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Zápis do škôlky
sprevádzajú obavy
Riaditeľky piatich seneckých
materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto, s obavou očakávajú zápis budúcich
škôlkarov. Kapacitné možnosti
a limity počtu detí negatívne zasahujú do ich možností. Všetko
sa však vykryštalizuje po zápisoch. S otázkami, aká je situácia v škôlkach, sa na redakciu obracajú aj rodičia. Opýtali
sme sa riaditeliek, aké majú na
umiestenie detí možnosti.
(pokračovanie na str. 7)

Zimné plávanie
ozdobí ľadový muž
Druhý ročník medzinárodných
majstrovstiev Slovenska v zimnom plávaní, ktorý sa uskutoční
27. a 28. februára na severe Slnečných jazier pri hoteli Tartus,
ozdobia aj Ladislav Pečenka
a Ivan Gazdík. Intenzívne sa
pripravujú na preplávanie kanála La Manche v lete tohto roku.
Budúce prváčky Základnej školy na Tajovského ulici Tamarka Časná (vľavo) a Lucka Bottlíková sa zjavne
Príde aj Tibor Birčák, ľadový
na školu tešia. Pri zápise patrili k najšikovnejším. Jedna bola vážnejšia, druhá sa usmievala. Pobavila aj
(pokračovanie na str. 13)
muž.
učiteľky. (viac na str. 11)
foto Eva Lauková

Ideme voliť prezidenta
Voľby prezidenta Slovenskej
republiky sa konajú v sobotu
21. marca od 7. do 22. hodiny. Ak ani jeden z kandidátov
nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených
voličov, druhé kolo volieb sa
uskutoční v sobotu 4. apríla
v rovnakom čase. Oprávnený
volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti, požiada pred voľbami na mestskom
úrade (oddelenie evidencie
obyvateľstva), resp. telefonicky (02/40259119) o vykonanie
hlasovania do prenosnej vo-

lebnej schránky. V deň volieb
o takéto hlasovanie treba žiadať príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Voľby v Senci sa
konajú v 13 okrskoch.
Kandidáti: Ivan Gašparovič
(s podporou Smeru, SNS,
HZD), Iveta Radičová (s podporou SDKÚ, KDH, SMK a OKS),
František Mikloško (s podporou KDS), Zuzana Martináková
(s podporou SF), Milan Melník
(s podporou ĽS-HZDS), Milan
Sidor (s podporou KSS), Dagmar Bollová (nezávislá).
(viac na str. 8)

Komisia výstavby a územného plánovania pri Mestskom
zastupiteľstve v Senci a vedenie mesta Senec organizujú

6. marca o 18. hodine v kinosále Kultúrneho domu v Senci

OKRÚHLY STÔL V NOVOM ŠATE
Témy:

Fungovanie samosprávy
Aktuálny stav vo výstavbe
Priority mestského zastupiteľstva
Organizátori pozývajú Senčanov na vecnú diskusiu. Hovoriť budeme
nielen o tradičných témach, týkajúcich sa výstavby v meste, ale máte
príležitosť získať ďalšie informácie priamo od primátora, poslancov
i zaujímavých hostí. Budú odpovedať na otázky o systéme fungovania
samosprávy a činnosti mestského zastupiteľstva. V prípade potreby
základných informácií k uvedeným témam sa môžete informovať aj na
odbore výstavby mestského úradu v Senci.
Ing. Gašpar Józan
poslanec a člen komisie výstavby a územného plánovania
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Dotácie na rok 2009
Mestskí poslanci schválili dotácie pre spoločenské organizácie
a športové kluby na rok 2009.
Slovenský zväz záhradkárov
dostane 500 eur (15063 Sk),
Csemadok 9363 eur (282 067
Sk), Matica 2987 eur (89986
Sk), Zbor Radosť 10622 eur
(319998 Sk), Zbor Belcanto 3153
eur (94987 Sk), rybársky zväz
990 eur (29824 Sk), chovatelia
500 eur (15063 Sk), Konfederácia politických väzňov 331 eur
(9971 Sk), Slov. zväz protifašistických bojovník 100 eur (3012
Sk), evanjelická cirkev 8962 eur
(269989 Sk), špeciálna ZŠ a ostatné ZŠ po 331 eur (9971 Sk),
šachový klub 1300 eur (39163
Sk), Piccard 8500 eur (256071
Sk), Šport centrum karate 1700
eur (51214 Sk), GAB Senec basketbal 2874 eur (86582 Sk), stolnotenisový klub 1500 eur (45189
Sk), ŠK SFM Senec 14-tis. eur
(421764 Sk), MC Senecké slniečko 1161 eur (35-tis. Sk), Slov.
zväz telesne postihnutých 3053
eur (92-tis. Sk), SČK 431 eur
(13-tis. Sk), Nezábudka 1241 eur
(37400 Sk).
(r)

Vyhodnotia
najlepšie vína
Seneckí záhradkári a mesto
Senec pripravili 32. ročník Výstavy a ochutnávky vín, ktorá
sa uskutoční 1. marca od 10.
do 20. hod. v jedálni ZŠ Tajovského. Súčasťou výstavy bude
verejné vyhodnotenie vzoriek,
odovzdanie plakiet, cien a diplomov primátorom mesta o 15.
hod. Predchádza tomu zozbieranie vzoriek výstavných vín
a 21. februára sa koná degustácia odbornými komisiami.

Senecký kemp je najlepší
Titul Camping roka 2008 udelila prevádzkovateľovi
kempingu Slnečné jazerá v Senci Slovenská asociácia campingu a caravaningu. Ako vraví vedúca odboru cestovného ruchu na mestskom úrade Silvia Škultétyová, titul potešil, ale aj zaväzuje. „Takéto ocenenie
sme dostali prvý raz. Zároveň mám pocit, akoby sme
to doma nevedeli oceniť.“
Aj takáto pochvala šíri dobré meno Slnečných jazier
a mesta Senec. O ich propagáciu sa mesto snaží
aj na rôznych výstavách. Tento rok sa konali tri, na
všetkých mal Senec zastúpenie a prezentoval jazerá
i mesto. Na januárovej výstave v Brne mal spoločný
stánok s Aquaparkom a prázdninovou dedinkou Holiday Village. „Chceme, aby sa do takýchto spoločných
akcií zapájali viacerí seneckí podnikatelia, aby sme
mohli prezentovať ešte širšiu ponuku služieb,“ konštatuje S. Škultétyová. Na ďalších výstavách v Bratislave
a Prahe sa Senec predstavil v stánku Podunajského
regiónu, keď výstavu zastrešoval Bratislavský samosprávny kraj. Prezentovať región má tiež svoje opodstatnenie, „veď aj keď je zlé počasie, ľudia majú kam
ísť, treba im len ponúknuť možnosti.“

Za menším počtom priestupkov sú aj kamery
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili novelu štatútu
mesta Senec. Štatút reaguje
na niektoré legislatívne zmeny, predovšetkým na úpravy
v zákone o obecnom zriadení. Poslanci vzali na vedomie
aj správu o činnosti mestskej
polície za posledný štvrťrok
minulého roka. Mestská polícia musela zakročiť v 566
prípadoch. V blokovom kona-

(r)

Nemávate Senčana
pravidelne?
Viacerí obyvatelia Senca sa
sťažujú na nedoručovanie
mestských novín Senčan do
schránok rodinných či bytových domov. Ak máte zlé skúsenosti, oznámte nám to spolu
s názvom ulice a číslom vchodu alebo domu na e-mail: sencan@senec.sk, resp. telefonicky na číslo 4025 9115.
(r) Matej Radzo a Alžbeta Bondorová

ní riešila 244 priestupkov, za
ktoré uložila pokuty vo výške
81 600 Sk (2709 eur). Najviac,
227 priestupkov mestskí policajti zaznamenali na úseku cestnej premávky. Vodiči
predovšetkým nerešpektovali
dopravné značenie obmedzujúce zastavenie a státie
vozidla. Mestská polícia riešila
len 35 priestupkov na úseku
verejného poriadku. Prispel

k tomu aj vybudovaný kamerový systém, ktorý sa postupne doplní až na 35 kamier.
V hodnotenom období zabezpečovalo plnenie úloh
seneckej mestskej polície 24
policajtov, ich stav nebol naplnený. Problémom Senca sú
stále túlavé psy. Za štvrť roka
veterinárny lekár za asistencie
mestskej polície odchytil 37
(el)
psov.

Pomodlí sa, pospája
udalosti, spomína
Už vlani vravel, že pánbožko na neho zabudol...
A nechal ho na tomto svete ďalší rok. Najstarší
senecký občan Matej Radzo sa dožil 104 rokov.
Zablahoželať mu prišla aj viceprimátorka Helena
Nemcová a Alžbeta Bondorová zo sociálneho
oddelenia. Priniesli mu krásny darčekový kôš
a v ňom dobroty. Spolu s návštevou si na výbornej
torte zamaškrtil aj oslávenec. Sladkosti mu stále
chutia. Nohy mu už oťažievajú a pamäť prestáva
slúžiť, ale liekmi sa nedopuje. Naďalej užíva len
jeden na podporu činnosti srdca. A vrások akoby
mu odbúdalo.
Stará sa o neho nevesta Ľudmila Radzová. Vraví: „Apetít má dobrý, v poslednom čase mu chutí
lekvár. Veľa spí. Nedávno prekonal virózu, dostal
sa z toho. Aj keď lieky odmietal.“ Pomodlí sa, pospája udalosti. A keď sa v noci zobudí, začne spomínať aj do rána.
Text a foto Eva Lauková

SENČAN február 2009

UDALOSTI

Ukradli vozíky, skončili v putách

Pod lupou
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Ukradol hmlovky
V noci na 2. februára v Senci
na Hurbanovej ul. neznámy
zlodej odcudzil z vozidla zn.
Škoda Octavia obe predné
hmlové svetlá a poškodil okolité plasty, čím poškodenému
mužovi spôsobil celkovú škodu vo výške 500 eur.

Otázka pre náčelníka
mestskej polície
Ľuboša Hlaváča
Dve osoby tlačiace štyri nákupné vozíky spozorovala hliadka
mestskej polície 26. januára
v noci o jedenástej hodine na
Trnavskej ulici v Senci. Jeden
ťahal, druhý tlačil... Triezvo
nevyzerali. Policajti sa snažili
overiť si, či vozíky neukradli, no
chlapi sa začali správať arogan-

tne. Keď muži zákona chceli
zabrániť ich úteku a agresívnemu správaniu, neostávalo im
iné, len použiť hmaty, chvaty
a údery sebaobrany. Senčanovi Marekovi V. (34), bývajúcemu
len pár metrov od miesta, kde
ich policajti chytili, museli nasadiť putá. Podobne dopadol aj

Andrej F. (38) z Bratislavy. To sa
im samozrejme nepáčilo, na adresu policajtov padali vulgárne
nadávky a vyhrážky. Za asistencie štátnej polície násilníci spolu
s vozíkmi skončili na obvodnom
oddelení polície. Obaja sú obvinení z útoku na verejného čini(el)
teľa a krádeže.

Dôraz na senecký turizmus

Štátny tajomník ministerstva
vnútra Vladimír Čečot.

Okresné riaditeľstvo polície
v Senci sa nezriadi, štátna polícia naďalej spadá pod Pezinok.
Ale osamostatnením sa polície
v Malackách vznikne priestor
na zvýšenie počtu policajtov
vo výkone služby. Bude možné
lepšie sa zamerať na špecifické senecké podmienky, predovšetkým turizmus. Aj s takýmito
informáciami oboznámil primátora mesta Karola Kvála štátny
tajomník ministerstva vnútra
Vladimír Čečot, keď ďalej uviedol, že sa pripravuje systém
opatrení a prevencie na zabez-

pečenie letnej turistickej sezóny
v Senci. Keďže je zodpovedný
aj za výkon verejnej správy, prišiel sa pred nastávajúcimi prezidentskými voľbami - ktorými sa
volebný kolotoč začína - pozrieť,
ako v meste funguje spolupráca
zainteresovaných zložiek. Za
vysoko profesionálnu označil
činnosť hasičov, aj keď priznal,
že sú problémy. Predovšetkým
im chýbajú plošiny. „To je však
celoslovenský problém, tento
rok chceme zakúpiť osem plošín pre každý kraj. Postupne doEva Lauková
plníme ďalšie.“

Dôstojný dom smútku sa už využíva
Vynovený dôstojný Dom smútku v Senci sa už využíva. Mesto ho zrekonštruovalo za zhruba 7 miliónov korún (približne 232-tis. eur). Dominantou
interiéru je vyvýšená galéria, pribudli tak ďalšie
priestory na sedenie. Nové lavice môže využiť do
65 ľudí. Vnútrajšok domu smútku je vykurovaný,
kompletne zrekonštruovaný: vymenila sa dlažba,
znížil sa strop, nové lavice majú mäkké čalúnenie,
pribudla klimatizácia. Vynovené sú aj toalety, zrekonštruovaná je hygienická časť. Zateplená vonkajšia fasáda čaká na teplejšie jarné počasie, aby
ju mohli dokončiť. Dve markízy umožnia smútiacim
skryť sa pred nepriaznivým počasím či horúcim slnkom. Mesto upozorňuje, aby občania nezabúdali
na obnovenie zmlúv na hrobové miesta po desiatich rokoch.
(el) Dominantou je vyvýšená galéria

Nový zákon o cestnej premávke, účinný od 1. februára, určuje, že pre chodcov
musí zostať na chodníku voľné miesto 1,5 metra. Čo to
znamená pre Senec a jeho
vodičov?
- Vieme, že parkovacích plôch
je málo. Budeme postihovať
tých, ktorí nenechajú dostatočný priestor na chodníkoch, aby
tadiaľ mohli bez problémov
prejsť aj mamičky s kočíkmi či
ľudia na invalidných vozíkoch.
Pravidelne kontrolujeme aj vyhradené parkoviská.
(el)

Tak takto nie...

foto Ján Lauko

Jablkáreň Dodofruct
(v uličke pri Nostalgii)

Jablká
vlastnej produkcie,
rôzne druhy
od 0,17 €/kg (5,12 Sk)
Pon. - pia.: 14. do 18. hod
Sobota: 8. do 12. hod.
Uzávierka marcového čísla
mestských novín Senčan
je v stredu 25. februára.
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Céčko – Centrum pre rodinu v kríze
Bratislavský
samosprávny
kraj spustil pilotný, na Slovensku ojedinelý projekt pod
názvom Céčko - Centrum pre
rodinu v kríze.
Rozvod, návrat z výkonu trestu,
vážne ochorenie či úraz, úmrtie... To všetko môže veľmi vážne
zasiahnuť do chodu rodiny, do
života rodičov i detí. Nie každý
zvláda takéto krízové situácie,
nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vysporiadať.
V tom horšom prípade môžu byť
následky veľmi závažné a môžu
viesť k ďalším tragédiám.
Citlivo – celkovo – cielene – aj to
sú atribúty Céčka - Centra pre
rodinu v kríze. Má ambície poskytovať komplexné, samozrejme bezplatné služby adresnej

pomoci. Už stačí zavolať len na
jedno číslo, napísať len na jednu adresu alebo navštíviť jedno
miesto a Céčko bude sprevádzať rodinu až do vyriešenia krízovej situácie a zaradenia späť
do bežného života.
Služby centra sú určené pre: •
rodinu, kde rodič/dieťa je vo/po
výkone trestu, • rodinu, kde
rodič/dieťa má psychiatrické
ochorenie, mentálne alebo fyzické postihnutie, alebo v nej
došlo k vážnemu ochoreniu,
úrazu, úmrtiu člena..., • rodinu
s deťmi pred alebo po rozvode,
• rodinu s deťmi s poruchami
ADHD, • mladistvé matky
Céčko - Centrum pre rodinu
v kríze, to nie je len samotný
koordinátor. Partnermi projektu
sú občianske združenia Návrat,

Detský fond Slovenskej republiky, Asociácia supervízorov
a sociálnych poradcov, Krízové
stredisko Dúha.
Významnú úlohu pri vzniku Céčka zohrali i pracovníci Domova
sociálnych služieb Gaudeamus,
ktorý okrem iného poskytol novému projektu i sídlo.
Centrum bude komunikovať aj
so všetkými sociálnymi zariadeniami v pôsobnosti BSK ako
aj s neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb, či ďalšími
inštitúciami v regióne tak, aby
každý rodič, každé dieťa, ktoré
sa na Centrum obrátia, boli aj
uspokojivo riešení. Nejde len
o poradňu, ani o linku dôvery,
ide o poskytnutie komplexného
servisu na základe individuálneho sociálneho programu, čo

ocenia najmä tí, ktorých situácia
je komplikovaná a týka sa buď
viacerých členov rodiny alebo
viacerých problémov.
„Poskytnúť našim obyvateľom
v oblasti sociálnych služieb
čo najširšie a najkvalitnejšie
možnosti sa nedá inak, ako
v spolupráci s tretím sektorom
a tento projekt je krásnym príkladom takejto kooperácie,“ povedal v tejto súvislosti Vladimír
Bajan, predseda BSK.
(bsk)

Céčko – centrum pre rodinu
v kríze - koordinátorka Mgr.
Michaela Šopová, adresa:
Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava, tel: 0917 277 227,
02/5910 0917, e-mail: rodinavkrize@mokrohajska.sk

Ceny za lístky sa znížili
znamenal nielen nové skúsenosti s euromincami a manipuláciou s nimi, ale doliehajú na
nás aj dôsledky finančnej krízy
- i keď možno nepriamo, preto hľadáme možnosti, ako to
cestujúcej verejnosti i vodičom
uľahčiť,“ skonštatoval Vladimír
Bajan, predseda BSK.
Maximálne ceny vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb (do 100 km) upravuje kraj Cenovým výmerom, ktorý
nadobudol účinnosť 1. februára
2009 a ktorého plné znenie je
zverejnené na portáli BSK www.
bratislavskykraj.sk. Naposledy
upravoval Bratislavský samosprávny kraj tieto ceny v decembri 2006.
(bsk) Po dokončení revitalizácie Mierového námestia v Senci sa vynára
otázka: kedy príde rad na opravu synagógy? Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si už pred piatimi rokmi prenajal od Židovskej
náboženskej obce budovu synagógy na 30 rokov za sumu 1 Sk (3
Od 1. januára 2009 nadobudol ocitli v sociálnej núdzi. Prioritne centy) s tým, že rekonštrukcia vo výške cca 40 mil. Sk (takmer 1,328
účinnosť nový zákon o sociál- bude sociálnu službu zabezpe- mil. eur) sa zrealizuje z európskych fondov. V tejto sume bola aj
nych službách (448/2008 Z. čovať prostredníctvom zariade- prístavba kancelárie regionálnej rozvojovej agentúry. Medzitým sa
z.). Bratislavský samosprávny ní sociálnych služieb vo svojej vymenila vláda a hotový projekt zmietli zo stola. Pred nedávnom
kraj preto spracoval Aplikáciu zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak monitorovací výbor s rakúskou prevahou zastúpenia požadoval od
niektorých jeho ustanovení.
to nebude možné, po dohode BSK nie 5-percentné spolufinancovanie, ale minimálne 30-percents občanom zabezpečí sociálnu né. Túto požiadavku odborné komisie BSK nepodporujú, nakoľko
Tá hovorí, že BSK v rozsahu službu u iného verejného po- to nebolo v rozpočte a ide o trojročné obdobie. Teraz svitá nádej
svojej pôsobnosti poskytuje skytovateľa na území kraja, príp. - rekonštruovať v dvoch etapách. Prvá - samotná rekonštrukcia
sociálnu službu len prostred- v inom kraji, resp. u neverejné- bude stáť asi 750-tis. eur (22,6 mil. Sk). K tejto sume prispeje aj
níctvom základného sociálneho ho poskytovateľa, s ktorým má mesto Senec svojimi piatimi percentami spolufinancovania. Dúfaporadenstva občanom, ktorí sa uzatvorenú zmluvu.
(bsk) me, že poslanci BSK za mesto Bratislava si uvedomia, že aj vidiek
čosi musí dostať a budú veľkorysí - túto investíciu odhlasujú. Okres
Všetky podrobnosti o aplikácii ako aj žiadosti sú zverejnené na Senec má štyroch poslancov v zastupiteľstve BSK, čo oproti ostatportáli kraja www.bratislavskykraj.sk. Informácie poskytne aj Od- ným (46) nie je veľa. Bude to skutočne stáť či padať na veľkorysosti
delenie sociálnej pomoci BSK: Ivana Vanácka, tel.: 02/48264912, zastupiteľstva BSK.
e-mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk.
Gabriel Agárdy, poslanec MsZ a BSK

Zjednodušiť manipuláciu s mincami a nezvýšiť tým cenu cestovného lístka - to sú dôvody,
ktoré viedli Bratislavský samosprávny kraj k zaokrúhleniu cien
v regionálnej autobusovej doprave vždy na päť centov smerom dole. Nové ceny sú platné
od 1. februára.
Takouto úpravou sa cena za lístky znížila v prepočte na slovenské koruny o cca 10 - 95 halierov, v jednom prípade dokonca
až o korunu a dvadsať halierov.
Ceny v eurách sa teda v závislosti od tarifnej vzdialenosti pohybujú od 0,40 eur (do 4 km)
cez 1,40 eur (26-30 km) po 4,25
eur (91-100 km).
„Začiatok roka pre nás všetkých

Nový zákon o sociálnych službách

Quo vadis, synagóga?
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Nová pošta poskytuje komplexné služby

O výstavbu novej pošty sa zasadil poslanec Národnej rady Rudolf
Púčik (vľavo). Zdôraznil to generálny riaditeľ Libor Chrást (v strede),
ktorý vyzdvihol aj prínos primátora Karola Kvála (vpravo).

Nápadný vstupný portál doplnený svetelným light-boxom je výbornou orientáciou pre okoloidúcich.

Nová pošta v Senci je za posledných zhruba dvadsať rokov jedinou novo postavenou
poštou na Slovensku. Od prvotnej myšlienky do zrealizovania dvojpodlažnej stavby
uplynuli iba dva roky. Služby
obyvateľom pošta začala poskytovať 22. januára.

V súvislosti s vybudovaním pošty mesto ráta s novou okružnou
križovatkou pred poštou, rozšíri
cestu na priľahlej Bernolákovej
ulici, vybuduje chýbajúci chodník. Na pozemku, kde stojí stará
pošta, bude parkovisko. V Senci tak pribudne 40 parkovacích
miest.
Na pošte pracuje o. i. šestnásť
doručovateliek, pripravujú sa
podmienky pre nástup ďalších,
pretože mesto sa rozrastá, pribúda ulíc aj obyvateľov. V súvislosti s nedostatkom doručovateliek, resp. ich nižším finančným
ohodnotením generálny riaditeľ Slovenskej pošty uviedol:
„V našom záujme je, aby spokojní boli aj naši zamestnanci,
aby sa ich odmeňovanie približovalo iným spoločnostiam.
Mzdy sa u nás vlani zdvihli
priemerne o 17 percent, tento

Generálny riaditeľ Slovenskej
pošty, a. s., Libor Chrást pri
slávnostnom otvorení uviedol,
že duchovným otcom novej
pošty v Senci, do ktorej sa investovalo viac ako 1,361 mil.
eur (41 mil. Sk), je poslanec Národnej rady Rudolf Pučík. „Ako
Senčan pomohol presadiť tento
investičný zámer, ktorý sa mohol realizovať aj vďaka podpore
primátora Karola Kvála. Sú to
rozumne preinvestované peniaze.“ Primátor doplnil: „Je to

jedna z najmodernejších pôšt
tohto typu a veľkosti na Slovensku. Zbavili sme sa traumy - starej nevyhovujúcej budovy pošty
na námestí. Ďakujem aj v mene
obyvateľov mesta a spádových
oblastí. Vyšlo sa v ústrety zákazníkom, ale aj zamestnancom,
ktorí budú pracovať v lepších
a krajších priestoroch.“
Pošta v Senci poskytuje klientom komplexné služby, zabezpečuje aj predaj žrebov a výplatu výhier z výherných žrebov,
predaj kolkov a ďalšieho doplnkového tovaru. Dostupné sú
aj komplexné služby Poštovej
banky vrátane bankomatu. Nápadný vstupný portál doplnený
svetelným light-boxom je výbornou orientáciou pre okoloidúcich. Pohodlný bezbariérový
prístup umožní ľahký prístup na
poštu telesne postihnutým.

proces sa nezastavil. Okrem
toho vychádzame zamestnancom v ústrety aj zlepšovaním
nielen pracovných podmienok,
ale i technológií, ktoré im prácu
uľahčujú. Slovenská pošta bude
aj v tomto roku pokračovať so
znižovaním počtu pracovníkov.
Netýka sa to však pracovníčok
za priehradkami či doručovateliek. Následkom bude nielen zefektívnenie práce, ale aj
zvýšenie miezd. Chceme mať
zautomatizovanú väčšinu pôšt,
nový softwér bude zabezpečovať centralizáciu pôšt. Senecká
pošta je vybavená týmto softwérom ako jedna z prvých slovenských pôšt, ktoré na systém
centralizácie do konca tohto
roka prejdú,“ uviedol L. Chrást.

Eva Lauková,
foto Ján Lauko

Avizované problémy pošta rieši
Máme novú poštu, no ľudia sa
sťažujú. Na situáciu sme sa
opýtali vedúcej pošty Heleny
Kajošovej.
Koľko priehradok je klientom
k dispozícii?
-Je ich sedem a minimálne štyri
(väčšinou však päť aj šesť) sú
vždy otvorené. V čase, keď je na
pošte najviac ľudí, sa snažíme
otvoriť ďalšie. Máme problém
s nedostatkom pracovníčok,
dve vypadli pre chorobu. Situáciou sa zaoberáme.
Nemohla by mať pošta v Senci
aj ďalšie podacie, resp. oznamovacie miesta?
-Dá sa to zrealizovať, vhodné
na to sú obchodné domy. Je to

však otázka rokovaní s predstaviteľmi Slovenskej pošty.
Ako riešite zlú orientáciu na
pošte?
-Keďže Slovenská pošta má
vypracovaný nový dizajn, nemôžeme umiestňovať oznamy
a orientačné tabule hocikde.
Označili sme všetky priehradky,
orientačnú tabuľu premiestnime
na viditeľnejšie miesto.
Bežných zákazníkov popudzuje, keď v rade pred nimi
zástupca organizácie podáva
aj tristo listov a zdržiava. Dá
sa s tým niečo robiť?
-Zamerali sme sa aj na tento
problém. Chceme vyjsť v ústrety, systém už máme vymyslený.

Deti čakajú, kým rodičov obslúžia pri priehradkach. Veľkorysé priestory to umožňujú.

Organizácie pri priehradke zásielky odovzdajú a prídu si pre
ne.
V sobotu je pošta otvorená len
do 10.30. Nemohla by byť dlhšie, ako v iných mestách?

-Prerokujem to, osobne nie som
proti, aby bola otvorená aspoň
o pol hodiny dlhšie, teda do
11. hodiny. Potom potrebujeme
ešte čas na spracovanie pošty.
Eva Lauková
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Hygiena ušetrí veľa peňazí
„Vidieť, že sa o zuby starajú,
pravidelne a správne si ich
čistia. Žiaci nečakali, že si ich
dnes pozvem do kresla, no
nemusia sa hanbiť. Zuby mali
čisté, kazov som objavila tiež
minimálne,“ vraví MUDr. Oľga
Čerbaničová, ktorá okrem iného pôsobí v Senci aj na Základnej škole A. M. Szencziho.

Inštruktáž, ako si správne čistiť
zuby. Jana Turanská to s deťmi,
malými či väčšími, vie.

„Dva razy počas školského
roka chodím do tejto školy robiť
prehliadku aj ošetrenie zubov,
mám tu pracovisko. Systematická starostlivosť o chrup detí
zo strany zubára a pravidelná

Pomôžte
spomienkami
Dňa 26. júna 1944 sa odohrala
nad mestom Senec a jeho okolím veľká letecká bitka medzi
americkými, slovenskými a nemeckými lietadlami, pri ktorej
boli v okolí Senca zostrelené
a havarovali minimálne štyri
nemecké stíhačky. Chcel by
som touto cestou poprosiť
všetkých ešte žijúcich pamätníkov tejto bitky a tiež ich príbuzných o poskytnutie svojich
spomienok, fotografií či zistení, ktoré súvisia s leteckou
bitkou a tiež haváriami lietadiel
v okolí. Každý detail je dôležitý
a môže pomôcť osvetliť udalosti toho dňa v okolí vášho mesta. Kontaktná adresa: Milan
BENČEK, Horná 265, 03244
Liptovská Kokava, tel.: 0911
451 192
(r)

osveta prinášajú ovocie. Prevencia sa u nás zanedbáva,
školy ju nedoceňujú. Na ZŠ
A. M. Szencziho však dentálnej hygiene pripisujú význam,
aký jej patrí. V spolupráci
s dentálnou hygieničkou Janou
Turanskou sa dosiahlo výrazné
zlepšenie hygieny dutiny ústnej
a znížila sa kazivosť približne
o 50 percent. Deti sú ovplyvniteľné. Mali sme aj také, ktoré
si zuby neumývali, ale naučili
sa to. Prevencii je potrebné sa
venovať, veď úroveň ústneho
zdravia u nás je asi iba 30-percentná!“
„Naozaj je dôležité, aby sa deti
už od troch rokov života učili
správne si umývať zúbky. A to
im treba pravidelne pripomínať,
ukazovať, sledovať, či naozaj
tak robia. Stále zdôrazňujeme
- len čistý chrup sa nekazí.
Musím sa poďakovať vedeniu
školy a MUDr. Čerbaničovej za
dobrú spoluprácu,“ vraví J. Turanská.
Žiaci zo zubárskeho kresla
obavu nemajú. Vedia, čo ich
čaká. V ordinácii boli šiestaci
Robert Horgosi, Laco Lukáč,
David Falusi a Kristián Kiss.
Opisovali, ako sa o svoje zuby
starajú. Teóriu, a zrejme aj prax
mali v malíčku.

Šiestak Robert Horgosi sa s dôverou odovzdáva do rúk MUDr. Oľgy
Čerbaničovej. Ďaleko chodiť nemusí, ordináciu má v škole.

Taký komfort rodičia detí zo
ZŠ A. M. Szencziho ani nevedia doceniť. Nemajú problém
s chodením svojho dieťaťa
k zubárovi. Príde za ním do
školy, postará sa. Nie všetci to
však v škole využívajú. MUDr.
Čerbaničová: „Za chrup dieťaťa zodpovedá rodič. Je v jeho
záujme, aby starostlivosť bola
systematická. Týka sa to ako
osvety v ústnej hygiene, tak aj
prehliadok a ošetrenia. Poznám
rodiny, kde aj šesťročné deti

ešte zubára nevideli. Rodičia
nemajú čas. No sami nemôžu
stav jeho chrupu zhodnotiť, nie
sú odborníci. Svojím prístupom
mu iba škodia. Sú krajiny, kde
už zubári nemajú poriadne robotu, do popredia ide dentálna
hygiena. Keď sa robí správne,
vyžaduje si to však zo strany
odborníka čas. Takáto hygiena
ušetrí pacientovi do budúcnosti veľa peňazí!“
Text a foto Eva Lauková
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Zápis do škôlky sprevádzajú obavy
(dokončenie zo str. 1)

MŠ Fándlyho, Marie Leginusová: „Do základnej školy nenastupuje deväť detí, zostávajú
v našej škôlke. Očakávam, že
ešte asi dve-tri deti, ktoré mali
nastúpiť do školy, pribudnú na
základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne.
Na umiestenie čakajú rodičia
detí, ktoré sa ku nám nedostali
vlani. Teoreticky môžeme zobrať osemnásť detí. V súčasnosti máme štyri triedy a v nich
98 škôlkarov.“
Zápis: 4. – 15. marca
MŠ Fándlyho s vyučovacím jazykom maďarským, Eleonóra
Hideghétyová: „Môžeme prijať
okolo desať detí, podmienkou je
ovládanie maďarského jazyka.
Záujem je vždy väčší, ako sú
možnosti. V súčasnosti máme
dve triedy a v nich 37 detí. Problémom je, že jedna trieda svojimi rozmermi kapacitne nestačí
a preto v nej môže byť maximálne pätnásť detí. Vo väčšej triede
sú predškoláci. “
Zápis: od 2. do 6. marca
MŠ Košická, Sidónia Dolezsálová: „S prijímaním detí je to
u nás zložité. Máme štyri triedy, podľa zákona v nich môže
byť 83 detí, my ich máme 96
na základe výnimky. Budeme
mať zrejme veľa predškolákov,
ktorých musíme prednostne zobrať. Teraz ich je 25, z nich veľa
zostane. Ešte nie sú vyhodnotené psychologické testy, takže
presne to neviem. Musíme po-

stupne znižovať celkový stav,
čo vyplýva zo zákona. Je mi
to ľúto, lebo záujem je veľký.
Denne komunikujem s rodičmi,
niektorí urgentne potrebujú dieťa umiestniť. Zákon nám v tomto
smere „zavaril“, na druhej strane zníženie počtu detí v jednej
triede z maximálneho počtu 28
na 22 pomôže, učiteľky sa deťom môžu viac venovať. Máme
úžasných rodičov, ktorí spolufinancovali aj výstavbu detského
ihriska. Nielen že brigádovali,
ale podieľali sa aj na ťažkých
zemných prácach. Stále sa snažíme napredovať, štyri učiteľky
ďalej študujú, vzdelávajú sa.
Vrásky nám robí len fakt, že nemôžeme zobrať toľko detí, koľko
by sme chceli.“
Zápis: 4. až 15. marca
MŠ Kysucká (na obr.), Kvetoslava Kováčová: „Prijať budeme môcť 17, maximálne 20
detí. Na prvý pohľad to vyzerá
dosť, ale prednosť zo zákona
majú predškoláci, deti s odloženou školskou dochádzkou, s
dodatočne odloženou školskou
dochádzkou, deti, ktoré u nás
majú súrodencov. V súčasnosti
máme päť tried a v nich 110 detí.
Počas roka sme prijímali, len
ak sa náhodou uvoľnilo miesto
- keď sa rodina odsťahovala,
resp. zo zdravotných dôvodov.“
Zápis: 1. až 15. marca
MŠ Kollárova, Mgr. Eva Jonášová: „Situácia nevyzerá dobre.
Z minulého roka nám zostalo
neprijatých 26 detí, zostáva

Anton Kubliniak zo Školského úradu v Senci: „Situácia tento
rok nebude lepšia ako vlani, keď sme k 1. septembru otvorili
dve triedy v MŠ Kollárova. Tento rok takéto možnosti nemáme. Sme limitovaní počtom detí v triedach a kapacitou materských škôl. Kritériá pri prijímaní stanovuje zákon, vlastné
kritériá navyše môžu mať aj jednotlivé škôlky.“
štrnásť, ktoré by sme teoreticky mohli zobrať. Ak však zoberieme do úvahy kritériá, ktoré
majú mestské škôlky podobné,
tak manévrovací priestor je zú-

žený. Celkovo máme 185 detí
v ôsmich triedach.“
Zápis: od 15. februára do 15.
marca

Eva Lauková, foto Ján Lauko

Predškoláci na návšteve vo veľkej škole
Dve triedy predškolákov z materskej školy na Kysuckej ul.
v Senci navštívili so svojimi triednymi učiteľkami prvákov na ZŠ
Tajovského.
Škôlkarom žiarili očká, keď sa vyzliekali v ozajstnej šatni, alebo
keď sedeli v školskej lavici. V prváckej triede sa im veľmi páčilo
a bez problémov sa aktívne zapájali do činností a spolupracovali
s učiteľkami. Tie im spolu so žiakmi predviedli vyučovacie aktivity z dôležitých predmetov.
Prváci ukázali, ako vedia čítať, počítať a ako si osvojujú vedomosti z angličtiny. V závere stretnutia sa deti porozprávali a vzájomne si vymenili darčeky, ktoré si vlastnoručne zhotovili. Škola
na nich zapôsobila, už teraz sa na ňu tešia.
(r)
Spresnenie: Novinársky škriatok zaúradoval v minulom čísle
Senčana. V článku Vyrástol nám vianočný stromček vypadol názov škôlky, ktorej sa týkal. Vianočný stromček vyrástol v škôlke
na Kysuckej ul.
(r)

8

SPEKTRUM

SENČAN február 2009

Volebné okrsky a volebné miestnosti
na území mesta Senec
pre voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Volebný okrsok č. 1
Ulice: Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, Jánošíkova, Liptovská, Novomeského,
E. B. Lukáča, J. Smreka, Pri
Striebornom jazere, M.Urbana
Volebná miestnosť: Stredná
odborná škola (bývalá Združená stredná škola), Kysucká
ul. 14, Senec
Volebný okrsok č. 2
Ulice: Bratislavská, Baničova,
Ľ. Fullu, Záhradnícka, Žarnovova, Karola Šišku, Dobšinského, Hany Zelinovej, Ulica
pri Búroši, Horná, Dolná, Turnianska, Sereďská
Volebná miestnosť: Stredná
odborná škola (bývalá Združená stredná škola), Kysucká
ul. 14, Senec
Volebný okrsok č. 3
Ulice: Svätoplukova č. 1-57
a 2-26, Považská, Kysucká,
Oravská
Volebná miestnosť: Školský
klub, Sokolská ul., Senec
Volebný okrsok č. 4
Ulice: Košická, Pribinova,
Horný dvor
Volebná miestnosť: Školský
klub, Sokolská ul., Senec
Volebný okrsok č. 5
Ulice: Pezinská, Pivničná,
Moyzesova, Nám. A. Molnára,

Robotnícka, Vinohradnícka,
Fr. Kráľa, Tehelná, Trnavská,
Farské námestie, Gaštanová,
Šípková, Trnková, Višňová,
Čerešňová
Volebná miestnosť: Základná
škola s VJM A. M. Szencziho,
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Volebný okrsok č. 6
Ulice: J. Jesenského, Šafárikova, A. Dubčeka, A. Hlinku,
J. Farkasa, J. Csermáka, J.
Murgaša, Mesačná, Pri Štifte
Volebná miestnosť: Základná
škola s VJM A. M. Szencziho,
Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Volebný okrsok č. 7
Ulice: Bernolákova, Mierové
nám., Nám. 1. mája, Mäsiarska, Turecká
Volebná miestnosť: Mestské
kultúrne stredisko, Námestie
1. mája č. 2, Senec
Volebný okrsok č. 8
Ulice: Hurbanova, Kollárova
Volebná miestnosť: Mestské
kultúrne stredisko, Námestie
1. mája č. 2, Senec
Volebný okrsok č. 9
Ulice: Svätoplukova č. 59 91 a 28 - 78, Hviezdoslavova,
Chalupkova, A. Sládkoviča,
Žitavská, Fándlyho, Inovecká
Volebná miestnosť: Základ-

ná škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Volebný okrsok č. 10
Ulice: Sokolská, Tajovského,
Vajanského, Športová, Priemyselná, B. Bartóka, Letná
Volebná miestnosť: Základná
škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č.1, Senec
Volebný okrsok č. 11
Ulice: Lichnerova, Školská,
Štúrova, SNP, Hollého, Rybárska, Šamorínska, Železničná,
Slnečné jazerá
Volebná miestnosť: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova ul. č. 69, Senec
Volebný okrsok č. 12
Ulice: Vodná, Štefánikova, Dúhova, Slnečná, Jasná, Kvetná,
Mlynská, Vrbenského, Fučíkova, Rosná, Boldocká cesta,
Jarná, Lúčna, Hečkova, Nitrianska, Dlhá, Jesenná, Zimná, Agátová, Brezová, Lipová,
Orechová
Volebná miestnosť: Základná
škola, Mlynská ul. č. 50, Senec
Volebný okrsok č. 13
Ulice: m. č. Svatý Martin,
Volebná miestnosť: Materská
škola, m. č. Svatý Martin 3
Ing. Karol Kvál
primátor mesta

Pribudli nové ulice, aj obyvatelia
Od roku 2006, kedy boli naposledy voľby, všeobecne záväzným nariadením mesta sa prijali nové ulice, ktoré zaradili do
volebných okrskov. Pribudlo 23
nových ulíc - smer Malý Biel:
Trnková, Šípková, Čerešňová,
Višňová, Gaštanová, Ulica pri

Búroši (na Bratislavu, po starej
ceste), smer „Bautech“: Mesačná, Pri Štifte, smer Boldocká:
Dlhá, Jesenná, Zimná, Agátová, Brezová, Lipová, Orechová,
smer – bývalý sad na Bratislavu: Karola Šišku, Dobšinského, Hany Zelinovej, Stavbárska

(ulica je v priemyselnej zóne),
smer na Tureň: Horná, Dolná,
Turnianska, Sereďská, Slnečné
jazerá: Podľa zákona o hlásení
pobytu občanov SR sa občania
môžu prihlásiť na trvalý pobyt aj
na rekreačnú chatu, hotel a uby(r)
tovňu.

Poštové holuby
v slovenskej špičke
Oslava 40. výročia založenia
Klubu chovateľov poštových holubov v Senci sa konala v rámci hodnotiacej schôdze. Klub
seneckých chovateľov založili
v roku 1969, zakladajúci členmi
boli ešte dnes aktívni chovatelia
Jozef Krasňanský, Štefan Podmanický, Zoltán Nagy, Vojtech
Jankó a ďalší.
Počas svojej existencie chovatelia zo Senca dosiahli viacero
významných úspechov a z ich
radov vyšli majstri Slovenska
Dušan Kováč a Ladislav Jánoš,
majstri Oblastného združenia
Bratislava Dušan Kováč a Jozef
Fülöp, majster Maratón klubu
dlhých tratí Ladislav Jánoš. Najviac majstrovských titulov získal
Štefan Podmanický.
Chovatelia sa so svojimi holubami zúčastnili na pretekoch
na tratiach od 100 km (Brno) až
po trate nad 1000 km (Oostende, Brusel), na ktorých dosiahli
víťazstvá v rámci Oblastného
združenia a tiež západoslovenského regiónu, kde na jedných
pretekoch súťaží niekoľko sto
chovateľov a niekoľko tisíc holubov. Pamätné je víťazstvo holuba Štefana Podmanického,
ktorý z pretekov Achen (860 km)
doletel v deň vypustenia pre zlé
počasie ako jediný domov. Výnimočné boli tiež dolety holubov
z Bruselu (1000 km) v deň vypustenia pri silnom západnom
vetre. Holuby chovateľov ZO Senec prezentovali svoje úspechy
na oblastných i celoslovenských
výstavách, kde sa umiestnili
v rámci Slovenska na špičke.
V súčasnosti v ZO Senec aktívne
súťaží 20 chovateľov zo Senca
a okolia a každý rok sa uskutočňuje viac ako 20 pretekov na tratiach od 150 km (Veľké Meziríči)
až po 860 km (Achen). Víťazi za
rok 2008 boli ocenení na hodnotiacej schôdzi a majstrami pre rok
2008 sa stali chovatelia: majster
krátkych tratí, majster stredných
tratí, majster ZO Senec a Generálny majster ZO Senec je Štefan
Podmanický, majster dlhých tratí
je Ing. Vojtech Rosenberg a majster mladých holubov je MVDr.
Svätopluk Mika. Holubicu s najviac víťaznými kilometrami má
Karol Bauer a holuba s najviac
víťaznými kilometrami má Ing.
Vojtech Rosenberg.
Výbor ZO Senec
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Beseda o knihe dirigenta
Pozývame vás na besedu o knihe dirigenta Mgr. Art. Zdeňka Macháčka Muž za pultom (dirigentským). Koná sa 8. marca o 17. hod.
v mestskom kultúrnom stredisku (Centrum Labyrint, 2. poschodie).
V programe vystúpia priatelia autora knihy: sólisti opery SND Eva
Šeniglová, Otokar Klein, Dušan Jariabek, moderuje Juraj Sarvaš.
Vstup voľný.
(r)

Táňa Langerová vystavuje svoje maľby a Gabriel Szakál fotokoláže.

Galerijný život s novým kurzom
Vernisážou stálej expozície
v priestoroch Labyrint centra
v kultúrnom dome sa v Senci začala aj galerijná činnosť. „Nikdy
tu stála expozícia nebola. Naša
činnosť nabrala nový smer, budeme sa prezentovať aj v iných
regiónoch,“ uviedla v tejto súvislosti Mgr. Beáta Blaščáková,
vedúca
záujmovo-umeleckej
činnosti. Stála expozícia Galéria
Labyrint pribudla k dvom výstavným sieňam a zahŕňa diela
výtvarného, úžitkového a fotografického charakteru. Vystavu-

je 20 autorov zo Senca a okolia,
ktorí sú zároveň členmi novovzniknutého Klubu výtvarníkov
a fotografov Senca.
Pre verejnosť v Labyrint centre
otvorili Galéria klub, kde ponúkajú besedy s maliarmi a fotografmi, ako aj večery amatérskeho filmu. Členovia klubu môžu
využívať bezplatný internet.
Do 27. februára si môžete pozrieť aj vystavené diela Gabriela Janka Beňušková (vľavo) vyhrala vo svojej kategórii nielen obvodné
Szakála (fotokoláže) a Táni Lan- kolo prednesu povestí Šaliansky Maťko, ale aj krajské. Na obvodnom
gerovej (maľba voskom).
kole zvíťazila aj Františka Kupkovičová (obe ZŠ Mlynská) a Jožko Hu(el) foto Ján Lauko

dák zo ZŠ Tajovského.

foto Eva Lauková
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Pokles zapísaných prváčikov sa zastavil
Počet žiakov na troch základných školách v Senci sa
stabilizuje, keď ešte vlani zaznamenali úbytok detí. Tento
rok sa zapísalo do ZŠ Tajovského, ktorá patrí k najväčším
na Slovensku, 966 detí, na
ZŠ Mlynská 60 a na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarský
A. M. Szencziho dvanásť.

sa deti pri zápise oboznamovali aj s počítačmi. Vyskúšali
si hravú matematiku, ktorá
sa využíva aj na vyučovacích
hodinách. Mnohé vedeli písať
tlačenými písmenami, problém im nerobili jednoduché
tajničky. Recitovali, kreslili.
A v škole sa im páčilo, niektorým sa nechcelo odísť.

Vyskúšali aj počítače
Na Základnej škole Mlynská

Hrali sa na indiánov
Na Základnej škole s vyučo-

vacím jazykom maďarským
Alberta Molnára Szencziho
dostalo dvanásť malých hostí
pri privítaní tričko s nápisom
školy a symbolmi Indiánov.
Zapojili sa do krátkeho kultúrneho programu prvákov
a keď ustúpila nervozita,
v symbolickom indiánskom tábore budúci prváci preukázali
zdatnosť a šikovnosť. Od starého náčelníka si prevzali potvrdenie o prijímaní do školy.

Kým rodičia vyplnili dotazník
a rozprávali sa s pedagógmi,
predškoláci sa zaoberali rôznymi ručnými tvorbami. Na
budúcich prváčikov sa prišiel
pozrieť aj predseda Združenia Senec a okolie, poslanec
VÚC Bratislava a mestského
zastupiteľstva, Rezső Duray,
ktorý vo svojom príhovore o. i.
vyzdvihol nevyhnutnosť a dôležitosť materinského jazyka.
(el)

Prevažuje zlá výslovnosť
Pri zápise do Základnej školy Mlynská pôsobila aj Ruth Podhradská, psychologička z Pedagogicko-psychologickej poradne v Senci.
Koľko rodičov malo záujem o vyšetrenie školskej spôsobilosti?
-Šestnásť, väčšinou mali pochybnosti o zrelosti svojho dieťaťa.
Na prvý pohľad sa to nemusí prejaviť, viditeľné sú len extrémne
prípady.
V čom predovšetkým sú deti nezrelé?
-Prevažuje zlá výslovnosť. Deti majú horšiu slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti, z čoho potom vyplývajú aj poruchy učenia. Niektoré sú šikovné, majú vedomosti, no ich emocionalita
a sociálna zručnosť nie sú na dostatočnej úrovni.
Ako zápis zvládali?
-Vcelku dobre, jedno dieťa trochu plakalo a ďalšie ušlo. No rodič
ho chytil, takže všetko napokon dopadlo dobre.
(el)

Absurdná križovatka. (Ne)nechajte sa núkať...
Vodiči majú dilemu na križovatke. Ten, ktorý v Senci ide
od Šafárikovej ul. (autobusovej
stanice), ďalej po Moyzesovej
a chce naproti reštaurácii odbočiť hore ku kostolu, má sa

riadiť dopravnou značkou Daj
prednosť v jazde. A šofér, ktorý ide zhora od kostola do tej
istej križovatky, sa má držať
rovnakej značky. Vznikajú
absurdné situácie (až kým sa

Moyzesova ul. a možnosť odbočiť doprava ku kostolu.

niečo nestane...). Vodiči buď
obaja zastanú a čakajú, núkajúc si prednosť (lepší prípad
džentlmenov, avšak zriedkavý), resp. značky ignorujú
a v poslednej chvíli brzdia,

nadávajúc pritom, ktorý odborník to spískal. Absurdná
križovatka čaká na nápravu.
A nie je v Senci jediná.

Ulica zhora od kostola s rovnakou značkou.

(el), foto Ján Lauko
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Éjfél után tudom
Bilincses tél után megjön a tavasz!
jég, sötét éjjelek... sajnos még havaz.
hótakaró alatt: reményzöld a föld,
ott éled az élet! a madár majd költ!
vége lesz a télnek, ha nem is holnap,
nincs gátló, korcs erő! harangok szólnak!
vidám lesz az élet, tél bilincse tört!
álmok valósulnak, mit a nép megszőtt!
ne reménykedj nagyon rideg, cudar tél,
elmúlik hatalmad, biztos véget ér!
felragyog hű napunk, melenget, ölel,
távol leszel tőlünk, tavasz már közel!
majd a sok virág is nekünk illatoz:
az áldott kikelet mindent visszahoz!
zord tél béklyói törnek szanaszét,
örök kikeletben nyílik margarét!
az emberi szívnek vágya teljesül,
jogos boldogságban létünk elmerül!
csak tenni, hinni kell: nem örök a tél!
jobb tavasz, kikelet úgyis útra kél!
így az embernek tárul a jövő,
téltelen nap után: REMÉNY, HIT, ERŐ!
ne vitassa már el senki e csodát
hű tavasz jöttével: A NÉP JOBB KORÁT!
éjfél után tudom – már új nap dereng,
az elvárt pirkadat érettünk eseng!
új hajnal, pitymallat, nekünk hoz jövőt,
a magyar szívekben régóta szövőt,
hadd keljen fel végre éltető napunk,
összetartó szívvel: TAVASZT AKARAUNK!
testvéreim ti is várjátok velünk:
a tavasz eljöttét, gyógyító szerünk.
Mgr. Katona Roland

Beíratás a Szenczi Molnár
Albert Alapiskolában
2009. január 24-én, szombat
délelőtt tartottuk az alapiskolában a beíratást az I. évfolyamba
a 2009/2010-es tanévre.
A leendő elsősöket szüleik is elkísérték erre a nevezetes eseményre.
A beíratási ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Duray Rezső, a Szenc
és Vidéke Társulás elnöke, megyei
és városi képviselő. Köszöntötte az
ünnepi gyülekezetet, és kiemelte az
anyanyelvi oktatás fontosságát, gyökereinhez való ragaszkodást.
A beíratás játékos formában zajlott
pedagógusaink vezetésével. Az érkező
kicsiket indián jelképekkel, iskolai pólóval várták az elsősök. Az ünnepélyes
megnyitót követően tanulóink műsorral
kedveskedtek a vendégeknek. A táncos körjátékba becsalogatták a jövendő iskolatársaikat is. Miután oldódott
a feszültség a jelképes indiántáborban
feladatokat kellett végrehajtaniuk, majd
az öreg indián értékelte a teljesítményt.
Az indiánsátorban oklevelet kaptak iskolaéretté válásukról.
Miközben az asztaloknál különféle foglalkozások zajlottak, a szomszéd teremben
a szülök kitöltötték az adatlapot, és elbeszélgettek a pedagógusokkal. A szombat

délelőtt nagyon kellemes, vidám hangulatban telt.
Az elkövetkező tanévre 12 gyermeket
írattak be inétményünkbe. Köszönjük
a szülők bizalmát, s bízunk a problémamentes együttműködésben.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet
minden civil szervezetnek és magánszemélynek, valamint a fenntartónak, akik
szívügyüknek tekintik a város magyar
oktatásügyét, főként a Szenc és Vidéke
Társulásnak Duray Rezső, az alapiskola
Szülői Tanácsának Rovensky Mária vezetésével, akik mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a tanuló-utánpótlás biztosított legyen.
PaedDr. Metzner Zoltán, igazgató

Hogyan báloztunk az iskoláinkban?

Hajnalok hajnaláig állt a tánc...
Tancovalo sa až do rána bieleho...

Farsangban itt van a bálok ideje. Nem
volt ez másképp a magyar tannyelvű
iskoláinkban sem. A Szenci M. Albert
Alapiskolában már hagyományosan jó
bál volt gazdag és értékes tombolával.
Csak a díjak jegyzéke két oldalt tett ki!
Az ebből származó bevétellel az iskola
támogatni tudja a diákok síkirándulását vagy akár a szülők és diákok majálisát is. Jó zene mellett hajnalig állt
a bál!

A Szenci M. Albert Gimnáziumban és
Vállalkozói Szakközépiskolában is jó
bál volt. A finom vacsorán kívül még
rendkívül ízletes disznótorost is kaptunk, sőt a tombola egyik fődíja egy
ropogósra sült malac volt! Itt is gazdag tombola várta a vendégeket, a bevétellel itt is a diákok mellékaktivitásait
lehet támogatni, mint pl. színházlátogatás, kirándulás, stb.
(ag)

Ako sme plesali na školách?

Ako to na fašiangy býva, je tu čas plesov a zábavy. Nebolo tomu inak ani na
školách s vyučovacím jazykom maďarským. Na Základnej škole A. Molnára
s VJM už tradične býva dobrý ples
a vždy s bohatou tombolou, zoznam
hodnotných výhier bol na dve strany.
Škola z príjmu za tombolu môže vylepšiť napríklad každoročnú lyžovačku alebo prispieť na tradičný majáles
pre deti a rodičov. Pri dobrej muzike
foto Gabriel Agárdy sme sa bavili až do rána bieleho!

Aj na Združenej škole A. Molnára Gymnáziu - bolo veselo, ples sa vydaril. Tradične sa podávali aj zabíjačkové
dobroty, ba i hlavná cena tomboly bolo
chrumkavo opečené prasiatko.
Aj tu bola tombola bohatá, plná hodnotných a zaujímavých cien. Výťažok
z nej poputuje na rôzne mimoškolské
aktivity študentov, ako napríklad návštevu divadla či rôzne výlety.
(ag)
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Pod ľadom prestávajú všetky žarty

Poslední pod ľadom boli seneckí potápači. Sprava Juraj Orban, Július Kongyik a Róbert Juran z prezídia.

Mráz sa pustil do Slnečných
jazier poriadne, ľad dosahoval
hrúbku do 30 centimetrov. Na
vysekanie troch otvorov bolo
treba sily. Konalo sa jedno
z najväčších zimných cvičení
hasičov potápačov a chlapov
z vojenských útvarov, pod ľad
ich išlo 38. Povzbudiť ich prišiel aj prezident Hasičského
a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý a tiež sa ponoril. Voda mala okolo dvoch
stupňov, vzduch mínus štyri
a pohľad na chlapov pod ľadom striasal. Tvorili dvojice
napojené pod vodou lanami.
Pod ľadom bola viditeľnosť na
tri metre, preplávať mali sto
metrov. Ponor trval od troch
do dvadsať minút. Laikovi sa

zdá sa, že je to bezpečné. No
stačí chyba a potápač nemusí otvor nájsť. Alebo sa stane
niečo iné, aj pri tomto cvičení
potápačovi zamrzol regulátor
tlaku vzduchu, mal však aj záložný. Potápači vravia, že pod
ľadom „zostali“ aj skúsení kolegovia.
Vedúcim cvičenia bol Jozef
Rybárik, veliteľ špeciálnych
služieb na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. „Stretla sa
tu zohratá slovenská špička.
Na rozdiel od bežného športového potápania títo špecializovaní hasiči zasahujú pod
vodou pri hľadaní vecí pochádzajúcich z trestnej činnosti,
pri hľadaní tiel utopených,

Pod ľad sa ponoril aj prezident Hasičského a záchranného zboru SR
Alexander Nejedlý. Jeho gesto je veľavravné.

vozidiel a podobne. Je to náročné, dôležitá je psychická
pohoda, ale aj všeobecná
trénovanosť či technická zručnosť, takýto potápač musí byť
aj dobrý plavec. Pod ľad sa
dostanú tí „vypotápanejší“,
s viacerými hodinami klasického potápania.“ Zdravotný
stav potápačov sa sleduje aj
pri takýchto akciách. Merajú
im tlak krvi na začiatku aj na
konci. Hasiči sa špecializujú,
najzdatnejší sú nielen potápačmi, ale aj lezcami, dokážu
sa zlaňovať, zasahovať z vrtuľníka. Pri tréningu skáču aj do
vôd Dunaja. Takýmto „obojživelníkom“ je aj šéf seneckých
potápačov Martin Gál. Ako hasič sa ponára už desiaty rok.

„Potápanie mi je najbližšie,
veď som vyrástol na seneckých jazerách. Je to môj koníček. V Senci máme veľmi dobrú partiu hasičov, vyškolenú
na špeciálne služby, je v nej
asi štrnásť mužov.“ Pod vodou sú chlapi odkázaní sami
na seba, nesmú sa odop-núť
z lana, pretože nenájdu cestu
späť. M. Gál: „Cvičenia majú
opodstatnenie, zachraňovať
ľudí pod ľadom je ťažké. No
šance na prežitie sú malé,
človek veľmi rýchlo v studenej
vode kolabuje. Aj tento rok na
zamrznutých Slnečných jazerách pár ľudí spadlo do vody,
našťastie pomoc bola nablízEva Lauková,
ku.“
foto Ján Lauko a hasiči

Zimné plávanie ozdobí aj ľadový muž
(dokončenie zo str. 1)

V závere minulého roka časom
75 minút a jedna sekunda prekonal o dve minúty Guinnessov svetový rekord. Toľko vydr-

žal v nádobe s ľadom. V sude
s ľadom sa objaví aj v Senci.
Cieľom súťaže je aj overiť si
a porovnať schopnosti zimných plavcov na Slovensku
a v zahraničí, zároveň získať
prehľad o kvalite plavcov, ktorí
by mohli úspešne reprezentovať Slovensko na zimnom plávaní v Slovinsku v roku 2010.
Pre divákov bude pripravené
občerstvenie počas celého
dňa, môžu využiť aj mestský
vláčik. V sobotu 28. februára
bude premávať nasledovne:
odchod z Lichnerovej ulice

smerom k hotelu Tartus vždy
v celú hodinu - od 9. do 17.
hod. (posledný odchod). Odchod od hotela Tartus späť na
Lichnerovu ulicu vždy 45 minút po celej hodine - od 9.45
do 17.45 hod. (posledný odchod od hotela Tartus).
Organizátorom majstrovstiev
Slovenska je Občianske združenie Slovenské ľadové medvede a Klub potápačov Piccard v Senci.
Program na sobotu 28. februára: 8. - 9.45 hod. prezentácia účastníkov, 9.45 - 10. hod.

slávnostné otvorenie, 10. - 15.
hod. plavecké súťaže, 15. - 16.
hod. šou program, 17. - 19.
hod. slávnostné vyhodnotenie.
(el)
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Skončila v Top five, prijal ju primátor

Najlepšiu slovenskú armwrestlerku Senčanku Luciu
Debnárovú spolu s preziden-

Mesto Senec
vás pozýva na vyhodnotenie

tom Slovenskej asociácie pretláčania rukou Milanom Čaplom prijal na mestskom úrade

primátor Karol Kvál. Lucia na
Športovec roka
nedávnom vyhlásení najlepmesta Senec
ších slovenských pretláčačov
za minulý rok skončila v Top
za rok 2008
five. Medzi exkluzívnu päticu
27. februára o 18. hod.
ju vyniesla bronzová medaila
v Združenej strednej škole
z majstrovstiev sveta (pravá
Kysucká 14, Senec
ruka), bronz získala aj na euProgram: Tanečná skupina
rópskom šampionáte (ľavačMostík a ZUŠ Senec
ka). Od primátora si prevzala
finančnú odmenu, daroval ju
Moderuje:
z vlastných peňazí. PoďakovaMgr. Beáta Blaščáková
la sa za podporu aj možnosť
trénovať v mestskom kultúr- Vstup na program je zdarma!
Vstupenka na zábavu
nom stredisku. Momentálne
sa intenzívne pripravuje na s večerou stojí 17 eur (512 Sk)
Zabávať vás bude
medzinárodnú súťaž Senecká
hudobná skupina JACKPOT
(el)
ruka.

Základnú časť vyhrali Orly
Modra pred celkom Pavúci

Pezinok. Umiestenie seneckých tímov: Playboy (3.), Ske-

Playboy v skupine
s Orlami
Senecká hokejbalová liga
má za sebou základnú časť.
V tejto sezóne vstúpila do
nového hracieho systému.
Mužstvá sa teraz rozdeľujú
do dvoch skupín po sedem
celkov (podľa umiestenia na
párnych, resp. nepárnych
miestach). V nich zohrajú šesť
zápasov a prvé štyri celky
z oboch skupín postupujú do
play off. V súťaži ďalej nepokračuje posledné mužstvo
Predators Nová Dedinka.

letons (6.), Leaders (11.).

(el), foto Ján Lauko

Úspešné v povinných figúrach
V bazéne bratislavskej Fakulty telesnej výchovy a športu
UK vybojovala jedenásťročná akvabela Nina Vrábelová
na majstrovstvách Slovenska striebornú medailu v povinných figúrach.
V rovnakej kategórii mladšie
žiačky bola v konkurencii 26
pretekárok úspešná i Senčanka Kristína Polakovičová, ktorá skončila na šiestom mieste.
Výsledky: 1. Naďa Daabousová (Slávia STU) 62,4956, 2.
Nina Vrábelová (AQUATICA)
58,2500, 3. Laura Achbergerová (Slávia STU) 58,0263, 4.
Dorota Maderová (Iuventa)
54,6886, 5. Simona Barutová
(Iuventa) 54,3333, 6. Kristína

trénujú spolu s ďalšími akvabelami Seneckého okresu
v krátkom a plytkom hotelovom
bazéne, čo sú neporovnateľné
podmienky s tými, ktoré majú
bratislavské veľkokluby Slávia
STU a Iuventa.
V prípade, že chcete prispieť
na zlepšenie ich športovej
prípravy svojimi 2% z dane,
do príslušných tlačív dopíšte
prosím údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Športový klub AQUATICA
Sídlo: Svätoplukova 24,
900 27 Bernolákovo
Právna forma: Občianske
združenie, IČO: 30795885
Nina Vrábelová, strieborná z majstrovstiev Slovenska

Polakovičová
53,5482.

(AQUATICA)

Obe dievčatá reprezentujúce Športový klub AQUATICA

Ing. Ivana Solymosyová,
predsedníčka ŠK AQUATICA
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Súboj zo zápasu, v ktorom SFM Senec zdolal prvý raz v histórii mužstvo Corgoň ligy. Nad Vionom Zlaté Moravce vyhral 2:1.

Domáca príprava nadovšetko
Futbalisti SFM Senec konsolidujú mužstvo, hľadajú útočníka
Príprava futbalistov SFM Senec – Veľký Biel beží naplno,
veď prvý zápas nového ročníka 2. futbalovej ligy Západ
vonku s Trnavou B hrajú už
15. marca. „Robíme všetko
pre to, aby v Senci bola vyššia súťaž,“ zhodnotil ambície
tréner Branislav Kriška.
Futbalisti začali s prípravou 8.
januára a zatiaľ odohrali sedem stretnutí (dve prehry, tri
remízy a dve výhry). Teší ich
skalp Vionu Zlatých Moraviec

Pohár primátora
v rukách SFM
Senec
Víťazom halového turnaja
O pohár troch kráľov v kategórii U17 a U19 sa stalo domáce
mužstvo SFM Senec (na obr.)
a získalo Pohár primátora. Vo
finále zdolalo celok Domino
Galanta 1:0. Senčania postupne vyhrali s Vrakuňou (2:1),
Kráľovou pri Senci (3:1) a zaznamenali jednu prehru s Dunajskou Lužnou 1:4. Najlepším
brankárom sa stal Dušan Maluniak (SFM Senec).
Turnaj, ktorý mal veľmi dobrú
úroveň, má už viacročnú tradíciu a tešia sa naň všetky mužstvá.
(el), foto Ján Lauko

(2:1), veď celok najvyššej súťaže zdolali prvý raz v histórii.
„Vďaka majiteľom sa pripravujeme vo výborných domácich
podmienkach, naozaj nepotrebujeme vycestovať,“ skonštatoval tréner. Mužstvo sa
konsoliduje, v zápase so Zlatými Moravcami tréneri skúšali dvoch hráčov. Z 23-členného jesenného kádra ich odišlo
šesť, prišiel Martin Hromkovič
(ČR) a Ondrej Neoveský (Artmedia Petržalka). „V štádiu
riešenia je Matej Kováč, stiahli

sme ho na skúšku z Dunajskej
Stredy. Papierovo sme to však
ešte nedotiahli. Prestupový
termín sa končí 7. marca, dovtedy musí padnúť verdikt.
V hľadáčiku máme ešte jedného útočníka.“ Šikovného M.
Kováča si seneckí fanúšikovia
určite pamätajú, hral za FC Senec. V seniorskom kádri SFM
Senec naberajú skúsenosti aj
senecké nádeje - štyria hráči
dorastu Michal Majgot, Patrik
Trajcsik, Lukáš Pomichal a Imrich Bedecs.

K zmene došlo aj v realizačnom tíme, keď trénera brankárov, pracovne vyťaženého
Ladislava Tótha, nahradil Štefan Kollár. Stal sa aj druhým
asistentom hlavného trénera,
prvým je Denis Marton.
Tréner B. Kriška chváli nielen
starostlivosť majiteľov, ale aj
záujem mesta, ktoré „v budúcnosti uvažuje o zámere
vytvoriť v Senci mestský športový klub“.
Eva Lauková,
foto Ján Lauko
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Sofia Mokrišová, Tadeáš Prazňák, Liana Růžičková, Marcel Ondrík, Tereza Žuffová, Nela
Sandtnerová, Branislav Belanský, Filip Rauza,
Filip Hegedűs, Denis Debnár, Juraj Jánošík,
Valentína Vaneková, Filip Kubáni, Michaela
Vidrová, Nikoletta Suricová

Manželstvo uzatvorili
Milan Buchlík - Mariana Szilágyiová, Štefan
Kružlík - Michaela Mračková, Viliam Bernát Lívia Fülöpová

Blahoželáme jubilantom
Krásne životné jubileum oslávila 14. februára Emília Vrbiarová. Ružičku k 70-ke pre teba
máme, z celého srdca ti ju dáme, aby si nikdy
necítila žiaľ a pre nás mala usmiatu tvár. Manžel
Juraj, synovia Milan a Juraj s rodinami.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Elena Slobodová (60), Božena Maľová (60),
Marta Havranová (65), Mária Širilová (65), Alžbeta Zelmanová (65), Alžbeta Rosenbergová
(70), Karolína Smrtičová (70), Emília Vrbiarová
(70), Zuzana Hudáková (75), Mária Šmihelová
(80)

Klub dôchodcov
Veronika Pákozdyová (75), Mária Untermayerová (75), Alžbeta Rosenbergová (70), Elena
Matláková (70), Helena Petríková (70), Mária
Rončeková (65), Alžbeta Zelmanová (65), Bože-

Program na február
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. h
12., 13., 14., 15., štvrtok - piatok - sobota nedeľa MADAGASCAR 2
Stále spolu. Stále stratení. USA, vhodné pre
všetky vekové skupiny, 100 min., slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
16., 17., pondelok – utorok
VIANOCE NA ŠTVRTÚ
Nikto si neužíva viac, ako Brad a Kate. Odkedy sú spolu, striktne dodržiavajú svoju vlastnú
vianočnú tradíciu (dovolenka v exotických krajinách). Jeden rok uviaznu kvôli zlému počasiu
na letisku - telefóny im začnú vyzváňať a oni
musia zvládnuť VIANOCE NA ŠTVRTÚ! USA,
nevhodné do 12 r., 89 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
19., 20., 21., štvrtok - piatok - sobota
NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
Animovaný rodinný dobrodružný film o malom
sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. Fin/Dan/
Nem/Írsko, vhodné pre všetky vekové skupiny,
90 min., slov. dabing.
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)

na Maľová (60), Mária Sedláriková (60), Elena
Slobodová (60)

rozlúčke, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manžel Milan

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Do večnosti si odišla spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišla si od nás, my sme zostali v
žiali, no navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa
21. februára si pripomíname
desať rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Terézia
Méhešová. S láskou spomínajú dcéry, synovia
a vnúčatá, pravnúčatá, zať a nevesta. Kto ste ju
poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Anna Šuplatová (85), Mária Šmihelová (80),
Anna Košová (75), Alžbeta Rosenbergerová
(70), Elena Matláková (70), Oľga Papová (60),
Helena Maršovská (60)

Navždy nás opustili
Anna Horáčeková (1932), Jarmila Nováková
(1954), František Tengeri (1931), Alžbeta Simonová (1929), Terézia Guldanová (1937), Regina
Dimitrovová (1925), Verona Wagnerová (1911),
Judita Balážová (1944), Katrin Mészárošová
(1997), Pavel Igriczi (1930), Eva Lanczová (1944),
Marta Kubicová (1953), Ján Ingeli (1932), Helena
Rusáková (1925), Zuzana Zelmanová (1923)
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými je hrob nášho drahého
zosnulého zasypaný. Ján Ingeli
nás navždy opustil 27. januára
vo veku nedožitých 77 rokov.
Manželka, dcéry, vnúčatá a ostatná smútiaca
rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala život aj nás. Dňa 25. januára
nás navždy opustila moja milovaná manželka Martuška Kubicová. V nevýslovne ťažkej chvíli
ďakujem za účasť na poslednej

22. nedeľa
ČESŤ A SLÁVA
Počas prepadu zabijú štyroch policajtov.
A vrah je stále na slobode. USA, nevhodné do
12 r., 110 min.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
23., 24., pondelok – utorok
AUSTRÁLIA
Romantická dráma o nenávisti a láske, o priateľstvách a intrigách, o sebapoznaní a vôli
zmeniť svoj život. Hrajú: Nicole Kidman, Hugh
Jackman a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 170
min.
Vstupné: 3 eurá (90,40 Sk)
26., štvrtok
POKOJ V DUŠI
Súčasný príbeh o priateľstve a zrade. SR, nevhodné do 15 r., 95 min.
Vstupné: 2 eurá (60,30 Sk)
28., sobota, 1. marca, nedeľa
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Domáci vs. lesní hostia. Vyhrá dravší. Film obsahuje všetko, po čom srdce detského fanúšika animovaných filmov túži.
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)

Desať rokov uplynulo odvtedy, čo nás 17. februára navždy
opustil náš milovaný syn a brat
Ľudovít Rigo. Navždy ostaneš
v našich srdciach. S láskou
spomína otec, súrodenci a ostatná rodina.
Osud nevráti, čo vzal. Zostali
nám len spomienky a hlboký
žiaľ. Dňa 2. februára sme si
pripomenuli 10. výročie úmrtia
manžela, otca a deduška Antona Sárkánya. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. Manželka Katarína, dcéra Norika
s rodinou.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke s našou
drahou Evou Lanczovou, ktorá nás opustila 16.
januára. Smútiaca rodina.

Detské a mládežnícke
filmové predstavenia:
15., nedeľa o 15.30 hod. MADAGASCAR 2
Stále spolu. Stále stratení. Animovaná komédia. USA, vhodné pre všetky vekové skupiny,
100 min., slovenský dabing
Vstupné: 2,50 eur (75,30 Sk)
22. nedeľa o 15.30 hod.
NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
Animovaný rodinný dobrodružný film. Fin/Dan/
Nem/Írsko, vhodné pre všetky vekové skupiny,
90 min., slovenský dabing
Vstupné: 2,30 eur (69,30 Sk)
Kultúrne podujatia: Kinosála
27. 2., piatok o 19. hod.
Divadlo @pollo
„Všetko o ženách“
Divadelná komédia prináša optimistický pohľad a výzvu, nájsť silu na zvládnutie nastolených životných problémov.
Vstupné: 7 eur (210,88 Sk)
Kultúrne podujatia: Knižnica
24. 2., utorok o 18. hod.
Stretnutie klubu Scrabble
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