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Na slávnostnom otvorení nadstavby kultúrneho strediska sa predstavila aj senecká rocková kapela Satriani Revival.

Nadstavba dala
kultúrnemu stredisku krídla
Interiér nadstavby Mestského kultúrneho strediska
v Senci nadchol každého. Na otvorení sa

zišli predstavitelia mesta, tí,
ktorí sa na zrode najviac podieľali, ale aj umelci a ďalší
hostia.
Nadstavba v hodnote okolo
33 miliónov korún sa financo-

Komisia výstavby a územného plánovania pri Mestskom
zastupiteľstve v Senci a vedenie mesta Senec organizujú
7. marca (piatok) o 18. hodine
v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL
Téma
Aktuálne otázky výstavby mesta
Tradičná príležitosť pre občanov mesta dostať priame informácie od primátora, ale aj od jednotlivých poslancov (čo sa deje
v meste a ako chcú napĺňať predvolebné sľuby a predstavy).
V prípade potreby získania základných informácií k príprave
na uvedenú tému sa môžete informovať na odbore výstavby
Mestského úradu v Senci.
Ing. Gašpar Józan, poslanec
a člen komisie výstavby a územného plánovania

vala zo štrukturálnych fondov
Európskej únie. Jej súčasťou
je zrekonštruovaná knižnica
pre dospelých aj deti, výstavné priestory, koncertná hala,
miestnosti pre pohybové, hu-

Foto Eva Lauková

dobné aj výtvarné činnosti,
vznikajúce múzeum, ako aj
vynovená kinosála. Sú možnosťou pre všetkých, aj pastvou pre oči.
(viac na str. 8, 9)

Staré autá likvidujú aj v Senci
Autorizáciu na likvidáciu starých vozidiel od ministerstva
životného prostredia získala
senecká spoločnosť ROMAG
a rozšírila tak svoju činnosť
o prevádzku na zber a spracovanie autovrakov. Občania sa
tak môžu v areáli železničnej
stanice zbaviť starého vozidla, ktoré treba zlikvidovať, za
čo dostanú od firmy ROMAG
potvrdenie o likvidácii. Len na
základe neho im potom môžu
na dopravnom inšpektoráte
auto vyradiť z evidencie. Zo
zákona vyplýva, že za zlikvidované auto dostane občan

tisíc korún. Ak tak však neurobí v autorizovanej firme, môže
dostať pokutu.
Podľa informácií Igora Podmanického ml. z firmy ROMAG
až 90 percent autovrakov sa
využije ako surovina a zhruba
osem percent skončí na skládke priemyselného odpadu.
(pokračovanie na str. 6)
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Mesto má nového kontrolóra
Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
v Senci poslanci v tajnej voľbe
rozhodli, že na šesťročné obdobie sa hlavným kontrolórom
mesta stáva Ing. Ján Winkler,

doterajší nezávislý poslanec
mesta. Získal dvanásť z osemnástich hlasov prítomných
poslancov. Vo funkcii nahradil
Ing. Gabrielu Kakašovú, ktorej
sa skončilo funkčné obdobie,

hlasy dostala od piatich poslancov.
Do poslaneckého kresla namiesto J. Winklera zasadol
Ing. Gabriel Klokner.
(r)

Hľadá sa psík

Už šiesty ples, ktorý organizoval Spolok seneckých podnikateľov (SSP), po príhovore prezidenta SSP
Štefana Koláta tancom otvoril primátor mesta Senec Karol Kvál s manželkou. Vo vkusne vyzdobených
priestoroch Montostroja sa zišlo 180 ľudí a zabávali sa až do piatej rána. Do tanca im hrala kapela Gin
tonic a ľudová hudba Bertok, zatancovali aj zvodné tanečnice. Bohatá tombola potešila výhrou viacerých, výťažok z plesu šiel na charitatívne účely. Vďaka patrí všetkým sponzorom. (el)

Dňa 25. januára sa na Pivničnej
ulici v Senci stratila malá (dvojkilová) sučka yorkshirského
teriéra. Na brušku má vytetované číslo. Poctivého nálezcu
prosíme o vrátenie za odmenu.
Tel. č.: 0918 411 830

,,Pánbožko na mňa zabudol“
Najstarší občan Senca Matej Radzo sa dožil 103 rokov
Ten ľahučký paplón je pre
neho zázrak. Každá farebná
kocka obliečky znamená pre
Mateja Radza, narodeného 11.
februára 1905, kus lásky, dotýka sa jej, pohladí. Daroval mu
ho syn Jozef žijúci v Nemecku.
Ten darček s radosťou vníma
aj vo svojich 103 rokoch, ktoré
nedávno oslávil.
Je najstarším občanom Senca, radí sa medzi najstarších
na Slovensku. K sviatku mu
prišli zablahoželať aj primátor
mesta Karol Kvál, jeho zástupkyňa Helena Nemcová a zo
sociálneho odboru Alžbeta
Bondorová. Potešili ho dobroty v darčekovom koši, aj prinesená torta. Vraj sladkosti, tie
on rád.
Hoci v mladších rokoch bol
skôr typ generála, dnes sa
najbližším prihovára zdrob-

nelinkami, rezonuje slovko
dušička. Donedávna zo žar-

tu vravieval, že pánbožko na
neho zabudol, keďže ho ešte

k sebe nepovolal. A aj keď
mu už nohy neslúžia podľa
predstáv, zdravotný stav má
obdivuhodný. Z liekov berie
len jeden-jediný, aj to minimálne množstvo, na podporu činnosti srdca. Zo sluchu
a pamäte mu síce ubudlo, zato
oči mu slúžia výborne – vidí
na zemi každú špinku... A tak,
ako v minulosti, je pedantný.
Ten rituál – strihanie, holenie
má stále vžitý.
Keď sa ho niekto opýta, ako je
možné, že sa dožil takého vysokého veku, vraví: „To preto,
lebo som mal dobrú ženu...“
Tá ho však už dávnejšie navždy opustila.
Stará sa o neho jedna z neviest Ľudmila Radzová a jej
syn. Chodieva za ním aj nevesta Mária.
Text a foto Eva Lauková
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Hazard
pri predbiehaní

Pod lupou
• Majiteľka rekreačnej chaty
na Slnečných jazerách - juh 9.
februára o 13.40 hod. oznámila
mestskej polícii, že sa v priestoroch jej chaty pohyboval
neznámy muž. Keď ju spozoroval, z chaty utiekol. Hliadka
v krátkom čase zadržala podozrivého Jána M. zo Senca,
ktorého si prevzali príslušníci
obvodného oddelenia polície.
Preukázali mu trestný čin porušovania domovej slobody.

Hazard pri predbiehaní je hazardom so zdravím či životom.
Presvedčili sa o tom aj účastníci autonehody, ktorá sa stala
8. februára o 7. hod. na ceste
smerom od Pezinka do Senca
pri odbočke na diaľnicu. Podľa
predbežných informácií vodič
Hyundaia (EČ Pezinok) cez
dve plné čiary obiehal auto,
ďalšie vozidlo pred ním však
odbočovalo doľava. Došlo
k zrážke vozidiel Ford Focus
z ČR a Hyundai, v ktorom sa
zranil 20-ročný vodič a jeho
dve spolujazdkyne. Pri havárii
zasahovali aj seneckí hasiči,
ktorí im poskytli predlekársku
prvú pomoc a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. (el)

Nové možnosti
pripojenia služieb
od e-Netu

Trinásť vozidiel v dopravnej nehode
Diaľničný úsek medzi Sencom
a Bratislavou je až pričasto

Dvaja mladíci
si ustlali
na koľajniciach
Na mestskej polícii v Senci
zazvonil 14. februára o 21.30
hod. telefón. Ktosi oznámil, že
na železničnej trati pri prechode zo Svätoplukovej ulice na
Hviezdoslavovu sa na koľajniciach nachádza nejaká osoba.
Hliadka tam našla ležať dvoch
mladíkov - Alexandra B. z Turne
a Mareka D. zo Senca. Prvý na
výzvu hliadky koľajnice opustil,
no druhého, ktorý ležal krížom
cez koľajnice, hliadka musela
odtiahnuť, pretože výzvu ignoroval. Odovzdali ho rodičom.
Čo sa mohlo stať, keby tam
neprišli policajti, je ľahké si domyslieť...
(r)
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miestom dopravných nehôd,
aj tých hromadných. K jednej

došlo aj 5. februára krátko pred
8. hod. Medzi poškodenými
trinástimi vozidla bol aj autobus a nákladné auto, zranili sa
dve osoby. Zázrakom nedošlo
k strate na životoch. Následkom nehody sa na diaľnici
vytvorila asi päťkilometrová
kolóna, záchranárske práce
komplikovali vodiči, neochotní
uvoľniť cestu. Aj seneckí hasiči tu mali plné ruky práce, vo
vozidlách spravili opatrenia
proti vzniku požiaru a uniknuté kvapaliny z vozidiel zasypali
sorbentom. (el)

A-MONT spol. s r.o., výrobca plastových okien a dverí
vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu:

rozpočtár / obchodný poradca
Požadujeme:
• ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
• základy práce s PC /Word, Excel, Outlook, Explorer/
• základné znalosti problematiky stavebníctva
• príjemné vystupovanie
Ponúkame:
• zaujímavú prácu v perspektívnej oblasti
• motivačné platové ohodnotenie
• miesto práce v novootvorenej vzorkovej predajni
na Lichnerovej ulici v Senci
• iné výhody
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným
životopisom a súhlasom na spracovanie
osobných údajov posielajte na adresu:
A-MONT spol. s r.o., Saleziánska 21, Trnava 917 01,
alebo e-mailom: a-mont@a-mont.sk

Aj tento rok je v znamení ďalšieho budovania optickej siete
v Senci. Uvažujeme o - mnohými operátormi obchádzanej oblasti - „Salámka“. Už
v najbližších dňoch budeme
v jednotlivých bytovkách organizovať stretnutia s obyvateľmi
na spresnenie a vysvetlenie
možností pripojenia našich
služieb. Boli by sme radi, keby
prišlo čo najviac ľudí, aby sme
mohli zodpovedať všetky otázky ohľadne našich služieb, prípadne vás radi informujeme
o postupe a službách v priestoroch nášho Zákazníckeho
centra na Lichnerovej 35 (v pasáži), na telefónnom čísle 02/
20 20 20 20, alebo e-mailom
info@e-net.sk. Zároveň máme
v pláne zapájať užívateľov na
uliciach Rosná a Mlynská.
Tak ako sa stalo zvykom po minulé roky, aj v tomto roku rozširujeme ponuku našich služieb
– pridaním nových programov
do balíka HBO a očakávame
aj zvýšenie rýchlosti internetových služieb.
• Spracúvam účtovníctvo
za dobrú cenu.
Kontakt: 0908 756 905
• Päťčlenná rodina hľadá do
prenájmu chatu pri Slnečných
jazerách na obdobie od 1.7. do
31.8.2008.
Kontakt: 0903 461 091
Uzávierka marcového čísla
mestských novín Senčan
je vo štvrtok 28. februára.
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Bratislavský samosprávny kraj rozšíril
kapacitu zariadení sociálnych služieb
Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach je jednou z priorít
Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti sociálnych
služieb. BSK rozšíril kapacitu
v Domove sociálnych služieb
Senec, s detašovaným pracoviskom Báhoň a v Domove
sociálnych služieb Plavecké
Podhradie.
O umiestnenie v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je
veľký záujem, o čom svedčia
aj údaje o počte čakateľov
v jednotlivých zariadeniach.
Týmto rozšírením sa umožní
poskytovanie sociálnych služieb ďalším občanom regiónu,
ktorí sú zaradení v poradov-

níku čakateľov na sociálnu
službu, a tiež občanom, ktorí
sa z dôvodu sociálnej núdze
ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii.
Od februára sa rozšírila kapacita Domova sociálnych služieb Senec o štyri miesta zo
súčasných deväť na dvanásť
a tiež kapacita detašovaného
pracoviska Báhoň o dve miesta, z pôvodných 53 na 55.
V Domove sociálnych služieb
Plavecké Podhradie sa rozšíri
kapacita o sedem miest. V súčasnosti má kapacitu 53 klientov, od marca sa počet navýši
na 60 miest. Využijú sa prázdne izby na poschodí, ktoré
sú vybavené novým nábytkom
a novými lôžkami.
(iv, r)

Zväz telesne postihnutej
mládeže ponúka
PORADENSTVO V OBLASTI ZAMESTNÁVANIA
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ
Bezplatne Vám poradíme:
• ako získať príspevky Úradu práce na zriadenie a prevádzkovanie chráneného pracoviska alebo chránenej dielne
• ako prevádzkovať alebo vykonávať samostatne zárobkovú činnosť pomocou príspevkov Úradu práce
• ako zriadiť a prevádzkovať chránenú dielňu alebo chránené
pracovisko
• ako vypracovať podnikateľský plán a rozpočet
• ako sa zorientovať v príslušnej legislatíve týkajúcej sa zamestnávania zdravotne postihnutých
• ako postupovať od podania žiadosti k čerpaniu príspevku
Bližšie informácie poskytujeme tu:
Račianska 66, 831 02 Bratislava,
02/52444710, ima-ztpm@changenet.sk, www.ztpm.sk
Projekt je podporovaný a spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola
J. A. Gagarina, Svätoplukova 38,
900 27 Bernolákovo
Od 1. januára 2008 zmena názvu:

Spojená škola - SPoPŠ J. A. Gagarina,
Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
tel. 02/4599 3511, e-mail: spops@szm.sk,
www.spsjagber.edu.sk
V školskom roku 2008/2009 otvára pre absolventov ZŠ
štvorročné maturitné štúdium v týchto
študijných odboroch:
3765 6 Technika a prevádzka dopravy
Absolventi nájdu uplatnenie v: dopravnej polícii, poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, záchrannej službe, servisoch, dopravných podnikoch ako profesionálni vodiči nákladných automobilov. Počas štúdia získate vodičské oprávnenie
skupiny A, B, T, C.
3917 6 Technické a informatické služby
Absolventi nájdu uplatnenie vo funkciách súvisiacich s ekonomikou, obchodom, poisťovníctvom, bankovníctvom, riadením a administráciou v cestnej doprave, v pôdohospodárstve
a iných rezortoch hospodárstva.
4243 6 Mechanizácia pôdohospodárstva
- 01 Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
- 03 Technické služby na vidieku
Absolventi nájdu uplatnenie ako technickí pracovníci v oblasti
technických a ekologických služieb, v opravárenstve a v oblasti mechanizácie pôdohospodárstva. Počas štúdia získate
vodičské oprávnenie skupiny A, B, C, T a kombajnistický preukaz.

Zároveň Vás srdečne pozývame na
TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V TERMÍNE:
3.-7. marca a 10.- 14. marca 2008
v čase 8,00 – 15,00 h
Bližšie informácie poskytujeme denne od 8.00 do 15.00 hod.
pri osobnej návšteve školy alebo na: tel. 02/45993511, e-mail:
spops@szm.sk, www.spsjagber.edu.sk, resp. na televíznom
info kanále e-Net (kablová televízia Senec).
Prihlášky zasielajte na adresu:
Spojená škola - SPoPŠ J. A. Gagarina
Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Ing. Ivan Faktor, zástupca riaditeľa SŠ SPoPŠ Bernolákovo
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Primátor Senca odpovedá na otázky

Na Horúce kreslo primátora
sa tí, ktorých zaujíma dianie
v Senci, naučili chodiť. Nemusia obiehať kancelárie,
analyzovať neoverené informácie a pod. Na poslednom
Horúcom kresle rezonovali
viaceré otázky aj názory.
Odpovedal primátor Karol
Kvál.
Prečo sa nik nezaujíma
o ľudí, ktorí bývajú na Striebornom jazere? Nie sú tam
svetlá, cesta...
-Vieme o tom, že tam bývajú,
ale nemajú tam trvalý pobyt.
Ten zo zákona môžeme dať
len v rekreačných zónach, a
nie
v záhradkárskej osade,
kde sú veľmi úzke cesty. Akonáhle by tam mal niekto trvalý
pobyt, musíme odtiaľ vyvážať
smeti, doručovať tam poštu.
Dobrý prístup musí mať sanitka, hasiči. Zatiaľ žiadna požiadavka, aby sa oblasť zmenila
na rekreačnú, neprišla. V prvom rade však musíme do-

Výstavba Tesca je v plnom prúde, Senčania na jeho otvorenie netrpezlivo čakajú.

robiť asfaltové cesty v meste.
Osvetlená je časť záhradkárskej osady, ďalšiu rovnako
osvetlíme. Policajné hliadky
tam budú chodiť častejšie.
Ako je to s rozšírením kapacity
strediska sociálnych
služieb na Hviezdoslavovej
ulici?
-V rozpočte sú vyčlenené peniaze na nadstavbu, chceme

sa do toho pustiť.
Budova polikliniky v centre
mesta je v dezolátnom stave,
stará poliklinika za Farským
námestím akoby nemala
gazdu, vyzerá hrozne.
-Budova v centre je stále
majetkom Bratislavského samosprávneho kraja, rokujeme
o možnosti, aby ju do
majetku dostalo mesto. Ak sa

tak stane, urobíme projekty
na rozšírenie služieb, na nadstavbu budovy. Stará budova
je majetkom spoločnosti, ktorú si založili lekári. Mali by sa
o ňu starať.
Bude sa rekonštruovať dom
smútku?
-V rozpočte je vyčlenených päť
miliónov korún na komplexnú
rekonštrukciu.
(el)
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Staré autá likvidujú aj v Senci
(dokončenie zo str. 1)

Ročne sú pripravení spracovať
asi 1200 starých vozidiel.
Ako prebieha likvidácia? Auto
ide po pristavení do vysúšajúcej miestnosti, kde vypustia
kvapaliny, vyberú sklá, sedačky, motor a nožnicami postrihaná karoséria putuje do
drviaceho mlyna. Spoločnosť
ROMAG je štvrtou v Bratislavskom kraji, ktorá má na likvidáciu autovrakov povolenie.
Osobné auto obsahuje asi
10-tisíc súčiastok a 50 druhov
materiálov. Vďaka podpore
Recyklačného fondu sa podarilo na Slovensku vybudovať
efektívne fungujúci systém
zberu a spracovania starých
vozidiel. Kým v roku 2004 bolo
spracovaných 724 autovrakov,
vlani ich spracovali okolo 25tisíc. Slovensko sa v rámci Európy radí k lídrom v likvidácii
autovrakov. Dôraz sa pritom
kladie na ekológiu. Recyklačný fond pomáha vytvárať tzv.
recyklačný priemysel, nové
odvetvie, ktoré predstavuje
komplex spracovania komodít

Najkrajšie výklady
Najkrajším vianočne vyzdobeným výkladom v Senci
s prihliadnutím na celoročnú
výzdobu sa v kategórii veľkých
opäť stal výklad predajne Odemat. Medzi menšími najviac
pútal pozornosť výklad Drogérie Maja. Obe predajne získali
ocenenie primátora mesta. (r)

Vyhodnotili
fotosúťaž
Ocenenie primátora mesta
Senec vo fotosúťaži za minulý
rok získava za sériu nočných
obrázkov Senca Gábor Szakál a za zábery zachytávajúce
problémy mesta Silvia Mokošová.
(r)

Oznam
Okresné centrum Slovenského
zväzu telesne postihnutých,
Mierové nám. č. 19, Senec,
oznamuje, že sociálne poradenstvo sa koná každý piatok
od 8. do 10. hod.
(ľb)

ROMAG prijíma autá na likvidáciu v pondelok až piatok od 7. do 16. hod. a v sobotu od 8. do 12. hod.
Zber vraku si môžete objednať na tel. čísle 02/4592 3349, e-mail: romag2@stonline.sk, www.romag.sk

od pneumatík cez autovraky
až po sklo či papier.
Firma ROMAG okrem toho vy-

kupuje druhotné suroviny (železo, farebné kovy, bezplatne
zbiera plasty a prijíma vyrade-

nú bielu a čiernu techniku, ale
aj nebezpečný odpad.

Eva Lauková

Keď mestá hovoria o našom živote
„Mestá okolo sveta - keď
mestá hovoria o našom živote“ je názov novej medzinárodnej súťaže zameranej
na výchovu detí k trvalo
udržateľnému rozvoju, ktorú na Slovensku organizujú
spoločnosti VEOLIA VODA,
s.r.o. a Dalkia, a.s.
Vyhlasovateľom podujatia je
medzinárodná
spoločnosť
VEOLIA
ENVIRONMENT
a patronát nad podujatím prevzali UNESCO, Národná francúzska komisia pre UNESCO,
Sieť združených škôl UNESCA, Desaťročie OSN pre výchovu k udržateľnému rozvoju
(2005-2014), Dedičstvo Antoina de Saint Exupéryho a Air
France (KLM a ACCOR).
Súťaž je tak ako v predchádzajúcich rokoch určená pre
triedne kolektívy detí vo veku
8 až 11 rokov.
Na Slovensku sa do súťaže
zapojilo takmer 4 800 žiakov

zo 74 škôl a 41 miest a obcí.
V súťaži dajú tisíce detí z piatich kontinentov slovo svojmu
mestu. Spoznajú jeho potreby,
očakávania, fungovanie. Vyjadria, čo môže urobiť človek,
aby naše mestá žili v harmónii
s prírodou.
Cieľom piateho ročníka celosvetovej kampane Mestá
okolo sveta je pripraviť deti na
vlastnú zodpovednosť za stav
životného prostredia, naučiť
ich, že aj malé činy sú napredovaním k lepšej budúcnosti.
Pomocou špeciálnych metodických materiálov budú deti
postupne spoznávať svoje
mesto. Ich úlohou bude kolektívne vytvoriť dva obrázky. Prostredníctvom prvého
obrázku nám deti predstavia
svoje mesto, jeho súčasnú podobu a to, čo je pre ich mesto
charakteristické. Na druhom
obrázku nám ukážu svoje
mesto také, aké si ho želajú

mať v budúcnosti. Kresby
bude sprevádzať krátky príbeh, v ktorom mesto vyjadrí
svoje túžby a potreby. Porozpráva nám o veľkom projekte,
ktorý chce zrealizovať, aby
mohlo žiť v harmónií s planétou a urobiť svojich obyvateľov
šťastnými.
Obrázky a projekty, ktoré žiaci
vytvoria, budú v marci vyhodnotené v regionálnych kolách
a následne v celoštátnom
kole. Autori najlepších projektov zo všetkých zúčastnených
krajín sa stretnú v júni 2008
v Paríži, kde budú ich práce
vystavené.
(r)
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Vznikajúce senecké múzeum
prijme pomoc každého
Zhovárame sa s doc. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava

V nadstavbe mestského
kultúrneho strediska v Senci bude aj múzeum. Možno
kacírska otázka: Načo múzeum?
-Nedávno som počul názor,
že Senec je moderné mesto bez histórie. Ale nie je to
pravda, má svoje dejiny, len

sú ukryté v kútoch pivníc
a povál, o ktoré sa nik nestará.
Stačí ich oprášiť a iste vydajú
svedectvo. Okrem toho múzeum už dnes nie je len zbierkou
starých kostí. Stáva sa centrom vzdelanosti, zaujímavých
besied a prednášok, núti nás
hľadať ďalej, spája obyvateľov v ich histórii aj súčasnosti.
Napokon i menšie obce sú na
svoje múzeum hrdé.
Kedy sa objavila prvotná
myšlienka?
-Potrebu etablovania mestského či regionálneho múzea
sme vnímali už pred niekoľkými rokmi, keď sa počas tvorby monografie o meste zhromaždil cenný materiál. Časť
z neho sa do knihy nezmestila a čaká na svoje odhalenie
v nových priestoroch. Vedenie
mesta Senec prijalo túto výzvu a projekt podporilo. Dvere
nám otvára aj Bratislavský samosprávny kraj.
O aké múzeum ide?
-Do budovania múzea vstupujeme s celkom jasnou
predstavou. Pôjde o inštitúciu

s mestským až regionálnym
diapazónom pôsobnosti, ktorá zozbiera a predstaví základné údaje o prírode, histórii,
obyvateľstve či kultúre Senca. Realizačný tím pozostáva
okrem iných aj z odborníkov
z viacerých oblastí vedeckej
sféry a úzko spolupracuje
s inými múzeami, archívmi,
univerzitami či Slovenskou
akadémiou vied.
Kedy má začať slúžiť verejnosti?
-Verím, že vybudovanie základnej expozície v ponúkanom priestore sa zmestí do
obdobia dvoch rokov, počas
ktorých bude vznikať muzeálna atmosféra so svojimi exponátmi, artefaktmi, dokumentmi. Pri optimálnej konštelácii
a s pomocou mestského kultúrneho strediska, občanov
a odborných inštitúcií môže
byť tento horizont reálny.
Aká bude štruktúra múzea?
-V nadstavbe kultúrneho domu
predstavíme pri zrode inštitúcie vývoj prírody v dávnych
geologických
obdobiach,

súčasné typy ekologických
systémov s príslušnou faunou
a flórou, výsledky archeologického výskumu najstaršieho osídlenia, históriu s jej
obrazmi, listinami aj osobnosťami. Stálu expozíciu budeme
neskôr pravidelne dopĺňať
krátkodobými
tematickými
výstavami.
Ako sa do konštituovania
múzea môžu zapojiť obyvatelia Senca?
-Pri tvorbe monografie o Senci sa autorský kolektív opieral
o pomoc širokej verejnosti,
jej pripomienky a pamäte. Aj
dnes sa na obyvateľov mesta
obraciame s prosbou o pomoc. Akékoľvek exponáty, fotografie či myšlienky sú v tomto zmysle nielen vítané, ale aj
nevyhnutné. Bolo by ideálne,
keby múzeum budovali všetci - skúsení svojím potenciálom, mladší entuziazmom,
inteligencia svojím know-how,
podnikatelia finančným príspevkom. Mestský úrad v Senci prijme pomoc každého.
Eva Lauková

Zaútočila na dosky
národného divadla
Zatiaľ čo väčšina slovenských
hercov
začína
postupne
v rôznych malých divadlách
a iba sníva o Slovenskom
národnom divadle, Senčanka Andrea Sabová, druháčka
na Vysokej škole muzických
umení v Bratislave u Emílie
Vášaryovej a Petra Šimuna
to vzala útokom. Prvá rola
v živote a hneď na našej najprestížnejšej scéne! V historickej budove SND si zahrala
v najdrsnejšej komédii Williama Shakespeara Skrotenie
zlej ženy, kde v úlohe Biancy alternuje s Petrou Humeňanskou. Hrá po boku Diany
Mórovej, Tomáša Maštalíra,

Františka Kovára či Olda Hlaváčka. „Je to úžasné, divadlo
ma úplne pohltilo,“ vraví Andrea. Hrdá je na ňu aj Milka
Vášaryová. Navyše v ďalšom
predstavení Dom v stráni
hrajú spolu. A bez alternácie.
Andrea sa už predstavila aj
v novej budove SND v hre Kráľ
sa zabáva.
No darí sa jej aj v iných sférach, ako moderátorka si
dobre vedie aj v STV v relácii
pre deti Si v obraze. V boji o
toto miesto zdolala mnohých
známych slovenských moderátorov, je to pre ňu dobrá
skúsenosť.
Eva Lauková

Senčanka Andrea Sabová (vľavo) s Dianou Mórovou v komédii
Skrotenie zlej ženy.
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Zatiaľ najväčší záujem
je o pohybové aktivity
Vedúca ZUČ Beata Blaščáková: Plánujeme aj
avantgardné divadelné predstavenia

Záujmovo-umelecká činnosť
(ZUČ) v seneckom kultúrnom
dome sa začína rozbiehať
naplno. Ako ste spokojná?
-Priznám sa, mala som malú
dušičku – ako sa ľudia k tomu
postavia, aký bude záujem.
Postupne si však ku nám nachádzajú cestu.
Komu predovšetkým sú aktivity určené?
-Chceme osloviť najmä do-

spelých všetkých vekových
kategórií, mládež, ale aj deti,
budeme mapovať, čo ich
zaujíma, čo by sa mohlo ešte
v našej činnosti odraziť. Aj keď
už teraz máme kalendár akcií
plný...
O čo je najväčší záujem?
-Zatiaľ o pohybové aktivity
– aerobik, pilates cvičenie,
kalanetika, tae-bo. Intenzívne
chodia mamičky s deťmi, záujem majú aj o meditačné tance
so svojimi ratolesťami.
A dospelí?
-Pre tých sú určené komorné
koncerty vážnej, modernej,
jazzovej i alternatívnej hudby,
ktoré sa budú konať jednu
stredu v mesiaci v koncertnej
hale.
Čím chcete lákať mladých?
-Raz mesačne v sobotu sa večer po 20. hodine budú konať
koncerty prinášajúce kvalitnú
hudbu a zábavu.
Aké prekvapenia ešte chystáte?
-Plánujeme divadelné predstavenia avantgardného smeru, malých javiskových foriem,
tanečného divadla a pantomímy, pre deti kvalitné bábkové
predstavenia.

Autorom projektového návrhu nadstavby je Ing. arch. Miroslav
Rousek (vpravo), manželia Ing. Ján Seriš a Marta Serišová,
ako zástupcovia firmy Istroprogres, vykonávali stavebný dozor.

Projektové manažérky eurofondov na mestskom úrade Ing. Angelika Matlohová a Ing. Nataša Urbanová, PhD, majú spolu s viceprimátorkou Helenou Nemcovou veľkú zásluhu na tom, že sa nadstavba kultúrneho domu zrealizovala.

Na otvorení sa predstavila aj
študentka operného spevu
Lucia Szabová (vpravo)

Slávnostnú atmosféru dotvárala
aj prehliadka svadobných
a príležitostných šiat.

Šancu vystavovať dostávajú aj mladí umelci.
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Sme milo
prekvapení
Rockové hudobné skupiny
dostali po prvýkrát priestor
v kultúrnom dome v sobotu
večer 16. februára. Dobrá hudba aj atmosféra prilákali asi 40
ľudí. Predstavili sa kapely The
Stokers (na obr.), Satriani Revival a We Want Jam. Senecká kapela The Stokers prišla
v zložení Tadeáš Hrozáň, Matej
Hrozáň, Viktor Janko a spevák
Tomm Li Gun. Matej si trochu
zafilozofoval, keď povedal:
„Kultúra v Senci pre mladých
bola trochu zaspatá. Je dôležité, že vznikli tieto nové pekné priestory, verím, že sa sem
ľudia naučia chodiť a využívať
ich. Sme milo prekvapení.“
Minigaléria ZUČ centra má
k dispozícii dve výstavné siene. Jedna je zameraná na
expozície výtvarných plošných
i priestorových diel, druhá sieň
je venovaná fotografii a nájdete tu expozície popredných
slovenských profesionálnych
i amatérskych fotografov.
Aktuálne výstavy • Gabriel,
Alena a Veronika Wagnerovci:
Výber z tvorby • drevorezbárske diela • umelecká fotografia
- akt
Pripravujeme: 5. marca o 18.
h vernisáž výstav: R. Polansky:
Acrylicpaiting (maľba), F. Rázga: 14 ks (fotografia).

World Music

V pohybovej skúšobni sú
rôzne aktivity: joga a pilates,
meditačné tance (aj pre mamičky s deťmi), kalanetika
a v detskom centre aj cvičenie
pre mamičky a ich ratolesti.
Záujem je aj o orientálny brušný tanec, aerobik a gymnastickú a baletnú prípravu pre deti
od štyroch do šesť rokov.
• Šachový krúžok pre dospelých je určený tým, ktorí si radi
precvičia logiku a dôvtip svojho myslenia.

netradičný koncert
v etno-jazz štýle
sa uskutoční
27. februára (streda)
o 19. hod.
v koncertnej hale
ZUČ centra.
Účinkujú:
Peter Kováč a hostia.
Vstupné: 60 Sk
predpredaj:
kancelária ZUČ,
2. posch.,
po-pia od 15. do 19. hod.
Maliarske kurzy Harmony už prebiehajú, potrebné je nahlásiť
sa vopred pred každou hodinou. Pripravený je aj kurz hry na
akustickej gitare, hry na netradičných dychových nástrojoch
a muzikálový kurz.

• Všetky informácie o záujmovoumeleckej činnosti nájdete
na stránke www.msks-senec.sk
Dvojstranu pripravila Eva Lauková
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Kontakty na Mestský úrad Senec
Primátor mesta
Zástupkyňa primátora
Prednosta mestského úradu
Sekretariát

02/4592 3206
02/4592 3209
02/4025 9101
02/4025 9102
fax: 02/4592 3561

Hlavný kontrolór

02/4025 9131

Vedúci útvaru ekonomiky

02/4025 9107

Oddelenie miestnych daní
a poplatkov

daň za psa, prenájom ver. priestranstva,
hracie prístroje, daň z nehnuteľností

02/4025 9109
02/4025 9110

Pokladňa

platby v hotovosti

02/4025 9108

Komunálny odpad

02/4025 9125

Ekonomické oddelenie
Učtáreň

02/4025 9112
02/4025 9113

Mzdová účtáreň

platby za nájom mestských bytov

02/4025 9133
0903 621 880

Projektový manažér

02/4025 9134
soc. dávky, deti v hmotnej núdzi, spoločné stravovanie dôchodcov

02/4025 9121

Civilná ochrana
Vnútorná správa

02/4025 9123

Údržba mesta

0911 053 634

Mestská polícia

02/4592 5444
159

Koordinátor opatrovateľskej
služby

02/4025 9122

Školský úrad
overovanie podpisov, listín
vystavenie sobášneho, úmrtného listu
výpis z registra trestov

02/4025 9114

Evidencia obyvateľstva

prihlásenie a zrušenie trvalého pobytu
potvrdenie o trvalom pobyte

02/4025 9119

Správa majetku mesta

02/4025 9120
záväzné stanovisko mesta k ÚP informácii, posudzovanie vplyvov na živ.
prostredie, územný plán mesta Senec

Oddelenie výstavby, vedúci
Oddelenie výstavby, sekretariát

Spoločný stavebný úrad

horvathovab@senec.sk

sencan@senec.sk

bondorovaa@senec.sk

rehorovicovaj@senec.sk

02/4592 3300

Matrika

Oddelenie územného
plánovania

matusovaj@senec.sk

02/4025 9111

Redakcia Senčan

Sociálne oddelenie

musenec@senec.sk

02/4025 9140

02/4025 9127
súpisné čísla, archív, poruchy verejných
el. sietí, voda

02/4025 9128

malý zdroj znečistenia, parkoviská, ŽP

02/4025 9129

ohlásenie drob. stavby
rozkopávkové povolenia

02/4025 9136

stavebné, búracie povolenia
územné, kolaudačné rozhodnutia

02/4025 9138
02/4025 9139

Štátny fond rozvoja bývania

02/4025 9135

Právne oddelenie

02/4025 9141

Personálne oddelenie

02/4025 9132

Podateľňa

02/4025 9117
02/4025 9118

durcovaj@senec.sk
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Cesta na sever Slnečných jazier. Na začiatku ulice Štefánikova a na konci ešte Červenej armády. Pozostatok totality? Senecká kuriozitka,
ktorá vydržala asi devätnásť rokov.
Foto Tibor

Sme svoji. Naozaj?
Spojenie slov ,,sme svoji“ v nás
evokujú november l989. Bolo
to obdobie, keď pocit spolupatričnosti mal svoju váhu
a zmysel. Roky však utekajú
a tieto slová dnes už strácajú
vtedajší zmysel.
Je štvrtok, okolo 17. hodiny. Ľudia konečne vystupujú
z autobusu a náhlia sa do tepla
svojich príbytkov. Na priechode pre chodcov zastane dvojica, chlapec a jeho matka. Aké
to prekvapenie, autá im dávajú
prednosť! Vzápätí matka padá
na zem. Priamo na priechode. Má evidentne veľké bolesti a nie je schopná pohybu.
Chlapec sa ju snaží stiahnuť
z cesty. Ľudia ich „ohľaduplne“
obchádzajú, nikto nič nevidí,
nepočuje, nikoho sa to netýka.
Žena plače, chlapec sa ju snaží utíšiť a hľadá pomoc. Márne.
Chlapec berie do rúk mobil
a nachádza riešenie.
Zdá sa, že nemý spoločník dokáže viac, ako živí okolo nás.
Zo spojenia slov „sme svoji“
zostáva iba slovo „sme“. Lebo
skutočne mnohí okolo nás iba
sú, ale nič viac...

Na obrázkoch sú poškodené mantinely na hokejbalovom ihrisku
v Senci. Vandali zničili prácu tých, ktorí majú radi šport a snažia sa
ihrisko udržiavať v použiteľnom stave. Pripravili im ďalšiu robotu.
Foto Marek Šťastný

Pes zaútočil zákerne zozadu

Sú tomu asi dva roky, čo
v blízkosti firmy EUROBETON
v priemyselnej zóne Senca vyrástol ďalší objekt. Nič v ňom
nevyrábajú, ani neskladujú,
len skrátka existuje a je strážený.
Kde je problém? Z tohto objektu voľne vyráža na výlety
MonŠkov pes (rottweiler) a ohrozuje
ľudí idúcich do práce alebo
z práce. Dnes si vybral za cieľ
Pripravujeme
mňa!
V marcovom čísle Senčana sa Bez dôvodu a zozadu ma nabudeme venovať problémom padol a zahryzol sa mi do lakso psami, ale aj triedeniu od- ťa ľavej ruky. Našťastie to odpadu, o ktoré sa zaujímajú via- niesla zimná bunda a na ruke
cerí obyvatelia Senca.
(r) zostala rana, ktorá nepotrebo-

vala lekára (stopa od jedného
zuba). V lete by to dopadlo určite horšie... Opraviť oplotenie
na objekte firmy, ktorá asi nič
nevyrába, by bolo zrejme zbytočné a tak mi nezostáva iné,
ako chodiť v hrubom oblečení

aj v lete a veriť, že mi zostanú
„iba modriny“ od zubov. Počul
som o viacerých prípadoch
záujmu tohto psa, ale bral som
to iba ako informáciu a myslel
som si, že ľudia zveličujú alebo si nedávali pozor, resp. psa
nechtiac nejakým spôsobom
vyprovokovali. Na vlastnom
tele som sa však presvedčil,
že mali pravdu. Je to únavné, chodiť do práce a domov
s obavami, či bude tento pes
zase pobiehať vonku.
Toto sa môže stať komukoľvek
a skončiť sa to môže aj horšie.
Michal
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Problémom je nedostatok
muzikálnych ľudí
Zbor Belcanto pod vedením Mgr. art. Jána Procházku
Pochádzate z hudobnej rodiny?
-Od
malička som
vyrastal
v
hudobnom
prostredí, rodičia pracovali v SĽUK-u.
Otec Pavol
Prochá zka
bol
zbormajster
SND, pracoval v SĽUK-u so speváckym zborom.
Ja som študoval na Akadémii umení
v Banskej Bystrici, na Fakulte muzických
umení, odbor zborové dirigovanie. Po
ukončení štúdia som asi po pol roku nastúpil ako korepetítor a asistent dirigenta
v Štátnej opere v Banskej Bystrici. No už
počas štúdia som sa dostal k práci s rôznymi telesami, s ktorými pracujem doteraz.
Ako ste sa dostali k práci so súborom
Belcanto?
-Ako spevák Slovenského komorného
zboru som mal možnosť spoznať veľa
ľudí, medzi nimi aj jednu Senčanku, ktorá sa ma opýtala, či by som nepomohol
so zborom, ktorý chcú dať znova dokopy. Zoznámil som sa s vedúcou súboru
Belcanto Renátou Ruttkayovou, začal

Úspešný lyžiarsky výcvik

som pracovať so zborom. A tak som tu
dodnes.
Majú dnes ľudia záujem o zborové
spievanie?
-Ľudia si ho radi vypočujú, radi prídu na
koncert. Sú niečím obohatení, vidno to
na nich, keď odchádzajú. Teší ma to a ženie vpred. Problém je zohnať schopných,
a hlavne aspoň muzikálnych ľudí do amatérskeho, ale i profesionálneho telesa.
Na čo prihliadate pri výbere repertoáru
pre zbor Belcanto? Nie je problém, že
niektorí jeho členovia nemajú spevácke vzdelanie?
-So zborom sa mi pracuje veľmi dobre. Aj
keď sú to väčšinou neštudované hlasy, dá
sa s nimi pracovať. Na to prihliadam aj pri
výbere skladieb. V zbore je iba šestnásť
členov, podľa toho vyberám repertoár,
o ktorom si myslím, že ho zvládnu.
Na akých akciách sa zbor zúčastňuje
a aké sú jeho ambície?
- Zbor sa zúčastňuje na všetkých väčších
oslavách v Senci, predovšetkým v seneckom kostole, kde je dobrá akustika. Keď
sa naskytne príležitosť, vystupujeme aj
v okolí Senca. Ak to finančné možnosti dovolia, máme záujem ukázať sa aj
v zahraničí. Zbor chcem posilniť spevákmi
z Bratislavy. Samozrejme, chýbajú nám
hlasy, ale to nie je len problém Senca, ale
aj ostatných miest, kde fungujú amatérske zbory. Je ťažké dnes prehovoriť niekoho, aby začal spievať. Človek musí mať
k tomu predovšetkým vzťah.
(mm)

Vén hű diófa
Vén hű diófa áll az udvaron,
évek szállnak el, de ő még marad!
hűsége erő, földi hatalom,
ahol született, ott él,ott kitart!
Köszönti napfény, dalos kismadár,
védi forró nyár, óvja hideg tél,
csak diót terem! igaz jó barát,
mindig itt marad! helyet nem cserél!
Gyümölcse miénk, kerek sok dió,
nem vált át másra, csak diót terem!
csábíthatja más... marad! csak így jó!
nem lett akáccá! példáját veszem.
Vén, hű diófa taníts csak taníts!
követőd leszek, szívem nem adom,
élj még soká itt, léted csak lassítsd!
helytállásodat, mint Példád: kapom.
Ültetek én fát, drága földbe én,
Hadd legyen sok fa, hűséges,erős,
lombjaik alatt nem él meg a rém,
dió diót ad, ez példa,velős!
Amíg él terem, nem satnyul soha,
kora tavasztól sok diót ringat,
ősz eljöttével, hisz ez a dolga
bő szüretet nyújt, tisztát,oly vígat!
Örök Istenünk, óvd, vigyázd meg őt,
kedvre meg jóra, éljen sokáig!
hozzon egyre csak sok-sok követőt
ne légy te más fa, ne juss odáig!
Hű vén diófa tőlem azt kéri:
ha vihar őt majd földre teperi,
minden diója csak azzá érik,
hű föld biztosan azzá neveli!
Mgr. Katona Roland

V dňoch 2. až 9. februára študenti Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským Pochválili recitátorov
v Senci sa zúčastnili na lyžiarskom výcviku na Krahuliach. Podmienky na lyžovanie
boli veľmi dobré. Absolvovali aj poznávací výlet do neďalekej Kremnice, kde si prezreli Opäť veľmi dobrú úroveň malo obvodné
kolo v prednese slovenských povestí Šapredovšetkým historickú časť mesta a známu mincovňu.
(susla)
liansky Maťko J. C. Hronského, ktoré sa
Sikeres sítanfolyam
konalo 15. januára. Výborná bola dramaturgia, prednesy boli na veľmi dobrej jazyA Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Vállalkozói Szakkökovej i recitačnej úrovni. Na súťaži sa zúzépiskola 17 diákja február 2-től 9-ig sítanfolyamon vett részt Krahule községben,
častnilo pätnásť recitátorov vybraných zo
amely Körmöcbányától északkeleti irányban hét kilométerre fekszik. Kiválóak voltak
školských kôl. Ceny víťazom a pohostenie
a hóviszonyok, valamint az időjárás is kedvezett a sízéshez. A síkurzus keretében tafinancoval MO Matice slovenskej v Senci.
nulmányi kiránduláson is részt vettek a diákok a közeli Körmöcbányán, ahol elsősorVíťazi postúpili do krajského kola.
ban a város történelmi részét és a híres pénzverdét tekintették meg.
(Mgr. Susla)
Výsledky: 1. až 3. roč.: 1. M. Košecká (ZŠ
Mlynská, Senec), 2. J. Hudák (ZŠ TajovPoďakovanie
ského, Senec), 3. M. Kováč (ZŠ Blatné), 4.
Štyristo členov Klubu dôchodcov v Senci ďakuje všetkým, ktorí prispeli do tomboly na a 5. roč.: 1. S. Gáliková, (ZŠ Tajovského,
fašiangovom posedení dôchodcov (Spolok seneckých podnikateľov, MsÚ, Aquapark, Senec), 2. T. Havrila (ZŠ Most), 3. M. Janík
Novinová služba Nádaský, firma TBG, Mäsiarstvo Volnárová, TOP-TOP firma, Slovák - (ZŠ Blatné), 6. a 7. roč.: 1. L. Fulová (ZŠ
firma, Kaderníctvo Schipfer, Masážcentrum, predajňa textilu a ďalších 68 členov klubu, Mlynská, Senec), 2. J. Bučan (ZŠ Tajovskéktorí darčekmi urobili radosť nielen tým, ktorí vyhrali, ale aj ostatným fašiangujúcim ho, Senec), 3. A. Fábryová (Gymnázium A.
(H.Č.)
dôchodcom.
(hm) Bernoláka, Senec)
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Masky, disko a dobrá zábava
Už skoré ráno naznačovalo, že
tento deň bude nabitý po každej
stránke. Deti sa v hojnom počte
schádzali od skorého rána a
vychovávateľky mali plné ruky
práce už od šiestej hodiny.
Reč je o školskom klube pri ZŠ
Tajovského, ktorý už niekoľko
rokov praktizuje tradíciu karnevalu v deň polročných prázdnin.
Deti v sprievode rodičov prichádzali plné napätia, obliekali sa
do masiek, kupovali tombolové
lístky a nedočkavo hľadeli na
hodinky. Vo vkusne vyzdobenej
miestnosti sa zišlo 180 masiek.
Deti sa obzerali navzájom a porovnávali.
Hudba, občerstvenie, kultúrne vystúpenia detí, prehliadka
masiek jednotlivých ročníkov
a priebežné hodnotenie, disko
a dobrá zábava, to všetko vy-

plnilo piatkové dopoludnie polročných prázdnin.
Pätnásť naj masiek (ťažko sa
vyberalo)
dostalo
odmeny
a spokojné a vyčerpané masky si po dobrom obede spra-

vili ešte pekné prázdninové
popoludnie so svojimi rodičmi.
A tie ostatné? Ostali v školskom
klube, kde si oddýchli a mnohé
z nich sa ešte popoludní poriadne vybehali na čerstvom vzdu-

chu. Za náročnú, ale peknú
akciu patrí poďakovanie vychovávateľkám, ako aj niekoľkým
deviatačkám, ktoré ochotne
pomohli.

Beíratás az első
osztályba

a fergeteges játékot, a mi tanulóink és a szülők egy része is végigjárta a kalandos utat. Szeptembertől 11 elsőst fogadnak
az iskola falai. Nagyon kellemes
órákat köszönhettünk a tanító
nénik gondos előkészítésének.
Az alábbi képek dicsérik kreatív
munkájukat.

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola folyosói 2008. január 26án, szombaton hangosak voltak
a gyermekzsivalytól, kacagástól. A leendő elsősöket iskolás
tanulóink várták és kalauzolták
végig Meseországon. Mivel
a találós kérdéseket megfejtették, a feladatokat megoldották,
nem ejtették őket rabul a mesemanók – sikeresen elérték
Meseország királyának várát,
sértetlenül elvitték a kristálygömböt – elnyerték a jutalmat.
Nemcsak az óvodások élvezték

Karnevál a fergeteges
szórakozás
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákjainak a bizonyítványosztás napja - január 31-e
nem a szomorúság, hanem az
önfeledt nevetés, szórakozás
napja volt. A diákönkormányzat
a tornaterembe invitálta az iskola apraját, nagyját – karneválra.
Megtelt a tornaterem sokféle érdekes maszkkal. A felső tagozatos diákok is álarcot öltöttek és
önfeledten szórakoztak. Rengeteg érdekes saját készítésű
és kölcsönzött ruha tulajdonosa ropta a táncot. Szinte senki
sem maradt meglepetés nélkül,
ugyanis
megszámlálhatatlan
tombolát sorsolt ki a diákönkormányzat. S aki elégedetlen volt

MonŠkov

Zápis prváčikov
Chodby ZŠ Alberta Molnára
Szencziho sa v sobotu 26. januára ozývali smiechom a hrou.
Budúcich prváčikov očakávali
naši žiaci a sprevádzali ich po
Rozprávkovej ríši.
Mgr. Takács Erika

a saját nyereményével, beindult
a csere-bere.
A jól működő diákönkormányzat munkáját dícséri a sikeres
szervezés.

Karneval, deň zábavy
Pre žiakov ZŠ s vjm Alberta
Molnára Szencziho 31. január,
deň rozdávania polročných vysvedčení, nebol dňom čiernym,
ale dňom zábavy a smiechu.
Žiacka samospráva v tento deň
usporiadala karneval.
Telocvičňa sa naplnila všelijakými zaujímavými maskami.
Nielen menší žiaci, ale aj žiaci 2.
stupňa si obliekli masky a veselo sa zabávali.
Na parkete tancovalo veľa vlastnoručne pripravených alebo

požičaných masiek. Nikto však
nezostal bez prekvapenia, lebo
stopercentne sa mu ušlo niečo

z tomboly. Ak sa deťom darčeky
nepáčili, mohli si ich navzájom
Mgr. Takács Erika
vymieňať.
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Víťazovi odovzdáva pohár (zľava) primátor Karol Kvál, druhému v poradí prednosta mestského úradu Henrich Polakovič a tretiemu manažér FC Senec Vladimír Bertok.

Halový turnaj vyhrali futbalisti SFM Senec
Víťazom 3. ročníka halového
futbalového turnaja mládeže
o Pohár Troch kráľov, ktorý
sa konal v ZŠ A. M. Szencziho v Senci, sa stal SFM Senec
(U-17) pred Slovanom Modra
(U-18) a MŠK Kráľová pri Senci (U-16). Štvrtý skončil MŠK

Kráľová pri Senci (U-18) a piaty FC Senec (U-17). Okrem
predstaviteľov mesta im ceny
odovzdali aj seneckí ligoví
hráči.
Hralo sa s nasadením, turnaj
sa už stáva tradíciou a dostáva sa do kalendára. Vhodne

vypĺňa sezónu.
Najlepší jednotlivci: brankár
Ján Eremiáš (Slovan Modra), obranca Lukáš Maršalík
(MŠK Kráľová U-18), útočník
Andrej Pavelka (FC Senec U17), najtvorivejším bol Lukáš
Pomichal (SFM Senec U-17) a

najkomplexnejším Martin Koiš
(MŠK Kráľová U-16).
Cenu si prevzal aj najúspešnejší tréner mládeže za minulý
rok Peter Ternény a funkcionár Vojtech Dolinský (obaja
MŠK Káľová pri Senci).
(el)

Hádzanárky čaká v baráži K.O. systém
Hádzanárky HK Piccard
Senec opäť bojujú v II. lige
tak, aby v apríli hrali v baráži o postup do I. ligy a tam
uspeli. V minulej sezóne im
postup ušiel o vlások.
Baráž sa hrá K.O. systémom.
Predseda klubu a vedúci družstva František Gábriš vraví,
že to bude dosť kruté, ženy
nesmú zaváhať. V súčasnosti
sa pohybujú na druhej-tretej
priečke so stratou dvoch bodov na vedúci Močenok. Je
však spokojný so zabudovávaním dorasteniek, hrajúcich
prvú ligu, do ženského celku.
„Sú perspektívne, konkurujú si

navzájom a v súbojoch medzi
ženami sa ostrieľajú. Niektoré
hráčky prišli z Cífera, kde sa to
rozpadlo.“
Trénerka Viola Gaburová (na
obr.), ktorá okrem žien trénuje aj dorastenky, rovnako ako
hráčky myslí na postup, no
zároveň je vo vyjadreniach
opatrná. „Uvidíme, ako sa
nám budú vyhýbať zranenia,
ktoré nás v súčasnosti prenasledujú. A vždy treba aj kus
šťastia.“
Ženy Piccard Senec posilnila
spojka Monika Tóthová, veľmi
dobrá strelkyňa, ktorá patrí
k oporám spolu s oboma
brankárkami Aďou Múdrou

a Miškou Melišekovou. Dobré výkony podáva aj stredná
spojka Katarína Gilbertová
a z dorasteniek rovnako spojka Miška Palková.
V prípravných zápasoch si senecké ženy merali sily nielen
so slovenskými prvoligistkami,
ale preverili ich aj Rakúšanky
a Češky. Naposledy na medzinárodnom turnaji v Otrokoviciach obsadili v konkurencii
zväčša českých prvoligistiek
4. miesto. A to je pekný výsledok vzhľadom na to, že šancu
opäť dostali aj viaceré šikovné
dorastenky.
Text a foto Eva Lauková

Šachový turnaj dirigoval Ujhely

Futbalisti SFM Senec majú nový web

Mestské kolo tradičného Matičného šachového turnaja žiakov
a študentov základných a stredných škôl, ktorý sa konal 18.
decembra v Senci, vyhral Matúš Ujhely zo septimy Gymnázia
A. Bernoláka, pred Tomášom Vrbiarom (ZŠ Mlynská) a Beatou
Perdekovou (Maď. gymnázium). Pod nižšiu účasť sa podpísala
aj chorobnosť žiakov ZŠ A. M. Szencziho.
(r)

Začala fungovať nová stránka SFM Senec www.sfmsenec.sk.
Klub ju chce napĺňať informáciami tak, aby verejnosť mohla byť
lepšie informovaná o jeho činnosti. Priaznivci tam nájdu nielen
zloženie kádra, hrací program, odohraté zápasy či aktuálnu tabuľku a pod., ale i naspievanú hymnu klubu. Pre skalných je tam
aj fórum, kde si môžu vymieňať názory.
(el)

SENČAN február 2008

ŠPORT

15

FC Senec chce bodovať
a lákať divákov
Hneď v prvom zápase jarnej
časti najvyššej futbalovej
Corgoň ligy sa futbalisti FC
Senec 29. februára (piatok)
stretnú doma s jesenným
lídrom MŠK Žilina. Zápas
o. i. napovie, ako zapadlo do
kádra deväť nových hráčov.
„Po kvalitnej sedemtýždňovej
príprave chceme zabodovať
a hrou aj výsledkami späť prilákať divákov,“ pozýva na zápas tréner Branislav Kriška (na
obr.). Úlohou číslo jeden však
bude udržať najvyššiu súťaž
v Senci aj pre ďalšiu sezónu,
Senčania sa budú rozbiehať
z predposlednej priečky v tabuľke. Tréner má k dispozícii
22-členný káder, odišlo jedenásť hráčov a prišlo deväť.
Z posíl odišli Ujlaky (ViOn Zla-

Materská škola
Kysucká 9, Senec

www.mskysuckasenec.sk

Zápis detí
na školský rok
2008 / 2009
sa uskutoční
od 1. do 31. marca 2008
od 11. do 12. hod.
Informácie týkajúce
sa prijatia dieťaťa
do predškolského
zariadenia a prihlášku
si môžete prevziať
osobne u riaditeľky
alebo zástupkyne.
Rodičov pozývame na
stretnutie dňa 4. marca
o 15.30 hod.,
na ktorom získajú
bližšie informácie
o zameraní školy,
krúžkovej činnosti,
akciách a oboznámia
sa s prostredím MŠ.

té Moravce), ktorého by mal
nahradiť Bubenko (ČR), Papaj
sa upísal Tatranu Prešov, legionársky chlebík išiel ochutnať
do belgického prvoligového
klubu Royal Excelsior Mouscron brankár Slovenčiak, kde
trénuje legendárny Enzo Scifo, bývalý 84-násobný reprezentant Belgicka, ktorý si Jána
vybral. Veľmi ho to povzbudilo.
Skúsený Pinte, ktorý mal po
jesennej časti ligy rozrobené
viaceré pôsobiská, napokon
zostal pri Slnečných jazerách.
Úlohu pri jeho rozhodovaní
zohrali aj jeho dvaja synovia.
Senec sa v útoku bude opierať o Šlahora (Inter), Medveďa
(Banská Bystrica) a Pinteho.
Stredové rady posilnili Volf
(Malajzia), Bubenko (ČR),
brankársky post Minár (ČR).

Káder FC Senec: Novota, Minár – Marcin, Lukáč, Ekhardt,
Gábriš, Drahno, Jelínek, Hanzel – Volf, Škrabák, Füzik, Ku-

ráň, Bubenko, Hoferica, Kováč
– Pinte, Spot, Bozsik, Kozár,
Medveď, Šlahor.
Text a foto Eva Lauková
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Ella Zárecká, Damian Masný, Tomáš Chmúra,
Lea Piffková, Matej Kemeník, Judita Fülöpová, Simon Both, Kristína Gyalogová, Samuel
Szabó, David Koška, Martin Hrčka, Dominik
Bordács, Adam Rozinek, František Vietoris, Bibiana Albertusová, Bibiána Kapustová, Dávid
Jaroš, Lenka Pivková, Patrik Poór

Manželstvo uzatvorili
Anikó Takácsová - Bassem Abo Aly, Henrieta
Polakovičová - Juraj Herák, Zoltán Fülöp - Erika
Polgárová

Blahoželáme jubilantom
Kedves férjem Katona Jozsef
Elérkezett a nap amikor fellapoztad az 50-dik oldalt az életed
könyvében. Ehhez a szép évfordulóhoz kívánok sok szeretetet,
eröt, egészséget és még sok
szép együtt eltöltött évet. feleséged. Ľubica
Michal Kolárik sa 5. februára dožil 70 rokov. Pri
tejto príležitosti mu najbližšia rodina a priatelia
zaželali veľa zdravia a životného elánu.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Jarmila Labudová (60), Juraj Kováč (60), Ing.
Matej Puškáš (65), Helena Bežuchová (70), Štefan Matej (70), Eleonóra Šillerová (80)

Klub dôchodcov
Matej Stanko (80), Mária Nouzová (80), Ladislav
Heringes (75), Helena Bežuchová (70), Gejza
Takács (70), Gabriela Molnárová (65), Juraj Kováč (60)

Navždy nás opustili
Helena Košinárová (1908), František Gašparovič (1950), Anna Urbanová (1925), Alžbeta Pomsahárová (1935), Helena Demovičová (1941),
Katarína Kozmová (1914), Alžbeta Gräczerová
(1919)

Program na február
KINO MIER SENEC
Začiatok predstavení o 18. h
21. 22., štvrtok – piatok
AMERICKÝ GANGSTER
Strhujúci príbeh o vzostupe a páde jedného
z najmocnejších mužov podsvetia a o obyčajnom policajtovi, ktorý ho dostal na kolená.
Hrajú: R. Crowe, D. Washinton, C. Gooding jr.
Réžia: R. Scott. USA, MN 15, 156 min.
Vstupné: 65,- Sk
23. 24. sobota – nedeľa SAW IV
Séria filmov SAW – s pribúdajúcimi číslami pri-

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary pri poslednej rozlúčke s našou drahou manželkou, matkou a
babkou Irenou Pomšahárovou,
rod. Lukaszovou, ktorá nás navždy opustila 7.
februára vo veku 82 rokov. Smútiaca rodina
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak, barátnak, szomszédnak ismerősnek,
akik elkisérték utolsó útjára a drága feleséget,
édesanyát és nagymamát Pomsahár szül. Lukasz Irénkét aki február 7.-én, életének 82. évében eltávozot körünből. Köszönet az őszinte
részvétnyilvánításért és a virágokért. Gyászoló
család
Dňa 1. marca uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša drahá Anna
Bárciová. S láskou na ňu spomína
manžel, synovia, mama, svokra,
brat a sestra s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. Manžel Róbert Bárci
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke s našou drahou mamičkou, svokrou a babičkou Helenou
Demovičovou, ktorá nás navždy
opustila 17. decembra 2007 vo veku 65 rokov.
Syn Pavol s rodinou.
Mnoho rokov ubehlo a ten čas
rýchlo plynie, no spomienka na
Teba v nás nezahynie. Dňa 6. februára uplynulo 10 rokov od smrti
našej drahej mamy Juliany Gábrišovej. S láskou spomínajú dcéra, zať a vnučky Andrea, Renáta.
Dňa 22. februára uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel
a otec Ladislav Galovič. S láskou
naňho spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Rok uplynul 14. februára od úmrtia syna Jozefa
Vydru, na ktorého spomíname. Kto ste ho po-

ťahuje do kín viac a viac divákov, ktorí chcú
zistiť, ako hra pokračuje... Horor, thriller.
USA, MN 15, 95 min.
Vstupné: 60,- Sk
25. pondelok TESNE VEDĽA
Až na svadobnej ceste zistil, že našiel tú pravú. Originálna komédia plná omylov. V hlavnej
úlohe Ben Stiller. USA, MN 15, 115 min.
Vstupné: 60,- Sk
26. utorok BEOWULF
Legendárny, sebavedomý a ctižiadostivý
Viking sa dostane na kráľovský trón. Hrajú:
Angelina Jolie, Anthony Hopkins, John Malkowich a ďalší. USA, MN 12, 114 min.
Vstupné: 60,- Sk

znali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca
rodina.
Fájó szívvel emlékezu:nk március
9-én Katona Ferencre, halálának 5. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékére egy néma pillanatot.
Emlékét örökké őrző családja.
Katona Gabriel
Dňa 15. marca uplynie rok, kedy
nás vo veku 63 rokov navždy
opustil manžel, otec a dedko Vojtech Konečný. S láskou naňho
spomínajú manželka a synovia
s rodinami.
Dňa 3. marca by sa dožil 100
rokov náš otec a starý otec Alexander Matus. S láskou a úctou
spomínajú dcéra Alžbeta a syn
Tibor s rodinami.
Šestnásť rokov uplynulo 16. februára od úmrtia drahého manžela a otca Ladislava Stolárika
st., na ktorého s úctou a láskou
spomínajú manželka a synovia
s rodinami.
Desať rokov uplynulo 5. februára,
kedy nás navždy opustil Zoltán
Szatinszky. S láskou na neho
spomínajú dcéry Erika a Norika
s rodinami.
Dňa 22. februára uplynie rok,
čo nás navždy vo veku 75 rokov
opustil náš milovaný otec, dedo,
pradedo Fantišek Šipoš. S láskou naňho spomíname. Smútiaca rodina
Zavrela oči, utíchol jej hlas. Dotĺklo srdce a náhle opustila nás. 15. marca si pripomenieme 10.
výročie úmrtia našej milovanej mamičky a babičky Zlatici Maglockej. Už len kyticu z lásky
na hrob môžeme dať, za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci spomínať. Dcéra a syn s rodinami

28. 29. štvrtok – piatok
ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Rodinná hraná komédia pre malých i veľkých.
Chipmunkovia Alvin, Simon a Theodore (animované „potvorky“ ako aj Garfield) sú väčšie
hviezdy ako Beatles a Elvis dokopy, predali milióny platní, vyhrali množstvo cien a pobláznili
davy. USA, MN 7, 87 min., český dabing.
Vstupné: 65,- Sk
Mládežnícke filmové predstavenia:
24. nedeľa o 15 30 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA
Zvieratá vzali záchranu lesa do vlastných rúk.
USA, MN 5, 86 min., slovenský dabing
Vstupné: 55,- Sk
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