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Hreje ju uznanie
od župana

Neplatiči oberajú
mesto o peniaze
Spolu 229 návrhov na vykonanie exekúcie podalo vlani mesto Senec v súvislosti
s nedoplatkami na daniach
a poplatkoch, ktoré predstavujú viac ako milión 110-tisíc korún. Najviac obyvateľov (211)
malo pohľadávku za komunálny odpad. Do konca minulého
roku dlžníci uhradili viac ako
877-tisíc Sk. Na vymáhanie pohľadávky exekútorovi boli odstúpení tí, ktorí ju neuhradili ani
sa nedohodli na splátkovom
kalendári. Pritom mesto ich
dva razy vyzýva na zaplatenie
a stojí ho to nemalé peniaze.

Lucia získala
dve prvenstvá

6. strana
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Hlavičkovať sa učil na piesku
Brazílčan Gaucho pomáha FC Senec udržať Corgoň ligu

(el)

Ekologický deň
na Guláške
Koho trápi otázka životného
prostredia, má možnosť 26.
apríla od 9. hod. prispieť k jeho
zlepšeniu. Opäť je tu Ekologický deň združenia Senecké
jazerá, stretnutie sa koná pri
modrom domčeku základne
Atol – Senec na jazere Guláška. Účastníci pomôžu zbaviť
odpadkov potápačskú lokalitu
pod vodou aj na brehu. Potrebné je pracovné oblečenie. (r)

Do mužstva FC Senec prišiel zo Slavie Praha na hosťovanie do konca sezóny
brazílsky futbalista prezývaný Gaucho (28). Hneď sa
stal jeho výraznou posilou
v útoku, jeho maskotom,
ktorý priťahuje divákov.

Kedy ste začali s futbalom?
-Keď som mal štrnásť, odišiel
som od rodiny a začal hrať
amatérsky, tri roky na to som
podpísal prvý profesionálny
kontrakt.
Veľmi skoro ste však odišli
do zahraničia.

-Hrať v Brazílii je úžasné, ale
je tam veľká konkurencia.
A keď chce futbalista hrať, iné
mu nezostáva. Navyše európsky futbal je profesionálnejší,
má lepšie zázemie. Je tu šanca sa stále zlepšovať. Pociťujem to aj na sebe.
Je ťažké opustiť Brazíliu?
-Každý chce byť profesionálnym futbalistom a hrať
v najväčších tímoch v Európe,
kde sú na uskutočnenie sna
väčšie šance a je to tu veľmi
dobre zaplatené.
Vaše hráčske putovanie po
svete trvá už desať rokov,
ale nikde sa dlho neohrejete. Rok, maximálne dva.
Prečo?
-Dobrá otázka. Mám rád zmenu. Páči sa mi, keď začínam
od nuly, nemám rád stereotyp.
Nové miesta, nové šance.
Najdlhšie – dva roky ste pobudli v Rusku. Stačilo?
-(Smiech) Nechcel som zostať, je tam pre mňa chladno,
a takí sú tam aj ľudia. Dajú sa
síce zarobiť dobré peniaze,
ale ten všeobecný chlad mi
prekážal.
(pokračovanie na str. 15)

Precedens, ktorý sa nedá prehliadnuť
Na ZŠ Mlynská rodič napadol učiteľku, skončila v nemocnici
Na infúziách v nemocnici,
psychicky zrútená skončila
učiteľka slovenčiny Oľga U.
zo Základnej školy Mlynská
v Senci po tom, ako ju fyzicky
aj slovne napadol rodič jednej
žiačky Erik K. Táto ôsmačka
po incidente zostala chorá
doma.

K útoku, ktorého svedkami
vraj boli aj žiaci, došlo 2. apríla
cez veľkú prestávku.
Dievčina sa zrejme cítila byť
dotknutá zvýšeným hlasom
učiteľky, ktorá podľa našich
informácií žiadala žiakov, aby
išli na dvor, na slnko.
Po príchode rodičov (prišla aj

matka) do školy sa odohrali
scény ako zo zlého filmu, ktoré sú aj v rámci Slovenska raritou a zrejme vyústia do precedensu, ktorý sa už nebude dať
prehliadnuť. Sleduje ho totiž
verejnosť.
Pri rozprávaní s pedagógmi cítiť z ich rečí strach, verejne sa

k veci vyjadriť nechcú. Boja sa.
Spomínaný rodič sa už sťažoval viackrát, avšak ani inšpekcia nepotvrdila pochybenia
zo strany školy. Sťažnosti sa
snažila riešiť, otec žiačky však
nebol vždy s výsledkom spokojný.
(pokračovanie na str. 5)
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Colný úrad v Senci
Colný úrad upozorňuje obchodnú a deklarantskú verejnosť, že
od 1. februára bola zriadená pobočka Colného úradu Bratislava Senec so sídlom Diaľničná
2, 903 01 Senec. V rámci svojej
pôsobnosti vykonáva všetky
druhy colných konaní. Pobočka colného úradu v Senci sa
nachádza v areáli Logistického
centra Prologis 1.
Úradné hodiny: po - pia: 7.30
– 15.30, tel/fax: 02/4564 9047,
mobil: 0918 805 048
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Poľskí hostia ponúkli spoluprácu

Dotácie od mesta
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci schválili dotácie pre
miestne spoločenské organizácie a športové kluby na tento
rok. Pre športové kluby schválili
dotáciu 600-tisíc korún (ŠK SFM
300-tis., Šachový klub 35-tis.,
Piccard 125-tis., Šport centrum
40-tis. a Školský športový klub
GAB 100-tis.). Pre spoločenské
organizácie odsúhlasili 700-tis.
(Slov. zväz záhradkárov 10-tis.,
Csemadok 235-tis., Matica slovenská 70-tis., Radosť 330-tis.,
Zbor Belcanto 35-tis., Rybársky
(el)
zväz 20-tis.)

Milión na ihriská

V popredí zľava poslanec BSK a mesta Senec Gabriel Agárdy, maršalek Adam Struzik, primátor mesta
Gostynin Wlodzimierz Śniecikowski a primátor Senca Karol Kvál.
foto Eva Laukoá

Delegácia
Mazowieckeho
vojvodstva z Poľska, vedená
maršalkom Adamom Struzikom, zavítala počas návštevy
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) aj do Senca.

Jej členom sa zapáčil natoľko,
že Wlodzimierz Śniecikowski,
najvyšší predstaviteľ poľského mesta Gostynin (počtom
obyvateľov je porovnateľné so
Sencom), ponúkol primátorovi

Karolovi Kválovi spoluprácu.
Poľskí hostia boli zvedaví na
Slnečné jazerá, o. i. si pozreli
aj nové priestory v mestskom
kultúrnom stredisku a nešetrili
chválou.
(el)

Petícia proti výstavbe na Štúrovej
Petíciou proti výstavbe obytného a polyfunkčného komplexu,
ktorý má vyrásť na Štúrovej
ulici 44 (bývalá Drutechna)
a pod ktorú sa podpísalo 164
obyvateľov Senca, sa zaoberali
poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa dohodli, že petícia sa opäť prerokuje v komisii
výstavby, aj za účasti petičného výboru a majiteľa pozemku.
Poslanec Ing. Gašpar Józan pri
tejto príležitosti zdôraznil, že je
potrebné, aby mesto prijalo tvr-

Mesto Senec dáva do poriadku detské ihriská. Na uliciach
Tajovského, Chalupkova, Svätoplukova, Liptovská ich oplotilo a s rekonštrukciami začne
na Sokolskej ul. (investícia asi
500-tis.) a Pezinskej - vedľa hokejbalového ihriska (150-tis.)
Niektoré pieskoviská sa budú
centralizovať. Do poriadku sa
dávajú aj basketbalové skelety
a koše na ul. Tajovského, Chalupkova a Liptovská. Na tento
rok poslanci uvoľnili z rozpočtu
mesta na detské ihriská milión Po zimnej prestávke sa za(el) čala posledná etapa čistenia
korún.
Slnečných jazier, bager bude
odsávať sedimenty ešte do
Varenie guláša
konca októbra. V tejto súvisUž tradičná akcia varenia gulá- losti viceprimátorka Helena
ša, ktorú organizuje Spolok se- Nemcová uviedla, že bager sa
neckých podnikateľov, sa bude posúva v závislosti od monina Slnečných jazerách juh konať toringu dna jazier potápačmi,
v sobotu 17. mája. Bližšie infor- súčasťou akcie sú aj pravidelmácie a propozície prinesieme né kontrolné dni. Na čistenie
v májovom čísle Senčana. Info jazier získalo mesto Senec
zhruba 120 miliónov korún
na tel. 0905 446 494.

dé regulatívy týkajúce sa výšky
budov. Požiadal poslancov, aby
aktívne vystupovali pri tvorbe
nového územného plánu.
Občania vyjadrujú v petícii
nesúhlas s projektom z viacerých dôvodov. Podľa nich
ide o nesúlad architektonického a urbanistického riešenia stavby (7-podlažný obytný
a polyfunkčný komplex) s okolitým prostredím, keď v širokom
okolí sa na priľahlých uliciach
nachádzajú iba rodinné domy,

maximálne dvojposchodové.
Poukazujú aj na zhoršenie
dopravnej situácie v okolitom
území, pričom upozorňujú, že
kapacita podzemných garáží
a miest na parkovanie nie je
pre navrhovaný počet bytov
a zásobovanie postačujúca.
Petícia sa dotýka aj možného
poškodenia životného prostredia, zhoršenia kvality bývania
a narušenia charakteru rekreačnej časti Slnečných jazier
– juh.
(el)

Slnečné jazerá ožívajú
z eurofondov a bager dosiaľ
odsal okolo 150-tisíc ton bahna. Odhaduje sa, že je potreb-

né odsať ešte asi 70-tisíc ton.
Priebežne sa robia aj rozbory
vody v jazerách, dopadli veľmi
dobre. Merania teploty vody
ukázali, že tam, kde už bahno
odsali, je voda chladnejšia asi
o tri-štyri stupne, život v jazere
sa teda zintenzívňuje. Mesto
rokuje aj s firmami, ktoré ťažia
štrk a kalkuluje s tým, že ak
navyše prečistia jazerá, voda
bude ešte hlbšia a kvalitnejšia.
(el)
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Chytili vykrádačov áut

Pod lupou

Pezinskí policajti objasnili sériu
krádeží vlámaním do motorových vozidiel. Na polícii skončili dvaja muži, ktorí sa podľa doterajších zistení vlámali
do devätnástich osobných
motorových vozidiel. Stihli to
v priebehu asi dvoch týždňov, pričom trestnú činnosť
páchali v okresoch Pezinok a
Senec. Zameriavali sa najmä
na krádeže airbagov prevažne
z vozidiel značiek Škoda Fabia, VW Passat a Seat Ibiza,

ktoré potom predávali ďalším
osobám za tisíc korún. Scenár
krádeží sa takmer vo všetkých
prípadoch opakoval. Násilím
vnikli do vozidla, kde poškodili zámku a spínaciu skrinku
a airbag odcudzili. Celková
škoda sa odhaduje na pol milióna korún. Obidvaja Pezinčania už čelia obvineniu z trestného činu krádeže, v tomto
prípade je trestná sadzba až
tri roky.
(pol)

Keď niekto nerešpektuje predpisy
Aj takto môže skončiť auto,
keď sa niekto rozhodne otočiť
ho v zápche na ceste. Kolónu
áut, ktorá sa tvorila 2. apríla
ráno a tiahla sa až ku kruhovej križovatke smer Šamorín,
nezvládol vodič Škody S-1203
s galantským EČ a rozhodol sa
na ceste otočiť do protismeru.
Narazil do neho Renault Chamade 19 (vodič z Turne), nehoda si vyžiadala dvoch zranených. Predlekársku pomoc im
poskytli seneckí hasiči, ktorí
zabezpečili autá aj proti vzniku
požiaru.
(el)

Vlámal sa
do hotelových izieb
V priebehu pol hodiny podvečer sa neznámy páchateľ vlámal do dvoch hotelových izieb
hotela Senec – Relax v Senci
na Slnečných jazerách. Vypáčil uzamknuté vstupné dvere
a z oboch izieb odcudzil iPod
zn. Apple s nabíjačkou, porozhadzoval všetky veci poškodených Thomasa J. B. z Essexu
vo Veľkej Británii a Ryana C. C.
zo Severného Walesu, rovnako
z Veľkej Británie.

Napriek pomoci
zomrel
Pri obchôdzke 31. marca objavili
dvaja mestskí policajti na parkovisku na Pribinovej ulici v Senci
nehybne ležať muža. Zavolali záchranku a začali ho resuscitovať.
Napriek pomoci sa 54-ročného
Štefana M. oživiť nepodarilo, lekár konštatoval smrť.

Buďte opatrnejší!
foto seneckí hasiči

Havária cisterny prepravujúcej čpavok
Pohľad na chlapov v žltých
a zelených protichemických
oblekoch pripomínal sci-fi filmy. K poškodenej cisterne,
z ktorej unikal zapáchajúci, ale
neviditeľný čpavok zasahujúci
predovšetkým pľúca, sa približovali opatrne. Aj pohyby boli
pomalšie, to aby šetrili kyslík.
V určitej vymedzenej vzdia-
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lenosti stáli hasičské autá aj
vozidlo záchranky. Neďaleko
cisterny ležal na zemi chlapík,
toho ratovali prvého a na nosidlách ho preniesli do sanitky, kde sa ho ujali zdravotníci.
Našťastie išlo len o simulované cvičenie hasičov. Konalo sa
v priestore železničnej stanice
v Senci a jeho námetom bola

foto Eva Lauková

havária železničnej cisterny
prepravujúcej čpavok s následným únikom do ovzdušia.
Na tomto súčinnom cvičení
sa zúčastnilo 28 osôb (hasiči
z Hasičskej stanica Senec
a Pezinok, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, zo Závodného hasičského útvaru železníc v Bratislave, zdravotníci
rýchlej zdravotnej služby LSE
stredisko Senec a príslušníci
železničnej polície). Použili
šesť hasičských vozidiel, jednu sanitku a ďalšiu potrebnú
techniku.
Ako uviedol riaditeľ OR HaZZ
v Pezinku pplk. Ing. Emil Moťovský, účelom cvičenia bolo
preveriť schopnosť zasahovať
v ťažkých podmienkach havárií chemických nebezpečných
látok. Na záver jednotlivé časti
cvičenia vyhodnotili.
(el)

Zlodeji využívajú nepozornosť
záhradkárov, ktorí pri práci
v záhradke zabúdajú na ostražitosť a ponechávajú svoje
veci na nestráženom mieste,
napr. v záhradnej chatke. Tieto
veci, či už peňaženka, kabelka,
hodinky, predmety zo žltého
kovu alebo mobil, sú predmetom záujmu páchateľov trestnej činnosti. Buďte opatrnejší!

Poďakovanie
Mestská polícia v Senci ďakuje
občanom, ktorí upozorňujú na
vyčíňanie nespratníkov a podozrivé osoby a pomáhajú tak udržiavať v meste poriadok.

Predaj vozidla
Mestský úrad Senec odpredá
motorové vozidlo Peugeot 406,
3.0, V6 SV, sedan, strieborná farba, rok výroby 2000.
Cena 183-tis. Sk.
Info na č. tel.: 0903 212 539
Uzávierka májového čísla
mestských novín Senčan
je v pondelok 28. apríla.
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Kraj udelil dotácie
Bratislavský samosprávny kraj
aj touto formou podporuje projekty z oblasti športu, kultúry,
sociálnych služieb či cestovného ruchu. Zastupiteľstvo
schválilo projekty, ktoré región
propagujú a podporujú jeho
rozvoj, v celkovej výške jeden
milión 630-tisíc korún.
Poslanci schválili dotácie, ktoré odporučila osobitná komisia
zriadená zastupiteľstvom BSK
a menovaná predsedom BSK.
Dotácie schválili Slovenskej
filharmónii, mestu Pezinok,
Združeniu MUDr. Ivana Osuského, Rímskokatolíckej cirkvi
- Farskému a dekanskému
úradu Senec, Veterán klubu
Tatra, Klubu sclerosis multiplex, Mestskému úradu Senec,
mestu Stupava, Združeniu na
pomoc rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi a mladistvými Nezábudka, 1. súkromnému gymnáziu na Bajkalskej
ul. v Bratislave, Karloveskému
tanečnému centru, Materskej
škole v Plaveckom Štvrtku, OZ
Umelecká loď, Hádzanárskemu oddielu Slovan v Modre.
Z celkového poštu 31 žiadostí
poslanci schválili štrnásť.
(bsk)

Štatistika
a technológie
Štatistický úrad SR realizuje
aj štatistické Zisťovanie o informačných a komunikačných
technológiách v domácnostiach (IKT D 1-99). Zisťovanie
od 4. apríla do 6. júna realizujú poverení opytovatelia Štatistického úradu SR – pracoviska
ŠÚ SR v Bratislave v náhodne vybraných domácnostiach
Bratislavského kraja, a teda aj
v dvanástich domácnostiach
mesta Senec. Opytovatelia sú
povinní pri zisťovaní preukázať
sa poverením na zisťovanie
a dokladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete
získať na e-mailovej adrese
ks.ba@statistics.sk a na telefónnom čísle 02/69250, klapka
500 alebo 510.
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Študujte vďaka sociálnym
štipendiám vlády
Študujete na strednej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK a vaším snom je na rok
vycestovať za vedomosťami
do zahraničia? Tak pošlite
do 25. apríla na Úrad BSK
vyplnené prihlášky a váš sen
sa môže stať skutočnosťou.
Vláda SR schválila Uznesením
č. 144/2008 sociálne štipendiá, ktoré umožňujú žiakom
stredných škôl študovať v zahraničí celý rok a náklady hradí štát. Cieľom poskytovania
sociálnych štipendií je poskytnúť príležitosť aj tým, ktorí si
z rôznych dôvodov nemôžu
dovoliť študovať v zahraničí.
Žiaci sa môžu prihlásiť na
štúdium: v anglickom jazyku
- Malta, Veľká Británia, Írsko,
v nemeckom jazyku - SRN,
Rakúska republika, v ruskom
jazyku - Ruská federácia, vo
francúzskom jazyku - Francúzska republika, Belgické
kráľovstvo, v španielskom jazyku - Španielske kráľovstvo,
v talianskom jazyku - Talianska republika
Študovať v zahraničí môže
každý, kto spĺňa podmienky:

• žiak 3. roč. strednej školy,
3. alebo 4. roč. päťročnej bilingválnej školy, 7. roč. osemročného gymnázia, 5. roč. šesťročného gymnázia;
• štátny občan SR s trvalým
bydliskom v SR
• priemerný prospech predchádzajúceho štúdia na strednej škole do 2,00
• ovládanie vybraného jazyka
na úrovni B1 alebo B2 SERR
Uprednostňovaní budú žiaci
zo sociálne slabých rodín a
zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Kritéria stanovilo
ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom školstva takto:

Nezabudnite!
Posledný termín na poslanie
vyplnených prihlášok
je 25. apríl 2008.
Prihlášky adresujte na:
Bratislavský
samosprávny kraj
Odbor školstva, kultúry,
mládeže a športu
Sabinovská 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25

• žiaci určených stredných
škôl, ktorí splnili podmienky
nároku na štipendium žiaka
stredných škôl podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) a b)
Vyhlášky MŠ SR č. 311/2004
Z. z. o poskytovaní štipendií
žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl;
• žiaci určených stredných
škôl žijúci v náhradnej starostlivosti podľa ustanovenia
§ 44 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Náklady na štúdium jedného
žiaka, ktoré zahŕňajú ubytovanie, stravovanie, mestskú
dopravu, vreckové, náklady
na učebné pomôcky, náklady
na zdravotné poistenie a cestovné náklady na cestu tam
a späť, sú vyčíslené na 7 730
EUR (cca 270-tis. 550 Sk).

Odmeňte spoluobčanov
za ich zásluhy
Je vo vašom okolí osoba
alebo inštitúcia, ktorá sa
významne zaslúžila o rozvoj
bratislavského kraja? Tak ju
nominujte na ocenenie, ktoré BSK udeľuje už od roku
2002.

Ocenenia BSK udeľuje predseda BSK na základe rozhodnutia výberovej komisie. Vladimír Bajan tak udeľuje Cenu
Samuela Zocha, Pamätný list
predsedu BSK a Čestné občianstvo BSK. Výročná cena
Samuela Zocha sa udeľuje fyIng. Magdaléna Šipková zickým a právnickým osobám,
riaditeľka ŠÚ SR, Bratislava ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o ekonomický aj

spoločenský rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja
a jeho prezentáciu doma i
v zahraničí. Pamätný list predsedu BSK sa udeľuje fyzickým
alebo právnickým osobám,
ktoré sa zaslúžili o rozvoj
a reprezentáciu regiónu. Čestné občianstvo môžu získať
osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi a môže sa udeliť
iba zahraničným občanom.
Návrhy na udelenie ocenení adresujte na Kanceláriu
predsedu BSK do 29. augusta
2008, a to osobne, e-mailom
na adresu: mpodmajerska@
region-bsk.sk, zstefkova@re-

gion-bsk.sk, alebo písomne
na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820
05 Bratislava 25.
Návrh musí obsahovať životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie Ocenenia BSK a súhlas
nominovaného s udelením
ocenenia.
Mená ocenených v minulých
rokoch, ako aj Štatút Ocenenia BSK si môžete prečítať
na web-portáli BSK www.
bratislavskykraj.sk v časti Samospráva v rubrike Ocenenia
BSK.
(bsk)
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Na lešeniach spoločnosti PERI
aj tanečná show GASP
Vo veľkolepom štýle v Senci slávnostne otvorili areál
spoločnosti PERI, najväčšieho výrobcu, predajcu
a prenajímateľa systémov
debnenia a lešenia na svete,
ktorá má sídlo v nemeckom
Weissenhorne.
Hostí aj zamestnancov privítal syn majiteľa Marco Schwörer. Vyjadril o. i. spokojnosť
s prácou asi 80 zamestnancov
v Senci. Vo firme PERI zároveň
otvorili aj výstavnú halu, kde si
zákazníci môžu pozrieť systémy spoločnosti.
Na lešeniach tejto spoločnosti
PERI UP Rosett majú vystúpenia aj tanečníci v show Jána
Ďurovčíka GASP, ktorí hosťom
predviedli aj niečo zo svojho
netradičného umenia.

Firma PERI – svetový líder
s viac ako 5-tisíc zamestnancami v 50 krajinách, ktorá je
na slovenskom trhu dvanásť
rokov, zvyšuje svoje kapacity
aj na Slovensku. Podpísala
sa už pod úspešné projekty
v Bratislave (Obytný súbor III
Veže, Multifunkčný komplex
River Park, Vienna Gate), Žiline (Obytný súbor Amfiteáter),
či Nitre (Obchodno-spoločenské centrum, Mlyny). Svojou
produkciou sa podieľala či podieľa aj na významných stavbách v Spojených arabských
emirátoch (Saadiyat Bridge),
Poľsku (kostol vo Varšave),
Nemecku (Hegau veža) či
americkom Seattli (obytná budova Bellevue Towers).
Text a foto Eva Lauková

Precedens, ktorý sa nedá...
(dokončenie zo str. 1)

Po incidente sa Erik K. prostredníctvom advokáta mal
vyjadriť, že na učiteľku slovenčiny dáva trestné oznámenie
za psychické a fyzické týranie
jeho dcéry, učiteľka pre TV
JOJ povedala, že na neho rovnako dáva trestné oznámenie.
Hovorila aj o tom, že žiačka
má slabý prospech a za jej
lepšie známky chodili rodičia

orodovať. Ako sme sa dozvedeli, v triede celkovo patrí
k lepšiemu priemeru a napriek
tomu, že často v škole chýbala, dokázala medzery v učení
dobehnúť.
Polícia sa zatiaľ k prípadu
bližšie nevyjadruje, preveruje
podozrenie z trestného činu
výtržníctva.

Eva Lauková
(vyhlásenie na str. 6)

Slabosť, malosť, úbohosť
Poznámka

Napadnutá učiteľka patrí k skúseným pedagógom, ako slovenčinárka je uznávaná. Nech by sa žiačka či jej rodičia akokoľvek
cítili byť dotknutí jej správaním či zvýšeným hlasom, nikto nemá
právo zaútočiť takým spôsobom, ako sa stalo. Statný vysoký
muž sa ručne i verbálne pustil do ženy možno aj o dve hlavy nižšej, slabšej. Popustil uzdu agresivite. Aj pedagógovia majú nárok na horšie dni, ich práca je ťažká, stresujúca, dnešná mládež
im to vôbec neuľahčuje. Žiaci si dovoľujú čoraz viac, sú situácie,
keď vystresovaný učiteľ odmieta učiť. Maslo na hlave však majú
predovšetkým tí rodičia, ktorí sa svojich detí neadekvátne zastávajú, žiadajú od nich nemožné, pritom nemajú na ne čas. Nemajú
sa kedy s nimi porozprávať, nemajú ich kedy skontrolovať, utešiť
či povzbudiť. Sú situácie, keď aj učitelia by mali byť diplomatickejší a ohľaduplnejší, aj keď ide o žiakov s určitými problémami,
maniermi. Ich riešenie fyzickým útokom však nikomu nepomôže. Je prejavom slabosti, malosti, úbohosti. Možno uzákonenie
ochrany učiteľa ako verejného činiteľa, o ktorom sa už diskutuje,
pomôže riešiť čoraz viac neúnosnú situáciu.
(el)
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Hreje ju uznanie od župana
Zástupkyňa riaditeľa Agnesa Frčová organizuje, koordinuje aj stmeľuje

Vybaví a zariadi všetko. S čímkoľvek sa na ňu niekto obráti,
môže si byť istý, že mu pomôže, nenechá ho v štichu. Mgr.
Agnesa Frčová učí na Gymná-

Rodičia
sa dištancujú
Združenie rodičov a priateľov
školy pri Základnej škole na
Mlynskej ul. č. 50 v Senci sa
týmto vyhlásením dištancuje
od správania pána Erika Kalužu, otca žiačky tejto školy, ktorý dňa 2. apríla v čase veľkej
prestávky neoprávnene vnikol
do priestorov školy a verbálne
aj fyzicky napadol učiteľku. Vo
svojom voľnom čase sa spoločne s pedagogickým zborom
snažíme riešiť neľahké problémy
vzdelávania našich detí a dať im
tak dobrý základ do budúcnosti.
Naším cieľom je riešiť problémy
prijateľnou formou a nájsť spoločnú reč s pedagógmi a z našej
skúsenosti môžeme potvrdiť ich
snahu, nájsť prijateľné riešenie.
Apelujeme na rodičov, aby sa
snažili viesť deti k úcte k vzdelaniu a tým aj k učiteľom, ktorí
majú sťaženú situáciu nástupom
konzumného spôsobu života,
ktorý má v súčasnosti trend
v našej spoločnosti. Zároveň
sľubujeme, že každý problém,
s ktorým sa nám rodičia zveria,
bude konzultovaný s vedením
školy a o jeho výsledku budete
informovaní.

ziu A. Bernoláka v Senci už 34
rokov (slovenčina, latinčina,
etická výchova), je dlhoročnou zástupkyňou riaditeľa.
Koordinuje mimovyučovacie
aktivity a organizuje prednáškovú činnosť v oblasti protidrogovej prevencie, humanizácie životného prostredia
a zdravého životného štýlu,
ktorý aj sama vyznáva. „Naozaj je to moja pravá ruka, a
nie je to len fráza,“ vraví riaditeľ
gymnázia RNDr. Jozef Radzo
a dodáva, že má všetky dobré
ľudské vlastnosti. „Vlastne zlú som ešte neobjavil. Okrem
toho je stmeľujúcim článkom
medzi mladíckym entuziazmom začínajúcich kolegov
a pedagogickými skúsenosťami starších. Prispieva tak k vytváraniu optimálnej pracovnej
klímy.“
Na jeho odporúčanie ju v rámci Bratislavského samospráv-

neho kraja, pri príležitosti Dňa
učiteľov ocenili v kategórii
Najlepší zástupca riaditeľa.
Od predsedu BSK Vladimíra
Bajana si v divadle Astorka
Korzo ´90 prevzala diplom
a finančnú odmenu. V. Bajan
pri tejto príležitosti povedal, že
pedagogická činnosť je mimoriadne záslužnou a dôležitou
profesiou. Preto aj takýmto
spôsobom BSK chce poďakovať učiteľom za ich trpezlivosť
a kvalitnú prácu.
Práve vyprevádzala do ulíc tri
skupiny žiakov, dávala pokyny. Je Deň narcisov, do ktorého sa zapojila aj „jej“ škola. Trochu sa zamyslí. „Bola
som ocenením prekvapená.
Pretože už som aj zabudla,
že sa na Deň učiteľov robia
aj takéto návrhy. Veď sú aj iní
pedagógovia, na podobných
postoch, ktorí majú veľa práce a robia si ju zodpovedne,

profesionálne. Potešenie však
neskrývam, ale je to pre mňa
aj zaväzujúce.“ Ako sa dá vydržať toľko rokov v jednej škole? „Dá sa, pritom je to aj moja
materská škola. Keď je práca
rôznorodá a baví človeka, tak
to ide,“ vraví pedagogička,
ktorá prácu s ľuďmi za ťažkú
nepovažuje a vyzdvihuje pedagogický optimizmus. „Keby
jeho nebolo, viacerí by odišli.
Na našom gymnáziu máme
kolektív, v ktorom každý vie,
čo má robiť. Je pre mňa šťastím, že mám okolo seba dobrých ľudí, kvalitných učiteľov.
Možno je dobre, že nemáme kabinety a stretávame sa
v jednej zborovni. Poznáme
sa skrz-naskrz, pomáhame si.
Sme menšia škola, tu sa to dá.
Mám ju rada. Aj keď problémy
sa ani nám nevyhýbajú.“
Text a foto Eva Lauková

Ocenili najlepších pedagógov
Stretávajú sa pri príležitosti
Dňa učiteľov každý rok a vždy
si majú čo povedať, na čo
spomínať. Predstaviteľov seneckých škôl aj tento rok prijal
primátor mesta Karol Kvál, aby
prostredníctvom nich poďakoval aj ostatným pedagógom
za ich záslužnú činnosť, za

vedomosti, ktoré odovzdávajú deťom. Na návrh vedenia
škôl primátor prvý raz ocenil
aj finančne pedagógov škôl,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
Ocenenia si prevzali: Mgr.
Oľga Kráľová, Mgr. Erika

Sevková (obe ZŠ Tajovského), Mgr. Vladimír Chríbik
(ZŠ Mlynská), Mgr. Nora Mériová (ZŠ s VJM A. M. Szencziho), Jaroslav Meliš (ZUŠ
Fándlyho), Judita Szudová
(MŠ Košická) a Eva Martonová (MŠ Kollárova).
(el)
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Mravček Timotej vstúpil do srdiečok
Keď sa vlani narodil Mravček
Timotej, jeho príbeh v knižnej
podobe chytil mnohých. Už
vtedy Senčanka Mária Čechovičová, jeho autorka, avizovala
aj zhudobnenie. Malý detský
muzikál mal pred pár dňami
v Senci premiéru a – veru sa
páčil. Nielen deťom, aj dospelým. Detský súbor Slovač sa
opäť predviedol v plnej paráde.
Objavili sa pozvania na vystúpenia aj z iných miest. „Ja píšem a hudobný skladateľ Marián Čurko robí hudbu. Úžasnú
hudbu. Sme zohratá dvojica,“
vraví Mária, ktorú spolupráca
s deťmi veľmi obohacuje.
Muzikál a CD Mravček Timotej
sú druhým dielkom pani Márie
a Mariána Čurka. Tým prvým
bol vlani uvedený detský muzikál Išlo vajce na vandrovku, ku
knižke, pribudla anglická verzia, ktorú na premiére uviedli
do života. No Slovač chystá
ďalší príbeh z ríše lesných zvierat. Zatiaľ o ňom len toľko, že sa
v ňom pohašteria vrany Adéla
a Madulka s havranom Alfon- Mravček Timotej (David Hartl) si napokon získal srdce Žužulienky (Simona Asztalosová). Závoj Žužu(el) lienke držia Oliver Asztalos a Lucka Matláková.
zom.

Smiech je pre ňu životabudičom
Mária Čechovičová píše rozprávku pre dospelých

Mária Čechovičová

Talent na písanie sa v nej naplno prebudil len pred siedmimi
rokmi. Senčania si ju pamätajú ako majiteľku pekárne. Ako
došlo k takému ojedinelému
zlomu? Vraví: „Akoby to prišlo z neba. Zrazu to zo mňa
začalo plynúť. To nutkanie na

písanie je ťažko opísať, jednoducho existuje. Niekedy sa
v noci zobudím a zapisujem si
myšlienky, verše.“
Píše nielen básne, ale aj texty
rozprávok a piesní, ktoré pretavuje do malých detských
muzikálov. Ba dala sa aj na
písanie trojdielnej rozprávky
pre dospelých Krajina Dobromyseľ. „Je to napínavý príbeh,
možno napínavejší ako Harry
Potter,“ vraví pani Mária (deti
ju volajú babka Mery) a sľubuje prekvapenie.
Do svojho koníčka zapojila aj
svoje dcéry a vnúčence. Každý prispieva svojou troškou.
Mladšia dcéra, stredoškoláčka Zuzka má problémy s očami, a tak jej mama pomáha aj
s učením, je aj prvým kritikom
maminých diel. „Postihnuté
deti úžasne vnímajú slová aj
hudbu, sú vďačné za pekné

texty aj smiech.“ A smiech má
Mária rovnako rada ako písanie. „Každý má problémy, ale
s veselou mysľou sa oveľa lepšie znášajú. Mám rada humor,
pomáha zvládať ťažké situácie.“ Aj preto do svojej tvorby
zatiahla dcéry Julku a Zuzanu,
ako aj Julkine deti Simonu
a Olivera. „Vnúčatá ma prekvapujú. Simonka krásne spieva
a Oliver je hotový komediant
a tanečník. Avšak ťahúňmi
našich malých muzikálov sú
David Hartl a Andrejka Sabová. Hrajú, tancujú, spievajú,
cibria svoju profesionalitu.
Občas sa aj ja „motám“ po
javisku, naše predstavenia
nie sú zošnurované, často improvizujeme. Chceme, aby sa
deti bavili. Tie na javisku, ale aj
v hľadisku.“
Text a foto Eva Lauková

Vrana Madulka, rozprávačka príbehu o mravčekovi (A. Sabová)
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Sutina, betón aj okná

Jarné upratovanie v Senci má
opäť nálepku - problémové.
Rok čo rok sa opakuje situácia, na ktorú si mnohí sťažujú, pretože na ňu doplácajú
– nemajú kde odpad vyhodiť.
Dôvod? Sú obyvatelia, ktorí
z tejto situácie ťažia, zneužívajú ju. Do pristavených kontajnerov hádžu hocičo. Vyhovuje im
jarné upratovanie v čase, keď
niečo búrajú, stavajú. (Žeby si
to načasovali?!) A tak sa v kontajneroch zase objavuje sutina,
veľké kusy betónu, tehly, okenné tabule. Hádzanie hrachu na
stenu je pre tieto akcie už príznačné. Ak si ľudia nedajú povedať, mesto bude musieť svoje
upratovacie snahy prehodnotiť.
(el)

foto Ján Lauko

Parkovanie
krížom-krážom
Problémy s parkovaním v Senci sprevádzajú rôzne anomálie
a prešľapy.
Svoje státie vyriešil jeden zo
šoférov na obrázku tak, že
zaberá tri parkovacie miesta.
Zato ďalší šoféri odstavili svojich tátošov na trávniku.
Niekde sa parkuje doslova krížom-krážom. Však druhí parkovať nemusia...
(el)

Už zase kopú.
Prečo?
Viacerí obyvatelia Senca sa
na redakciu obrátili s otázkou,
prečo sa pred mestským úradom opäť robia rozkopávky.
Dôvod je prozaický.
Už vlani si určite mnohí všimli,
že osvetlenie v tejto časti zrekonštruovaného námestia vypadáva, resp. lampy nesvietia
vôbec. Chyba sa napokon našla – dodávateľ použil nekvalitné
káble, ktoré prepúšťali vodu.
Teraz sa všetky menia. Mesto
zatiaľ pozastavilo uhrádzanie
faktúr vo výške jeden a pol
milióna korún. Peniaze uvoľní,
až keď bude mať k dispozícii
revíznu správu o bezchybnosti prác a osvetlenie bude plne
funkčné.
(el)
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Keď pocit z koncertu je neopísateľný

Lucia Pošvancová

„Vynikajúce výkony,“ stručne
zhodnotil komorný koncert
v koncertnej sále ZUŠ na
Fándlyho ul. v Senci jej riaditeľ Mgr. art. Gabriel Škriečka.
Bývalé absolventky tejto školy, dnes študentky v zahraničí, ako aj učiteľ ZUŠ predviedli
náročný program, ktorý nadchol prítomných. Na klavíri
ich sprevádzala Mgr. art. Ilona
Takácsová a rovnako nešetrila
slovami chvály.
Lucia Pošvancová je poslucháčkou Univerzity vo Viedni
(hra na flautu). Vedie ju prof.
Raphael Leone, viedenský

Galantskí
umelci inšpirujú
Výstavy výtvarných diel či fotografií v Mestskom kultúrnom
stredisku v Senci si našli svojich skalných. Výstavné priestory sú už obsadené do konca roka. Predstavil sa v nich
aj Klub výtvarníkov Galantská
paleta a Fotoklub Galanta.
Riaditeľka Galantského osvetového strediska Mgr. Margita
Knappová priblížila ich tvorbu
a ponúkla Sencu spoluprácu.
Tradícia galantských klubov,
ktoré vystavujú aj v zahraničí,
je už dlhoročná a inšpiruje aj
Senec, kde sa ráta so založením podobných klubov.
(el)

Martin Koštál

symfonik. Je v polovici štúdia
a ako sama vraví, zvuk flauty ju
fascinuje. Predtým šesť rokov
navštevovala konzervatórium.
Výrazný vzťah k flaute získala práve na ZUŠ, kde ju učil G.
Škriečka. „Pocit z dnešného
koncertu je neopísateľný, hudba
je pre mňa droga. Umelec, ktorý
nekoncertuje, je ako futbalista
bez nohy. Cvičiť nestačí,“ vraví
Lucia, ktorá denne cvičí asi štyri
hodiny a priznáva, že tréma je
posúva vpred. „Nie som z hudobnej rodiny. ZUŠ mi pomohla
pri výbere štúdia, dostala som
tu výborné základy, otvorila mi
obzor.“

Michaela Škriečková

Michaela Škriečková, poslucháčka Univerzity Graz (violončelo). V júni končí bakalárske
štúdium, ale pokračuje ďalej.
Obaja rodičia učia na ZUŠ a tak
má kritikov priamo v rodine. „Ich
názory samozrejme beriem, vedia mi poradiť. A či mi chýbajú?
Určite, predovšetkým začiatky
v Grazi, kým som sa adaptovala, boli ťažké. No naučila som
sa postarať sa o seba sama, aj
to je dôležité. Sme však často
v telefonickom kontakte.“ Prečo
si zvolila práve hru na violončelo? „Učarovala mi farba tónu,
má veľa polôh. Je to akýsi stred
medzi husľami a kontrabasom.

Ako dieťa som krátko hrala aj na
husle.“
Martin Koštál (učiteľ hry na klavír na ZUŠ, študuje na VŠMU
v Bratislave) je veľmi rád, že sa
dostal učiť do Senca. Smeje
sa, keď vraví: „Je to veľmi akčná ZUŠ, stále sa tu niečo deje,
človek sa veru nemá kedy nudiť.
Odborne rastiem aj tým, že pomáham deťom. Vychovávame si
publikum.“ Baví ho skôr komorná hudba a bez hudby si život
nevie predstaviť. Objavil však aj
čaro detí a učiteľovania.
Text a foto Eva Lauková

Absolútna špička
v Senci
Koncert blues-jazzovej speváčky Zuzany Suchánkovej
a Acoustic Soul sa uskutoční
v Centre záujmovo-umeleckej činnosti v MsKS v Senci
25. apríla (piatok) o 20. hod.
Pozývame všetkých nadšencov blues, soulu, jazzu a spirituálov na vynikajúci koncert
poprednej slovenskej speváčky a gitaristu Mira Záhradníka
v programe: Acoustic Soul. Zuzana Suchánková je speváčka dávajúca do prejavu svoju
dušu. Na slovenskej hudobnej
scéne patrí v týchto žánroch
k absolútnej špičke.
(r)
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Ne und meg követni
Ne und meg követni vezércsillagod!
bár lehet sok a gát, de ő a szent cél,
viharok örvénye, vad szelek foga
és gonoszság mélye, ha támad vadul,
és vad felleg borít egykor kék eget,
és bánat ölni kész igazak szívét,
s ha még tombol a tél jéghadserege
és fényes nap sehol!? hisz még várni
kell?!
így álom még a lét, nem kelt a hajnal?!
kínzó kalodában vonaglik szívünk,
de edz a szenvedés! álljuk a sarat!
tobzódó kéjöröm röhög csak rajta!?
könnycseppek, vércseppek hívják a napot,
általuk, érettünk születik a jobb!
a gazos vadugart szívünk felszántja,
termő lesz és áldott, éltető jövőnk,
mert túl minden rosszon ezer seb heged!
pattan a hit rügye,s reménycsillagunk
délcegen elvezet hova mennünk kell!
s igaz embereknek, örök hona lesz!
csak tenni, bízni kell, ezt tanítja ő,
hű vezércsillagunk, szép, tiszta hitünk
így nem fakul a fény, szemünk nyitva lesz,
a fény, mint orvosunk gyógyít a kórból!
én mondom és újfennt: ne und követni,
mert sötét éjünket szent napként váltja
ő- vezércsillagunk, töretlen HITÜNK!
Mgr. Katona Roland

Prvenstvo pre Senčanku
Spojená škola s vyučovacím jazykom
maďarským v Senci hostila krajské kolo
súťaže Poznaj slovenskú reč. V kategórii
stredoškolákov prvenstvo získala Senčanka z Gymnázia A. M. Szencziho Beáta
Bognárová a postúpila do celoslovenského finále.
Az Ismerd meg a szlovák nyelvet elnevezésű verseny kerületi fordulóját a Szenczi
M. A. Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
és Vállalkozói Szakközépiskola szervezte
meg. A középiskolás diákok kategóriájának kerületi győztese a szenci gimnázium
harmadikos tanulója, Bognár Beáta lett,
aki ezzel bejutott az udvardi országos dön(susla)
tőbe.

Senčania pri soche Sándora Petőfiho v Bratislave

Spomínali na revolúciu
Za krásneho jarného počasia sa 15. marca zišlo takmer päťsto ľudí v Botanickej
záhrade v Bratislave pri soche Sándora
Petőfiho, aby dôstojne spomínali na 160.
výročie začatia revolúcie a národnooslobodzovacieho boja v rokoch 1848-1849.
Slávnostným rečníkom podujatia bol Géza
Jeszenszky, bývalý minister zahraničných

vecí Maďarskej republiky. V rámci kultúrneho programu vystúpil Miešaný zbor Híd,
Zbor Francza Liszta z Viedne, Attila Zsapka so svojou hudobnou produkciou, recitoval Tamás Gál a spievala Szilvia Kiss.
O dopravu autobusom sa postarala Základná organizácia Csemadoku v Senci.

A forradalomra emlékeztünk
A Medikuskertben álló Petőfi-szobornál
közel ötszáz fős tömeg emlékezett meg az
1848/49-es szabadságharc 160. évfordulójáról. Az ünnepi szónoklatot Jeszenszky
Géza, volt magyar külügyminiszter tartotta.. A megemlékezésen fellépett a somorjai Híd Vegyes Kar Hecht Anna vezetésével, a bécsi Liszt Ferenc Kórus Simon
Márta vezetésével, verset mondott Gál

Ismét ott voltunk Budapesten
Az idén - immár hagyományosan – is részt vettek a Szenczi
Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Vállalkozói
Szakközépiskola diákjai a Kós Károly Nemzetközi Vetélkedőn
Budapesten, egyedüliként Szlovákiából. A verseny napján, március 12-én (szerdán) utaztunk – és másnap már jöttünk is haza.
14 csapat indult a versenyen. Az idei vetélkedő témája Kós Károly erdélyi polihisztor könyvművészeti, politikai, valamint egyetemességi tevékenysége volt. Eredményesen szerepeltünk,
70 százalékot értünk el a kiegyenlített mezőnyben. A győztes
eredménye 86 százalék volt. A Kós Károly Kollégiumban ezúttal
is sok szeretettel fogadtak – és már előre jelezték, hogy jövőre
is szívesen látnak.

Tamás, énekelt Kiss Szilvia, zenei kíséret
Zsapka Attila volt.
Ezen a jeles nemzeti ünnepen a Petőfi-szobor hagyományosan a helyi és környékbeli magyarok zarándokhelye. Mint minden
évben a Szenc-i magyarok is részt vettek
ezen az emlékünnepségen. Az autóbuszt
a Szenci Csemadok Alapszervezet biztosította.
(je)

Žiaci spojenej školy
opäť súťažili v Budapešti
Žiaci Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Senci
sa už tradične zúčastnili na medzinárodnej súťaži Károlya Kósa
v Budapešti. Tematické okruhy sa týkali jeho politickej aj vydavateľskej činnosti. V tomto roku opäť cestovali do hlavného mesta Maďarska so štvorčlenným tímom.
Žiaci dosiahli v odpovediach na otázky a v teste veľmi pekný výsledok - 70 percent. Súťaž bola naozaj vyrovnaná, veď víťaz mal
86-percentnú úspešnosť. Seneckých žiakov zároveň pozvali aj
na nasledujúci ročník súťaže.
Mgr. Susla Béla
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Obvodné kolá
olympiád a súťaží
Obvodné kolo 55. ročníka súťaže Európa v škole sa uskutočnilo na ZŠ J. G. Tajovského
v Senci. V troch kategóriách
22. februára vyhodnotili 75
výtvarných prác a 6. marca
rovnako v troch kategóriách 15
literárnych prác. Výsledky seneckých žiakov:

Úspešní olympionici a ich hobby
Seneckí žiaci dosahujú pekné
umiestenia aj na oblastných či
krajských olympiádach. Niektorí nemajú problém zúčastniť sa
aj na viacerých a zvládajú ich
s obdivuhodnou istotou.

Matej Molnár
zo ZŠ Tajovského (9. B)
má rád matematiku,
fyziVýtvarné práce - 1. kategóku aj chémiu
ria: 1. Patrik Vaverka (ZŠ Mlyna pustil sa do
ská), 2. Terézia Čerešňová (ZŠ olympiád. Dokázal, že je naTajovského), 2. kategória: 1. ozaj dobrý, veď v rámci kraja
Ivan Semančák (ZŠ Mlynská), sa umiestnil na prvom mies2. Daniela Brnová (ZŠ Tajov- te v matematike aj vo fyzike,
ského), 3. Adam Poláček (ZŠ v chémii skončil tretí. Má logicMlynská),
ké myslenie, už od tretej triedy

Multimediálny projekt: Roland Csasny (ZŠ Tajovského), 3. kategória: 2. Tomáš
Chalasz, 3. Žofia Nádaždyová
(obaja ZŠ Tajovského)
Multimediálny projekt: Oliver
Filus (ZŠ Tajovského)

sa zúčastňuje na Pytagoriáde.
Nazýva to „prirodzenou danosťou“. „Z matematiky ma viac bavia výpočty, ale aj geometria. Tá
je o predstavivosti,“ vysvetľuje.
Miroslava
Čerňanová
(ZŠ Tajovského, 8. B) sa
na
krajskej
biologickej
olympiáde
umiestnila na treťom mieste.
Odmalička ju ťahá poznávať
predovšetkým ľudské telo, rastliny a živočíchy. Doma má aspoň zajaca. Na olympiáde bola
tento rok prvý raz. „Trému som
mala veľkú, ale prekonala som

Hodnotili aj originalitu

Literárne práce - 1. kategória: 1. Jakub Drinka, 2. Martin
Senný (obaja ZŠ Mlynská), 3.
Terézia Čerešňová (ZŠ Tajovského), 2. kategória: 1. Magdaléna Kráľová, 2. Dominika
Csoboková (obe ZŠ Tajovského), 3. kategória: 1. Ágnes
Agócsová, 2. Nikola Lépesová
(obe ZŠ Tajovského), 3. MichaIvan Fendek (Dalkia Senec) a Sylvia Balážová (Dalkia Bratislava)
ela Wodzinská (ZŠ Mlynská)
(MŠÚ)

s postupujúcimi prácami seneckých žiačok.

ju.“ Bude lekárkou, ako jej rodičia? Vraví: „To sa ešte uvidí.“
Igor
Orság
(ZŠ Mlynská,
9. A) je dobrý
v geografii. Na
krajskej súťaži
bol prvý raz a
skončil druhý.
Odmalička
študuje atlasy, má rád cestopisy. Je to jeho koníček.„Bol
som prekvapený umiestením,
podľa mňa to nebolo náročné,“
zľahčuje. V budúcnosti by rád
cestoval, chcel by navštíviť Tichomorie, Áziu. „Láka ma, ísť
čo najďalej od civilizácie.“

Text a foto Eva Lauková

Osemnásť prác žiakov troch
seneckých základných škôl,
kategória od ôsmich do jedenástich rokov, splnilo kritéria a
dostalo sa do 5. ročníka súťaže Mestá okolo sveta. Sedemčlenná porota z nich vybrala
dve, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Zo Senca postúpili: Tamara Hudáková (ZŠ
Mlynská, 4. A), Mária Gráčiková (ZŠ Tajovského, 4. B). Súťaž
je zameraná na výchovu detí
k trvalo udržateľnému rozvoju. Na Slovensku ju organizujú spoločnosti VEOLIA VODA
a Dalkia.
(el)

Prvá hip-hop párty
Mladí Senčania zažili v kultúrnom dome prvú hip-hop párty,
viedol ju tanečník Ferdo (Ferdinand Kováč). Ako uviedla vedúca ZUČ Mgr. Beáta Blaščáková, „budeme pozývať takéto
skupiny, položili sme základy.
Je to štýl, ktorý v súčasnosti
medzi mladými letí a zasahuje
všetky vekové skupiny. Už to
nie je iba umenie ulice.“ Všetky
lístky na túto párty boli vypredané a mladých treba pochváliť, že sa správali vzorne. Chýbalo im trochu viac smelosti do
tanca, ale – snáď nabudúce.
Možnosť prejaviť sa dostali
aj reperi. „Plánujeme robiť aj
kurzy týchto štýlov,“ dodala B.
Blaščáková.
(el)
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Turnaj prípraviek vyhral SFM Senec

Senčan Jarko Antalič (9) začal sezónu na stupni víťazov.
Na medzinárodných majstrovstvách SR v Maďarsku skončil
za domácimi pretekármi v konkurencii 31 jazdcov tretí, medzi
Slovákmi obsadil prvú priečku.
Jeho motorka ho poslúchala,
aj keď trať bola po daždi ťažká.
Darilo sa mu aj na Malokarpatskom pohári, kde v prvom kole
v Stupave skončil druhý. (el)

Blahoželáme
Milý Vladko Chríbik!
Len to najkrajšie, čo život môže
dať, chceme Ti pri Tvojom 60ročnom jubileu zaželať. Nech
slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti
chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú
náplňou ďalších rokov Tvojho
života. Všetko najlepšie Ti praje komisia športu.

Nitru zdolali Senčania 2:1. O dramatické momenty pred brankárom hostí nebola núdza.

Prvý ročník medzinárodného turnaja prípraviek YOPUR
CUP 2008 vyhrali po dobrých
výkonoch futbalisti ŠK SFM
Senec. Na turnaji, ktorý sa
konal v Novej Dedinke, sa zúčastnilo osem celkov zo Slovenska (FC Nitra, FK Slovan
Levice, Venglošova futbalová

akadémia Bratislava), ČR (ŠK
Sigma Olomouc, FC Tescoma
Zlín) a Maďarska (Dalnoki akadémia, Eto Györ). Aj keď počasie turnaju nežičilo a mraky
podchvíľou strašili, atmosféra
bola výborná. Znásobovali ju
výkonmi aj výsledkami mladí
futbalisti SFM Senec a zaslú-

žene zvíťazili. Nechali za sebou aj chlapcov z Venglošovej
futbalovej akadémie, ako aj
mužstvá z ďalších zvučných
klubov.)
1.SFM Senec, 2. FC Tescoma
Zlín, 3. FK Slovan Levice, najlepším hráčom turnaja sa stal
Mário Sidó (SFM Senec)
Text a foto Eva Lauková

Gymnastický štvorboj v réžii
ZŠ Tajovského
Telocvičňu ZŠ Tajovského zaplnili gymnastky a gymnasti
základných škôl. Niektorí už
mali skúsenosti, iní prišli po
prvý raz. Na obvodnom kole
gymnastického
štvorboja
(preskok, akrobacia, hrazda,
lavička) najlepšie výsledky
dosiahli žiaci ZŠ Tajovského
Senec. Výsledky: Kategória
A – dievčatá: 1. ZŠ Tajovského Senec (578 b.), 2. ZŠ Kráľová pri Senci (510), 3. ZŠ s VJM

Volejbalové hody stredných škôl
Víťazom 7. ročníka v mix volejbale zamestnancov stredných škôl
okresu Senec o Putovný pohár primátora mesta Senec sa stalo
družstvo UMIC Bratislava pred Spojenou školou Ivanka pri Dunaji a Združenou strednou školou Senec (na obr.).
(el)

Tomášov (485), chlapci: 1. ZŠ
Tajovského (530,8), 2. ZŠ Kráľová pri Senci (480,4), 3. ZŠ
s VJM Tomášov (464)
Kategória B – dievčatá: 1. ZŠ
Tajovského (599), 2. ZŠ Kráľová pri Senci (497), 3. ZŠ s VJM
Tomášov, chlapci: 1. ZŠ Kráľová pri Senci
Kategória C – dievčatá: 1.
ZŠ Tajovského, chlapci: 1. ZŠ
s VJM Tomášov
(r)
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Lucia vybojovala dve prvenstvá
Jubilejný ročník Seneckej ruky so slovenským medailovým triumfom
Samé superlatívy vyplynuli
z jubilejného 15. ročníka medzinárodnej súťaže v pretláčaní Senecká ruka. Zúčastnilo sa na nej pätnásť krajín
a rekordný počet súťažiacich
(171), z nich 69 zo zahraničia. Súťaž sa prvý raz otvorila aj pre juniorov, čím sa ešte
viac zatraktívnila.
Konkurencia bola opäť výborná, prišli aj traja majstri sveta.
Najlepšou seneckou pretláčačkou sa stala Lucia Debnárová. Vo finále suverénne
zvíťazila ľavou aj pravou rukou. „Lucia už patrí do svetovej špičky, športovo vyzrela
a očakávam, že onedlho sa
zaradí medzi tri najlepšie,“ komentuje jej úspech prezident
Slovenskej asociácie pretláčania rukou Milan Čapla. Veľkú
radosť z úspechu mal aj Luciin
otec, ktorý sa o ňu stará po
každej stránke. Vraví, že nemá
s kým trénovať, medzi ženami
prakticky nenachádza konkurenciu. Vpred ju preto posúvajú aj tréningy so silnejšími
mužmi.
Lucia v máji maturuje a chystá
sa do Ameriky. Dostala pozvanie na medzinárodnú súťaž Arnold Classic v Las Vegas.
Dve bronzové medaily získal
aj ďalší Senčan Peter Chladný
v kategórii do 85 kg, ktorý už
patrí medzi opory AWK Senec.
Tesne pred medailovými bránami na štvrtých priečkach
zostal Rastislav Málek a Gejza
Rigo.
Slovenskí armwrestleri získali

Lucia Debnárová (vľavo), nedala súperkám šancu. Majú už pred ňou rešpekt.

aj najviac medailí, ženy 2-2-3 a
muži 10-7-10. „Takú žatvu sme
ešte nikdy nemali,“ spokojne
konštatuje M. Čapla, ktorého
teší, že súťaž už pravidelne
zaznamenáva aj spoločenský
úspech. Veľký podiel na tom
má aj jeho syn Marián.
Výbornú formu potvrdil Ján
Germánus z AWK Revúca
(prvenstvá oboma rukami),
ktorý je s jedenástimi zlatými
medailami
najúspešnejším
pretekárom v histórii majstrovstiev sveta. Po ťažkom zranení
sa postupne vracia do zlatej
formy, ruku už zaťažuje naplno. Dobrú formu víťazstvami
potvrdili aj ďalší reprezentanti
Radoslav Dobrovič a Ján Vojenčák (obaja B. Štiavnica),
Ľubomír Jagnešák (Rabča),
Roman Šofranko (ATU Košice), Rastislav Tomaga a Jozef
Stredanský (obaja Žarnovica).
Text a foto Eva Lauková

Milan Čapla v národnom oblečení hodnostárov z Uzbekistanu,
ktoré dostal ako dar.

„Faux passe“ sa nekonalo
Ďakujem vedeniu mesta Senec
za to, že môžeme každý rok
oceniť najúspešnejších športovcov mesta. Ďakujem pánu riaditeľovi a kompetentným pracovníkom kultúrneho domu za to,
že pripravili krásny sprievodný
kultúrny program pri udeľovaní
cien úspešných športovcom.
Tiež ďakujem športovej komisií

za to, že rozhodla profesionálne
so všetkou úctou, po preštudovaní zaslaných podkladov
o najúspešnejších športovcoch
roka 2007.
V meste Senec máme veľkú rodinu športovcov, ktorá sa stále
rozrastá, vďaka ktorej môžeme
vybrať a oceniť už aj nové športové kluby a jednotlivcov. Je veľ-

mi dobré , že sa títo noví športovci zviditeľňujú na domácej aj
Európskej pôde a robia radosť
občanom nášho mesta.
Dovolím si tvrdiť, že v tomto prípade sa žiadne „ faux passe“
nekonalo a slová kritiky sú neopodstatnené.

Tenisová škola
Return

Škola pod vedením Mgr. Roberta Princa organizuje prípravky
s výučbou tenisu pre deti od 6
rokov, organizuje kurzy pre dospelých a turnaje, vedie a riadi
tréningovú prípravu. R. Princ
je diplomovaný tenisový tréner
Roman Voško, s ukončeným štúdiom na FTVŠ
predseda komisie športu UK v Bratislave, špecializácia te(Ohlas na poznámku z minulého čísla Senčana, v ktorom sme kritizovali, že medzi najúspeš- nis, v minulosti bol výkonnostný
nejšie športové kluby mesta sa nedostal klub armwrestlerov, jediný majstrer Slovenska v rámci hráč. Info: 0918 411 830, e-mail:
roboprinc@gmail.com
Senca.)
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Hlavičkovať sa učil na piesku
(dokončenie zo str. 1)

Ako sa vám páči na Slovensku?
-Je tu lepšie, ako v Česku. Aj
manželka to môže potvrdiť, hoci
sme tu len mesiac. Ľudia sú
zhovorčivejší, otvorenejší, majú
zmysel pre humor... Všetci - aj
hráči sa so mnou snažia hovoriť
anglicky.
Po pôsobení v Rusku ste ešte
raz zamierili do Brazílie a odtiaľ do českej Gambrinus ligy.
Ako sa to upieklo?
-Brazílsky spoluhráč Melinho,
ktorý pôsobí v Olomouci, na
mňa upozornil.
Tiež ste tam dlho nevydržali...
-(Smiech) Zlanárila ma Slavia.
Viete, futbalisti nemajú veľa
času, tak desať-pätnásť rokov,
aby zarobili nejaké peniaze. Aj
preto som ponuku prijal, bola
zaujímavá.
Keď ste odchádzali zo Slavie
do Senca, mnohí fanúšikovia
za vami smútili. Vraj ste mali
málo času na to, aby ste sa
herne prejavili...
-Je pravda, že v Slavii je veľa
dobrých hráčov. Tréner Jarolím
je veľmi inteligentný, futbalová
osobnosť, ale ako s človekom
sme si nesadli. Keď som prišiel,
hral som tri zápasy v kuse, vtedy hráč môže ukázať, čo v ňom
je. No ku koncu som hrával iba
15-20 minút a to bolo zle. Vo
futbale je to však bežné. Vyzretejší to berú profesionálne, nie
osobne.
Aj seneckí fanúšikovia postrehli, že ste dobrý v hlavičkových súbojoch. Čím to je?
-Keď som bol malý, otec ma učil
hlavičkovať. Zhruba od ôsmich
do jedenástich rokov som špeciálne trénoval. Zavesil na strom
loptu, podsypal pod strom piesok a musel som skákať, hlavičkovať. Aj stokrát som skákal,
nemal som to rád. Teraz som za
to vďačný.
Možno to tréner Valovič v tréningu vyskúša...
-(Smiech) Hráči by asi neboli
nadšení.
Aká je ešte vaša silná stránka?
-Bojovnosť. Vychutnávam si súboj o každú loptu.
Kondične ste ako na tom?
-Niečo má človek dané, niečo
natrénované. Ale najdôležitejšia
je psychická pripravenosť, ktorá

Gaucho v plnom nasadení v zápase so Žilinou

v príprave na zápas predstavuje
50-60 percent úspechu. No futbal je kolektívna hra a namotivovaný musí byť celý tím.
Ako riešite nedorozumenia
s trénerom?
-Počas kariéry som mal dosť
problémov s trénermi, predovšetkým v Rusku a Bulharsku.
Bol som však mladý, nesprával
som sa vždy profesionálne. Teraz mám za sebou desať rokov
skúseností v Európe, pristupujem k tomu inak. Keď mi tréner
niečo hovorí, snažím sa pozorne počúvať, riešiť to s chladnou
hlavou.
Z akých zásad nezvyknete
ustupovať?
-Najdôležitejšia je komunikácia
v každej situácii. Je to základ
riešenia problémov. V opačnom
prípade ma to zabíja. V tomto je
tréner Jozef Valovič veľmi pozitívny. Vie povedať, čo hráč robí

foto Šport

dobre, čo môže urobiť lepšie.
Takýto prístup ma motivuje, vtedy dávam zo seba viac ako sto
percent. Veľmi pozitívne na mňa
pôsobí aj tréner Braňo Kriška.
Neboli ste šokovaný, keď vám
oznámili, že idete do Senca?
-Bolo to veľmi rýchle. V sobotu
mi zavolali, že v pondelok idem
na Slovensko. Vraj je tam tím,
ktorý má nových majiteľov a je
tam zaujímavá situácia. Nepovedali mi ani názov klubu. Keď
som zistil, o aký klub ide, pozrel som sa na internet a vidím
- je na chvoste tabuľky. Stvrdol
som. No - potreboval som nový
impulz (smiech). V Senci prišiel
za mnou tréner Kriška a vraví:
Viem, že si hral vo veľkých dobrých tímoch, Ligu šampiónov.
Je to na tri mesiace, skús na to
zabudnúť a začni znova.
Ako vás prijali hráči?
-Super, v Senci je výborná at-

Gauchova vizitka
Vlastným menom: Roberio Marcio Botelho • Miesto a dátum narodenia: Assis Chateaubriand, 28. september 1979 • Rodinný stav:
ženatý, manželka Karin, syn Ruan Gabriel (3) • Výška/hmotnosť:
184/76 • Ak môže, dá si: červené víno (radšej sladšie), pivo • Obľúbené jedlo: hovädzí stejk (mäso musí byť), cestoviny, zeleninové
šaláty • Pôsobiská: Matzobara (mládežnícke kategórie, Braz.), Juventus Sao Paulo (jun., Braz.), 1996/97 – 1998/99). Real Mallorka
B (Šp., II. liga, 1999/2000), Levski Sofia (Bulh., I. liga, 2000/2001),
Krídla Sovietov Samara (Rus., I. liga, 2002/2003), Internacional Porto Alegre (Braz., I. liga, 2003/2004), Uniao Barbarense (Braz.., II.
liga, 2004/2005), Sigma Olomouc (ČR - I. liga, 2005/2006), Slavia
Praha (ČR - I. liga, 2006/2007), FC Senec

mosféra, skvelá partia.
Ale vraj za všetko musíte
platiť, za každý článok v novinách, fotografie, články na
internete...
-(Smiech) To hej. A ešte vždy si
niečo vymyslia. Keď som zaplatil za článok a fotografie v Športe, vrátili sa – vraj sú to farebné
fotky, to bude drahšie!
Čo vraví manželka na vaše
večné sťahovanie?
-Bývame spolu päť rokov. Nemá
to ľahké. Aj ona si hľadá uplatnenie, má pedagogické vzdelanie. V Prahe konečne začala
robiť a – išli sme do Senca... Už
som si myslel, že z Brazílie pôjdem do Európy sám, napokon
súhlasila.
Prezývajú vás Gaucho. Prečo?
-Každý, kto sa narodí na juhu
okolo Rio Grande, tak je gaučo.
Každá oblasť nazýva svojich
kovbojov inak. A veru ma tak už
oslovil aj môj trojročný syn Ruan
Gabriel, počul to od iných.
Akým jazykom hovorí?
-Portugalsky a anglicky, po
slovensky vie narátať do desať.
Keby tu zostal dlhšie...
Už sa o vás rozchýrilo, že
ste veľký rybár. Aj v Senci sú
možnosti...
-(Smiech). To by stálo aj za kontrakt! Chytal som ryby aj v Prahe, doma v Brazílii, kde žijeme
v okolí Amazonky, rybárčim
často. Trávim tam celé dni.
Brazília je aj krajinou karnevalu a samby. Viete ju tancovať?
-Viem.
Ak strelíte v Corgoň lige ďalší
– v poradí tretí gól – zatancujete?
(Smiech) Skúsim to. No spoluhráči sú rýchli, hneď ma chytia.
FC Senec čaká doma Trnavu.
Viete, že má „divokých“ fanúšikov?
-Ale to je super, mám rád takú
atmosféru, to je futbal. Nepáči
sa mi, keď hráme pred pár ľuďmi, keď je ticho.
Aké možnosti sa pre vás črtajú po skončení hosťovania
v Senci?
-Slavia ma zrejme chce predať.
Bude hľadať tímy, ktoré by mali
o mňa záujem.
Takže teoreticky – v hre je aj
Senec?
-Prečo nie, keď sa dohodnú...
Text a foto Eva Lauková
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Matúš Fülöp, Linda Matláková, Gréta Masárová,
Tomáš Podobník, Alan Pučík, Emma Bodová,
Mia Kubačková, Domink Molnár, Adam Samuel
Sečkár, David Hakobian, Tamara Augustinová,
Pravoslav Michalka, Richard Nagy, Nina Klasová, Oliver Pomšahár, Veronika Oravcová, Tímea
Margitfalvi, Viktória Deszkásová

Manželstvo uzatvorili
Michal Kocka - Lenka Súsedková, Ladislav Juríček - Mária Balázsová, Pavol Koleno - Katka
Pavelková

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Anna Fünstenzellerová (60), Emília Jánošová
(60), Margita Galbavá (65), Terézia Heribanová
(65), Klára Šimková (70), Helena Šeböková (70),
Ing. Ján Tkáč (70), Elena Ingeliová (75), Ing. Martin Kuruc (75)

Klub dôchodcov
Zita Bordácsová (80), Anna Filová (75), Helena
Šeböková (70), Klára Šimková (70), Ján Sipeky
(70), Margita Galbavá (65), Alžbeta Horinová
(65), Mária Peričková (65), Anna Fürstenzellerová (60), Mária Galambos (60), Emília Jánošová
(60)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Zbyněk Dudáš (60), Július Petrovič (60), Valéria

Program na apríl
KINO MIER SENEC
Začiatok predstavení o 18. h
18. piatok
HONBA ZA POKLADOM: KNIHA TAJOMSTIEV
Pokračovanie úspešného thrilleru honba za pokladom templárov od producenta Pirátov Karibiku. USA, nevhodné do 12 rokov, 125 min.
Vstupné: 65 Sk
19. sobota MEDVÍDEK
Komédia od tvorcov Pupenda tentoraz o svete,
v ktorom je ženský princíp silnejší ako mužský...
ČR, nevhodné do 12 rokov, 98 min.
Vstupné: 60 Sk
21. pondelok P.S. MILUJEM ŤA
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť.
USA, nevhodné do 12 rokov, 126 min.
Vstupné: 60 Sk
22. utorok
TÁTO KRAJINA NIE JE PRE STARÝCH
Žiadna úniková cesta nie je nebezpečná.
USA, nevhodné do 15 rokov, 122 min.
Vstupné: 65 Sk

Meszárošová (65), Terézia Bacigálová (65)

Navždy nás opustili
Magdaléna Rajcsányiová (1925), Ladislav Nagy
(1912), Štefan Molnár (1953), Magdaléna Meszárosová (1933), Stanislav Petruška (1956), Ján
Vaňatka (1922)

„Keményen viselted fájdalmas terhedet, amikor
eljött a vég elmentél csendesen“
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, ismerösnek, aki 2008
február 13 – án elbúcsúzott drága halottunkal
Zelenicky Gáboral. Köszonjuk a virágot és vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekeztek enyhíteni fájdalmunkat – Gyászoló család.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary dňa
13. februára pri poslednej rozlúčke s naším drahým zosnulým Gabrielom Zelenickým, ktorý
nás opustil po ťažkej chorobe. Smútiaca rodina.
Dňa 14. apríla uplynul rok, čo
nás navždy opustila drahá
Helena Hegyiová. S láskou na
ňu spomína manžel, syn a dcéra
s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku. Manžel Štefan Hegyi
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s naším
drahým manželom, otcom, bratom, svokrom a starým otcom
Viliamom Horváthom, ktorý nás
navždy opustil 28. februára vo veku 58 rokov.
24., 25. štvrtok - piatok ZAČAROVANÍ
Originálna romantická komédia, ktorá v sebe
spája prvky fantasy s atraktívnym dejom, hudbou, animáciou a živými hercami.
USA, nevhodné do 12 rokov
Vstupné: 70 Sk
26., 27. sobota - nedeľa
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Komédia o moravskej dedinke, kde sa každý rok
chystajú oslavy Napoleonových vojen. Hrajú:
B. Polívka, Z. Adamovská a ďalší.
ČR, nevhodné do 12 rokov, 100 min.
Vstupné: 60 Sk
28., 29. pondelok - utorok
SÚKROMNÁ VOJNA PÁNA WILSONA
Pád sovietskeho impéria mal na svedomí jediný
človek. Hrajú: T. Hanks a J. Roberts.
USA, nevhodné do 15 rokov, 102 min.
Vstupné: 65 Sk
Detské a mládežnícke filmové predstavenia:
20. nedeľa o 15.30 hod.
ASTERIX A VIKINGOVIA
Animovaný príbeh so známymi postavami.
FR, nevhodné do 8 rokov, čes. dabing, 85 min.
Vstupné: 50 Sk

Smútiaca rodina.
Köszönetet nyilvánítunk minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik elkísérték utolsó útjára
drága férjet, apát, testvért, apóst, nagyapát Horváth Vilmost, aki életének 58. évében eltávozott
körünkből. Köszönet az őszinte részvétnyilvánításért és a virágcsokrokért. Gyászoló család.
Dňa 6. apríla sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia, kedy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko Vojtech
Petrovič. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
synovia a dcéra s rodinami.
Dňa 29. apríla uplynie rok, kedy
nás vo veku 72 rokov navždy
opustil manžel, otec a dedko
Štefan Piroška. S láskou naňho
spomínajú manželka, synovia
Štefan, Jozef, dcéra Melinda, nevesty a vnúčatá.
Nedožitých 80 rokov Márie
Poórovej si pripomíname 26.
apríla a 8. mája jej siedme výročie úmrtia. Spomínajú dcéry
s rodinami.
Dňa 9. mája uplynie rok od náhleho tragického úmrtia nášho
milovaného syna a brata Mariana Sládečka vo veku 29 rokov.
S láskou spomínajú rodičia
a sestra. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
27. nedeľa o 15.30 hod.
ZLATÝ KOMPAS
Veľkolepý fantasy príbeh v alternatívnom svete.
V hlavnej úlohe N. Kidman.
Vstupné: 60 Sk
Kultúrne podujatia:
16-17. 4.
Stretnutie s malou Táliou
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
16. 4. O 18. HOD.
Beseda - FENG SHUI s Magdou Juríčkovou
20. 4. o 19. hod.
„Randevú s humorom“
Účinkujú: Magda Paveleková, Karol Polák st.,
Rasťo Piško
vstupné: 210 Sk
23. 4. o 17.30 hod.
Absolventský koncert ZUŠ Senec
Pripravujeme filmové predstavenie:
1.,2., 3., 4. mája WINX CLUB
Cesta do strateného kráľovstva, anim. rozprávka
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