Šport: Lucia Debnárová získala zlato na majstrovstvách Európy
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Ku karnevalu patrí aj jeho výzdoba. Viete, koľko balónov museli nafúkať, aby sa pešia zóna zaskvela? Približne šesťtisíc. Vešali ich ráno
od štvrtej, aby keď ľudia vstanú, bola už vyzdobená. Zavesiť museli pätnásť balónových šnúr, štyri išli na jazerá. Od vzniku seneckého
karnevalu sa na jeho výzdobe podieľa Alena Lančaričová, ktorá má zohratý tím pomocníkov a je profesionálkou na rôzne výzdoby. Dnes
foto Ján Lauko
už má svoj systém, ale začiatky boli všelijaké. (viac na str. 10-11)

LETO odpálil ohňostroj Gulášová PÁRTY
Súťaž vo varení gulášu v Senci
má aj odbornú porotu. Už napohľad vie určiť, z akého mäsa
je uvarený. Tentoraz sa podľa
odborníkov až tak neexperimentovalo, aj keď voňal a chutil
guláš z diviny, bravčový, hovädzí, paprčkový, kurací, fazuľový, držkový, niektorý bol s haluškami, iný s fliačkami. A ako
hodnotia guláš odborníci, keď
majú okoštovať okolo 40 porcií? Po dvoch-troch ochutnávkach si musia vypláchnuť ústa
minerálkou a ide sa odznova.
Hodnotia farbu, vzhľad, veľkosť
mäsa, chuť, technologický postup.
Senecké leto má svojich fanúšikov.

(viac na str. 9)

(pokračovanie na str. 12)
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VOLILI sme do Národnej rady
Celková účasť na parlamentných voľbách, ktoré sa konali 12. júna, predstavovala
58,33 percenta. Víťazom sa
stala strana Smer-SD so ziskom 34,79% platných hlasov.
V Senci zvíťazila SDKÚ.

6841 (20,23%), Most-Híd 5671
(16,77%), SaS 5524 (16,33%),
KDH 2325 (6,87%), SMK 1563
(4,62%),SNS 1321 (3,91%)HZDS
813 (2,40%).

Parlamentné voľby
v Senci

Na druhom mieste s 15,42%
sa umiestnila SDKÚ-DS, tretia
Sloboda a Solidarita (SaS) získala 12,14% platných hlasov.
Do parlamentu posunulo KDH
8,52% hlasov, 8,12% získala
strana Most-Híd a päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup
do parlamentu tesne prekročila
SNS so ziskom 5,07 percenta.
Smer získal 62 poslaneckých
mandátov, SDKÚ-DS 28, SaS
22, KDH 15, Most-Híd 14 a SNS
9 poslancov.
Okres Senec patrí k okresom,
kde je najsilnejšia pravica. V okrese sa na voľbách zúčastnilo
65,19% voličov. SDKÚ získala
8059 hlasov (23,83%), SMER

Karin Bitnerová mala v deň
volieb osemnásť rokov. Volila
zmenu.

V Senci sa na hlasovaní zúčastnilo 59,60% voličov, odovzdaných bolo 8108 platných
hlasov.
Najviac hlasov získala SDKÚDS 2010 (24,81%), Smer 1375
(16,97%),
Most-Híd
1487
(18,35%), SaS 1405 (17,34%),
KDH 501 (6,18%), SMK 450
(5,55%), SNS 331 (4,08%),
HZDS 146 (1,80%).
Na porovnanie rok 2006:
Platných hlasov 6468. SDKÚDS 1792 (27,70%), SMK 1718
(26,56%), SMER 1098 (16,97%),
SNS 579 (8,95%), KDH 361
(5,58%), HZDS 338 (5,22%).
(el)
foto Ján Lauko

Prvý slovenský OUTLET pri Senci
Nákupné centrum otvoria o rok v lete, má lákať zlacnenými značkami
Developer prvého slovenského
outlet centra, ktoré sa chystá
pri Senci, predstavil prvé značky, ktoré by mali doň lákať návštevníkov. Budú to Baldinini,
Gant, Karl Lagerfeld, či Daniel
Hechter. Ďalej predajca módy
na voľný čas Bushman a športové potreby Šport Pro. Samostatnú prevádzku v areáli si chce
vybudovať aj rakúsky dodávateľ
nábytku na mieru Peter Max.
Zákazníci sa potešia, že už nebudú musieť chodiť napr. do
Parndorfu.
Ivan Čarnogurský, šéf developerskej spoločnosti Ipec, ktorá
bude D1 Fashion Outlet neďaleko diaľnice D1 pri Senci smerom
na Pezinok budovať, hovorí, že
predajcovia majú zatiaľ podpísané zmluvy o budúcej zmluve
a napevno sa zaviažu vtedy,
keď sa začne kopať.
Ipec má pre centrum územné
rozhodnutie, pripravuje projekty na stavebné povolenie. To by
chcel vybaviť koncom leta, vzápätí sa má začať stavať. V prvej
fáze plánuje firma minúť zhruba
10 miliónov eur, čo by malo priniesť 30 až 35 obchodov a gas-

tronómiu na zhruba 8-tisíc m2
predajnej plochy.
Nájomcami v prvej fáze outletu by mali byť najmä talianske
značky. Otvoriť obchody so
zlacneným tovarom sa chystajú
v lete budúceho roka. Dovtedy
by mal v areáli vyrásť aj supermarket Lidl, čerpacia stanica
Shell, či rýchle občerstvenie.
Neskôr sa očakáva výstavba
druhej fázy outletu, fachmarktcentrum, veľký hobbymarket
alebo centrum športových obchodov s pridruženými športo-

viskami.
D1 Fashion Outlet by mal byť
súčasťou rozsiahleho logistického, obchodného a servisného parku po oboch stranách
diaľnice pri výjazde Senec. Ipec
na západnej strane diaľnice
smerom na Pezinok už vybudoval stotisíce štvorcových metrov
logistických parkov pre zahraničné firmy, najmä americký
ProLogis. Sídlia tu aj predajné
a servisné prevádzky firiem
Scania alebo Schmitz.
(r)

MESTO pomôže
postihnutým
POVODŇAMI
Finančnú pomoc obciam postihnutých povodňami navrhol na
zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Ladislav Nádaský.
Poslanci jeho návrh odsúhlasili
a rozhodli prispieť sumou 5-tis.
eur z mestského rozpočtu. (el)

Festival dychových
HUDIEB
X. ročník Seneckého festivalu
dychovej hudby sa uskutoční 4. septembra na Námestí 1.
mája. Program otvoria o 10. hod.
vystúpenia dychových hudieb
z Maďarska. Festival sa oficiálne
začne o 15. hod. Vypočujeme si
dychové hudby Senčanka, Štefanovianka, Vištučanka, Kanian(r)
ka a Stříbrňanka.

POHREBY na
webovej stránke
Oznámiť úmrtie blízkej osoby,
resp. dátum pohrebu môžete aj
na webovej stránke mesta Se(r)
nec www.senec.sk.

Dôležité čísla
Hlásenie porúch
• Elektrina: 0800 111 567
• Voda: 0800 121 333
• Plyn: 0850 111 727
(ak zacítite plyn, ihneď volajte)
• Štátna polícia: 158
• Hasiči: 02/4592 3333, 150
• Záchranka: 155
• Integrovaný záchranný
systém: 112
• Mestská polícia: 159
inzercia

• Ponúkam spracovanie
jednoduchého, podvojného
účtovníctva, daní a miezd za
prijateľné ceny.
Ekonomické vzdelanie,
dlhoročná prax a diskrétnosť
= záruka vašej spokojnosti.
Kontakt: 0908 735 125,
j.slezakova@farmaslezak.sk
• Predám štyri stavebné pozemky (každý 5,29 á) v Hrubom Šúri. Nachádzajú sa
v tichej lokalite pri mlyne (slepá ul.), všetky inžinierske siete. Kontakt: 0905 956 492
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Oddelenie dokladov
predlžuje HODINY
Oddelenie dokladov Okresného
riaditeľstva PZ v Senci predlžuje
úradné hodiny. V pondelok je
klientom k dispozícii od 7.30 do
17.30 hod. Úradné hodiny počas
ostatných dní sa nemenia, stránkové dni sú v stredu od 7.30 do
17.30 hod. a v piatok od 7.30 do
12. hod.
(r)

KRADLI zlaté tuje
na cintoríne

Dá sa povedať, že sa znova narodil. Keď turisti začali kričať,
že sa topí človek, nasledovala
rýchla reakcia plavčíka, ktorý
topiaceho sa vytiahol a zavolal pomoc.
Slnečné jazerá, juh. Bolo niečo
pred 15.30 hod., pláž plná ľudí.
Ani nie 50-ročný muž z Pezinka

Takmer sa udusil...
Posádka sanitky spolu s dvoma
záchranármi sa počas Seneckého leta nezastavila od 17. hod.
do 4. hod. rannej. Mala deväť výjazdov, ošetrili približne 22 ľudí.
Najvážnejší bol prvý prípad, keď
mladík sa takmer zadusil vlastnými zvratkami... Pomoc našťastie
prišla včas. Pri väčšine prípadov
úradoval u mladých ľudí alkohol.
Ich vek sa pohyboval medzi 15
až 19 rokmi. Pohľad na nich príjemný naozaj nebol. (el)
inzercia

VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk
pre dospelých organizuje
Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne
celý školský rok 2010-2011
Poplatok za kurz:
110,- € /76 hodín /1,44 € na
hodinu
Zápis: 9.9.2010
od 16,00 do 19,00 hod.
16.9.2010
od 16,00 do 19,00 hod.
na ZŠ Tajovského Senec
Tel.: 033/641 1311
0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

bol v bezvedomí
a mal
zástavu srdca. Sanitka RZP, prítomná na jazerách počas celej
letnej sezóny, bola na mieste
nešťastia do pár minút, prišla aj
druhá sanitka. Ako uviedol Dalibor Martišovič - konateľ spoločnosti DM Resustic Slovakia, ktorá zdravotnú službu na jazerách
zabezpečuje, resuscitácia bola

našťastie úspešná, muž začal
dýchať, komunikovať. Previezli
ho do Ružinovskej nemocnice
na pozorovanie. Pri tomto prípade sa ukázala dobrá spolupráca plavčíkov a záchranárov.
Prvá tohtoročná vážna udalosť
na Slnečných jazerách sa stala
v nedeľu 4. júla.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Druhé MIESTO pre
dobrovoľných hasičov
Na 16. ročníku pretekov O Pohár primátora sa seneckí dobrovoľní hasiči nad 35 rokov
umiestnili na druhom mieste,
keď za prvým celkom Voderady zaostali v požiarnom útoku
s vodou iba o sedem sekúnd.
Na pretekoch sa zúčastnilo 16
družstiev mužov a sedem žien
z okresu Senec a Trnava, jedno z obce Kršánky z ČR. Se-

nec postavil aj druhé družstvo
do 25 rokov, ktoré skončilo na
siedmom mieste. Predseda
DHZ v Senci Jozef Bordács
bol s výkonom seneckých hasičov spokojný. Prvé družstvo,
zložené zo siedmich hasičov,
muselo súťaž opakovať pre
zlyhanie časomeru.
(el)
foto Ján Lauko

Drzosť a neúcta niektorých ľudí
nepozná hraníc. Keď na cintoríne v Senci ukradli 8. mája dvanásť zlatých tují, prípad ohlásili
na polícii, podali aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
O dva týždne na to tuje opäť zasadili. No už o tri dni ich znova
ukradli! Sme takí ľahostajní, že
si nevšímame, čo sa deje okolo
nás? Možno niektorí ani netušia,
že tuje, ktoré si kúpili, pochádzajú z cintorína... Všímajme si, čo
(iv)
sa okolo nás deje.
inzercia

VYKUPUJEME
TUKY!
Otvárame 12-týždňový kurz
chudnutia a detoxikácie.
Cena: 40 eur.
Kontakt: 0907 779 094
0911 779 094, 0903 558 513

JUDr. Mária Faithová,
advokátka

oznamuje, že otvorila
v Reci, na Hlavnej ul. č. 28
advokátsku kanceláriu
poskytujúcu všetky
druhy právnych služieb
Kontakt: 0903 254 301,
e-mail: mfaithova@gmail.com

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy,
pokúša sa vlámať do auta alebo
iným spôsobom ničí cudzí majetok? Volajte, aj anonymne, na telefónne číslo 159. Dnes sa to týka
iných, zajtra to môže postihnúť
vás.
(r)

Uzávierka septembrového
čísla mestských novín Senčan
je v stredu 18. augusta.
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Otvorili FARSKÉ námestie
Jeho ďalšou dominantou je drevený mahagónový kríž vážiaci okolo 600 kíl
Z eurofondov mesto dostalo
na rekonštrukciu Farského námestia približne 400-tis. eur.,
ďalšími financiami prispelo
mesto. Slávnostne ho otvorili
za prítomnosti predstaviteľov

Bratislavského samosprávneho kraja a mesta, požehnal
ho dekan Viliam Michalovič.
Uviedol, že v Senci pôsobí už
jedenásť rokov a veľmi ho teší,
že sa podarilo také pekné die-

Začali rekonštruovať
Park ODDYCHU
Veľkou premenou prejde Park
oddychu mesta, nachádzajúci
sa pri futbalovom štadióne Národného tréningového centra.
„Jeho revitalizáciou z finančných prostriedkov EÚ riešime
absenciu ucelenej oddychovej
zóny mimo rušného centra mesta,“ hovorí primátor Karol Kvál.
Projekt má celkovú hodnotu
viac ako 789-tisíc eur (takmer 24
mil. Sk) a mesto prispieva piatimi percentami. V rámci neho

lo, ktoré slúži aj na relax návštevníkov. V celkovo zrevitalizovanom prostredí pribudla o.
i. zeleň, ale aj lavičky.
Súčasťou Farského námestia - ďalšej atraktívnej lokality

Senca - sú okrem rímskokatolíckeho kostola i budovy fary
a pastoračného centra, ako aj
vynovený dom smútku.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Tanečníci PREKONALI
očakávanie

sa má realizovať úprava okolo
11-tisíc metrov štvorcových verejného priestranstva – osadia
sa nové lavičky, smetné koše,
stojany na bicykle, vybudujú
sa chodníky, fontána, hudobný
altánok. Súčasťou projektu je
rekonštrukcia pódia a hľadiska
s lavičkami. Obnoví sa aj verejná zeleň, vybudujú sa detské
ihriská, zrekonštruuje sa verejné osvetlenie, vchod do areálu
a vstupná brána.
(el)

Ďalší fascinujúci zážitok pripravila ZUŠ Fándlyho pri príležitosti
50. výročia svojho založenia.
Ako posledný z odborov sa
predstavil tanečný a prekonal
očakávania. Pod vedením manželov Czingelovcov predviedli
svoje umenie tanečníci od tých
najmenších – iba štvorročných
až po 22-ročných. Zaskveli sa
v ľudových i moderných tancoch, predviedli tance národné,

aplauz získali aj za show dance.
Diváci v dome kultúry boli nadšení i muzikálovým číslom, nehovoriac o finálovke, v ktorej si
zatancovali aj pedagógovia Monika a Mikuláš Czingelovci..
Ocenili aj najlepších tanečníkov.
Talentmi roka sa stali Lenka
Vrábelová a Jakub Nôška, objavmi roka Klára Iszáková a Michal Vydra.
(el), foto Ján Lauko
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Martinský les, posledný svojho DRUHU
Bez ohľadu na sny ochranárov
či záujmy podnikateľov predstavuje Martinský les posledný fragment vzácnych dubín
na štvrtohornej spraši.
Jemný sediment sa ukladal tisíce rokov a na dnešnej Trnavskej
sprašovej tabuli bol pokrytý
takýmto porastom už dávno
pred príchodom človeka. No
hospodárskou činnosťou, často
neuváženou, sa výrazné plochy
premenili na poľnohospodársku
pôdu. Dnes už možno s istotou
tvrdiť, že Martinský les je v podstate posledný svojho druhu.
Napriek tomu ostal pomerne

Kto už držal penicu čiernohlavú?
foto GEO

zakonzervovaný a len málo
ovplyvnený človekom.
Lokalita je domovom vzácnych
druhov rastlín a živočíchov.
A často aj úplne neznámych.
Napr. vedecký tím docenta Petra Fedora tu v nedávnej minu-

losti objavil mnohé organizmy
po prvýkrát na území Slovenska. Mnohé z nich sú ekologicky
viazané napr. na práchnivejúce
drevo. V súčasnosti je tento porast evidovaný medzinárodnou
sieťou chránených území Natura 2000 a prebieha v ňom intenzívny prírodovedný výskum.
Pri príležitosti Svetového roka
biodiverzity v Senci v spolupráci so známym časopisom GEO
a mestským múzeom sa konala
zaujímavá akcia, na ktorej vedci z Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave uviedli vybraných
žiakov okolitých škôl a ich pedagógov do tajov prírodovedného

výskumu. Po krátkom seminári
v mestskom múzeu sa účastníci presunuli do neďalekého
Martinského lesa. Na viacerých
stanovištiach si verejnosť mohla zblízka obzrieť odchytené
vzácne druhy vtákov, cicavcov,
plazov či bezstavovcov. Ktovie,
možno medzi mladými boli aj
budúci prírodovedci. Veď prírodné bohatstvo Senca a jeho
okolia si budeme vážiť až vtedy,
keď ho skutočne spoznáme.
Časopis GEO pripravuje z tejto
akcie osobitnú reportáž, ktorá
vyjde vo všetkých jeho jazykových mutáciách na svete.
Eva Lauková

HROZBA miestnych povodní v Senci
Tento problém bol hlavným
bodom rokovania komisie životného prostredia.
Rozsiahle dažde v máji a začiatkom júna dosahovali vydatnosť
50 až 70 mm a celkový úhrn
zrážok do 200 mm, čo znamená
200 l / m2 , alebo 1m3 vody na
5 m2 povrchu. Podobná situácia
sa vyskytla 10. a 11. júla 1999.
Búrka vtedy dlhodobo prerušila dodávku elektrického prúdu
a pre nefunkčnosť prečerpávacích staníc vznikali poruchy aj

splaškovej kanalizácie. V nepriechodných podzemných kanáloch sa vzdula dažďová voda,
ktorá veľkým tlakom vyvierala
z vpustí. Tiekla povrchom do
dvorov, záhrad, vytápala šachty, suterény a podzemné garáže. Vtedy aj teraz sa hladina
jazera Kővécstó na ul. Fraňa
Krála zdvihla o 120 cm a v exponovaných domoch vystúpila podzemná voda desiatky cm nad
dno pivníc. Situácia je tento rok
ešte horšia, lebo vydatné dažde nastúpili po vlhkejšej zime a

zrážkovo nadpriemernej jari, čo
prinieslo všeobecné zdvihnutie podzemných vôd. Zráškovo
chudobná druhá polovica júna
spôsobila pokles podzemnej
vody o 24 cm a mierne zlepšila schopnosť jazera pojať novú
zrážkovú vodu.
Na miestach, kde sa v minulosti
vyskytla veľká voda, pravdepodobne sa vyskytne znova.
Viac počúvajme pamätníkov.
Pri hĺbení suterénnych priestorov berme ohľad na kolísajúcu a možnú maximálnu výšku

podzemných vôd. Varovanie
a správny odhad hrozby nám
nemôže byť na škodu. V neposlednom rade pamätajme na
opačný extrém, keď nám voda
chýba. Dôležité je zdržiavanie
vody, rozumné hospodárenie
s ňou. Zle je, keď je vody veľa,
no bez vody ešte horšie.
V budúcom čísle Senčana sa
pozrieme na to, ako to v skutočnosti s odvedením dažďovej
vody v Senci je.
Ing. Ján Maglocký,
komisia životného prostredia

Vzdali hold vierozvestcom MLADÍ záchranári súťažili

Pri príležitosti štátneho sviatku slovanských vierozvestcov
a spolupatrónov Európy Sv.
Cyrila a Metoda sa v evanjelickom kostole konal slávnostný
koncert. Vystúpil na ňom ženský zbor MO Matice sloven-

skej pod vedením dirigenta
Zdeňka Macháčka, ako hostia
sólista opery SND Dušan Jarjabek a recitátor Juraj Sarvaš.
Programom vzdali hold dvom
najvýznamnejším
osobnostiam našich dejín.
(r)

Spolu 78 žiakov zo ZŠ
a stredných škôl z okresov Senec a Pezinok sa zúčastnilo na súťaži mladých
záchranárov, ktorá sa konala v areáli ZŠ Tajovského
v Senci.
Súťažili v ošetrovaní improvizovaných poranení na jedenástich figurantoch, ktorých
maskoval Pavol Škovránek
ml. z Územnej rady mládeže
SČK Bratislava - okolie. Na
stanovištiach
rozhodovalo
dvanásť rozhodcov. Súťažiaci hravo zvládli všetky poranenia. Víťazi si odniesli vecné
dary, pozornosti od sponzorov
a samozrejme dobrý pocit,
že v prípade potreby vedia
poskytnúť prvú pomoc kamarátovi, spolužiakovi a ďalším,
ktorí by to potrebovali.
(r)
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Jedná veľká RODINA
Oslávili 45. výročie vzniku Spojenej školy

Riaditeľka Anna Pócsová

„Naša škola je ako jedna veľká
rodina, s veľkým počtom detí.
Nedostali síce do vienka všetko, čo zdravé deti, ale o to sú
srdečnejšie, vďačnejšie, vedia
prejaviť lásku,“ uviedla o. i. riaditeľka Spojenej školy v Senci
Mgr. Anna Pócsová vo svojom
príhovore pri príležitosti osláv
45. výročia založenia tejto školy. Na tomto poste pôsobí už
neuveriteľných 20 rokov. Hovorí
sa, že koho chcel Boh potrestať,
urobil ho učiteľom. A. Pócsová
však vraví, že učiteľstvo je dar.
Toto jej konštatovanie sa odráža aj v atmosfére školy, v jej rodinnom charaktere. Z Krajského
školského úradu si A. Pócsová
prevzala aj ďakovný list a želanie ďalších úspešných rokov.
Do daru dostala malú palmu
so želaním, aby vydržala aspoň
45 rokov... Kultúrny program,

v ktorom sa predstavili žiaci
spolu s pedagógmi, chytil za
srdce všetkých prítomných.
Spojená škola má v súčasnosti
štyri organizačné zložky: špeciálnu základnú školu, praktickú
školu, školský klub detí a Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva.
Funguje tu šesť záujmových
krúžkov, žiaci získavajú v mnohých
súťažiach
hodnotné
umiestnenia. Zriadili tu aj počítačovú učebňu.
V tejto škole poskytujú individuálnymi a špeciálnymi metódami
a formami práce postihnutým

deťom vzdelanie a pripravujú
ich čo najlepšie pre praktický
život. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na odborných
učilištiach a vyučiť sa v rôznych
profesiách. Bez vážnejších
problémov sa dokážu zapojiť do
normálneho života.
Spojenú školu v uplynulom
školskom roku navštevovalo
celkovo 81 detí (v špeciálnej ZŠ
69, v praktickej škole 12), má 12
pedagógov, riaditeľku a zástupkyňu.
Zakladajúcim a prvým riaditeľom školy bol Jozef Polievka.
Vyučovanie sa tu začalo 1. feb-

ruára 1965 so 14 žiakmi a vyučovacím jazykom maďarským.
V septembri 1965 bola zriadená
osobitná škola s vyučovacím jazykom slovenským a desiatimi
žiakmi. Od roku 1970 dostala
škola vlastné priestory v prebudovanom rodinnom dome na
Trnavskej ulici č. 2. Slovenská
aj maďarská škola sa zlúčili pod
jedno riaditeľstvo. Nárast počtu
detí však pokračoval, a preto sa
pristavila trojtriedna prístavba,
na sklonku roku 1990 ďalšia
a dvojzmenné vyučovanie sa
mohlo skončiť.
Eva Lauková

Dopravná NEHODA v zahraničí

Právnik radí
Prišiel čas dovoleniek a mnohí sa vyberú za oddychom do
zahraničia autom. Dopravná
nehoda však môže poriadne
skomplikovať vytúžený relax.
Pred cestou si vždy zistite rozsah asistenčných služieb poisťovne, kde je motorové vozidlo
poistené a telefonický kontakt.
Ďalej si zapíšte adresu a kontakt
na veľvyslanectvo, či konzulát
SR v štáte, kam sa chystáte,

môžete tak získať odporúčania
na služby miestnych advokátov,
tlmočníkov, lekárov, alebo tieto
inštitúcie môžu sprostredkovať
styk s miestnymi orgánmi.
V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody, skontrolujte, či došlo k zraneniu
osôb a poskytnite prvú pomoc,
alebo privolajte záchranu. Túto
povinnosť zakotvuje aj zákon
o cestnej premávke.
Vždy privolajte políciu, ktorá dopravnú nehodu zdokumentuje,
zistí príčinu a rozsah škody. Ak
je jazyková bariéra neprekonateľná, zabezpečte si tlmočníka,
či už prostredníctvom asistenčej služby, alebo konzulátu SR.
Vyplňte správu o nehode, ktorú od 1. júna tohto roku musia
mať vodiči v aute. Od toho, kto
dopravnú nehodu spôsobil,
musíte získať informácie - meno
a priezvisko, trvalý pobyt, obchodné meno a sídlo držiteľa,

či vlastníka motorového vozidla, identifikáciu poisťovateľa,
číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla, číslo zelenej
karty (zapisuje sa to do správy
o nehode). Nezabudnite si zapísať údaje aj o ostatných účastníkoch a svedkoch dopravnej
nehody.
Nepodpisujte žiaden dokument,
ktorému nerozumiete, resp. najskôr uveďte, že textu nerozumiete a popíšte priebeh nehody
v slovenčine.
Podľa zákona o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
v platnom znení máte povinnosť
oznámiť vznik škodovej udalosti
poisťovni do 30 dní od jej vzniku mimo územia SR.
Členské štáty EÚ majú v zmysle Smernice 2000/26/ES zriadiť informačné centrá, ktorých
úlohou je o. i. aj pomôcť obe-

tiam dopravných nehôd zabezpečiť informácie potrebné na
uplatnenie nároku na náhradu
škody (napr. identifikácia vinníka, likividačného zástupcu)
a na základe žiadosti a daných
údajov poskytnúť informácie
o spôsobe uplatnenia a vyrovnania nároku na náhradu škody.
V SR uvedené vykonáva Slovenská kancelária poisťovateľov. Aj
každý poisťovateľ má na území
ostatných členských štátov EÚ
likvidačného zástupcu. Pre slovenského občana, ktorý bol poškodený pri dopravnej nehode
v zahraničí, to znamená, že má
možnosť uplatniť si svoj nárok
na náhradu škody na území SR
voči likvidačnému zástupcovi, ktorý zastupuje zahraničnú
poisťovňu vinníka nehody, a to
v slovenskom jazyku.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com
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Zo zbierky OBDAROVALI Nádej
Deťom v Detskom domove Nádej v Bernolákove chceli vyčariť
úsmev na tvári a urobili zbierku.
Stalo sa tak po tom, ako si v seneckej SOŠ založili žiacku školskú radu a rozhodli sa robiť aj
charitatívne akcie. Predsedníčka rady Lucia Maráková vraví,
že letáčiky s výzvou vylepili na
obchody, v škole aj jej okolí. Zozbierali 29 veľkých škatúľ, časť
z nich skladovali aj v kočikárni
bytovky, kde býva Veronika Nagyová. „Ľudia nosili oblečenie,
hračky, knihy, dostali sme aj

počítač, spoločenské hry, ale
i lyže či trojkolku, menej bolo
finančných darov. Mrzí nás, že
niekde naše plagáty strhli, respektíve neverili, že našu zbierku
myslíme vážne.“ Okrem nej a
Lucie sa okolo zbierky krútila
aj Martina Smrtičová, pomáhal
Norbert Horgossy. Ďakujú všetkým, ktorí prispeli.
Riaditeľom DeD v Bernolákove je už osem rokov Mgr. Ján
Kuzár. Na aktivitu žiakov sa díva
veľmi pozitívne. „Je to sympatický čin v dnešnej dobe, keď

Ocenili úspešných žiakov
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí vedenie mesta ocenilo
najlepších žiakov zo seneckých
škôl, ktorí svoju šikovnosť a vedomosti preukázali na olympiádach a súťažiach. Ako uviedla
viceprimátorka Helena Nemcová, sú vzorom pre ostatných
a za vzornú reprezentáciu mesta a školy im patrí veľká vďaka.
ZŠ s VJM A. M. SZENCZIHO
Richard Vincze (1. miesto OK MO),
Mária Vinczeová (1. na OK MO, 2.
v celosl. kole biblickej olympiády), Adam Halász (úspešný riešiteľ KK MO, 2. na KK v šachu),
Evelin Tomovičová (3. na KK v
šachu), Renáta Koloditsová (1. na
celosl. kole v šachu), Csilla Csenkeyová (2. na KK Poznaj slovenskú reč), Mária Szitka (3. na KK
Poznaj slovenskú reč, Strieborné
pásmo na celosl. súťaži Piano
v modernom rytme v Bojniciach),
Soňa Treuerová (2. na KK Poznaj
slovenskú reč), Lili Vojtek (1. na
KK Pekná maďarská reč), Dóra
Simon (2. na celosl. kole Pekná
maďarská reč), Zsóka Zsófia Holocsy (1. na KK v prednese poézie a prózy), Nikol Kovács (1. na
KK v prednese poézie a prózy),
Mária Katalin Csikmák (2. na KK
v prednese poézie a prózy, 2. na
celosl. kole v prednese poézie a
prózy), Gabriela Gujberová (2. na
celosl. kole biblickej olympiády),
Mariana Borsová (2. na celosl.
kole biblickej olympiády)
ZŠ TAJOVSKÉHO
Lukáš Kohlman (1. na OK Pytagoriády), Richard Kollár (1. na
OK FO kat. E), Dávid Dubovec (1.
na OK FO kat. F), Nikoleta Demčáková (1. na OK GeO), Kristian
Denton Bárnaby (1. na OK Olympiády Aj kat. 1C), Ivana Lukáčová

(1. na OK Olympiády Aj kat. 1A),
Andrea Mayerová (1.na OK Olympiády Nj kat.1B) Michal Malina (1.
na OK Olympiády Nj kat. 1A, 1.
na OK DO), Diana Mrázová (2.
na OK BiO kat. C, 1. v kraji a 18.
v rámci SR), Magdaléna Kráľová
(1. na OK BiO kat.C, 1. na KK),
Jaroslav Bučan (1.miesto na OK
a 2. na KK), Dominika Bučanová,
Lukáš Mráz, Natália Kolembusová (Mladý záchranár CO), Ladislav Horváth (1. na OK DO), Ján
Rohár (1. na OK DO, 1. na KK a
účasť na celoslovenskom. kole),
Branislav Balogh (3. na KK DO),
Karin Demková (3. na KK Šaliansky Maťko), Tomáš Petrík (1. na
OK BIO v kat. D), Hádzaná dievčat - Timea Tóthová (1. na OK a
3. na KK), Gymnastický štvorboj
dievčatá - Nina Vanková (1. na
KK – jednotlivec), Gabriela Kuzmová (3. na KK kat. B. dievčatá,
1. na OK), Martina Juhászová (3.
na KK kat. C dievčatá, 1. na OK),
Nina Tengeriová (3. na KK kat. A
dievčatá, 1. na OK), Kvetka Frčová (3. na KK kat. A dievčatá, 1. na
OK), Kamila Frčová (3. na KK kat.
A dievčatá, 1. na OK), Paulína
Kolláriková (3. na KK kat. A dievčatá, 1. na OK), Katarína Vicenová (3. na KK kat. A dievčatá, 1. na
OK), Andrej Kováčik j (3. na KK
kat. A chlapci, 1. na OK), Jakub
Chalász (3. na KK kat. A chlapci, 1. na OK), Samuel Vrga l (3.
na KK kat. A chlapci, 1. na OK),
Silvester Mihok (3. na KK kat. A
chlapci, 1. na OK), Ján Cedula (3.
na KK kat. A chlapci, 1. na OK)
ZŠ MLYNSKÁ
Tomáš Bachratý (3. na KK BioO
kat. C), Peter Podolský (2. na OK
BioO kat. E, úspešný riešiteľ KK),
Patrícia Takáčová (1. na OK BioO
kat. E, 3. na KK), Marek Kaplan

študenti myslia na tých, ktorí
nemajú také šťastie na vlastnú
rodinu a žijú v detskom domove. Prišli s nápadom pomôcť

iným deťom a to je úžasné.“
Aktivitu žiakov ocenil aj riaditeľ
SOŠ Ing. Vladimír Kovalovský.

(úspešný riešiteľ KK MO,1. na OK
CHO kat. Dz), Františka Kupkovičová (3. na KK Hviezdoslavov
Kubín), Kristína Šimoničová (1.
na OK a 3. na KK olympiády zo
slovenského jazyka), Oliver Asztalos (1. na celoslovenskom kole
Európa v škole), Andrej Tibenský
(1. na OK MO, 5-násobný Klokan)

losl. súťaži Piano v modernom
rytme v Bojniciach), Kristián Kierulf (strieborné pásmo na celosl.
súťaži Piano v modernom rytme
v Bojniciach), Iveta Šipošová,
Lenka Vrábelová, Dominika Melničuková (strieborné pásmo na
celosl. súťaži Schneiderova Trnava v komornej hre), Matej Korbelič (strieborné pásmo na celosl.
súťaži v hre na plechové dychové
nástroje v BB), Drahomír Mrózek
(bronzové pásmo na celosl. súťaži Piano v modernom rytme v
Bojniciach), Jozef Novák (zlaté
pásmo na celosl. súťaži Piano v
modernom rytme v Bojniciach),
Angelika Fábryová (zlaté pásmo
na celosl. súťaži Piano v modernom rytme v Bojniciach, strieborné pásmo v 4-ručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava), Nina
Vrábelová (strieborné pásmo v
4-ručnej hre na klavíri Schneiderova Trnava)

SPOJENÁ ŠKOLA s VJM A.M.
SZENCZIHO
Tomáš Gaál (1. na OK ONJ,
úspešný riešiteľ KK), Anikó Tisucká (3. na KK Poznaj slovenskú reč)
SOŠ
Lukáš Uherčík (1. na celosl. súťaži MAN mladý mechanik 2010,
postup do oblastného kola a semifinále na celosl. súťaži Autoopravár Junior Castrol 2010), Milan
Stiglitz (1. na celosl. súťaži MAN
mladý mechanik 2010, postup
do obl. kola a semifinále na celoslov. súťaži Autoopravár Junior
Castrol 2010)
ZUŠ FÁNDLYHO
Mária Galambosová (2. na medzinárodnej speváckej súťaži Iuventus Canti vo Vrábľoch, zlaté
pásmo v štvorručnej hre na klavíri na celosl. súťaži Schneiderova
Trnava), Réka Szőcs (zlaté pásmo v štvorručnej hre na klavíri na
celosl. súťaži Schneiderova Trnava), Kvetoslava Vargová (zlaté
pásmo na celosl. súťaži v hre na
drevené dychové nástroje v BB),
Nina Olekšáková (zlaté pásmo
na celosl. súťaži v hre na keyboard v PB), Jakub Kolembus (zlaté
pásmo na celosl. súťaži v hre na
keyboard v PB), Jana Beňušková
(finalistka na celosl. Hviezdoslavovom Kubíne v Dolnom Kubíne
- miesta sa neudeľujú), Mária
Szitka (strieborné pásmo na ce-

Eva Lauková, foto Ján Lauko

GYMNÁZIUM A. BERNOLÁKA
Lukáš Gálik (1. na OK, 3. na KK
OAJ), Branislav Korbel (1. na OK
OAJ), Lea Poórová (1. na OK, 4.
na celoslov. kole ONJ), Vojtech
Pozsónyi (1. na OK, 4. na KK
ONJ, 2. na KK BiO, úsp. riešiteľ.
celoslov. kola), Marián Stacho
(1. na OK ONJ), Lenka Poórová
(1. na OK, 4. na KK BiO), Jakub
Drinka (1. na OK MO), Dušan
Vicena (1. na OK MO, 3. na OK
Pytagoriáda), Eduardo Martinez
(1. na OK GeO, 2. na OK MO, 2.
na OK Pytagoriáda), Samuel Hanák (1. na OK MO), Tomáš Kuzma
(1. na OK Pytagoriáda), Adriana
Majtanová (úspešný riešiteľ KK
ChO), Viktória Modrocká (úspešný riešiteľ KK ChO), Juraj Jajcaj,
Dominik Michálek, Mário Tóth (1.
na OK, 1. na KK, 7. na celosl. kole
cezpoľného behu), Adam Cibuľa
(3. na KK OSJL)
(r)

SENECKÉ LETO
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Leto odpálil SUPER ohňostroj

Už tradične predstavitelia
mesta prijímajú v deň konania
kultúrno-spoločenskej akcie
Seneckého leta sponzorov
a partnerov mesta, aby sa im
poďakovali za pomoc a spoluprácu. Aj tentoraz sa zišli
v hoteli Senec, kde si vypočuli slová vďaky od viceprimátorky Heleny Nemcovej.
Na juhu Slnečných jazier to
už medzitým žilo naplno. Počasie vyšlo, návštevnosť bola
opäť vysoká, do 20-tisíc ľudí.
Program a rôzne atrakcie si
užívali najprv deti. S pribúda-

júcimi hodinami sa na pódiu
malého amfiteátra vystriedali
kapely a speváci, navodili tú
správnu atmosféru. Program
gradoval Guns and Roses
Revival, kapelami Gladiátor
a Horkýže Slíže. Všetci však
čakali na megaohňostroj Made
in heaven z produkcie spoločnosti Pyrostar. Nesklamal, bol
úžasný. Na Slnečných jazerách padol aj slovenský rekord
v namiešaní najväčšieho drinku pred najväčším počtom
ľudí. Spoločnosť Black Eye
Company v spolupráci s partnermi Kofola, Carat Distillery
a Monin namiešali pre návštevníkov viac ako 230-litrový
najväčší drink s letným názvom Snipp Summer Cocktail.
Pripravovali ho najzručnejší
barmani z tých najlepších ingrediencií a každý návštevník
podujatia z neho mohol ochutnať. Diskotéka trvala až do
štvrtej hodiny rannej.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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KARNEVAL

Mamut KRAĽOVAL nad všetkými m

Na 14. ročníku Veľkého letného karnevalu žiaci veselo ukončili školský rok. Niekoľko tisíc rôznorodých m

„Natrápili sme sa, kým sme prišli
na to, aký špagát použiť, na systém viazania, aby sme vytvorili
farebné špirály. Často sme mali
zodratú kožu z prstov. Dnes si
ich už preventívne obaľujeme
leukoplastom,“ smeje sa. Niektoré balóny viazali do kytice,
použili aj 200 kusov „húseníc“.
Balóny fúkajú vzduchom, majú
malý kompresor, pomáha im aj
prerobený vysávač. Hliníkové
balóny, ktorých bolo 45, však
nafukujú zvlášť.
Aj keď popoludňajší program na
pešej zóne trochu zmokol, počasie sa napokon umúdrilo a na
karnevalový sprievod už kvapky
dažďa nepadali. Do sprievodu

si vyšli nielen žiaci seneckých
škôl, ale objavilo sa aj veľa masiek najmenších, niekoľko mesačných detí na rukách rodičov.
Vek v sprievode nehral žiadnu
rolu. V maskách sa vyšantila
pubertálna mládež rovnako,
ako masky v dôchodcovskom
veku či celé rodiny. Mnohí si
na výbere a zhotovení masiek
dali naozaj záležať, porota mala
veľmi ťažkú úlohu. No väčšina
sa zhodla na jednom: Absolútny primát si zaslúžila hromadná maska Pravek zo Základnej
školy Tajovského. Jej úžasný
mamut čnel nad všetkým. Prezentovalo sa v nej do 50 detí,
tvorcovia i rodičia. Od nápadu
do realizácie uplynuli takmer

tri mesiace. Myšlienka skrsla v
hlave vychovávateľky Janette
Prokešovej zo školského klubu,
rekvizity vyrábala predovšetkým Monika Škovránková a pomáhali Mária Koníková a Mária
Nováková – všetky vychovávateľky. Do zhotovovania masky
sa zapojili rodičia aj deti. Karnevalový program na pešej zóne,
ale aj na juhu Slnečných jazier
sa niesol v spomienke na kráľa
popu Michaela Jacksona. Nechýbal ani kráľ karnevalu, ktorý
si prevzal od viceprimátorky Heleny Nemcovej symbolický kľúč
od mesta a počas karnevalu sa
ujal vlády nad mestom.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
viac foto na www.senec.sk
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maskami
asiek očarilo divákov

Strážcovia Galaxie
Bolo ich osem, z nich
jedna žena. Maska
Strážcovia
Galaxie
zaujala nielen divákov,
ale i porotu, aj keď jej
profesionálny
vzhľad
ju skôr radil k maskám
z požičovne. S touto
maskou sa však v karnevalovom
sprievode
objavuje jej hlavný aktér
Martin (Cuco) Luciak už
šiesty rok. Najprv bol
sám, postupne ich pribúdalo. Pomaľuje látku,
šije kostýmy. Tento rok
vyzdobil a
topánky.

Vyrobil opasky, zbrane,
prilby. „Tie som nestihol
dokončiť pre všetkých,
trvá to mesiace, nemal
som toľko času.“ Prvý
raz stihol prísť na karneval včas, aby si túto
bojovú masku všimla aj
porota a zaregistrovala
ju do súťaže. Oplatilo
sa, jej ocenení členovia
stáli na pódiu.
Na budúcoročný karneval však Cuco sľubuje ďalšie prekvapenie
výprava bude vraj ešte
veľkolepejšia.
(r)
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ZAUJALO NÁS

Porota mala ťažkú úlohu.
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So srnčím gulášom zvíťazil tím Stanislava Gurku Hasta la Vista.

GULÁŠOVÁ párty na Slnečných jazerách
(dokončenie zo str. 1)

Aha - tam je príliš veľa masti,
žilnaté mäso, ten je zas trochu
pripálený (asi zabudli miešať),
ďalší málo slaný. A klasický guláš z hovädziny sa má variť bez
zemiakov, podáva sa na raňajky
s pečivom...
Vôňa variaceho sa gulášu smerovala kroky mnohých na juh
Slnečných jazier, kde sa konala
už tradičná súťaž vo varení gulášu. Organizoval ju Spolok seneckých podnikateľov, záštitu
mal primátor Karol Kvál a porota
ochutnávala 40 gulášov.
Počasie bolo výborné, nálada
rovnako. A keď do toho zahra-

li Cigánski diabli a zaspievala
Silvia Šarköziová, bolo ešte veselšie.
Tento rok si zasúťažili aj politické strany, varil sa predvolebný
guláš. Odborníci z gastronómie Tibor Samaranský, Ľuboš
Babušek a Jozef Biznár najvyššie vyzdvihli bravčový guláš
SDKÚ-DS, za ním skončilo KDH
s klasickým hovädzím gulášom,
z rovnakého mäsa varila tretia
SMK a štvrtá priečka patrí strane Most-Híd, ktorej kuchárov
prišiel povzbudiť samotný predseda Béla Bugár a ktorá ukuchtila fazuľový guláš.
Ako sa darilo jednotlivcom? Po-

rote najviac chutil srnčí guláš
kuchárskeho tímu Hasta la Vista. Viedol ho šéfkuchár – režisér
a scenárista Stano Gurka. Ten
ani nepostrehol, že sa súťaž
začala vyhodnocovať. „Nerátal
som s takýmto ocenením, o to
lepšie nám to padlo. Veď dosiaľ
sme sa zúčastnili na všetkých
ročníkoch, vlani sme skončili
tretí.“ A čím bol najlepší guláš
špecifický? Stano sa smeje:
„Varili sme ho dosť hekticky,
mali sme málo času.“ Druhí
skončili dvaja súkromníci zo
Senca, resp. Cífera (guláš z diviny a hovädziny) a tretí seneckí
dobrovoľní hasiči, ktorí do hovä-

dzieho pridali fazuľu.
Senecký podnikateľ Fetai Ajet
z Macedónska dal do gulášu
až päť druhov mäsa (jahňacie,
kozľacie, teľacie, hovädzie, ale
aj morčacie stehno), rád experimentuje. Uvaril pikantný aj menej štipľavý.
Výťažok z tejto akcie (za guláš si
ľudia symbolicky platili) Spolok
senecký podnikateľov poukáže
na charitu. Ako uviedol jeden
člen poroty, je to sympatické,
pretože guláše sa súťažne varia
už vo viacerých obciach či mestách, ale usporiadatelia majú
z týchto akcií skôr biznis.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Radosť na CESTÁCH
Aj týmito slovami by sa dala
charakterizovať cesta zboru
Radosť do Belgicka a Nemecka. Spevácky zbor Radosť pod
vedením Ferka Podolskeho
účinkoval v Bone, Aachene,
Kolíne nad Rýnom a Grand
Halleux v Belgicku. Jeho členovia spievali na významnej
pietnej spomienke na dona
Strečanského, na ktorej sa zúčastnili významní saleziánski
kňazi, rodina a príbuzní, ako aj

veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemecku pán Matula
a pán Tomko s manželkou,
ktorí túto významnú medzinárodnú akciu zorganizovali.
Svojím spevom a ľudovými
tancami upútali aj na štyroch
ďalších vystúpeniach, dve
z nich odspievali v nemeckom
jazyku. O nemalom úspechu
svedčí oficiálne pozvanie na
rok 2012 do mesta Aachen.
Koncert v Kolíne nad Rýnom

sa uskutočnil na podnet a pozvanie Petra Pristaša, ktorý
organizačne všetko zastrešoval. Duchovný otec zboru
Jozef Lančarič aj s Ferkom
Podolským sa postarali o veľké prekvapenie na tejto ceste.
Deti strávili deň vo Phantazialande.
Vďaka všetkým, ktorí prispeli
na túto cestu mladých za zážitkami.
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Vylovili 245 kíl
ODPADU

Karin

Prvý ročník Čistenia vôd Slnečných jazier sa konal v prvú júnovú sobotu. Potápači čistili pláže
využívané na kúpanie počas letnej turistickej sezóny (severná,
južná, východná).
Z vôd jazera „vylovili“ takmer 245
kíl rôzneho odpadu, zväčša sklenené poháre, fľaše, rôzne plasty
a pod., teda všetko možné, čo
návštevníkom zavadzalo na brehu a bolo pre nich zbytočné...
Ukázalo sa, že takéto čistenie
jazier má svoje opodstatnenie
a budú v ňom pokračovať.
Akciu zorganizovali potápači Piccardu Senec a ich sympatizanti.
Podieľala sa na nej aj Správa
cestovného ruchu, rybársky
zväz, hasiči a záchranári.
(el), foto Ján Lauko

POZEMOK pre Dom Nezábudka
Hendikepované deti a dospelí
budú mať vďaka dobrým ľuďom
svoj nový domov.
Ďalším medzníkom v existencii Nezábudky – združenia na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými, je 9.
jún. V tento deň predstavitelia firmy
Doas, a. s., mu slávnostne darovali
stavebný pozemok (lokalita Mlynský
Klin, Senec) v hodnote približne 100tisíc eur pre jeho nové sídlo, zariadenie rodinného typu. Čin naozaj hodný obdivu. V tejto spoločnosti vedia,
čo je súdržnosť a pomoc. Ing. František Potisk zo spoločnosti Doas: „So
združením Nezábudka spolupracujeme od jeho počiatkov v roku 1995.
Keď sa dá, radi slabším pomôžeme.“
Vyzdvihol osobnosť duše združenia
a jeho riaditeľky Ildikó Madarászovej. Tá ťažko skrývala pocity šťastia
z výnimočnej udalosti. Veď doteraz
existovali v prenajatých priestoroch
v budove škôlky v Turni, kde hrozilo,
že odtiaľ budú musieť odísť.

Na stavebnom pozemku položili
aj základný kameň novej budovy
Domu Nezábudka – domova sociálnych služieb pre deti a dospelých,
ktorý požehnali kapláni Rímskokatolíckeho farského úradu v Senci Milan
Blaho a Daniel Vachan.
Ďalším, ktorý nezištne myslí na postihnutých, bol 100-ročný Štefan Ghilány, ktorý finančné dary k svojmu
jubileu venoval združeniu Nezábudka.
Nad darovaným pozemkom sa niesla pieseň detí, v ktorej rezonovalo:
Síce inak vyzeráme, srdce ale dobré
máme... Deti zo združenia pripravili
pre hostí aj krátky kultúrny program.
Slávnostnú chvíľu si nenechal ujsť
ani župan Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a jeho
zástupkyňa Gabriella Németh, ktorí
zaželali združeniu Nezábudka veľa
spokojnosti a úspešných rokov. Akciu moderoval známy herec Janko
Kroner.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Martin Kirschner, David Klempa, Denis Klempa,
Filip Pribylka, Emily Lukačovič, Laura Némethová,
Lucia Krajčíová, Filip Dadaj, Bruno Pravda, Nora
Abo Aly, Adam Bariak, Ladislav Magyar, Tereza
Šestáková, Giana Šarközyová, Lenka Skovajsová

Manželstvo uzatvorili
Tomáš Valacsay – Anita Tóthová, Patrik Gálik
– Lenka Kiššová, Hubert Martinkovič – Lucia Šimoničová, Ing. Michal Kopp – Mgr. Zuzana Šimeková, Jozef Róka – Natália Huszárová, Ing. Tibor
Doktor – Gabriel Jozanová, Ing. Peter Vodička
– Ing. Adriana Szever, Štefan Ježík – Gabriela Pomichalová, Róbert Dolník – Mgr. Martina Hrubá,
Martin Macko – Katarína Bírová, Martin Strapáč
– Barbora Pisoňová, Róbert Šimonič – Silvia Pálová.

Blahoželáme jubilantom
Krásnych 80 rokov sa dožil 28. júna Anton Časný.
Aj touto cestou mu želajú veľa zdravia a pohody
manželka, deti Marika, Viera a syn Tóno s rodinami.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Alžbeta Horská (60), Helena Poórová (70), Mgr.
Janka Conortová (70), Anna Uhláriková (60), Veronika Osrmanová (65), Helena Tkáčová (65), Anna
Majová (70), Ing. Daniela Hricíková (70), Mária
Bakušová (75), Zuzana Bacigálová (80), Fridrich
Kolarovič (90)

Klub dôchodcov
PhDr. Július Csuka (70), Helena Poórová (70),
Alžbeta Horská (60), Anna Tondrová (60), Helena
Bárdosová (90), Ľudovít Lassú (80), Mária Bakušová (75), Júlia Jánová (75), Tibor Jánošovič (70),
Anna Majová (70), Alžbeta Rózsová (70), Mária
Kožuchová (65), Marta Krajčovičová (65)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Valéria Bottová (55), Helena Múčková (60), Gabriela Nagyová (60), Cecília Leginuszová (70), Júlia
Škrabáková (70), Ján Szabo (80), Oľga Sekerešová (50), Vladimír Príbus (55), Helena Petrovičová
(60), Zuzana Baczigálová (80)

Navždy nás opustili
Jozef Podolszky (1951), Štefan Galbavý (1964),
Alexander Podolský (1943), Jozef Maruška (1924),
Mária Jankovičová (1929), Ján Bederka (1926),
Július Petrovič (1948), Vladimír Smrtič (1935),
Ondrej Babiak (1928), Ján Dóka (1944), Ľudovít
Varga (1971), Jozef Hrdlovič (1961), Jarmila Sedláčková (1956), Mária Danková (1921), Pavel Horník (1920)
Často prichádzame k Tvojmu hrobu, postojíme,
spomíname na lásku Tvoju. Už rok chýbaš medzi
nami, odišiel si náhle a my sme zostali sami. Už
navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko Ťa hriať,
ale tí, čo Ťa úprimne milovali, neprestanú na Teba
spomínať, len kytičku kvietkov na hrob Ti môžeme
dať. Zavrel si oči, srdce prestalo biť, aj keď sa Ti
tak veľmi chcelo žiť. Odišiel si so slovami Mám vás

rád a zbohom. V očiach slzy, v srdci
bôľ, prečo len osud taký krutý bol.
Dňa 6. júla uplynul rok, kedy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Imrich Michalek.
S láskou spomíname, nikdy na teba
nezabudneme. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dňa 15. júna sme sa navždy rozlúčili
s naším drahým Ondrejom Babiakom, ktorý nás opustil vo veku 81
rokov. Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Odišiel si kdesi v diaľ, zostal nám
len smútok a žiaľ, oči plačú, srdce
bolí, možno nám čas rany zhojí.
Dňa 30. júna sme sa navždy rozlúčili s naším drahým Štefanom
Šipekym, ktorý nás opustil vo veku
79 rokov. Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 13. mája sme sa navždy rozlúčili s našou drahou Alžbetou Bálintovou, ktorá nás opustila vo veku
83 rokov. Ďakujeme príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.
Fájó szívvelemlékezünk drága édesapára nagyapára Botta Lajosra
halálának 10-ik érfordulóján a szerető család.
Dva roky uplynú 14. júla, kedy nás
navždy opustil milovaný manžel,
otec, syn a dedko Michal Bučan.
Navždy ostáva v našich srdciach.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka Anna, matka
a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s naším drahým synom Štefanom Galbavým,
ktorý nás navždy opustil 27. mája
vo veku 45 rokov. Smútiaca mama,
ujo, sestra Iveta s rodinou, brat Dano s dcérkou
Chiarkou.
Dňa 27. augusta uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, brat, svokor a švagor
Ľudovít Botló. Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou spomíname, navždy
zostaneš v našich srdciach.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk augusztus 27-én, halálának 1. évfordulóján drága halottunkra, Botló Lajosra. Akik
ismerték, szerették szenteljenek emlékének egy

néma pillanatot. Emléke örökké szívünkben marad. Szerettei.
Dňa 16. júna sme sa navždy rozlúčili s naším drahým manželom,
otcom, dedkom Jánom Dókom,
ktorý náš opustil vo veku 66 rokov.
Ďakujeme príbuzným, priateľom a
známym za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamou, starou
mamou a prastarou mamou Cecíliou Širilovou,
ktorá umrela 19. mája vo veku 93 rokov. Zároveň
ďakujeme za prejavy sústrasti, modlitby a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Nedožité 50. narodeniny Mateja
Divičana sme si pripomenuli 20.
júna. Pri spomienke zvlhnú oči,
srdce stisne zvláštny pocit, i keď
nie si medzi nami, v srdciach žiješ
stále s nami.
Dňa 21. júla uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička, babička
a prababička Mária Podolská.
Venujte jej krátku modlitbu a tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 3. júla sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia nášho manžela,
otca, dedka a svokra Jána Roncseka, známeho rybára zo Senca.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Ďakujeme.
Köszönjük a megemlékezést.
Szívünkben soha el nem múló
szeretettel
emlékeztünk
június 30-án halálának második
évfordulóján,drága
édesanyánkra, Vargáné szül. Koday Lili
- re. Köszönjük mindenkinek, aki
velünk emlékezett. Szeretö lányai
Lili, Évi családjaikkal, fia Marci és
az egész rokoság.
Dňa 7. júla uplynulo desať rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Anna Slobodová. S láskou na teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Dcéra
Viera s rodinou.
Dňa 12. júna sme sa navždy rozlúčili s naším drahým Vladimírom
Smrtičom, ktorý nás opustil vo
veku 75 rokov. Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa
22. júna prišli rozlúčiť s naším drahým Pavlom
Horníkom. Opustil nás vo veku nedožitých 90 rokov po krátkej chorobe. Ďakujeme aj za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
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Program na júl
Kino MIER Senec
POZOR!
Z dôvodu prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie amfiteátra filmové predstavenia
naďalej zostávajú v kine MIER na Nám. 1.
mája - začiatok filmových predstavení o 20.
hod. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že
nás poctíte svojou návštevou v kine MIER aj
v letných mesiacoch.
8. štvrtok
SÚBOJ TITANOV
Príbeh boja o moc, v ktorom sa postavia ľudia
proti kráľom a králi proti bohom. Hrajú: Liam
Neeson, Sam Worthington a ďalší. Fantasticko
- dobrodružný film. USA, nevhodné do 12 r.,
106 min.
Vstupné: 2,50 eur
9. piatok
IRON MAN 2
Komiksový hrdina Iron Man - zachraňuje svet.
Vo filme luxusné herecké obsadenie. Scarlett
Johansson, Gwyneth Paltrow, Mickey Rourke
a ďalší. USA, nevhodné do 15 r., 117 min., čes.
dabing
Vstupné: 2,30 eur
10. 11. sobota – nedeľa
MUŽI ČO ČUMIA NA KOZY
Milovníci absurdných komických situácií
v hviezdnom obsadení, zabudnite na zdravý
rozum a pripravte sa, že zažijete niečo tak bizarné, až tomu uveríte! Prichádza novodobá
Hlava XXII. podľa skutočných udalostí. Hrajú:
George Clooney, Kevin Spacey, Jeff Bridges,
Stephen Lang a ďalší. USA, nevhodné do 12
r., 94 min.
Vstupné: 2,50 eur
12. pondelok
PREKLIATY OSTROV
Niekto tu chýba. Izolovaný ostrov uprostred
oceána – jedna pacientka zmizla. Dobrý thriller. USA, nevhodné do 15 r., 138 min.
Vstupné: 2,20 eur
13. 14. utorok - streda
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU
Po Pirátoch z Karibiku oživuje super producent Jerry Bruckheimer veľkolepým spôsobom ďalšiu známu a výpravnú tému. Príbeh sa
odohráva v tajomných krajoch dávnej Perzie.
USA, nevhodné do 12 r., 117 min.
Vstupné: 2,50 eur
15. štvrtok
DOKTOR OD JEZERA HROCHU
Česká komédia v réžii Zdeňka Trošky na základe knižnej predlohy Miloslava Švandrlíka.
Vo filme dominuje typický český humor. Hrajú:
Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová, Eva Holubová a ďalší. ČR, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2 eurá
16. piatok
BRATIA (BROTHERS)
Príbeh rodiny, ktorú čaká tragédia, bolesť a
ostrý súboj dvoch bratov. Vojnový thriller. Hra-

jú: Natalie Portman, Jake Gyllenthaal, Tobey
Magueire. USA, nevhodné do 15 r., 105 min.
Vstupné: 2,50 eur
17. sobota
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
Videli ste už draka? A Vikinga? Dobrodružný
animovaný film. USA, vhodné pre všetkých,
97 min.
Vstupné: 2,20 eur
18. nedeľa
AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej fantázie. Od režiséra filmu Titanic – James Cameron. USA, vhodné pre všetkých od 7 rokov,
166 min., slov. dabing
Vstupné: 2,20 eur
19. pondelok
PESTÚNKA V AKCII
Akčná komédia, v ktorej agent CIA zistí, že byť
špiónom je vlastne len zábavkou v porovnaní
so zložitou úlohou - postrážiť tri deti. USA, nevhodné do 12 r., 92 min., čes. dabing
Vstupné: 2,30 eur
20. utorok
NINE
Muzikál, ktorý musíte vidieť! Excelentné tanečné čísla a superhviezdna herecká zostava
dominujú tejto filmovej verzii presláveného
brodwayského muzikálu Nine. Hrajú: Nicole Kidman, Penélope
Cruz, S. Loren, K.
Hudson a ďalší. USA,
nevhodné do 12 r., 120
min.
Vstupné: 2 eurá
21. 22., streda – štvrtok
ŽENY V POKUŠENÍ
Komédia s hviezdnym
hereckým
obsadením na čele s Eliškou
Balzerovou v životnej
filmovej úlohe. ČR,
vhodné pre všetkých,
100 min.
Vstupné: 2,50 eur
23. 24. 25., piatok
– sobota – nedeľa
TWILIGHT SAGA: ZATMENIE
Je čas rozhodnúť sa.
V treťom pokračovaní
Twilight ságy je Bella
opäť v ohrození života.
USA, nevhodné do 12
r., 120 min.
Vstupné: 3 eurá
26. pondelok
ZÁLOŽNÝ PLÁN
Romantická
komédia s Jennifer Lopez
v hlavnej úlohe. USA,
nevhodné do 12 r., 106
min.
Vstupné: 3 eurá
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27. 28., utorok – streda
KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA A VEĽKÝ
TRESK
Keď vás vlastné deti privedú na úplné dno,
existuje len jediný človek, ktorý vás z neho
môže dostať. Kúzelná opatrovateľka. VB, nevhodné do 12 r., 109 min., čes. dabing
Vstupné: 2,30 eur
29. štvrtok
ROBIN HOOD
Zabudnite na všetko, čo ste kedy počuli
o slávnom zbojníkovi Robinovi Hoodovi. Režisér Ridley Scott vám vyrozpráva vlastnú verziu
tohto príbehu. Divácky atraktívny veľkofilm.
USA, nevhodné do 12 r., 148 min.
Vstupné: 2,50 eur
30. 31., piatok – sobota
1. 2. augusta, nedeľa – pondelok
SHREK ZVONEC A KONIEC
Nový Shrek, už v poradí štvrtá časť. V príbehu sa vraciame k tomu, ako sa vlastne Shrek
ocitol vo svojej bažine a odhalíme jeho životný príbeh. Animovaný dobrodružný film. USA,
vhodné pre všetkých, 90 min., dabing
Vstupné: 3 eurá
Pripravujeme
13. 9. o 19. hod.
PODVODNÍCI - humoristický program.
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Képviselője vagy
Képviselője vagy, bár nem választottak
a nagy parlamentnek négyévi időre,
de tudnod kell testvér: sose kárhoztatnak,
ha hűséggel helytállsz posztodnak, mint
őre,
a te feladatod küldetésért tenni,
az egész életben népedhez hű lenni!
Oly csodás és oly szent képviselni mindazt,
amit elvár hitünk, nemzetünk és nyelve,
s a drága szülőföld és sok példát, igazt,
ezt tudni, érezni és helytállni merve!
mindenki gerinccel, büszke emelt fővel
képviselje a jót: töretlen erővel.
Bárhol élj és dolgozz, azt ne feledd soha,
mit elvár a néped szívedtől, lelkedtől,
ő ügyét képviseld, mert csak ez a sorsa
az igaz embernek, ezt várják éltedtől!
mindenki ezt tegye, a küldetés kéri,
ilyen képviselőt leváltás nem éri.
Mindenki, ha így tesz, csak boldogok
leszünk,
hétköznaposítás nem töri meg lelkünk,
erős, közös szívvel, mit lehet megteszünk,
mint a népért élők együtt el nem veszünk!
így valamennyien szolgáljuk az eszmét,
ez igaz cselekvés nem szórja ránk a pénzt!

Odbojárky OCENIL
minister obrany
Rok 2010 sa nesie aj v znamení 65.
výročia oslobodenia našej vlasti. Dve
priame účastníčky odboja počas 2.
svetovej vojny Margita Koláriková a Zuzana Zrneková zo Základnej organizácie SZPB v Senci si prevzali Pamätné
medaily za účasť v boji proti fašizmu a
za oslobodenie vlasti. Udelil im ich minister obrany.
Margita Koláriková (92 rokov). S rodinou
bývala na seneckej samote zvanej Búroš.
V čase neslobody začiatkom štyridsiatych
rokov prichádzali ku nim neznámi ľudia
a žiadali o pomoc. Napriek tomu, že vedeli, čo ich v prípade odhalenia čaká, spolu
s manželom ich ukrývali, živili, ošetrovali
a poskytovali im oblečenie, ale aj peniaze na ďalšiu cestu, pretože odchádzali za

hranice. Boli to nielen Slováci, ale aj Česi,
ruskí utečenci zo zajateckých táborov, no
i americkí a francúzski letci, ktorí sa chceli zachrániť pred fašistickou tyraniou.
Zuzana Zrneková (88). Pamäť jej ešte
obdivuhodne slúži, farbisto opisuje časy
neslobody a svoj podiel na odboji. Žila
v dedinke Kšinná, učupenej medzi horami v Bánovskom okrese.
„Nemci nám brali kašmírové šatky a robili si z nich onuce, aby im bolo na nohy
teplejšie. Partizánom sme nosili, čo sme
doma mali, zväčša slaninu a chlieb. Ale aj
doma sme ich nachovali. Dostali mlieko,
polievku, jabĺčka. Nemci robili prehliadky,
no nenašli ich. Inak by nás postrieľali. Aj
moji traja bratia boli partizáni,“ spomína
na časy, ktoré boli aj podľa nej veľmi kruté
a ťažké.

Mindenki képvisel nyelvet, rokont, testvért,
falvakban, városban buzgó akarattal,
emelni a zászlót, oktatni az erényt,
csak tettekkel élni, ritkán a szavakkal!
ezt érzem, ezt várom, ezt szeretném végre,
egymást képviselje szülőföldünk népe!
Mgr. Katona Roland

ZÁCHRANÁRI tesne
za víťazom
Veľmi pekné druhé miesto získalo družstvo
ZŠ Tajovského na krajskom kole Mladých
záchranárov CO, ktoré sa konalo na Slnečných jazerách. Na súťaž ho pripravovali
Oľga Kráľová, Ľubica Blahová, Eva Hučalová a Alžbeta Vinczeová.
Celkovo sa na súťaži zúčastnilo dvanásť
družstiev z Bratislavy, Malaciek, Pezinka
a Senca. Organizoval ju Obvodný úrad
v Senci v spolupráci s mestom a Krajským
úradom CO a KR.
(el), foto Ján Lauko

Zľava Ján Koczka (Z. Zrneková), Oľga Čerbaničová, Milan
Zlejší, Jozef Zrnek (M. Koláriková), členovia výboru ZO SZPB.

Slobodu si treba CHRÁNIŤ a ctiť
Pamätný list SZ protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Bratislava, pri príležitosti 65. výročia oslobodenia si prevzali
členovia ZO SZPB v Senci Irma Farkašová, MUDr. Oľga Čerbaničová a Ladislav Neuwirth. O. Čerbaničová:: „Silným
a z pamäti nezmazateľným zážitkom bola
2. svetová vojna, obraz hrôzy a bolesti, ale
aj neskutočnej statočnosti a hrdinstiev miliónov ľudí rôznych národov a národností,
ktorí počas dlhých šiestich rokov vojny tr-

peli a zomierali. Tomu, kto to nezažil, ťažko opísať pocit, keď sa rozozvučali zvony
ohlasujúce koniec tejto strašnej dejinnej
udalosti. Slobodu si treba chrániť a ctiť,
je veľmi ľahké ju stratiť, no ťažko sa vydobýja späť. Je dôležité si to pripomínať
a zanechať odkaz aj tým, ktorí prišli či
prídu po nás. Nezabúdajme.“ Aj kladením kytice pri MsÚ si 8. mája členovia ZO
SZPB pripomenuli ukončenie 2. svetovje
vojny.
Eva Lauková
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CENNÉ víťazstvo pre starších žiakov
Ozdobou 12. ročníka tradičného medzinárodného mládežníckeho turnaja Okres Senec
a jeho priatelia bol finálový
zápas starších žiakov A SFM
Senec s líbyjským celkom
Al Ahli. Senčania zvíťazili so
zdatným súperom 1:0.
Paradoxom je, že v skupine líbyjskí hráči valcovali vysokými
víťazstvami jedno mužstvo za
druhým, prehrali s nimi aj Senčania 1:4. Ďalšími úspešnými
seneckými mužstvami sú prípravka B, ktorá vo finále podľahla Šali 0:1 a prípravka C, ktorú
vo finále zdolal celok DAC D.
Streda 1:2. Senecké kluby sa vo
finále objavili najčastejšie – trikrát.
V Senci privítali 68 družstiev
z 33 klubov (z toho 23 zo zahraničia – Srbska, Česka, Poľska,
Líbye a 45 zo Slovenska). V ôsmich kategóriách 1360 mladých
futbalistov odohralo 165 stretnutí. Hralo sa na štadiónoch

v Igrame, Slovenskom Grobe,
Ivanke pri Dunaji, Novej Dedinke, Malinove, Reci, Kráľovej pri
Senci a v Čataji. Finále sa hralo
vo Veľkom Bieli a najúspešnejšími sa stali chlapci zo Šale, ktorí
zvíťazili v oboch svojich finálových štartoch.
Spokojný bol aj riaditeľ Megaturnaja A. Matlák. „Počas
troch dní nám vydržalo počasie
a nemali sme žiadny vážny úraz.
Svedčí to o fair - play vystupovaní jednotlivých družstiev. Výraznou mierou k zdarnému priebehu prispeli rozhodcovia, keď
prvýkrát v histórii turnaja si patronát nad rozhodcami prevzal
ObFZ Bratislava - mesto a delegovanie mladých rozhodcov na
turnaj jednoznačne zvýšilo jeho
kvalitu. Musím sa poďakovať
športovým klubom jednotlivých
obcí za poskytnutie športových
areálov a pomoc pri organizácii. Zápasy boli bojovné, no pre
nás je dôležite priateľstvo medzi
klubmi, ktoré sa počas turnaja

Mužstvo starších žiakov A, víťaz vo svojej kategórii.

každoročne vytvára. Sme radi,
že túto myšlienku sa darí presadzovať aj medzi trénerov a rodičov nášho klubu.“
Finále starší žiaci A: AL - AHLI
- SFM Senec 0:1, starší žiaci
B: Žiar n. Hronom - Trnava 0:3,
mladší žiaci A: Uničov - Šala
1:4, mladší žiaci B. Meteor Pra-

ha - Cidlina 3:0, prípravka A:
Žolik Malacky - Žiar n. Hronom
1:5, prípravka B: SFM Senec
A - Šala 0:1, prípravka C: SFM
Senec - DAC D. Streda 1:2, pusinky: 1. MFK Petržalka , 2. DAC
D. Streda, 3. Prostějov.
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Zdvihli VAROVNÝ prst

Hráči SFM Senec sú v plnej príprave na svoj premiérový ročník 1. futbalovej ligy
Podľa predsedu klubu Alexandra Matláka cieľom nie je
hrať o záchranu, ale v hornej
polovici tabuľky a posunúť sa
čo najvyššie. Prípravné zápasy však tím trénera Branislava Krišku zatiaľ nezvládal. So
Slovanom Bratislava prehral
3:4, s Duklou Banská Bystrica
0:3, Dunajskou Stredou 0:3
a juniormi Trnava 0:1. Je A.
Matlák z týchto výsledkov rozčarovaný? „Určite, po eufórii
z postupu si hráči mysleli, že
to už pôjde samé... Hrali sme
síce zväčša s kvalitnými súpermi, ale tam - myslím si, patríme aj my. Preto sme zdvihli
varovný prst, aby sa hráči
vrátili na cestu, po ktorej sme
v minulom ročníku v 2. lige išli.
K určitému, aspoň hernému

zlepšeniu dochádza, v zápase
s Dunajskou Stredou to bolo
vidieť, aj keď výsledok tomu
nenasvedčuje.“
Zloženie tímu je podľa A.
Matláka vo vývoji. Odišli hráči, s ktorými počítali: Hužovič,
Chorvatovič, Držík, Najman,
Galovič. „Zamrzel ma odchod
Horvátha, odišiel, ani nevieme
kam. Do kádra pribudli dvaja
hráči z dorastu Vojtech Milošovič a Patrik Trajcsik. Chystáme
sa tím doplniť o ďalších troch
hráčov, vo výhľade máme hráčov z Dubnice, Trnavy, Slovana a Nitry. Všetko je však
v štádiu rokovaní. Káder bude
21-členný, realizačný tím zostáva rovnaký.“
Eva Lauková
foto Ján Lauko

DÔCHODCOVIA vstup zdarma,
na permanentky
Vedenie futbalového klubu SFM Senec - Veľký Biel vychádza
v ústrety seneckým dôchodcom. Aby mohli pravidelne a schuti
povzbudzovať, budú mať vstup na futbal zdarma. Pre permaŠtartuje 1. liga, SFM doma s Púchovom
nentky si môžu prísť týždeň pred začiatkom majstrovských súťaží do Turistickej informačnej kancelárie v Tureckom dome počas SFM Senec začína 1. ligu 17. júla zápasom v Trenčíne na umelej
úradných hodín. Ženy a deti majú vstup zdarma, permanentky tráve. Prvé stretnutie doma hrá 24. júla s Púchovom. Domáce
nepotrebujú. (el)
zápasy sa hrajú vždy v sobotu o 17.30 hod.

Priťahuje ho ZÁPACH benzínu
Automobilový pretekár do vrchu Dodo Csermák na popredných priečkach medzi juniormi
O tom, že Senec je liahňou rôznych talentovaných mladých
ľudí, niet pochýb. Patrí k nim
aj 15-ročný Jozef
Csermák
(Dodo), automobilový pretekár
do vrchu. V tomto rýchlostnom
športe preteká druhú sezónu.
So svojou športovo upravenou
Škodou Favorit (do 1400 cm3)
sa zúčastnil aj na amatérskych
medzinárodných
pretekoch
Tatry – Donau Cup, ktoré majú
veľký kredit.
Vlani dosiahol pekné úspechy.
Predovšetkým sa stal celkovým
víťazom v kategórii slovenských
juniorov, keď absolvoval desať

pretekov.
Veľmi dobre začal aj v tohtoročnej sezóne, v máji zvíťazil v Piešťanoch, obsadil druhé miesto na
Babe, rovnaké miesto získal na
posledných pretekoch v Levoči.
Celkovo je zatiaľ druhý.
Otec Jozef hovorí, že Doda od
malička láka všetko, čo smrdí
benzínom, trofeje získal aj na
pretekoch motokár. Vzhľadom
na svoj vek vodičský preukaz
ešte nemá, no nedávno získal
„papiere“ na malú motorku.
Nevybral si lacného koníčka,
no otec ho v tom podporuje. Do
tímu mladého pretekára patria
skúsení organizátori, sponzori, priatelia a hlavne rodina. Finančne mu pomáha dedo Karol
Íroo, ale aj šikovné ruky mechanika Romana Bednára z tímu

Bílých barónov a Mira Bučana.
Dodo skončil Základnú školu
Tajovského a prijali ho na Strednú školu manažmentu dopravy
v Bratislave. Bude musieť skĺbiť

šport so školou. Vraj by to nemal byť problém, pretože svojmu koníčku sa bude venovať
predovšetkým cez víkendy.
(jz)
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Hádzaná na PIESKU zaujala

Ženy a dorastenky Piccardu Senec si schuti zahrali na prvej plážovej hádzanej v Senci.

hráčky. Ďalšie, ktoré práve nehrali, leňošili na slnku či v chládku, resp. povzbudzovali. Počas
hry hrala príjemná hudba, kus
dobrej roboty odviedol aj dídžej. Po prvom súťažnom dni
sa pieklo prasiatko, nechýbala
dikotéka.
Ako uviedol František Gábriš
z Piccardu Senec, budúci ročník
plánujú pritiahnuť aj družstvá
zo zahraničia a dať tak turnaju
punc medzinárodný.
Turnaj vyhrali Bláznivé strely
z Bratislavy pred ženami Piccard Senec, tretie skončili dorastenky Piccard Senec.

Lepšiu propagáciu hádzanej
klub Piccard Senec ani nemohol spraviť, keď usporiadal
prvý ročník plážovej hádzanej
Piccard Cup, ktorý sa konal na
juhu Slnečných jazier. Klub tak
využil priestor, ktorý vznikol po
asanácii starého hotela Amur.
Dvojdňový turnaj si získal hádzanárky i divákov. V slnečnom
počasí hralo sedem družstiev,
z nich dve senecké. Úplné iné
pravidlá ako v klasickej hádzanej hráčky nezaskočili, problémy nerobil ani piesok, ktorý im
zmierňoval pri pádoch nárazy.
A čo už je lepšie, ako sa po zápase hneď okúpať v jazere. Túto
možnosť využili takmer všetky

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Golfový MARATÓN pre Senčanov
Už vážnejšiu podobu dali organizátori 2. ročníku vydareného
golfového turnaja Senecká
jamka 2010, ktorý sa konal v
golfovom areáli v Báči. Počasie
turnaju žičilo, povrch bol vynikajúci. Ako uviedol jeho riaditeľ
Zoltán Polák, hráči si mohli vylepšiť hendikep, čo sa viacerým
aj podarilo. Viac ako šesťhodinový maratón, na ktorom hralo
19 Senčanov, dal zabrať, hráči predovšetkým tí slabší - nachodili aj deväť kilometrov. Preto sa
netreba čudovať, že pri deviatej
jamke im dobre padlo posilniť
sa rezňom...
Na turnaji sa zúčastnilo 23 golfistov, zapojilo sa aj päť žien.

V porovnaní s minuloročným
úvodným ročníkom sa ženská

kategória spojila s mužmi, pribudlo päť hráčov. Rozdelení
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Hrali vyrovnanú
PARTIU
Seneckým hádzanárkam, ženám, sa darí viac na medzinárodnej úrovni, v zápasoch s ťažkými
súperkami. Na medzinárodnom
turnaji vo francúzskom meste
Reims si zmerali sily s celkami
z Poľska, Nemecka, Belgicka
a Francúzska a prehrali v jedinom zápase s domácim tímom
– konečným víťazom. „Už nemal ani kto strieľať. Neboli sme
v plnej sile, bolo práve skúškové
obdobie. Mali sme jedinú spojku
Mišku Palkovú, aj tá sa zranila. S Francúzkami sme prehrali
o gól, ale aj tak som bol spokojný.
Bol to jeden z najlepšie organizovaných turnajov, na akom sme
sa zúčastnili. Po stránke športovej, aj spoločenskej. Ubezpečili
sme sa, že vyrovnanú partiu vieme hrať aj s najlepšími celkami,“
konštatoval František Gábriš.
(el)

Hráčsky LAZARET
Staršie žiačky Piccard Senec
neprehrali na mjastrovstvách
Slovenska v riadnom hracom
čase ani jeden zápas, no napokon skončili na 5. mieste.
V základnej skupine raz remizovali a v zápase o posutp medzi
štyri najlepšie celky po dvojnásobnom predĺžení prehrali až
na sedmičky. Trénerka Lenka
Sabová mala k dispozícii hotový
hráčsky lazaret, všetky hráčky
boli zranené. S ich hrou však
bola spokojná.
(el)

boli do dvoch kategórií, v tej silnejšej (HCP 0-35,9) ich hralo 15
a najviac sa darilo Senčanom.
Zvíťazil Zoltán Polák 43 (Pressburg Golf Club) pred Andreou
Szabovou 41 (Klub Golf Jelka)
a Gustávom Majorom 41 (Golf
and Country Club Bratislava
- Bernolákovo). Z. Polák sa
golfu venuje piaty rok, trénuje
predovšetkým v Jelke a Bernolákove a prvenstvo ho potešilo.
V druhej kategórii (HCP 36 – 54)
sa rovnako najlepšie umiestnili
Senčania, keď prvý skončil Adrián Siekel 40 (RMG), za ním
Zoltán Špót 38 (Pressburg Golf
Club) a Jaroslav Xenič 32 (Klub
Golf Jelka).
Eva Lauková
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Nováčik STAVIL na kvalitu a zvíťazil
Víťazom 17. ročníka Seneckej hokejbalovej ligy sa stal novozaložený tím Watberg

Víťazný tím v zložení: Adrian Nogely, Tomáš Bitara, Vilo Patera, Maťo Krajčovič, Rado Kováč, Ladislav
Végh, Roman Chmelík, Marek Miko, Majo Rybár, Laco Kováč, Miroslav Végh, Miroslav Peško, Oliver
Póór, Robo Kováč, Erik Meszároš, Peter Oboňa.

Watberg vo finále dva razy
zdolal vlaňajšieho víťaza Devils Petržalka 1:0 a 3:1.
Tento senecký celok mal raketový nástup, veď vznikol iba
pred začiatkom sezóny. S prehľadom vyhral základnú časť
ligy a na ceste za titulom v play
off zdolal Bernolákovo (4:2,
10:0) a senecký Playboy (3:2,
8:2). Ako uviedol iniciátor založenia tohto tímu Ladislav Végh
(Maco), víťazstvo je dôkazom,
že do tímu sa podarilo získať

naozaj kvalitných hráčov, ktorí
dokázali zvládnuť zápasy aj po
psychickej stránke. „Ťažko vyzdvihovať jednotlivcov, je to zásluha celého mužstva. Navyše
za najlepšieho brankára sezóny vyhlásili Adriána Nogelyho,
ktorý nás výrazne podržal aj vo
finálových zápasoch. Rovnako
ako výborná obrana. Roman
Chmelík sa stal najproduktívnejším hráčom play off, keď zároveň je aj nováčikom roka.“
Obranca Oliver Poór z Watbergu, ktorý hrá aj extraligu

za bratislavský Profis, vraví, že
od začiatku verili vo víťazstvo.
„Ambície boli a aj keď to nebolo
jednoduché, kvalita napokon
slávila úspech. Sme výborný
kolektív, mali by sme zostať
pohromade aj v nasledujúcej sezóne.“ A hoci Oliver hral
v bratislavskom tíme bojujúcom
o záchranu, kde mal posilniť obranu, konštatuje, že to stálo za
to, nazbieral ďalšie skúsenosti.
Hráči majú teraz voľno, každý
si užíva víťazstvo. V auguste
ich čakajú turnaje. Aj keď via-

ZLATO z majstrovstiev Európy

Lucia Debnárová suverénne zvíťazila v pretláčaní ľavou rukou
Najlepšia slovenská pretláčačka získala na majstrovstvách
Európy v armwrestlingu v Moskve svoje prvé európske zlato.
Členka AWK Senec zvíťazila
ľavou rukou v kategórii do 60
kg, pravačkou dosiahla na
bronz. Stala sa najúspešnejšou slovenskou pretekárkou na
európskom šampionáte a potvrdila, že patrí do absolútnej
európskej a svetovej špičky.
Pritom do Moskvy pre chorobu
ani nemala vycestovať, týždeň
pred súťažou musela prerušiť
prípravu. V aréne Mytišči však

ukázala, čo je to pevná vôľa
a na akej úrovni jej výkonnosť
v súčasnosti je. Na ceste
k zlatu nenašla premožiteľku
a vo finále zdolala v domácom
prostredí favorizovanú Rusku
Jekaterinu Larinovú.
Striebro získal v ľavačke v kategórii do 70 kg Ján Vojenčák,
bronz Radoslav Dobrovič (ľavá
ruka do 85 kg), Ján Germánus
(pravá ruka do 85 kg) a Ivan
Gregorička (pravá ruka do 60
kg). Slovenskí reprezentanti si
priviezli zo seniorských ME od
roku 1994 už 79 medailí (20-

30-29).
Do zlatej zbierky Lucii doteraz
seniorské zlato z Európy chýbalo, sen sa jej v Moskve splnil.
Je majsterkou sveta v pretláčaní pravou rukou v kategórii do
60 kg z Talianska, strieborná
v súťaži ľavou rukou z rovnakého šampionátu. Z bulharskej
Sofie si doniesla z majstrovstiev
Európy dve strieborné medaily.
Patria jej aj slovenské tituly na
obe ruky v kategórii nad 60 kg.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Víťazstvo oslávili hráči Watbergu spoločne. Akoby ešte trochu
neveriacky sa tešili z husárskeho kúska, ktorý sa im v ročníku
2009/2010 podaril. Zľava E. Meszároš, A. Nogely a O. Poór.

cerí hráči prejavili záujem hrať
za víťazný Watberg, zdá sa, že
tento tím svoje rady rozširovať
nemieni.
Ďalší senecký celok Playboy
v boji o tretie miesto podľahol
Orlom z Modry 2:3. Modrania sa stali víťazom Seneckej
hokejbalovej ligy celkovo dvanásťkrát, senecký tím Playboy
vyhral v ročníku 2002/2003.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
a Tomáš Thurzo

