovšetkým vám želám,
aby ste sa nezranili a prežili turnaj v zdraví,“ prihovorila sa prítomným družstvám, zložených z pedagógov seneckých škôl a zamestnancov mestského úradu v Senci, viceprimátorka Helena Nemcová.
V napínavom finále napokon zvíťazili zástupcovia ZŠ Tajovského,
ktorí zdolali mestský úrad. Na fotografii Tibor Časný z MsÚ.
(el)

Aké má záujemca o zamestnanie povinnosti voči úradu?
Záujemca o zamestnanie nemá povinnosť pravidelne navštevovať úrad. Určí si sám spôsob komunikácie s úradom.
Viac informácií získate na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, odbor služieb zamestnanosti, Senec, Krátka
1, Senec 02/4524 32 93, 02/4524 32 99
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Za trénerom je kus dobrej roboty

Futbalisti SFM Senec po jesennej časti na čele II. ligy - Západ

Tréner Karol Brezík

Zatiaľ historicky najlepšie
umiestenie v súťaži dosiahli
muži SFM Senec, ktorý po
jesennej časti II. ligy - Západ
stoja na čele s trojbodovým
náskokom.
Človek by čakal spokojnosť,
prezident klubu Alexander
Matlák však hneď ráta plusy aj
mínusy. ,,S umiestením sme,
samozrejme spokojní, ale
mrzí, že sme nezvládli dva zá-

pasy podľa predstáv, náskok
mohol byť väčší. Veď napríklad
v stretnutí so Slovanom B sme
nevyužili dve-tri tutové šance,
zatiaľ čo súper dal z prvej gól
a my sme sa už nedokázali
zmobilizovať.“
A. Matláka škrie aj posledná
prehra s Nitrou B, keď v dohrávanom zápase ligy prehrali
0:1. „Gól sme dostali šesť minút pred koncom, ale na druhej strane - mali sme aj šťas-

tie.“
Na zhodnotenie jesennej časti
ligy si nechali vychladnúť hlavy a 14. decembra činnosť vyhodnotia. Dovtedy aj trénujú,
hráči budú mať prestávku do
8. januára.
Rátajú v mužstve, ktoré má
svoj domovský štadión vo
Veľkom Bieli, s posilnením
do jarnej časti? „Plánujeme
minimálne zmeny, chceme
však posilniť stredovú formá-

ciu,“ vraví A. Matlák a dodáva,
že tréner Karol Brezík urobil
s mužstvom kus dobrej roboty. „Doterajšie výsledky sú
odrazom jeho trénerských
skúseností, výberu hráčov
pred sezónou. Dokázal vnútiť
hráčom svoju filozofiu a aj keď
boli zo začiatku zaskočení,
stotožnili sa s jeho myšlienkami. Sme s ním maximálne
spokojní.“
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Drela na doraz, priniesla striebro
Lucia Debnárová prerazila medzi seniorskú svetovú elitu a poďakovala sa otcovi
Senčanka Lucia Debnárová
získala na svetovom šampionáte svoju prvú seniorskú
medailu. Konečne prišiel
jej čas, domov si priviezla
striebro.
Tohtoročné, už 29. majstrovstvá sveta v pretláčaní rukou
sa konali na začiatku októbra v bývalom hlavnom meste
Bulharska Velikom Tarnove.
Súťažilo na nich viac ako 700
športovcov z 39 krajín. Slovensko reprezentovalo sedem
juniorov a jedenásť seniorov,
medzi ktorými bola ako jediná
žena Lucia Debnárová z AWK
Senec. Žiaľ v Bulharsku z dôvodov zranenia nemohli štartovať ďalší Senčania Martin
Ruman a Rastislav Málek.
Skvelý výkon a medaila
V juniorskom veku bola Lucia dvojnásobnou majsterkou
sveta a veľmi túžila po medailovom umiestnení aj medzi seniorkami. Od trénerov
i funkcionárov stále počula
to isté - „neboj sa, ak budeš
usilovne trénovať ako doteraz,
tvoj čas príde“. Pred súťažou
v Bulharsku opakovala, že
v tréningu drela na doraz.
Cesta za medailou a slzy
šťastia
V Luciinej kategórii (do 60
kg) štartovalo 19 pretekárok.
Najväčšie šance na medaily
sa dávali I. Meladze z Ruska,
Bulharke V. Bonkovej a V. Iljušine z Ukrajiny. Lucia nepatrila
medzi favoritky. Hneď v prvom
zápase však porazila kvalitnú

károk mala Lucia ohromnú radosť. Slzy šťastia, ktoré sa jej
na stupňoch víťazov trblietali
v očiach, hovorili za všetko.
Krásne boli aj jej slová o vďake
otcovi, že ju k tomuto športu
priviedol.

Lucia na stupni vítazov vo Velikom Tarnove

Švédku Fiu Reisek, čo jej „nahodilo vietor do plachát“ a potom postupne zdolala S. Gonul z Turecka, A. Konyspaevu
(Kazachstan), následne prišla
prehra s favorizovanou I. Meladze, vyhrala zápas o postup

do finále s V. Bonkovou (BUL)
a napokon vo finále opäť prehrala s I. Meladze.
Výsledok, ktorý Lucia dosiahla, potvrdil prognózy. Zo
striebornej medaily v ľavačke
v konkurencii devätnásť prete-

Otec vždy bude na prvom mieste
Vysnívaná seniorská medaila zo svetového šampionátu sa stala
pre Luciou skutočnosťou. „Je to pre mňa veľké zadosťučinenie
za tú drinu, čo som absolvovala pred súťažou. Po majstrovstvách
Európy, kde sa mi medaila neušla, som mala prehľad o súperkách. Na víťazku som nemala, no druhá priečka je úžasná.“ Sama
priznáva, že ešte má rezervy, predovšetkým v technike, „na ktorej
musím zapracovať“. Svoju vďaku otcovi dopĺňa slovami: „Bol, je
a vždy bude pre mňa ako tréner na prvom mieste. Aj teraz ma dokázal vyhecovať, zvládla som to predovšetkým s jeho pomocou.“
Smeje sa, keď vraví, že priateľ jej do toho nesmie hovoriť, „lebo
už by mojím frajerom nebol“.
Po príchode zo šampionátu začala ľahšie trénovať, trošku si vydýchla. Končí tento rok školu, absolvovala stužkovú. A spriada
plány: „Na budúci rok chcem uspieť na majstrovstvách Európy
a potom – láka ma profi súťaž, chcem ísť do Ameriky. Už som dostala ponuku, zatiaľ som ju však odmietla.“
(el)

II. liga junioriek – piatok 17.
hod. (telocvičňa ZSŠ na Kysuckej ulici – Montostroj).
16.11.2007 Senec - Malacky
7.12.2007 Senec - Pezinok
14.12.2007 Senec - ZK Ima
18. 1.2008 Senec - Slávia UK

8. 2.2008 Senec - Albatros
II. liga ženy – streda 18. hod.
(telocvičňa ZSŠ na Kysuckej
ulici – Montostroj).
14.11.2007 Senec - Modra
28.11.2007 Senec - Ravena
5.12.2007 Senec - Kablo
Pozývame aj všetkých nových
záujemcov a záujemkyne
o volejbal, dievčatá a chlap-

- mič -

Športovec roka

Volejbalový klub Tajovského SENEC
Pozýva všetkých priaznivcov
volejbalu na domáce zápasy
2. ligy junioriek a 2 ligy žien.

Slováci medzi špičkou
V kategórii seniorov štartovalo 38 krajín. Poradie prvej desiatky: 1. Rusko, 2. Ukrajina,
3. Kazachstan, 4. Brazília, 5.
Turecko, 6. Bielorusko, 7. Slovensko, 8. Bulharsko, 9. Uzbekistan, 10. Lotyšsko. Umiestnenie Slovenska je skvelým
úspechom.
Medailovo úspešní seniori:
Ľubomír Jagnešák (do 75 kg)
ľavou aj pravou rukou strieborné medaily, Jaroslav Šulan (do
65 kg) pravou rukou bronzová
medaila.
Tím juniorov vybojoval tri medaily, zhodou okolností všetky
bronzové. Jozef Streďanský
v kategórii do 55 kg ľavou
i pravou rukou a Ján Vojenčák
do 65 kg ľavou rukou.
V oficiálnych výsledkoch kategórie juniorov sa spomedzi 25
krajín Slovensko umiestnilo na
desiatom mieste.
Vedúci výpravy Milan Čapla
zhodnotil svetový šampionát
slovami: ,,Športová úroveň
šampionátu bola vysoká.
Excelovali
predovšetkým
športovci Ruska a jeho bývalých krajín. Výkon našich seniorov bol v tejto konkurencii
výborný. Škoda zranenia Jagnešáka vo finále pravačky, tam
sme mali na zlatú medailu.“

cov vo veku 9 až 13 rokov
každý pondelok od 17.30 hod.
– 19.30 hod. a štvrtok od 17.
hod. – 20. hod. do telocvične
ZŠ Tajovského Senec!!!
Veľmi radi privítame bývalé
hráčky, ktoré by sa opäť rady
aktívne venovali súťažnej činnosti, na doplnenie do družstva junioriek a žien.
Tešíme sa na všetkých!!!

Komisia športu pri MsZ v Senci
organizuje vyhodnotenie najlepších športovcov a kolektívov za
rok 2007. Žiadame, aby ste do
15. decembra nahlásili zoznam
športovcov alebo kolektívov, ktoré reprezentovali mesto na medzinárodných podujatiach, alebo
sa zúčastnili na celoštátnych súťažiach. Zoznam nahláste Mgr.
A. Vinczeovej na Mestský úrad
Senec.
(rv)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Mária Eliašová, Patrik Kirschner, Daniela Kisová, Patrícia Vörösová, Vanessa Časná, Jakub
Bohucký, Branislav Hanus, Alex Maršovský

Manželstvo uzatvorili
Gelert Vincze - Brigita Tomovicsová, Viktor Štellár - Viera Hulíková, Stanislav Mališ
- Zdenka Pätoprstá, Pavol Piatka - Andrea
Kolláthová, Ing. Vladimír Penxa - Ing. Miriam Zelenayová, Pavol Kic - Iveta Petrová,
Branislav Laš - Miroslava Koščová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Štefan Bittner (65), Mária Dóková (65), Eva
Szabadošová (65), Mária Čimborová (70), Ing.
Karol Heriban (70), Božena Žilincová (85)

Klub dôchodcov
Gizela Piačeková (80), Alžbeta Kühnelová
(75), Eva Nováková (70), Eva Szabadošová
(65), Helena Vörösová (65), Ján Velkov (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Anna Vietorisová (55), Ján Čulík (70)

Navždy nás opustili
Ondrej Zelman (1931), Julius Šipoš (1938),
Radoslav Vrškový (1990), Elvíra Konigová
(1916 ), Ladislav Krechnyák (1939), Judita Urbančoková (1933), Mária Knapová
(1926)

Program na november
KINO MIER SENEC

premieta vo vynovených priestoroch

Začiatok predstavení o 18. h
22., štvrtok
PREBUDENIE TMY
Len on sa môže postaviť temnote, aby zachránil svet... Je najmladším rytierom svetla, ktorý
sa musí postaviť tme v odvekom súboji dobra
a zla.
USA, MP, 100 min.
Vstupné: 60 Sk
23. 24. 25., piatok – sobota – nedeľa
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA!
Animovaná komédia pre celú rodinu, ktorá je
voľne inšpirovaná klasickou rozprávkou Hansa
Christiana Andersena. Je to príbeh škaredého
káčatka a jeho matky.
Fr/Irs/Dáns/VB, MP, 90 min., český dabing
Vstupné: 60 Sk

Dňa 30. novembra uplynie päť
rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec Dušan Badinský. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale
v našich spomienkach budeš
navždy žiť. Manželka a synovia s rodinami.
Dňa 11. novembra uplynulo
pätnásť rokov, kedy nás navždy opustil náš milovaný otec,
starý otec a manžel Arpád
Szabó. S láskou naňho spomíname. Smútiaca rodina.
Fájó szívvel emlékeztünk november 11-én
drága édesapánk, nagyapánk és férjünk
Szabó Árpád halálának 15-ik évfordulójára. Gyászoló család
Čas plynie ako voda, bolesť
a smútok v srdci zostávajú.
Rok uplynie 2. decembra, čo
nás navždy opustil vo veku
53 rokov náš milovaný otecko, manžel, svokor, syn, brat,
dedko, kmotor a krstný otec Štefan Tumer.
Po tvári nám slzy stekajú, bolesť a smútok
srdce zvierajú... Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína
smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným (aj na Orave), priateľom
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s naším drahým a milovaným manželom,
26., pondelok
KLIATBA ZLATÉHO KVETU
Za mesačnej noci budú pošliapané tisíce kvetov chryzantém a v cisárskom paláci potečie
krv... Akčný dobrodružný film.
Hong Kong/Čína, MP, 114 min.
Vstupné: 60,-Sk
27., utorok KRÁĽOVSTVO
Ako zastavíte nepriateľa, ktorý sa nebojí zomrieť ? Svižný akčný thriller. Výlet do tohto kráľovstva je nezabudnuteľným adrenalínovým
zážitkom. USA, MN 15, 109 min.
Vstupné. 60 Sk
29. 30., štvrtok – piatok DENNÁ HLIADKA
Nočná hliadka odovzdala vládu. Druhý diel
série pokračuje v rozprávaní príbehu o súboji Svetlej a Temnej strany, ktorý sa odohráva
v súčasnom Rusku, ale v podstate i naprieč
celými dejinami civilizovaného sveta.
Rus., MN 15, 130 min.
Vstupné: 60 Sk

otcom a dedkom Ing. Ľudovítom Hučalom.
Opustil nás po ťažkej chorobe 7. októbra.
Smútiaca manželka, deti a vnúčatá.
Desať rokov uplynie 18. decembra, kedy nás vo veku 58
rokov navždy opustil František Dóka. S láskou na neho
spomínajú milujúca manželka, traja synovia, tri nevesty, vnúčatá Deniska, Katka,
Robko, Gabika, Paťko, Mirko, Dominika
a Lukáško. Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Dňa 24. novembra uplynie
20 rokov, čo nás navždy
opustil manžel a otec Milan
Halás. S láskou naňho spomínajú manželka a synovia
s rodinami.
Nedožité 65. narodeniny by
4. decembra oslávil Karol
Szabó. S láskou na Teba
spomínajú milovaná manželka, dvaja synovia, dve nevesty, štyri vnúčatá, brat Ľudovít
s rodinou a ostatná rodina.
Dňa 29. novembra uplynie
20 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko,
svokor a švagor František
Kiss. S láskou naňho spomíname. Manželka, dcéry,
zaťovia, vnuci, vnučka a celá
ostatná rodina.
Mládežnícke filmové predstavenia
25., nedeľa o 15.30 hod.
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA!
Animovaná komédia pre celú rodinu, ktorá je
voľne inšpirovaná klasickou rozprávkou Hansa Christiana Andersena.
Fr/ Irs /Dáns/VB, MP, český dabing, 90 min.
Vstupné: 60 Sk
V decembri pripravujeme
1. 2., sobota – nedeľa - film
KLIATBA DOMU SLNEČNÍC
Deti vidia veci, ktoré dospelí odmietajú.
6., štvrtok o 18. hod.
VIANOČNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
OBRA ALBERTA
Divadelné predstavenie pre deti
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