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Radostné sviatky vianočné,
krásne čaro polnočné,
na Silvestra istý krok
a s ním šťastný nový rok
plný zdravia, hojnosti a spokojnosti
praje primátor mesta Senec
Karol Kvál.
e-Net predbehol
veľkých operátorov
O zrealizovaných cieľoch,
ale aj ďalších plánoch sme
sa rozprávali s konateľom
seneckej spoločnosti e-Net
Imrichom Juríčkom.
Na Mikuláša deťom svietili očká už od rána. Môžu za to nielen
balíčky plné dobrôt, ale aj Mikuláš, čert a anjel, ktorí sa prevážali
po Senci, aby podvečer zasvietili veľký vianočný stromček.
Na námestí sa deti bavili pri vianočnom programe, v kinosále
si pozreli divadielko... Spolu s rodičmi si nenechali ujsť ani stánky
s tradičnými pochúťkami a výrobkami.

Čo chystáte našim obyvateľom pod stromček?
-Predovšetkým želáme všetkým občanom nášho mesta

spokojné, šťastné a bohaté
Vianoce.
V tomto roku, tak ako v minulosti sme pre našich klientov
pripravili viaceré zaujímavé
darčeky. Predovšetkým ide
o bezplatné zvýšenie rýchlosti
internetového pripojenia až na
štvornásobnú hodnotu.
(pokračovanie na str. 5)

HORÚCE KRESLO
primátora
Primátor mesta Karol Kvál
pozýva obyvateľov Senca na večer otázok a odpovedí.
Do ,,horúceho kresla“ si zasadne
19. decembra o 18. hod.
v mestskom kultúrnom stredisku.
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Vinš zo srdca
Požehnané a milosti plné
Vianoce v kruhu najbližších
a v novom roku zdravie, šťastie
a pohodu všetkým Senčanom
zo srdca želá viceprimátorka
Helena Nemcová.
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Zoltán v svetovej špičke
Výrazný úspech dosiahol na
majstrovstvách sveta v nemeckom meste Riesa 15-ročný
Senčan Zoltán Kovács. V juniorskej kategórii showdance
postúpil s tancom Toreádor
do finále a obsadil šieste miesto. Mal nesmiernu radosť, keď
povedal: ,,Splnil sa mi sen.“
V porovnaní s vlaňajškom si
polepšil o štyri priečky. Zvíťazil
Američan. Zoltán je žiakom 5.
ročníka na tanečnom konzervatóriu (klasický balet). A teší
sa aj z možnosti tancovať v novom SND.

Vás pozýva na koncert
v sobotu
22. decembra
o 19. hod.
v rímskokatolíckom
kostole v Senci.

Diriguje:
Mgr. art. Ján Procházka
www.belcanto.sk

Otužilci
opäť v akcii
Tradičné Trojkráľové kúpanie
s účasťou otužilých mužov aj
žien sa uskutoční na severe
Slnečných jazier za hotelom
Senec 6. januára o 14. hod.
Všetci ste vítaní!

(el)

Schválili vypracovanie štúdie hotela Amur
Vypracovanie štúdie na využitie priestorov hotela Amur a okolia
na Slnečných jazerách, ako aj viacúčelovej prevádzkovej budovy
schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Senci na svojom
novembrovom zasadnutí. Odzneli aj informácie o technickom
rozvoji Slnečných jazier na roky 2008 až 2010. Poslanci odsúhlasili vypracovanie projektu na informačný a kamerový systém,
ktorý má komplexne riešiť bezpečnosť a informatizáciu mesta
a mestského úradu. Vzali na vedomie aj informáciu o koncepčných zámeroch v sociálnej oblasti, ktorú chce realizovať nezisková organizácia Galaxy.
Poslanci upravili – zvýšili limity za poskytnutie stravy v ZŠ a školských zariadeniach na deň (MŠ 32 korún, ZŠ 1. stupeň 25, II. stupeň 27, dospelí 29 a cudzí stravníci 60.)
(el)

Pohotovosť
v lekárňach
1.- 2.12. Lekáreň Trója,
8.- 9.12. Lekáreň OLMED,
15.12. Lekáreň Salvator,
16.12. Lekáreň Salvator,
22.12. Lekáreň Sokolská,
23.12. Lekáreň Sokolská,
24.12. Lekáreň Trója,
25.12. Lekáreň Prvá senecká,
26.12. Lekáreň OLMED,
29.12. Lekáreň Dr. Max (Lúč),
30.12. Lekáreň Dr. Max (Lúč),
1.1. 2008 Lekáreň Sokolská

Pastoračné centrum voňalo Vianocami

Tradícia zdobiť adventné vence je stará viac než 150 rokov. Ich spoločná príprava
a zdobenie je už niekoľko rokov
tradíciou aj v našom meste.
Preto sa v sobotu 1. decembra
v pastoračnom centre v Senci

stretli na adventných dielňach
predovšetkým deti a mladí, ale
aj rodičia. Organizátori zabezpečili ihličie, ozdoby priniesli
deti s rodičmi a hotové vence,
ktoré sú naozaj krásne, boli
následne posvätené na svätej

omši. Aby sv. Mikuláš stihol
navštíviť všetky dobré deti na
celom svete, tak do pastoračného centra zavítal už v nedeľu 2. decembra. Čakalo ho
tam okolo 70 zvedavých detí.
Po úvodnom divadielku už nič

nebránilo tomu, aby prišiel
a obdaril všetky deti balíčkami. Na záver sa s ním spoločne odfotili a sv. Mikuláš išiel
ďalej za ostatnými deťmi...
Text a foto Marek Vincze
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Slovenské rekordy

Pod lupou

Viac ako 400 slovenských rekordov a tisíc fotografií sa nachádza v Knihe slovenských
rekordov, ktorá má 176 strán
a vyšla len nedávno. Jej vydanie majú na svedomí Igor
Svítok, zabávač a moderátor
Richard Vrablec a majiteľ hotela Sobota Robert Mačák.
Krstným otcom sa stal tréner
hokejovej reprezentácie Július
Šupler. V knihe nájdete výber
rozmanitých ,,naj“, ktoré za
desať rokov zozbieral I. Svítok.
Sú tu výkony vážne, veselé, ale
aj bláznivé. Niektoré rekordy
silákov, zberateľov či výrobcov
sú výnimočné aj v celosvetovom meradle. Kniha sa dá

kúpiť vo všetkých kníhkupectvách Panta Rhei a vychádzať
bude každé dva roky. Nachádza sa v nej aj mesto Senec,
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• Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie zatiaľ neznámeho
páchateľa, ktorý sa od 19.30
do 21.15 hod. 7. decembra
v Senci na Šafárikovej ul.
pred Mauro cafe vlámal do
osobného motorového vozidla zn. VW Polo bielej farby. Rozbil okno na strane
spolujazdca a ukradol autorádio s CD zn. Sony, prilbu
a lyžiarske okuliare. Poškodenej Petre K. spôsobil
celkovú škodu 12-tis. korún
a škodu poškodením 5-tis.
zapísalo sa tam rekordom na
korún.
Veľkom seneckom karnevale,
keď sa na jednom mieste zišlo • Dosiaľ neznámy páchateľ sa
(el)
až 2144 masiek.
vlámal do chaty v Senci na juhu
Slnečných jazier. Vylomil okenice, rozbil okno a odcudzil
vysávač Rowenta, kufrík s náradím a elektrický skrutkovač.
Torzo sochy Sv. trojice, ktorá
Taktiež sa vlámal do záhradnej
kedysi stála v Senci na konci
búdy, odkiaľ ukradol elektrickú
Robotníckej ulice (námestie,
kosačku. Týmto vznikla poškoPincešor II), začali reštaurovať
denému M. D. škoda 15-tis.
na Vysokej škole výtvarných
korún.
umení (VŠVU) v Bratislave.
Úplne zdemolovaná socha • Neznámi páchatelia 9. dez vápenca mala sedem vrstiev cembra v Senci pred firmou
náterov. V súčasnosti ju čistia Ingsteel uviedli do omylu F.
– odsoľujú a spevňujú, aby sa K., keď od neho vypýtali finedrvila, potom začnú s domo- nančnú hotovosť vo výške
delovaním a rekonštrukciou. 50-tis. korún za účelom kúpy
Samotná socha stála na stĺpe, nákladného vozidla zn. Tatktorý je ešte v horšom stave. ra 148 S1 na náhradné diely.
Svoje urobilo počasie, lasto- Ten im ju vydal, ale peniaze
vičky a pod.
ani vozidlo už nevidel. Dopla(text a foto el) til na svoju dôverčivosť.

Reštaurujú sochu z Pincešora

Zľava Peter Barta, študent VŠVU, reštaurátor sochy, Gabriel Strassner - asistent doc. Jaroslava Kubu,
akademického sochára a vedúceho oddelenia reštaurovania kameňa na VŠVU, stojaceho vpravo
a senecký poslanec Ladislav Nádaský, ,,tútor“ seneckých pamiatok.

Posledný ponor
na Guláške
Potápačský klub Atol - Senec
pozýva na poslednú akciu
a dôstojnú rozlúčku s rokom
2007. Ponor na konci roka sa
uskutoční 30. decembra od 10.
hod. v základni klubu na Guláške. A čo nás čaká? Spoločný zostup, prípitok v kesóne,
kapustnica, spoločné chválenie sa úspechmi v predošlom
roku, teplé a studené nápoje,
konzumovanie účastníkmi privezených lahôdok. Vstup voľný.
(ľg)

Prijmeme pracovníka / pracovníčku
na zákaznícke stredisko
Požadujeme:
• Základy práce s PC (Outlook , Explorer, Word, Excel)
• Príjemné vystupovanie
• Chuť učiť sa nové veci
• Pozitívny prístup, zodpovednosť a spoľahlivosť
Ponúkame:
• zaujímavú prácu s ľuďmi
• prácu v kolektíve s domácou atmosférou
• dôkladné zaškolenie
• možnosť profesionálneho rastu
• prácu v centre Senca s pracovnou dobou
Po-Pia 9:00 do 17:30
Životopis s kontaktnými údajmi pošlite na info@e-net.sk

• Hľadám učiteľku ruštiny
Tel.: 0903 189402
• Prenajmem garáž
na Záhradníckej ulici.
Tel.: 0905 628 221
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 januárového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 28. decembra.
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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.
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Prenajímate byt?
Pravidlá sa sprísnili
Nepoctivých prenajímateľov
bytov na Slovensku pribúda.
Hoci je to zárobková činnosť,
daň zo zárobku štátu neodvádzajú. Pravidlá sa však sprísnili a vyplynula z nich povinnosť
registrácie pri prenájme na daňovom úrade. Do konca tohto
roka už budú musieť byť zaregistrovaní aj súčasní prenajímatelia bytov. O téme sme sa
rozprávali s vedúcou vymeriavacieho oddelenia Daňového
úradu v Senci Ing. Gabrielou
Špurekovou.
Koho sa novinky, vyplývajúce z novely zákona, netýkajú?
- Fyzickej osoby, ktorá je už na
daňovom úrade zaregistrovaná a pred 1. septembrom 2007
prenajímala a naďalej prenajíma byt, nebytový priestor, alebo inú nehnuteľnosť, s výnimkou pozemku.
Kto to musí oznámiť?
- Ten, kto je už zaregistrovaný a po 1. septembri nehnuteľnosť prenajíma. Správcovi
dane to musí oznámiť do 30
dní po uplynutí mesiaca, v kto-

Často
kladené otázky
• Vlastním trojizbový byt,
v ktorom jednu izbu prenajímam študentom. Mám aj ja
povinnosť zaregistrovať sa na
daňovom úrade?
Ak ide o jednu izbu bez vlastného uzavretia a príslušenstva,
nevzniká povinnosť registrácie.
To isté sa týka rodinného domu.
Ak však časť domu tvorí samostatnú bytovú jednotku, vzniká
povinnosť registrácie.
• Vlastním chatu v rekreačnej
oblasti, ktorú v zimnej sezóne príležitostne prenajímam,
resp. v nej poskytujem ubytovanie. S ľuďmi, ktorým služby
poskytujem, nemám uzatvorenú žiadnu písomnú zmluvu.
Vzťahuje sa aj na mňa regis-

rom ju prenajal.
Komu vyplýva povinnosť registrovať sa?
- Tomu, kto už pred 1. septembrom byt prenajímal a naďalej
prenajíma. O registráciu musí
požiadať najneskôr do 31. decembra tohto roku. Občan,
ktorý začal prenajímať po 1.
septembri, musí požiadať o registráciu do 30 dní po uplynutí
mesiaca, v ktorom byt prenajal.
Aké sú sankcie?
- Pri nezaregistrovaní sa,
a teda neplatení dane hrozí
pokuta od dvetisíc do stotisíc
korún.
Ktorý daňový úrad je na
oznámenie a registráciu príslušný?
- Je potrebné riadiť sa trvalým
pobytom, bez ohľadu na to,
kde sa prenajatá nehnuteľnosť
nachádza. Registračné tlačivo je k dispozícii na každom
daňovom úrade, ale aj na internetovej stránke Daňového
riaditeľstva SR (www.drsr.sk).
Každému, kto príde, poradíme,
otázky sú často špecifické.
Eva Lauková

tračná povinnosť?
Ak poskytujete v chate ubytovanie podľa zákona o živnostenskom podnikaní, ubytovanie
je živnosťou a ste povinný sa
registrovať. Ak niekto chatu prenajíma (je uzatvorený nájomný
vzťah), vzťahuje sa na neho registračná a oznamovacia povinnosť.
• Sme manželia a máme byt
v bezpodielovom spoluvlastníctve. V súčasnosti v ňom
nebývame, býva tam náš syn.
Neplatí nám nájomné ani nemáme uzatvorenú zmluvu
o nájme. Sme povinní registrovať sa na daňovom úrade?
Ak nie je uzatvorená zmluva
o nájme medzi rodičmi a synom,
nejde o nájomný vzťah a rodičia
nie sú povinní registrovať sa na
daňovom úrade.

Kontakty na DÚ v Senci

Ústredňa: 02/4020 2911, 02/4592 5130
Služby pre verejnosť: 02/4020 2913, e-mail: du.sc@ba.drsr.sk
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Mikuláš sa odviazal v knižnici...

Chcete sa báť? Chcete si
zatancovať a vyblázniť sa?
Ochutnať dobroty? Vypočuť si
rozprávky, pesničky a to všetko bez rodičov, bez nutnosti
prezliecť sa do pyžamy a umyť
si zuby?... Takéto možnosti
využilo 34 seneckých detí počas Mikulášskej noci v knižnici
a mali nezabudnuteľný zážitok.
Dali si pizzu, tiramisu aj ovocie, za odrecitované básničky
či zaspievané pesničky dostali
aj balíčky. Ušli sa však i tým
hanblivejším. Spali v spacákoch na karimatkách a veľmi si
pochvaľovali. Hoci niektorým
občas vyhŕkli aj slzičky, keď
nablízku nevideli svojich najbližších. Program a milé slovo
ich však vrátili späť do zábavy.
Až kým nesadli na ne mikulášske sníčky...
(el)

e-Net predbehol veľkých operátorov
Spokojné a šťastné Vianoce a v novom roku radosť z ďalších výhodných služieb
(dokončenie zo str. 1)

Pre televíznych zákazníkov
sme pripravili akciu s kanálom
HBO, ktorý môžu sledovať
a v rámci nej sme priniesli
kanál HBO Comedy bez zvýšenia ceny TV balíka. V tomto
roku sme dokončili zvyšovanie počtu kanálov, keď v roku
2005 bolo vysielaných 28 TV
staníc, rok na to 33 TV staníc
a tento rok je k dispozícii v balíku MAXI až 42 staníc. Ďalším
darčekom dlhodobého charakteru je cena balíka MAXI,
ktorú nebudeme v novom
roku, napriek zvyšujúcim sa
nákladom, meniť.
Akú ponuku ste pripravili pre
nových zákazníkov?
-Pre tých, ktorí sa zatiaľ iba
chystajú aktivovať si naše
služby, máme množstvo akcií
- od súťaží o hodnotnú elektroniku, cez bonusové balíky
TV služieb + internetových
služieb, ktoré si budú môcť
zriadiť spolu už od neuveriteľných osem korún vrátane
DPH. Pre obyvateľov, ktorí si
plánujú zaviesť iba TV službu,
sme pripravili akciu, pri ktorej
si môžu aktivovať balík MAXI.
Obsahuje 42 TV staníc za veľ-

mi nízky mesačný paušál 108
korún aj s DPH.
Aký bol končiaci sa rok?
-Veľmi náročný, ale zároveň
plný technologických pokrokov. Technológie sa nám podarilo vynikajúco zosúladiť,
čoho výsledkom sú práve
mnohé nové a prevratné služby. Do dnešného dňa sme
sprevádzkovali približne 2700
koncových bodov. Samozrejme, ešte nemáme stopercentné pokrytie, ale záujem
o naše služby neustále rastie,
a preto sa stále zvyšujú aj naše
plány v súvislosti s ďalším rozvojom siete. Zvýšili sme počet
TV programov za nezmenenú

cenu a rýchlosť internetu sme
priemerne zvýšili päťnásobne.
Kvalita našich služieb je štandardne na vysokej úrovni.
Ovplyvnili vašu činnosť veľkí
operátori?
-Mali pozitívny vplyv. Konečne
sa ľudia v Senci denne mohli
dozvedať z rôznych článkov
a reklamy o prevratnej technológii, ktorú rôzni operátori začali počas tohto roku prevádzkovať – o optike. Zároveň im
neostalo nič iné, ako konštatovať: Veď mi to v Senci máme
už viac ako dva roky!
Čo chystáte v novom roku?
-Ľudí najviac zaujíma cena našich služieb. Ceny TV služieb

Ako sa obyvatelia môžu kontaktovať
V spoločnosti e-Net pripravili mnoho zaujímavých darčekov,
o ktorých radi poskytnú viac informácií na čísle 02/20 20 20 20
alebo priamo v zákazníckom stredisku na Lichnerovej 35 (pasáž
vedľa OTP banky). Stredisko je k dispozícii každú stredu do 19.
hodiny. Záujem o služby môžu obyvatelia prejaviť aj pohodlne
– z domova. Stačí, ak navštívite webovú stránku
www.e-net.sk, kde v sekcii „objednávka“ vyplníte formulár
a odošlete ho. Ide o nezáväznú objednávku. Touto cestou môžete dosiahnuť efektívne a rýchle zavedenie optických káblov do
vašej lokality. Ak e-Net o záujme nevie, nedokáže oblasť zahrnúť do plánovaných celkov. Služba je dostupná aj pre obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach pokrytých optickou sieťou e-Netu.

ostávajú nezmenené napriek
zvýšenému počtu TV staníc,
dokonca pri využití akcií sú
nižšie. Ceny internetových
služieb ostanú tiež nezmenné,
napriek obrovskému nárastu rýchlostí. V priebehu roka
2008 budeme opäť aktívne
zvyšovať latku poskytovaných
služieb.
Pripravujete ďalšie rozširovanie siete?
-Máme pred sebou ešte dve
oblasti s bytovými domami
(Salámka a Tehelná), ktoré
sa chystáme v budúcom roku
čo najskôr pokryť. Konkrétne
oblasť Salámka sme dosiaľ
pokryť nemohli, pretože sa realizovala inštalácia hlavného
kanalizačného potrubia, ktorá
nám znemožnila prechod Svätoplukovou ulicou. Chceme sa
však sústrediť aj na oblasti
s rodinnými domami, ktoré
dosiaľ neboli masovo pripájané. Ide najmä o lokality okolo Boldockej cesty smerom
k Slnečným jazerám, Pezinskej a okolia a iné ulice, kde
obyvatelia prejavili záujem o
naše služby. Predbežný plán
bude známy do konca januára
budúceho roku. Eva Lauková
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Rok 2007 v Bratislavskom samosprávnom kraji
Bratislavský samosprávny kraj je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom
Slovenskej republiky. O tom, čo sa v BSK stalo v roku 2007, sme sa rozprávali s jeho predsedom
Vladimírom Bajanom.
Ako by ste charakterizovali
rok 2007 ako predseda Bratislavského samosprávneho
kraja?
Rok 2007 bol druhým rokom
vo funkcii tak pre mňa, ako
i pre terajšie krajské zastupiteľstvo. Podobne ako
v tom predchádzajúcom roku
sme i teraz spolu s kolegami
a poslancami veľkú časť iniciatívy rozvíjali v najdôležitejších oblastiach pôsobnosti
samosprávneho kraja. K tým
patrí predovšetkým doprava,
sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj územia, vytváranie
podmienok pre rozvoj výchovy a vzdelávania, koordinácia
rozvoja cestovného ruchu,
spolupráca so zahraničnými
partnermi, nadväzovanie nových kontaktov a pod. V priebehu roka sme zorganizovali
niekoľko tradičných podujatí
a tiež sme pripravili nové projekty, ktoré oslovili verejnosť.
Cieľom mnohých bolo oboznámiť obyvateľov bratislavského kraja s významom regionálnej samosprávy, ktorá
má za sebou len šiesty rok
existencie.
Ktoré udalosti BSK uskutočnené v priebehu roka Vás
najviac tešia?
Tých udalostí bolo samozrejme niekoľko a ťažko sa vyberá
niečo naj. Človeka teší, keď sa
ľudia akcií zúčastnia. Takou je
Malokarpatská vínna cesta, na
ktorej BSK participuje prostredníctvom Malokarpatského
osvetového strediska. Tešia
ma úspechy zariadení v pôsobnosti BSK a ich ocenenia,
ktoré získali. Divadlo LUDUS
si z Kremnických gagov 2007
odnieslo cenu Zlatého gunára, obec Slovenský Grob zvíťazila s projektom Husacina
v Slovenskom Grobe. Ten sa
zaradil medzi osem najlepších
projektov v Európskej únii.
Cenu získala aj Regionálna
rozvojová agentúra (RRA)

služieb – na opravy ciest II.
a III. triedy, na rekonštrukcie
škôl, kultúrnych či sociálnych
zariadení, nákup špeciálnych
automobilov pre zdravotne
postihnutých klientov týchto zariadení a pod. V týchto
dňoch nás čaká i schválenie
zásadného materiálu – rozpočtu BSK na budúci rok. Ale
nevzdávame sa a pokračujeme ďalej.

Senec-Pezinok, ktorá získala
prvé miesto v súťaži o najlepšiu RRA na Slovensku. Radosť
mám aj z úspechov klientov
zariadení sociálnych služieb,
ktorí náš kraj ako aj celé
Slovensko úspešne reprezentovali na svetových letných
hrách špeciálnych olympiád
v Šanghaji, odkiaľ priniesli
nemálo vzácnych kovov. Teší
ma aj veľký úspech študenta
konzervatória Karola Daniša
na svetovej súťaži mladých
huslistov Louisa Spohra, ktorý
ako prvý Slovák túto súťaž vo
svojich 14 rokoch vyhral. A samozrejme mnohé iné.
Nedá mi však nespomenúť
aj možno trochu prozaickejšie a možno nie tak viditeľné,
napriek tomu úspešné kroky
a opatrenia, ako postupné
vytváranie centier odborného
vzdelávania s možnosťou ich
ďalšieho rozvoja a modernizácie, zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb
v regióne, schválenie koncepcie Bratislavskej integrovanej
dopravy, ale aj príprava na
prechod na Euro. Úprimne
povedané, BSK v priebehu
roka uskutočnil množstvo akcií, podnikol množstvo krokov
a prijal nemálo rozhodnutí,
o ktorých možno nehovorí
každý deň.

Čo Vás, naopak, v tomto
roku potrápilo?
Sú to problémy, s ktorými sa
stretávam pri komunikácií
s inými, neochota, alebo také
konanie, ktoré bráni rozvoju
kraja. Veľmi veľa energie nás
stáli rokovania ohľadom možnosti čerpania europeňazí pre
náš región v rámci Národného
strategického referenčného
rámca. Množstvo vyjednávaní, rokovaní a rozhodnutí bolo
spojených s takými problémami, ako financovanie neštátneho školstva, prímestskej
autobusovej dopravy či príprava na prechod kompetencií i v železničnej regionálnej
doprave. To všetko v kontexte pripravovanej legislatívy
v sociálnej oblasti či samotnej reformy verejnej správy
nám značne komplikuje život.
O nedostatku finančných
prostriedkoch nemusím hovoriť. Samospráva má veľa povinností, ktoré musí zo zákona
plniť, v mnohých oblastiach
by sme vedeli a chceli mnohé zlepšiť, ale konať môžeme
len v rámci svojich možností.
Preto hľadáme prostriedky
inde. Máme záujem o úver
z Európskej investičnej banky,
tieto financie by sme vedeli
investovať do oblastí dopravy,
školstva, kultúry sociálnych

Spomínali ste nové projekty,
jedným z nich boli Dni BSK.
Ako hodnotíte ich priebeh?
Budete s projektom pokračovať aj budúci rok?
Dni BSK sme zorganizovali
v rámci Európskeho týždňa
miestnej demokracie. Bol to
prvý ročník a hodnotím ho
pozitívne, nakoľko splnil cieľ,
ktorý sme si dali. Ambíciou
bolo informovať verejnosť
o lokálnej demokracii, priblížiť
obyvateľom kraja regionálnu
samosprávu, jej kompetencie
a predstaviť im jednotlivé jej
orgány. V rámci tohto projektu sa predstavili mestá a obce
v kraji, naše zariadenia, organizácie tretieho sektora,
či záujmové združenia. V podobných aktivitách bude BSK
určite pokračovať aj ďalší rok.
Bratislavský samosprávny
kraj sa na tomto projekte
predstavil ako kraj bez hraníc. Čo má toto heslo symbolizovať?
Slová „Kraj bez hraníc – kraj,
kde spolu komunikujeme“
symbolizujú rúcanie bariér.
Znamenajú tiež otvorenosť
akejkoľvek forme komunikácie. Medzi deťmi a dospelými,
staršími a študentmi, zdravými ľuďmi a tými, ktorí potrebujú pomoc iných. Heslo odráža
aktivity samosprávneho kraja v jednotlivých oblastiach,
v ktorých pôsobí. K otvorenosti v komunikácii s občanmi
kraja prispieva aj nový webový
portál BSK, prostredníctvom
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ktorého ich informujeme. Jeho
pútavejšia, ale predovšetkým
prehľadnejšia podoba poskytuje všestranné informácie
o aktivitách, akciách, udalostiach, projektoch. Webová
stránka www.bratislavskykraj.
sk poskytuje každý deň aktuálne informácie o BSK a skutočne odporúčam navštíviť náš
kraj na internete. O novej forme komunikácie svedčí aj logo
BSK. K jeho vytvoreniu, ako aj
k vytvoreniu celkového nového
vizuálneho štýlu sme pristúpili
z dôvodu lepšej komunikácie
s externým prostredím. Čas
a dnešná doba poukázali na
potrebu vytvorenia prvku,
akým je logo. Našou ambíciou
je predstaviť Bratislavský región predovšetkým Bratislavčanom. Mnohí z nich sa sťahujú do okolia hlavného mesta
a cestujú za jeho hranice
a možno ani netušia, čo všetko
náš kraj poskytuje.
V rámci mnohých vašich
aktivít je citeľná spojitosť
s mladými ľuďmi. BSK tento rok inicioval vytvorenie
Stredoškolského parlamentu
pri BSK. Ako pokračuje táto
spolupráca?
BSK na podnet podpredsedníčky Moniky Flašíkovej–Beňovej podporil kreovanie Stredoškolského parlamentu pri BSK.
Tvoria ho študenti stredných
škôl nášho kraja, pretože ako
poslanci v radoch parlamentu
nám sprostredkujú problémy,
ktoré ich trápia a je v našej
kompetencii ich vyriešiť, alebo
napomôcť pri ich riešení. Vďaka iniciatíve a aktívnemu zapájaniu sa študentov do diskusií
na spoločných stretnutiach
môžeme riešiť problémy nielen
našej mládeže, ale aj prostredia, v ktorom vyrastajú a žijú.
Plánujeme spoločne vytvárať
a koordinovať projekty, aktívne
spolupracovať a tiež podporovať ich záujem angažovať sa
vo veciach verejných. Verím,
že vzájomná spolupráca prinesie svoje ovocie, pretože naši
študenti sú nesmierne šikovní a majú vynikajúce nápady,
o čom som sa už neraz presvedčil.
(zdroj: BSK)
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Poslanci Národnej rady v Senci

Zľava S. Janiš, J. Mikuš, T. Labuda

Počas výjazdu v bratislavskom regióne poslanci Národnej rady SR za SDKÚ-DS
Jozef Mikuš a Stanislav Janiš navštívili 21. novembra aj
Senec. Sprevádzal ich pred-

seda MZ SDKÚ-DS v Senci
Tibor Labuda. Stretli sa aj s
primátorom mesta, poslancami mestského zastupiteľstva
a podnikateľmi, s ktorými hovorili predovšetkým o rozvoji

a zámeroch mesta. Navštívili
aj učilište Združenej strednej školy v Senci, na stretnutí
s maturantmi rezonovala téma
zavedenia eura na Slovensku.
Pri návšteve strojárskej firmy
Montostroj generálny riaditeľ
Ing. Anton Zrnčík oboznámil poslancov predovšetkým
s tromi hlavnými výrobnými
programami, keď na export
vyrábajú technológiu pre výrobu betónových stĺpov pre
veterné elektrárne, ako aj mlyny na uhlie do tepelných elektrární. Produkujú i technológiu
pre výrobu pórobetónu do
celej Európy. Objem výroby
Montostroja má v budúcom
roku dosiahnuť 450 mil. Sk, čo
je o tretinu viac, ako v tomto
roku. A. Zrnčík upozornil aj na
absenciu výchovy špecialistov
na školách, ktorí v súčasnosti
v strojárstve chýbajú.
(text a foto el)

Vzduch vo fľašiach
robí problémy
Senčania majú záujem o separovaný zber odpadu, životné prostredie im nie je
ľahostajné. Presvedčili nás
o tom reakcie čitateľov, v ktorých táto téma rezonovala.
Preto v nej budeme pokračovať. Opýtali sme sa riaditeľa
spoločnosti Brantner – Soba,
RNDr. Miroslava Suška, čo
firme pri separovaní odpadu
robí najväčšie problémy.
-Plastové fľaše... Ak sa z nich
nevytlačí vzduch, zaberajú
v nádobách aj vreciach veľa
miesta, máme s tým zbytočnú
robotu. Fľaše musíme otvoriť,
vzduch z nich vytlačiť. Preto
chcem požiadať obyvateľov,
aby na to nezabúdali.
Postačuje kapacita seneckej
skládky?
-Nie, a preto ideme budovať
novú kazetu, starú biologicky
zrekultivujeme.
Ak máte otázky, týkajúce sa
separovania odpadu, obráťte sa
na redakciu Senčana.
(el)

8

SENČAN december 2007

VIANOCE

Viera a vianočné sviatky
-Vianoce.
Sviatky
pokoja
a mieru. Majú významné miesto v našom živote, ale je potrebné vnímať ich očami viery.
Príčiny nešťastí, zármutku či
hnevu odstrániť nevieme alebo nechceme. Hriech a zlo
ničí človeka! A jedine Boh skrze svojho Syna Ježiša Krista
nám ponúka i tento rok počas
Vianoc, ale i počas iných dní
riešenie. „Ja som svetlo sveta.“ (Jn 8,12) Počas týchto dní
sme viac vnímaví na lásku. Je
to vlastne dar, aby sme porozumeli a pripomenuli si, že
sme a máme byť Božími deťmi.
Veriť znamená žiť s Ježišom
a pre Ježiša. Pohľad do jaslí
je inšpiráciou, že priateľstvo
s Bohom sa nesmie odkladať.
Dieťa v jasliach nie je rozprávková bytosť. Dieťa je Boh, ktorý prišiel na túto zem preto,
aby nám pomohol uvedomiť
si svoju ľudskú dôstojnosť
a hodnotu.
Pozrime sa na jeden príbeh.
Vo vlaku oslovila veriaceho

mladá žena: „V akom ste znamení? Prečítam vám váš horoskop na dnes.“ Usmial sa:
,,Ale môj život ovplyvňuje Betlehemská hviezda. Dostal som
sa pod vedenie Ježiša, a vedie
ma bezpečne. Nepotrebujem
žiadne horoskopy...“ Žena sa
čudovala, že na prelome tisícročí verí v Boha. Odpovedal
jej: ,,Aj vy žijete na prelome
tisícročí a veríte v bezcenné
horoskopy, ktoré sú dielom
ľudskej fantázie. Mne viera
v Boha dáva silu do života,
nádej žiť a radosť žiť.“ Žena sa
započúvala, zvážnela.
Pohľad či spomienka na vianočný stromček nech je pohľadom viery a nech smeruje
do Betlehema. A keď sa Vianoce skončia, pokračujme
v láske k Bohu i blížnym.
Vyprosujem Vám požehnané
Vianoce, radosť z Kristovho
narodenia, pokoj v duši a lásku k ľuďom.
Mgr. Viliam Michalovič
dekan - farár

Vianoce, pohladenie pre dušu
Spomienky v nej ožívajú, čas
je k nim milostivý. A nielen
pamäť 86-ročnej Helene Füzesiovej slúži, neopúšťa ju
ani humor. Ten vraj zdedila
po otcovi, ktorý bol ,,slnečný“
človek a kým žil, tak sa ich pri
štedrovečernom stole schádzalo aj okolo 30.
Na zdravie sa nesťažuje, vraj
by sa rúhala. „Slúži mi ako
starej babe,“ smeje sa. „Ale
po operáciách očí čítam bez
okuliarov.
Ďakujem
lekárom aj nebesiam.“ Má dve
deti, vnuka a vnučku. Tento
rok vianočný darček dostala od najbližších v predstihu
a mohla sa tak rekreovať
v Trenčianskych Tepliciach.
,,Krajší darček som si ani nemohla želať. A Vianoce? Ľúto
mi je, že nás je už pri stole
menej. Pekne sa však pomodlíme, nebude chýbať šošovicová polievka, liptovská
kapustová, ani ryba. Samozrejme oplátky, makové pupá-

ky, ryba a zemiakový šalát.“
Pani Helenka sa ako každoročne zhostí pečenia, to je jej
,,parketa“, zo všetkého musí
byť trošku. (Dcéra Judita zase
vyvára.) Tradične nesmie chýbať makový a orechový závin,
drobné pečivo, štefánske tortičky a pod. A po polnoci sa

na stole objaví nádherne vyzdobený aspik a údené mäso.
Tak boli zvyknutí.
Národnosti sa v ich rodine
miešajú, a preto ,,ťažšie sa
presadzoval jeden duch Vianoc. No prevláda rešpekt,
nikto nasilu nevtláča svoju
pečať,“ vysvetľuje žena, ktorá

35 rokov robila s deťmi, vybudovala maďarskú materskú
školu v Senci, riaditeľovala.
„Vianoce sú pre mňa pohladením pre dušu. Veď väčšieho
a krajšieho sviatku niet. ...Nech
hviezda nádeje a lásky, nech ti
jasne žiari...,“ praje všetkým.

VIANOCE
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Komercia je útok na zdravý rozum
Otec Peter Kupkovič sa smeje: ,,Ak nepočítame suchozemskú korytnačku a rybičky
v akváriu sme osemčlenná rodina.“ Tvorí ju ešte mama Ľudmila a deti: Martin (17), Mária
(16), Anna (14), Peter (12),
Františka – Fany (10) a Veronika (4). Bývajú v rodinnom
dome v Senci a deti o. i. hrajú
v detskom orchestri u saleziánov v Bratislave. Na Vianoce
si nekomplikujú život nejakým
ťažkým „folklórom“. Keď je
všetko pripravené (výzdoba,
Betlehem, darčeky), tak sa
zídu v obývačke. Hlava rodiny prečíta úryvok z Nového
zákona Lk. 2,1 – 10. Pomodlia sa, zaspievajú si niektorú
z vianočných piesní. Na večeru
jedia kapustnicu, rybu, oplátky s medom. Na slávnostnom
stole nechýba ovocie ani kolá-

Chýba mi
chudobný
romantizmus
Je sám medzi ženami. Aspoň
v speváckom zbore Matice
slovenskej v Senci, ktorý vedie
a nacvičuje v ňom ľudové aj
iné piesne.
Vo svojich spomienkach na
Vianoce sa Fridrich Kolarovič
(87) najradšej vracia do minulosti, do detstva.
„Škoda, že sa to už nikdy nezopakuje, bolo to krásne. Žili
sme v usporiadanej, nábožne založenej rodine.“ Zamyslí

Rodičia s deťmi, fotí najstarší Martin.

če. Najkrajšie pre všetkých je
„rozdávanie“ darčekov. A na
záver idú na polnočnú svätú
omšu.
P. Kupkovič: ,,Vianočná príprasa: „Vtedy to bol chudobný
romantizmu a dnes – vypočítavý kapitalizmus... Mali sme
málo, ale boli sme šťastní.
Vianoce sa postupne menili aj
pod vplyvom životných podmienok. Veľká škoda je, že sa
postupne strácajú vianočné
zvyky. Vianoce akoby si natiahli uniformu. Vždy som sa
veľmi tešil na polnočnú omšu,
pesničky, ktoré nás naučil
otec a chodili sme ich spievať
popod okná po celej rodine.
Boli sme šťastní, keď sme dostali jeden pomaranč a podelili sme sa oň. Dnes, hoci sme
už v dôchodku, to základné
máme. Vychovali sme šesť
detí, nezabúdajú na nás.
K tomu desať vnúčat a dve
pravnúčatá. Rodina drží pokope. Ja aj počas sviatkov
žijem povinnosťami organistu
v kostole, táto činnosť mi je
obzvlášť blízka, to ma napĺňa.
Hudbu máme v génoch po
rodičoch. Spievam aj na pohreboch, hrám na svadbách.“
F. Kolarovič spieval 30 rokov
v zbore slovenských učiteľov.
Kedysi robil aj riaditeľa základnej školy v Bernolákove, učil
v Novej Dedinke.
Všade kde pôsobil, zanechal
pečať spokojnosti a lásky.

va sa začína prvou adventnou
nedeľou. Tento rok už staršie
deti pripravujú program pre
mladšie. Je to spoločné večerné čítanie príbehov k Viano-

ciam a úloha (predsavzatie) na
ďalší deň, ktorú spoločne plníme a potom znovu večer vyhodnotíme. Samozrejme prebieha aj také „klasické“ upratovanie celého domu, pečenie
a iné. Súčasnú, čoraz väčšiu
komerciu spojenú s týmito
sviatkami vnímam ako útok
na zdravý rozum a peňaženky
ľudí, pričom tento sviatok má
byť o niečom inom. Jedným
z najdôležitejších našich želaní je vychovať deti tak, aby raz
boli nezávislé od vymývania
mozgov reklamou a médiami
alebo aj priamo ľuďmi. Aby
dokázali vyjadriť vlastný názor
a stáli si presvedčivo za ním aj
s dôsledkami. Aby používali
rozum a poznanie, ktoré majú
pre dobro seba i ostatných“.
Dvojstranu pripravila
Eva Lauková

Pokoj pre všetkých Senčanov
-V čase Vianoc si navzájom
želáme najmä pokojné a radostné sviatky. Ale súčasná
„rýchla doba“ nás presviedča,
že nie vždy si vieme pohodu
a pokoj zabezpečiť sami. Vo
svojom vnútri túžime po tom,
aby ten pravý adventný a vianočný pokoj k nás akosi prišiel
sám, tichosť zavládla v našich
srdciach, naše myšlienky sa
upokojili.
Biblia pozná a používa pre želanie pokoja krásnu vetu: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Sami seba
nikdy nemôžeme v každom
ohľade dostatočne upokojiť.
Dokonalý a kvalitný pokoj do
srdca človeka vkladá Ten, ktorý nás stvoril a vie ten pravý
recept, ako každého jedného
z nás upokojiť vhodným spôsobom. Ako hodinár presne
vie, ktorú súčiastku hodín má
opraviť, aby jeho dielo zase
bezchybne fungovalo.
Pán Boh svoj pokoj ponúka
i nám, občanom nášho mesta. Dáva ho v podobe Ježiša
Krista, vianočného daru pre
nás. Môžeme ho prijať, tešiť
sa z neho a tak prežiť pokojné
a krásne
nielen vianočné
sviatky, ale aj prichádzajúci

Nový rok a celý život.
Želám nám všetkým úprimnú
túžbu po Božom pokoji, ktorý
naplní naše srdcia a domovy
nielen pri štedrovečernom stole, ale i počas celého roka.
Pokojné a radostné vianočné
sviatky, Senčania!
Mgr. Tibor Jančík,
evanjelický farár

10

SENČAN december 2007

SPEKTRUM

Aquapark Senec

Zapojte sa do súťaže o osobný automobil Citroën C4
Propagačná súťaž: „Kúp
si permanentku a vyhraj
Citroën C4!” je v týchto
dňoch súťažou pre všetkých návštevníkov Aquaparku Senec. Na súťaži
sa môže zúčastniť každý
návštevník, ktorý si do
30. apríla 2008 zakúpi
akúkoľvek permanentku – celodennú, alebo
3-hodinovú pre dospelých, či celodennú alebo 3-hodinovú pre deti.
Návštevník, ktorý má
záujem sa do súťaže zapojiť, vyplní žrebovateľný kupón a vhodí ho do
žrebovacieho zariadenia umiestneného na recepcii Aquaparku. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 1. mája 2008 v priestoroch Aquaparku Senec,
počas akcie „Beach volley cup”. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia a žrebovanie uskutoční
8. mája 2008. Okrem hlavnej ceny čaká účastníkov súťaže ďalších devätnásť skvelých cien – dovolenka od CK Satur, horský bicykel od spoločnosti Dema, pobyty v hoteloch Atrium Nový Smokovec,
hotel Senec či v hoteli Sitno, mobilné telefóny, nákupné poukážky, knihy a kozmetika.
Oddych, relax a zábavu
v Aquaparku Senec nájdu návštevníci všetkých vekových
kategórií. Poskytuje nielen
štandardné služby, ale aj doplnkové služby wellness - sauny, masáže, perličkové kúpele
či gastronomické služby v rôznych formách stravovacích zariadení. V zimnom období je k
dispozícii moderná krytá hlav-

ná budova, k nej prislúchajúci
relaxačný a kľudový bazén,
saunový svet, detský bazén
a krytý tobogán. Návštevník
má možnosť príjemne si posedieť a relaxovať v interiérových
bazénoch s mnohými vodnými atrakciami, v saunách a vírivkách. Pre otužilcov je otvorený prieplavový bazén, ktorý
spája interiérovú časť s exteri-

érom areálu, kde sa nachádza
aj plavecký bazén.
V moderne vybavenom saunovom svete vás čaká priestor, v ktorom dokážete dokonale zregenerovať vaše telo
a zbaviť ho všetkých škodlivín.
Tento svet uspokojí skutočne
aj najnáročnejších klientov!
Suchá sauna s kapacitou
šestnásť osôb sa dá prispôsobiť teplotou saunovaniu dospelých i rodičov s deťmi. Inú
formu saunovania, pre tých,
ktorí nemajú radi vysoké teploty a suchý vzduch, umožní parná sauna s kapacitou
šestnásť osôb. Teplota v sau-

ne je maximálne 60˚ stupňov
Celzia. Po pobyte v saunách
sa môžete príjemne schladiť
v ľadovej sprche a následne si
odpočinúť v jednom z whirlpool bazénov.
Na 1. poschodí Aquaparku sa
nachádza moderná reštaurácia s letnou terasou. Poskytuje návštevníkom široký výber
jedál z medzinárodnej i domácej kuchyne, gurmánske špeciality, vegetariánske jedlá,
jedlá z rýb a rôzne sladké pochúťky. Reštaurácia je vhodná
na rodinné stretnutia, svadby,
firemné recepcie či večierky.
Aquapark Senec je miesto,
kde sa vždy radi vrátite!

Návštevné hodiny
Aquapark je otvorený denne od 10. do 22. hod., otváracie hodiny sú upravené iba cez Vianočné sviatky: 24. a 25. 12. zatvorené, 31.12. otvorené do 20. hod. a 1.1. 2008 otvorené od 12. hod.
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A szeretet
magvai
Szorgos gazda jó magot vet,
jó termés csak emígy lehet!
tiszta magot áldott földbe,
ő régen ezt örökölte!
és így te is, mint jó gazda,
a jóságnak minden magva,
mit szívedből a világba
szerte hintesz, hogy csírába
szökjön égig! s mind kapja meg
minden ember, a nagy sereg,
szeress élni cselekvően,
a rád váró esztendőkben,
a jóságnak minden magvát:
vesd szívedbe! így élsz csodát!
ezer apró jóságmagot,
szeretettel magad adod,
hisz ki szeret csupán ő él!
nem töri meg vihar meg szél,
a szeretet az az erő,
mely felemel, tiszta felhő,
mégis-mégis nem mind tudja,
hogy ki szeret őt nem sújtja
az életnek sötét árnya:
megvédi őt hűség vára!
szeresd a sok földi szépet,
nyíló rózsát, tarka rétet,
napfelkeltét, mámortavaszt,
erdők fáit, téli havat,
öreg szüléd szép meséit,
kis hajlékod, azt a régit,
édesanyád, édesapád,
szülőfölded, szülőhazád!
fecskék jöttét, meleg nyarat,
vén iskolád, mert még oktat!
régi utcát, sok emléked,
vadvirágos tarka rétet,
alkonycsendet, harang szavát,
a Teremtőt tisztán magát!
első könyved, régi irkád,
hű eleid süppedt sírját,
tova eltűnt esti csendet,
jóbarátid s a kiskertet,
virágzó fád, meg gyümölcsét,
madár dalát és a tücsköt,
jó meleget, kályha mellett,
régi ruhád, mi már feslett,
kis pillangót, szorgos méhet,
ahogy poroz, gyűjti mézet,
régi csókot, igaz szívet,
ki nem felejt, ki még híved,
téli estét, szép karácsonyt,
ajándékod és kalácsot,
volt ünnepet, hétköznapot,
mi indított és célt adott,
a csavargást, mely nem ártott,
messze elment sok barátot,
töretlenül szeresd a jót!
mint szent magot - szívekbe
szórd!
ha ezt teszed, jó lesz léted,
megértenek, te is érzed!
Mgr. Katona Roland
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Úspechy žiakov ZUŠ
na celoslovenskej súťaži

Zľava V. Pojzl a F. Janko

Žiaci dychového odboru
ZUŠ Fándlyho 20 sa v dňoch
15.-16.novembra zúčastnili
na 6. ročníku súťaže v hre na
zobcovej flaute a drevených
dychových nástrojoch v Nižnej na Orave.
V jednotlivých kategóriách
vystúpilo
102
účastníkov
z celého Slovenska. Z našich
žiakov sa úspešne umiestnili Viktória Ballánová (altová
zobcová flauta) a Viktor Pojzl
(saxofón), ktorí získali v svojich
kategóriách každý 2. miesto, Mária Cíbiková (zobcová
flauta) získala 3. a Filip Janko
(saxofón) 4. miesto. Žiakov na
súťaž pripravili Jaroslav Meliš
a Mgr. art. Gabriel Škriečka.

M. Cíbiková a V. Ballánová

Na klavíri ich sprevádzala Mgr.
art. Ilona Takácsová.
Riaditeľstvo ZUŠ a Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci
zorganizovalo 26. novembra
v koncertnej sále školy komorný koncert súboru ALEA
v spolupráci so Spolkom koncertných umelcov s finančnou
podporou Ministerstva kultúry

SR. Vystúpili na ňom profesionálni umelci a vysokoškolskí pedagógovia B. Lenko, D.
Buranovský, S. Palúch a J.
Krigovský. Príjemnou hudbou
A. Piazzollu a originálnymi
kompozíciami J. Iršaia, M. Piačeka a P. Zagara pre tento súbor potešili žiakov, pedagógov
a rodičov.
(MM)

Vianočné koncerty
ZUŠ Fándlyho 20 a RZ pri ZUŠ v Senci pozývajú priaznivcov
umenia na Vianočný koncert žiakov ZUŠ spojený s výstavou
a predajom vianočných pozdravov a suvenírov. Koncert sa uskutoční v stredu 12. decembra o 17.30 hod. v kultúrnom dome.
Predajná výstava bude otvorená od 15. hod.
Ďalší Vianočný koncert žiakov ZUŠ sa bude konať v nedeľu
16. decembra o 17. hod. v evanjelickom kostole. Tešíme sa,
že svojou prítomnosťou oceníte umelecké výkony detí.

Janko Polienko rozosmial deti
Opäť ich prišlo potešiť divadielko a s ním bábkoherečka
Nela Dušová z fondu Dr. Klaun.
Do Domu Nezábudka v Turni,

v ktorom sa ako doma cítia zdravotne postihnuté deti, zavítala
s predstavením Janko Polienko.
Spolu s postihnutými deťmi sa

z vtipných scénok a veselých
pesničiek tešili aj deti z materskej škôlky.

(el)
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Koledy aj kapustnica
Predvianočný čas využili na
stretnutie aj členovia organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Senci.
Pri voňavej kapustnici sa ich
zišlo okolo sto a spoločne sa
priblížili k očakávaným sviatkom. Do vianočnej nálady ich
dostali koledy žiakov Základnej umeleckej školy na Fánd-

lyho ul. v Senci. Predsedníčka
organizácie v Senci Ľ. Bartošovičová zhodnotila uplynulý
rok a predostrela aj zámery
a ciele v nasledujúcom období. Poďakovala sa i všetkým
sponzorom. Prítomným sa
prihovorila aj viceprimátorka
Helena Nemcová a zaželala im
pekné vianočné sviatky.
(el)

Hummer invalid, alebo silnejší víťazí
Majiteľ statného Hummera (na obr.) invalid nie je. Zaparkovať
na vyhradenom mieste, sčasti aj na chodníku, pod starostlivým
okom bezpečnostnej kamery mu však problém nerobilo. Stál
tam takmer trištvrte hodiny a tí, čo tam potrebovali zaparkovať,
zatiaľ zúfalo krúžili po seneckom námestí. Kto si trúfne na podobných?!
(el)

Rady od profesionálky
Mám ťažké srdce na pohotovosť v seneckej poliklinike,
na jednu lekárku. Priateľkina
deväťročná dcéra mala silné bolesti hrdla, vyskočila jej
horúčka. Slúžiaca lekárka jej
v nedeľu pozrela do hrdla a povedala, že tam zatiaľ nič také
nevidí a treba počkať do stredy. Potom by jej urobili výter.
Dovtedy nech jej dáme kvapky proti kašľu. A nech sa okúpe v horúcej! vode. Neprešli
však ani dve hodiny a malej
bolo čoraz horšie. Horúčka
jej stúpla na 40. Nasadli sme

do auta a išli do Bratislavy na
Kramáre. Bolo jej už veľmi zle,
plakala a pýtala sa, či jej pomôžu. Lekárka bola zhrozená,
že však má silný zápal mandlí
a postihovať už začína aj pľúca. (To sa udialo v priebehu
dvoch hodín!) A kto to kedy videl, pri horúčke odporúčať horúci kúpeľ?! Na Kramároch sa
o ňu postarali, dostala antibiotiká. Ani si nechcem predstaviť, čo by sa dialo, keby sme
len čakali, keby sme nemali
auto, keby...
Szabadoš

Strach na uliciach. Dokedy?
Vtesnať občanov, vlastniacich psov do určitých pravidiel, sa
v Senci stále nedarí. Nepomáhajú sťažnosti, situácie sa opakujú: potulujúce sa psy bez majiteľa, bez náhubku či vodidla. Keď
na začiatku jesene pohrýzol na Pivničnej ul. pes poštovú doručovateľku do nohy, všetko sa vybavilo v tichosti, prípad sa riešil
ako pracovný úraz. Psa odtiaľ odviedol zverolekár. Doručovatelia však majú podobné problémy aj v iných lokalitách, do niektorých sa boja chodiť. Pri Striebornom jazere hrozilo, že veľký
pes nízky plot preskočí a dôjde k nešťastiu. Majiteľka psa však
vyšla v ústrety, už tam nestraší a poštu doručujú, kde treba.
K ďalšiemu útoku psa na doručovateľa došlo 23. novembra okolo 14. hodiny. Statné psisko, potulujúce sa po ceste, mu skočilo
po krku, ochránil ho iba ruksak. Napokon sa ubránil. Čo by sa
stalo, keby tadiaľ išlo dieťa, radšej si ani nepredstavovať. Boja sa
deti aj dospelí. Dokedy?
(el)
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Na zabíjačke bolo veselo
Tradícia položená pred rokom sa ujala a zaujala. Senčania sa
opäť zišli na ochutnávke zabíjačkových špecialít (za obeť padli
štyri prasce), prvý december prilákal mnohých. Dospelí aj deti
si pochutnali na pečených klobásach, jaterniciach, zabíjačkovej
kaši, tlačenke či cigánskej, ale rýchlo sa minul aj guláš a kapustnica. Dobroty sa zapíjali vareným vínkom aj pivkom. Nechýbala
ani ukážka prípravy klobás, na dobrú náladu a atmosféru vyhrávala hudba. Akciu ako predvianočný darček zorganizoval primátor Senca Karol Kvál a Spolok seneckých podnikateľov.
(el)

ZAUJALO NÁS
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Spokojnosť v klube
SFM Senec
Optimisticky vyznelo hodnotenie končiaceho sa roka vo futbalovom klube SFM Senec, v ktorom je registrovaných 460 hráčov,
z toho 350 aktívnych.
V jedenástich mládežníckych celkoch pôsobí takmer 300 detí.
Muži, hrajúci 2. ligu západ, sa v polčase súťaže usadili na prvej
priečke, rovnako prípravka B, mladším žiakom patrí druhá priečka. Do druhej ligy postúpili hráči dorastu. Prezident klubu Alexander Matlák: ,,Som spokojný s prácou trénerov a funkcionárov, kus dobrej roboty odvádzajú aj rodičia. Je však na škodu,
že mládež v Senci nevieme zabezpečiť komplexne a talenty nám
odchádzajú. To ma veľmi mrzí.“
(el)

Mikulášske prekvapenie v bazéne
Dve tretie miesta si vybojovali Senčanky Nina Vrábelová (na obr.)
a Ema Morvayová z klubu Aquatica Bernolákovo na treťom ročníku súťaže v synchronizovanom plávaní Mikulášske prekvapenie.
V sobotu 1. decembra ho zorganizoval Športový klub Aquatica.
V bazéne Hotela Zátoka súťažilo v povinných figúrach 37 akvabeliek z Delfínu Břeclav, TJ Slávia STU Bratislava a Aquatica Bernolákovo v kategóriách mladšie žiačky a prípravka. Ceny nielen
pre víťazky venovali rodiny Vargová, Polakovičová, Hollosyová,
Smandrová, Biskupičová, Morvayová a ŠK Aquatica.
Ing. Ivana Solymosyová, riaditeľka súťaže

Blahoželáme
Štyrom funkcionárom zablahoželali pri bilancovaní
v klube SFM Senec k životnému jubileu.
Peter Horák oslávil 40. narodeniny,
Imrich Kolláth 50.,
Ján Janko 70. a Alexander Bordács 80.
„Aj touto cestou im hráči a funkcionári
za všetko ďakujú,“ povedal Alexander Matlák.
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Hľadáčik namierili na posily
Futbalisti FC Senec si po náročnom závere jesene doprajú viactýždňový oddych

Tréner Branislav Kriška

Futbalisti FC Senec odchádzajú oddychovať, od 7. januára sa však začnú pripravovať na tvrdý boj o udržanie
sa v najvyššej súťaži. V závere jesennej časti tomu položili základ: v posledných
piatich zápasoch získali sedem bodov a ,,zimovať“ budú
na predposlednej priečke
s dvojbodovým náskokom
pred Trenčínom.
„Zaslúžili sa o to predovšetkým
skúsené posily Marek Ujlaky
a Attila Pinte, ktorí do mužstva
vniesli očakávanú kvalitu,“ vraví
tréner Branislav Kriška, ktorý
na poste vystriedal Ivana Galáda. „Splnili naše očakávania,
ich individuálne výkony nám
veľmi pomohli. Svoju úlohu si
zodpovedne plní aj kapitán Ján
Papaj.“
Senec má mladé mužstvo
a podľa trénera sa do neho

najrýchlejšie zapracoval Milan
Lukáč, v posledných kolách sa
chytili aj Samuel Füzik a Juraj
Kuráň. „Filozofia klubu – začínať
s mladými, ktorí prišli z nižších
súťaží a k nim postaviť skúsených borcov plní očakávania, aj
keď niekedy to nejde tak rýchlo,
ako by sme si predstavovali. Zo
seneckých hráčov sa už viacerí
chytili v najvyšších zahraničných ligách – Guldan zakotvil
vo Švajčiarsku, Angelovič v Izraeli, Moughfire hráva vo Viktorii
Žižkov, Matič v Číne a Michalík
s Harsányim v anglickom Boltone, sne mnohých futbalistov,“
dodáva tréner.
Majiteľ trenčianskeho klubu,
o. i. bývalý hráč Ajaxu Amsterdam Tcheu La Ling, chce podľa informácií denníka Šport do
dvoch rokov dostať Trenčín na
mapu futbalovej Európy. Tréner
B. Kriška na to reaguje: „Monitorujeme zmeny, bude to náš
priamy konkurent o udržanie
sa v súťaži. Nie je však ľahké
zapasovať cudzincov do kádra, máme s tým skúsenosti, až
zápasy ukážu, kto je lepší. My
sa budeme snažiť dostať sa do
pokojnejších stredných vĺn tabuľky. Čakáme kvalitnú zimnú
prípravu, ktorá bude štandardná – jedno sústredenie zameriame na kondičnú prípravu doma
na Slnečných jazerách, počas
druhého sa budeme venovať
herným špecifikám.“
FC Senec sa však chce aj posilniť, potrebuje predovšetkým
dobrého zakončovateľa, aby
dokázal rozvlniť siete súperov.
To je želanie, na splnení ktorého v klube pracujú, svoj hľadá-

Spoľahlivé trio zľava: Ján Papaj, Attila Pinte a Marek Ujlaky

čik už namierili na konkrétnych
hráčov.
Hráči si po skončení ligy vyskúšali sily na halovom turnaji
v Trnave, kde sa umiestnili na
treťom mieste. V boji oň zdolali
Zlaté Moravce. Vrátili im tak prehru z posledného ligového stretnutia. B. Kriška: „Práve s týmto
súperom odohráme doma na
jar kľúčový zápas a víťazstvo

nad ním bude pre nás zadosťučinením.“
Zatiaľ však Senčania budú oddychovať, hráči dostanú plán,
aby sa čo najviac udržali v kondícii. „Potom ich čaká špeciálne
testovanie, ktoré majú veľmi
radi,“ smeje sa tréner, narážajúc na bohaté stoly počas vianočných sviatkov.“
Text a foto Eva Lauková

Posledný ligový zápas Senčanom nevyšiel, v Zlatých Moravciach
prehrali 0:1.
Foto Paľo Kišac

Na motorke za úspechmi

V uplynulej sezóne sa na motokrosovej dráhe darilo predovšetkým
9-ročnému Senčanovi Jarkovi Antaličovi, keď v dvoch deväťkolových súťažiach obsadil celkové druhé miesto. V Malokarpatskom
pohári tak dosiahol zatiaľ najlepšie umiestenie. Pritom sa musel vyrovnať so smolou – dva razy ho odviezla po zranení sanitka
a trikrát nedojazdil z iných príčin. Na Medzinárodných majstrovstvách mládeže, kde zvíťazil súper z Česka, sa stal najlepším Slovákom vo svojej kategórii, čo si veľmi cení. Rastie z neho kvalitný
nebojácny pretekár. Únavu po sezóne necíti, pýta sa na motorku...
No počasie je podchvíľou proti. Avšak kým teplota neklesne pod
bod mrazu, aspoň raz do týždňa si zajazdí. Vianočné sviatky strávi
doma spolu s rodičmi a bratom, veď sezóna bola náročná, každý víkend boli nejaké preteky, veľa cestovali.
(el)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Selena Daniela Sikorjaková, Nela Naništová,
Peter Borušovič, Tomáš Jurka, Veronika Vitálošová, Adela Pavúčková, Adam Straka, Timur
Peťovský, Ján Nemeček, Leo Csiffári, Bianka
Mišenková

Manželstvo uzatvorili
Martin Morvay - Alena Juhászová, Roman Valenta - Andrea Selmani, Miloš Adame - Beáta
Koprivňanská, Štefan Horváth - Beata Múčková, Slavomír Sedlák - MVDr. Blanka Jurinová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Antónia Jusková (65), Eva Krátkoruká (65),
Barbora Molnárová (65), Mária Kodayová (75),
Alžbeta Máarová (75), Štefan Buchta (80)

Klub dôchodcov
Štefan Buchta (80), Mária Kodayová (75), Alžbeta Maárová (75), Cecília Töröková (75),
Eva Krátkoruká (65), Barbora Molnárová (65),
Eva Seböková (60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Anna Tairovičová (65), Mária Kodayová (75)

Navždy nás opustili
Michal Kurucz (1929), Štefan Urbancsok
(1926), Zuzana Šranková (1923), Marta Kováčová (1952), Vilma Farkašová (1921), Zdenka
Veselá (1950), Magdaléna Tobiašová (1923),
Štefan Gábriš (1947), František Bordács
(1937)

Program na december
KINO MIER SENEC

premieta vo vynovených priestoroch

Začiatok predstavení o 18. h
11. utorok POSLEDNÁ LÉGIA
Výpravný veľkofilm z obdobia pádu Rímskej
ríše. USA/VB/FR, MP, 110 min.
Vstupné: 65 Sk
13. štvrtok HRDINOVIA A ZBABELCI
Politický thriller. Hrajú: R.Redford, M. Streep,
T. Cruise. USA, MP, 100 min.
Vstupné: 60 Sk
14. 15. piatok – sobota
MOJ VODCA: SKUTOČNE SKUTOČNÁ SKUTOČNOSŤ O ADOLFOVI HITLEROVI
Šokujúca komédia v réžii švajčiarskeho žida
Daniho Levyho. NEM, MP, 89 min.
Vstupné: 60 Sk

Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť dňa 25.októbra
2007 s naším drahým manželom, otcom, dedom Ladislavom
Krechnyákom. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, aki
2007. október 25-én elbúcsúzott drága férj,
édesapa és nagyapától Krechnyák Lászlótól. Köszönjük a sok virágot és a vigasztaló
szavakat, amelyekkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat. A gyászoló család
Dňa 10. januára uplynie rok,
kedy nás navždy opustila naša
milovaná Danka Backová. S bolesťou v srdci spomína manžel,
mama a deti s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dva roky uplynú 20. decembra
odvtedy, čo dotĺklo srdce milovanému manželovi, otcovi, dedovi
a pradedovi Karolovi Horváthovi. Už dva roky spíš večným
snom, tmavý hrob ti je domovom. Nič ti už
nemôžeme dať, len kytičku kvetov na hrob
a s láskou spomínať. Manželka a dcéry s rodinami.
Dna 12. decembra uplynul rok,
čo nás navždy opustila vo veku
58 rokov naša milovaná manželka, mamička a babička Ružena
Jakušová. S láskou na ňu spomína manžel Milan, dcéra Lucia
s manželom Imrom, vnučkou
Simonkou a ostatná rodina.
17. 18. pondelok – utorok
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Milla Jovovich už po tretíkrát bojuje so zákerným vírusom. Sci–fi thriller. USA, MP, 100 min.
Vstupné: 65 Sk
20. 21. štvrtok – piatok HAIRSPRAY
Muzikálová komédia. USA, MP, 117 min.
Vstupné: 60 Sk
22. 23. sobota – nedeľa SUPER BAD
- Poďte s nami, zažijete tú najlepšiu žúrku.
USA, MN 15, 114 min.
Vstupné: 60 Sk
27. 28. štvrtok – piatok TAJNOSTI
Jan Svěrák uvádza nový film Alice Nellis.
ČR, MP, 97 min.
Vstupné: 65 Sk
29. 30. sobota – nedeľa INVÁZIA
Psychiatrička zistí, že nákaza má mimozemský pôvod. Sci-fi horor. USA, MP, 100 min.
Vstupné: 60 Sk

Dňa 27. novembra uplynuli tri
roky, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a babička Irena Slováková. Zároveň
27. decembra uplynie rok, kedy
sme sa rozlúčili
aj s naším oteckom a dedkom
Jurajom Slovákom. Kto ste ich
poznali, venujte im s nami tichú
spomienku. Ďakujeme. Dcéry
s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s naším
drahým a milovaným manželom, otcom, bratom a švagrom
Tiborom Szulányim. Opustil
nás po krátkej a ťažkej chorobe 21. novembra.
Smútiaca manželka a syn.
Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého zosnulého Martina
Vargu. Smútiaca rodina.
Mindenkinek hálás köszönet,
hogy elkísérték utolsó útjára
drága halottunkat Varga Mártont. Gyászoló
család.
Čas plynie ako voda, bolesť
a smútok v srdci zostávajú. Rok
uplynul 2. decembra, čo nás
navždy opustil vo veku 54 rokov
náš milovaný otecko, manžel,
svokor, syn, brat, dedko, kmotor a krstný otec Štefan Turner. Po tvári nám
slzy stekajú, bolesť a smútok srdce zvierajú...
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.
Mládežnícke a detské predstavenia:
23. nedeľa 15.30 hod. DIVOKÉ VLNY
Naučte sa surfovať s tučniakmi. Animovaná
akčná komédia. USA, MP, 88 min., český dab.
Vstupné: 55 Sk
30. o 15.30 hod., 31. o 10 hod.
RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ !
Animovaná komédia o živote potkanov vo
francúzskej reštaurácii. USA, 110 min., slovenský dabing
Vstupné: 50 Sk
Kultúrne podujatia:
9.12. o 15. hod
Vianočný koncert, Karácsonyi Koncert
12.12. o 17.30 hod
Vianočný koncert ZUŠ
16.12. o 15. hod Vianočná Radosť
vstupné: 50 Sk
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