Šport: Štefan Kollár je futbalovým trénerom, brankárom, no hrá aj hokejbal
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Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov, prác a malieb žiakov materských a základných škôl zorganizovala ZO Slovenského zväzu záhradkárov
v Senci. Bola darčekom k 50. výročiu založenia tejto organizácie, zamerali ju na mládež a jej výchovu v tejto oblasti, aj keď sa predstavili i dlhoroční pestovatelia. Napriek slabej a zničenej úrode dokázali pripraviť pastvu pre oči. „Videli sme najkrajšie výrobky v histórii
výstavy,“ uviedol hlavný organizátor Ján Bilanič. Prišlo sa na ňu pozrieť viac ako dvesto ľudí, z MŠ a ZŠ okolo 500 detí. Veď ich kamaráti
vyrobili napr. kačičku z tekvice (MŠ Fándlyho 2), škriatkov (MŠ Kysucká), loď (MŠ Fándlyho 21), objavili sa postavičky ovocníčkovia (ZŠ
Tajovského), gaštančekovia (ZŠ A. M. Szencziho). K tomu nespočetne krásnych kresieb. (viac na str. 4)
foto Ján Lauko

Čakajú nás JABLKOVÉ dobroty KANDIDÁTI na primátora
Je bežné, že ženy si medzi sebou vymieňajú rôzne recepty,
aby obohatili svoje domáce jedálničky. Prečo ich neponúknuť
aj verejnosti? Práve preto sa
podujatie Jablkové hodovanie
2010 uskutoční opäť - 9. októbra od 10. do 13. hod. na námestí pred kultúrnym domom,
v prípade zlého počasia v budove. V rámci podujatia sa môžu
prezentovať všetci so špecialitami vyrobených z jabĺk (koláče, štrúdle, kompóty, džemy

a marmelády, vína, likéry, destiláty, pyré, grilované jablká i predaj jabĺk na zimné uskladnenie
atď). Mestské kultúrne stredisko
pripraví stánky - prezentačné
stoly, kde sa jednotlivé družstvá
(v zložení 2 – 4 osoby) predstavia
v príprave špeciality, za symbolické ceny ich môžu návštevníkom predávať. Kontakt: msks@
e-net.k, tel.: 02/4592 3403.
Pripravený je aj sprievodný
program.
(viac na str. 4)

a poslancov sú známi
Na post primátora kandidujú
v Senci štyria záujemcovia,
na miesta poslancov máme 76
kandidátov.
O primátorské kreslo sa uchádzajú traja nezávislí kandidáti
– súčasný primátor Karol Kvál,
Ján Chrťan a Peter Sedala, KDH
postavilo jedného kandidáta
Juraja Poizla. Pred štyrmi rokmi
sa o tento post uchádzali dvaja
kandidáti.

Záujem o poslanecké miesta je
tentoraz nižší približne o desať
kandidátov. Svoje kandidatúry
odovzdalo 76 poslancov, najvyššie zastúpenie majú nezávislí, kandiduje ich 23. KDH postavilo 19 kandidátov, koalícia
SDKÚ-DS, Most-Híd, SaS 15,
SMK-MKP 12, koalícia SMERSD, ĽS-HZDS 6 a KSS 1.
V čase našej uzávierky ešte nebola uzavretá registrácia kandidátov.
(el)
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Senec s CENOU
za ochranu prírody
Mesto Senec získalo v celoslovenskej súťaži Európska cena
- Hlavné mestá biodiverzity 2.
miesto za Michalovcami. Súťažilo v kategórii miest do 50-tis.
obyvateľov.
Rok 2010 OSN vyhlásila za medzinárodný rok biodiverzity.
Zmyslom národného kola súťaže bolo ukázať, čo mestá urobili
a môžu urobiť pre zachovanie
biodiverzity. Mesto Senec dokladovalo v tejto súťaži napr. revitalizáciu malých mokradí známych pod miestnymi názvami
Kövecstó a Vályogvetó, blízkosť
území európskeho významu Natura 2000 - Martinský les, snahu
o ochranu vzácneho druhu vtáčika včelárika zlatého. V oblasti
starostlivosti o mestskú zeleň
mesto prezentovalo projekty pri
revitalizácii Mierového a Farského námestia. Patrí sem aj revitalizácia Slnečných jazier – odsatie nahromadených sedimentov.
Nemalým prínosom je aj činnosť
mestského múzea a Enviroklubu
pod vedením Ing. Jána Maglockého. Rovnako školské vzdelávacie programy a environmentálna výchova na školách.
Biodiverzita znamená rôznorodosť foriem života na Zemi,
najmä druhovú pestrosť rastlín
a živočíchov, ktorá je jedinou
zárukou stability ekosystémov
a tým aj životného prostredia
(el)
človeka.
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SENČAN mimoriadne ku komunálnym voľbám
Mesto pripravuje mimoriadne
vydanie mestských novín ku
komunálnym voľbám, ktoré sa
konajú 27. novembra.
Kandidáti na primátorov a poslancov budú môcť do 8. novembra dodať podklady na
prezentovanie sa v Senčanovi.
Mesto prijalo rozhodnutie, že

kandidáti na primátora majú
bezplatne k dispozícii polovicu
novinovej strany, poslanci 1/6,
čo je približne dvanásť riadkov
napísaných vo worde. Miesto v
novinách navyše bude potrebné
platiť. Do novín zároveň vložíme
aj zoznam všetkých kandidátov.
Mesto upozorňuje kandidátov,

že plagáty môžu vylepovať len
na plochách na to určených, čo
vyplýva z prijatého VZN zo dňa
15. 4. 2004. V opačnom prípade budú musieť plagáty odstrániť na vlastné náklady. Volebná
kampaň sa oficiálne začína 17
dní pred voľbami, t. j. 10. novembra.
(r)

Murované BYTY pre sociálne
slabších

Desať sociálnych bytov pre
približne 20 ľudí začne mesto stavať v októbri, hrubá
stavba, ktorú dajú pod strechu, má byť dokončená do
konca roka.

Bytovka, ktorá bude stáť
v areáli spoločnosti Dalkia na
Sokolskej ul., bude murovaná.
(Pôvodný zámer bol postaviť
kontajnerové byty.) Budova
s dvoma nadzemnými podlažiami vyrastie v oplotenom
areáli. Stavbu napoja na verejný vodovod a kanalizáciu.
Elektrina sa bude odoberať
z rozvádzača kotolne, vykurovanie je navrhnuté zo susednej
kotolne. Každý z bytov bude
mať rozlohu takmer 23 m2.
Nedostatok bytov pre sociálne slabších sa podľa primáto-

Protestujúci proti sociálnym bytom na Sokolskej ul., druhá zľava
prednostka MsÚ Jarmila Repássiová vysvetluje filozofiu mesta.

ra Karola Kvála podarí vyriešiť
čiastočne, zámery odsunuli aj
petície obyvateľov. Nadstavba
na troch výmenníkových staniciach na sídlisku Stred, kde
malo stáť 24 bytov, sa zatiaľ
realizovať nebude. Podľa primátora zámerom bolo získať
peniaze z eurofondov, doteraz

však takáto výzva nevyšla. Na
iný spôsob financovania peniaze zatiaľ nie sú vyčlenené.
Zo zámeru vypadla aj nadstavba na Tureckej ul. Stalo sa
tak po tom, čo mesto riešilo
petíciu občanov proti ďalšiemu zahusťovanie tejto lokality.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

VIKINGA otázky zaskočili...

Referendum: Senecký obvod v rámci Slovenska bodoval najviac, mal viac ako 30 percent
Niektorí boli hrdí na svoj občiansky postoj – privilégium,
vyjadriť svoj názor, iní svoju
účasť na referende považovali
za zbytočnú, u ďalších prevládla ľahostajnosť. Ľudové
hlasovanie malo aj v Senci rôzne podoby. Keď sme sa spýtali Senčana Martina Bernáta
(na obr.), či prišiel z recesie,
keďže jeho hlavu zdobí imidž
Vikingov, ohradil sa: „Však aj
s kamarátmi sme tri hodiny
dumali, ako odpovieme.“ Zjavne ich zaskočili krkolomne
položené otázky. No náladu
mali dobrú. Senecký obvod
v rámci Slovenska zabodoval,
ako jediný sa v počte hlasujú-

cich vyšvihol cez 30 percent.
K 30,24% mu však najviac pomohla obec Boldog, kde platný hlas odovzdalo až 44,44%
obyvateľov. V samotnom Senci prišlo k urnám 26,44% voličov, z ôsmich okrskov ich najviac bolo v siedmom 29,31%.
V rámci Slovenska bola priemerná účasť 22,84.%. Je to
síce takmer milión občanov,
no referendum bolo neplatné. Potrebná bola viac ako
50-percentná účasť. Najviac
ľudí (95,40%) bolo za zrušenie priestupkovej imunity poslancov a za zníženie počtu
poslancov v Národnej rade
(92,76). (el), foto Ján Lauko
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VÝMETNICA vie prekvapiť
Nejeden mladý človek, navštevujúci diskotéky, kluby či
bary už zažil aj razantnejšiu
policajnú akciu, tzv. „výmetnicu“.
Než si stihol uvedomiť, čo sa
deje, už všetci sedeli ako prikovaní na stoličkách, alebo ležali
tvárou na zemi s rukami nad hlavou a počúvali príkazy. Ozbrojení policajti, maskovaní v záujme
osobnej bezpečnosti, využívajú
moment prekvapenia, kontrolujú osoby. Častokrát hľadajú
a zaisťujú páchateľov trestných
činov, o ktorých bežný návštevník nočného podniku ani netuší. Prípadne tam hľadajú drogy.

Prvá stavebná
sporiteľňa
OZNAMUJE
Oznamujeme klientom Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s., že
kancelária OZ PSS bude od
2. novembra presťahovaná z
Lichnerovej ul. 33 (pasáž vedľa
OTP banky) do nových priestorov na pešej zóne - Lichnerova
18 (bývalá budova Slovenskej
sporiteľne).
Radi Vás privítame v našej novej kancelárii a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.

Vaši poradcovia:
Gabriela Smrtičová - 0915 740
028, Katarína Puškášová - 0915
813 251 a PhDr. Lenka Haraksimová - 0918 679 231

Policajti ku každej kontrolovanej
osobe pristupujú rovnako ako
k potenciálnemu páchateľovi,
ktorý môže mať u seba zbraň.
Nemusí to byť strelná zbraň,
ale všetko, čo môže urobiť útok
proti telu dôraznejší (napr. fľaša,
rozbitý pohár a pod). Každý je
povinný uposlúchnuť výzvy policajta alebo strpieť výkon jeho
oprávnení. Úspech akcie je
závislý aj od ochoty občanov
spolupracovať.

Ako sa správať pri zásahu?
Nerobte žiadne prudké pohyby,
neprotestujte, nepozerajte sa
zbytočne na policajtov. Ak sa
vám zdá, že ide iba o žart, radšej prijmite úlohu nachytaného,
predídete zbytočným nepríjemnostiam. Ak sa vám zdá zásah
neadekvátny, neprotestuje ihneď na mieste, môžete tak urobiť na Útvare inšpekčnej služby
MV SR podaním písomnej sťažnosti.
(zm)

ZLODEJI brali,
čo videli
• V obci Tureň, lokalita Mlynský Klin, neznámy páchateľ
odstránil zámku z vchodových
dverí a poškodil aj terasové
dvere. Vnikol do novostavby,
z ktorej odcudzil osem radiátorov, dve príklepové vŕtačky,
brúsku, pílu, vypínače, zásuvky a rámiky k vypínačom. Majiteľovi vznikla škoda viac ako
2400 eur.

• Neznámy páchateľ v Turni
násilím vnikol cez pivničné
okno do novostavby rodinného domu. Z vnútra si otvoril
garážovú bránu a odcudzil hifi
vežu s CD nosičmi, dve reťazové píly, dve karbobrúsky,
dve elektrické vŕtačky, sadu
vrtákov, skrutkovače a iné pradostali neskôr do problému.
covné náradie, rybárske prúty
s navijakmi a alkoholické náPolícia upozorňuje:
poje. Majiteľovi spôsobil škodu
pozemok si v prvom rade zabezokolo 2-tis. eur.
(zm)

Maloleté osoby (do 15 rokov) sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Policajti kontrolujú
aj predaj alkoholu mladistvým (do 18 rokov), resp. požívanie alkoholu mladistvými.

KRÁDEŽE v novostavbách
V poslednom období sa vyskytli
časté prípady krádeže vlámaním do novostavieb rodinných
domov. Zlodeji odcudzili rôzne
veci, napr. plynový kotol, radiátory, potrubia, rôzne pracovné
náradie a stavebný materiál.
Vzniknuté škody je veľmi ťažké od niekoho vymáhať. Zlodej
ukradnuté veci predá pod cenu
a vymáhanie škody od neho trvá
aj niekoľko rokov. Preto by malo
byť v záujme každého občana,
riešiť ochranu svojho majetku
jeho zabezpečením.
Väčšina zlodejov ukradnuté vecí
obratom predá pod cenu a peniaze za to utŕžené použije na
vlastnú potrebu. Potenciálny kupujúci „výhodnej“ kúpy si neuvedomuje, že vec pochádzajúcu
z trestnej činnosti, teda z krádeže, je trestné na seba previesť,
prenajať alebo prijať ako zálohu.
Je dobré si bezpečne overiť,
odkiaľ cenovo „výhodné“ veci
dotyčný má, aby ste sa aj vy ne-

pečte oplotením (je vhodné zaobstarať si strážneho psa),
• na nestráženej stavbe si nenechávajte hodnotné veci,
• zadovážte si účinné vonkajšie
osvetlenie, aj vnútorné osvetlenie predstavuje ochranu, časový spínač môže zapínať a vypínať svetlo,
• ochrana majetku sa zvyšuje investovaním do vhodného
zabezpečovacieho
systému,
v prípade narušenia objektu sa
spustí poplachový signál, prípadne je možné jeho napojenie
na pult centralizovanej ochrany,
kde je nepretržitá obsluha,
• všímajte si viac svoje okolie,
ak ste spozorovali podozrivé
osoby, kontaktujte políciu na
bezplatnom tel. čísle 158, prípadne stálu službu v Senci 0961
533 705.
(zm)

Vesmír a jeho TAJOMSTVÁ
Rozprávanie o vesmíre a jeho
tajomstvách je vždy témou,
ktorá zaujme. V Senci je možnosť vypočuť si zaujímavé rozprávania renomovaných osobností v tejto oblasti. Ponúkame
témy: Orientácia na nočnej oblohe (13. októbra, RNDr. Peter
Veres), Supermasívne objekty
vo vesmíre (27. októbra, Mgr.
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Ladislav Kómar), Vulkanická
činnosť v Slnečnej sústave (10.
novembra (Dušan Hübner),
Planéty Slnečnej sústavy (24.
novembra, RNDr. Juraj Tóth,
PhD.), Vznik a vývoj hviezd (1.
decembra, Mgr. Jaroslav Dudik, PhD.), Kozmonautika (15.
decembra, Mgr. Jiří Šilha).
Prednášky v multimediálnej

učebni ZŠ A. M. Szencziho sa
začínajú o 18. hod. Na nočné
pozorovania oblohy a denné
pozorovania Slnka sa môžete
v prípade priaznivého počasia
objednať telefonicky na tel. číslach: 0918 622 210, 0910 482
150

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe zmluvy č. LPP-0302-09

DÔLEŽITÉ čísla
Hlásenie porúch
• Elektrina: 0800 111 567
• Voda: 0800 121 333
• Plyn: 0850 111 727
• Štátna polícia: 158
• Hasiči: 02/4592 3333, 155
• Záchranka: 150
• Integrovaný záchranný
systém: 112
• Mestská polícia: 159
Inzercia

Jablkáreň
Dodofruct

Predajňa jabĺk zo slovenskej
produkcie, v cene od 0,20
eura / kg, opäť otvorená.
Po: 13.-18. hod., Ut.-Pia:
9.30-12.30 hod., 13.30-18.
hod., So: 8.-12. hod.
Možnosť objednať na zimné
uskladnenie. Lichnerova 30-32
Senec (prechod pri Unibanke).
Kontakt: 0915 971 732
• Dám do prenájmu samostatnú garáž na ul. A. Sládkoviča.
Tel.: 0902 824 127
Uzávierka novembrového čísla
mestských novín Senčan
je v pondelok 18. októbra.
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Kőszeg ďalším PARTNERSKÝM mestom

Primátor Karol Kvál (vľavo) a László Huber z Kőszegu

Maďarské mesto Kőszeg sa
stalo v poradí štvrtým mestom, s ktorým má Senec uzavretú dohodu o partnerstve
a spolupráci.
Pribudlo tak k mestám Parndorf
(Rakúsko), Mosonmagyaróvár
(Maďarsko) a Senj (Chorvátsko).
Predstavitelia oboch miest
zmluvu podpísali najprv v Senci
a následne v Kőszegu, za Senec

primátor Karol Kvál a za Kőszeg
László Huber.
Obe samosprávy sa zaviazali,
že budú spolupracovať predovšetkým v oblasti kultúry, športu, hospodárstva a cestovného ruchu. Ako uviedol K. Kvál,
„s predstaviteľmi mesta Kőszeg sme sa spoznali v Senji
a spolupráca trvá od roku 2008.
Podpísanie zmluvy je vyústením našich dobrých vzťahov
a spolupráce.“ L. Huber vyzdvi-

PICHĽAVÝ koníček

Pavel Glončák pestuje kaktusy
už okolo 40 rokov, má asi sto
druhov. „Bývalo ich podstatne
viac, no sťahovanie a absencia skleníka ich preriedili.“ So
svojimi skvostami, ktoré prezimujú v garáži, sa objavil aj na

výstave v Senci. Jeho kaktus
agáve (na obr.), krásne formovaný do gule, pútal pozornosť.
„Má 35 rokov, doma ich mám
sedem. Ani v botanickej záhrade toľko kusov nemajú. Tento rok jeden z nich prvý raz zakvitol. Podarí sa im to len raz
za života, a potom hynú. Je to
rarita.“ Kaktusom sa venuje
od svojich 19 rokov, pôsobí aj
v Klube kaktusárov v Bratislave. Manželka Brigita sa smeje
na začiatkoch ich spoločného
života. „Bolo to romantické,
keď sme sa zobrali. Kaktusy
sme mali aj pod posteľami,
dávala som si pozor, aby sa
mi nezapichol tŕň. Svokra by
ich najradšej bola vyhodila,
ja som robila obhajcu: Však
sú pekné. A radšej nech je pri
kaktusoch, akoby mal chodiť
do krčmy.“
(el)

Výsledky výstavy, najkrajšie jablko: Mikuláš Mučka (Rubinola),
Jozef Rózsa (Golden delicious), Pavel Glončák (Spartan), kolekcia:
záhradková osada Tehelná, rodina Glončáková, rodina Rózsová,
práce ZŠ: Tajovského, A. M. Szencziho, ŠK Tajovského, práce MŠ:
Fándlyho 2, súkromná Fándlyho 21, Kysucká.

hol vzájomné kontakty medzi
oboma mestami, no zdôraznil, že sú v kontexte s dobrými
vzťahmi medzi oboma národmi.
Kőszeg je známy svojimi vinicami a dobrým vínom. Deň,
keď tam obe mestá podpísali
zmluvu, bol aj dňom tradičných
oberačkových slávností. Pri tejto príležitosti tu prijali aj predstaviteľov ďalších partnerských
miest z Nemecka, Rakúska,
Slovenska a Chorvátska. Sprie-

vod ulicami mesta trval takmer
dve hodiny.
Kőszeg je historickým mestečkom s viac ako 12-tisíc obyvateľmi. Po Budapešti a Šoproni
je tretím najbohatším mestom
na pamiatkovo chránené objekty. Leží v rakúsko-maďarskom
pohraničí a na tamojšom evanjelickom gymnáziu študovala aj
slovenská herečka Magda Paveleková.

Eva Lauková
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Vybudovanie RÝCHLOSTNEJ
cesty národným záujmom
Vybudovanie
rýchlostnej
cesty R7 a nultého obchvatu
Bratislavy - D4 musí byť podľa predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK)
Pavla Freša národným záujmom.
Obe tieto komunikácie znamenajú riešenie neudržateľnej
dopravnej situácie na prístupových cestách z juhovýchodu a severozápadu do Bratislavy. „Riešením nie je spor

Župa, ŽUPANI,
podžupani...
Samosprávne kraje by sa pri
svojom označovaní mali vrátiť k označeniu župa a predsedovia vyšších územných
celkov k pojmu župan.
Na konferencii Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo to vyhlásil predseda Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK)
Pavol Frešo. „Sú to praslovanské označenia a treba sa k nim
hlásiť. Používali sa aj v prvej
Československej
republike
a ľudia používajú v hovorovej
reči tieto pojmy dodnes,“ povedal. Na konferencii, ktorá sa
konala v rámci Dní európskeho
kultúrneho dedičstva 2010, ďalej zdôraznil dôležitosť histórie
a tradícií, čo bol podľa jeho
slov aj dôvod, že sa vedenie
kraja rozhodlo používať historický erb aj ako svoje logo.
BSK sa tiež bude snažiť do vyučovania stredných škôl zaviesť
v primeranom rozsahu aj doplnkový nadstavbový predmet
o dejinách Bratislavského kraja. „Som si istý, že toto kultúrne
a historické dedičstvo je osadené v prostredí, ktoré z neho
robí atraktívnu turistickú destináciu. Chcem, aby Bratislavčania trávili čo najviac víkendov
vo svojom kraji, pretože toho,
čo sa tu dá vidieť a zažiť, je
skutočne mnoho,“ uzavrel.
(bsk)

o tom, či to bude variant A
alebo C. Riešením je naozaj
dobudovanie cesty R7 a dobudovanie nultého obchvatu
D4 tak, aby sa uľahčilo cestovanie v juhovýchodnej časti
Bratislavy.“ Župan zároveň poukázal na zúfalú situáciu obyvateľov dochádzajúcich do
hlavného mesta, ktorí trávia
v kolónach aj hodiny. „Stav nie
je o odborných argumentoch,
ale o prítomnosti. Ľudia zúfalo
potrebujú spravodlivé a hlav-

ne rýchle riešenie,“ doplnil.
Napr. cez Prístavný most
prejde denne 120-tisíc áut,
pričom pôvodne bol most
dimenzovaný na 50-tisíc. Variant C rýchlostnej cesty je
podľa Freša zrozumiteľnejší,
ale presne nerieši situáciu
v
Podunajských
Biskupiciach. Neúnosnú situáciu by
mohli podľa Freša krátkodobo vylepšiť a spriechodniť
policajné hliadky, ktoré by
regulovali dopravu. Dlhodo-

bým a hlavným riešením však
podľa župana je vybudovanie
R7 a D4. „Situáciu nezavinili
ani súčasní starostovia, ani
súčasný minister, plánuje sa
desiatky rokov. Kľúč máme
spoločne všetci v rukách, to
je to, čo navrhujeme, aby sme
spoločne rokovali a hlavne
rýchlo došli k efektívnemu
a spravodlivému riešeniu, pretože situáciu všetci poznáme
a vnímame ju rovnako,“ dodal
(bsk)
Frešo.

Chcú zatraktívniť DOPRAVU
Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
sa konalo prvé pracovné
stretnutie podžupanky PhDr.
Gabrielly Németh a primátora Ing. Karola Kvála.
Prítomní boli aj odborní pracovníci oddelenia teritoriálnej
spolupráce a projektového
riadenia BSK. Dohodli sa na

vzájomnej spolupráci a vytýčili si základné úlohy na rozbehnutie projektu integrovanej
dopravy.
Na integrovanú dopravu sú
vyčlenené prostriedky zo
zdrojov EÚ, o ktoré sa môžu
uchádzať obce a mestá BSK.
Úrad BSK oslovil primátorov
okresných miest Malacky, Pezinok a Senec na spoluprácu

pri príprave a realizácii investičných projektov týkajúcich
sa vybudovania prestupných
terminálov.
Pri výbere partnerov Úrad BSK
vychádzal z podkladov Plánu
dopravnej obsluhy BSK, ktorý
všetky tri mestá definuje ako
hlavné prestupné dopravné
uzly a spádové oblasti.
(el)

Obnovujú CIRKEVNÉ pamiatky
Bratislavský samosprávny
kraj (BSK) považuje cirkevné pamiatky za neoddeliteľnú súčasť histórie župy
a v rámci svojich možností
sa podieľa na ich obnove.
„Duchovná tradícia župy, to
sú aj cirkevné pamiatky, ktoré
tu boli po stáročia a je našou
povinnosťou ich udržiavať tak,
aby sme ich odovzdali aj ďalším generáciám. To župa už

v tomto roku robila, napriek
tomu, aká hlboká bola finančná kríza,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo. Bratislavský
kraj prispel v tomto roku na
obnovu cirkevných pamiatok
sumou 17 700 eur.
Poslanci BSK ešte v júli tohto roku rozhodli o poskytnutí
finančnej dotácie na obnovu
duchovných pamiatok: rekonštrukcia gotickej veže na kostole sv. Štefana kráľa v obci

Štefanová 3-tis. 500 eur, rekonštrukcia strechy na kostolíku sv. Leonarda v obci Doľany
5-tis. eur, výmena strechy na
kostole v obci Tureň 6-tis. eur
a rekonštrukcia kostola v Senci 3-tis. 200 eur. BSK o. i. plánuje do konca roka pripraviť
návrh grantového programu
na obnovu pamiatok v kraji.
Využívať chce pritom prostriedky z Európskej únie.
(bsk)

Privítame nových SPEVÁKOV
Hľadáme nové hlasy do nášho speváckeho zboru BELCANTO. Každú sobotu o 18. hod.
nás nájdeš v Pastoračnom centre na Farskom námestí v Senci.

Viac informácií o zbore
na www.belcanto.sk
Ozvi sa nám
na tel.: 0948 501 648
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GULÁŠOVÝ kapelník nosí tajomstvo
v debničke

Paprčkový guláš je ich špecialitou, no kvalitou a oceneniami
nezaostáva ani držkovo-kolienkový. Päťčlenný tím starých pánov, ktorému velí gulášový kapelník František Šušla,
je už ozdobou každého podujatia, na ktorom tímy súťažia,
ktorý z nich uvarení najlepší
guláš. Naposledy ich držkovokolienkový vyhral v maďarskej
dedinke Halászi, kde ich zasypali chválou, paprčkový zase
vo Veľkých Uľanoch. Okrem
iných varili aj na seneckej akcii. A všade sa sťažujú, prečo
gulášu neuvarili viac... Pritom
v dvoch kotlíkoch pripravia 32
litrov. Kuchári si väčšinou recepty strážia, náš šéfkuchár
však ochotne recept na paprčkovú dobrotu prezradí. „Re-

cept môže byť rovnaký, aj tak
každý chutí inak. Ja som si dal
navyše vyrobiť špeciálne kotlíky. Všetko závisí od toho, ako
guláš dochutíte. Nosím si so
sebou debničku korenia a zo
všetkého pridám trošku. Najprv však paprčky nasekám na
drobno a varím ich spolu s kožami pokrájanými na rezance.
Až neskôr pridám bravčové
pliecko pokrájané na kocky.
Základom je cibuľa a dobrá
mletá červená paprika. Pridávam cesnak, soľ, korenie, trochu vegety, sójovej omáčky,
ale aj paradajky a paradajkový
pretlak. Pred dovarením to dochutím majoránkou.“ Gulášmajstra už na takýchto podujatiach poznajú nielen doma,
ale aj za hranicami a volajú

František Šušla uprostred svojho tímu

ho aj do poroty. Vie ho v tejto
oblasti ešte niečo prekvapiť?
„Pre každého je ten jeho guláš
naj. Aj z diviny niekto uvarí vý-

borný, iný ho pokazí. Najviac
ma poteší, keď vidím, ako ľuďom chutí.“

Eva Lauková

Deväť krížikov VZÁCNEHO človeka
Kto by nechcel byť taký čulý
v deväťdesiatich rokoch ako
Fridrich Kolarovič, ktorý si pripísal už deviaty krížik. Pri tejto
príležitosti mu zablahoželali aj
viceprimátorka Helena Nemcová (na obr. vpravo) a Alžbeta
Bondorová z mestského úradu.
Potešil sa, z chuti si zaspomínal.
Na mladosť, učiteľovanie, aj pôsobenie v riaditeľských funkciách. Ale aj na svoje rebelstvo,
lebo on nerád hlavu skláňal, keď

bol presvedčený o svojej pravde
či krivde. Raz chytil aj inšpektora pod krk... Všade, kde pôsobil,
však naňho spomínajú s úctou
a vďakou. Vychoval sedem detí,
aj o tých sa rozhovoril. „Bol som
prísny, ale spravodlivý.“ Dnes
má už desať vnúčat.
Donedávna bol zrejme najstarším organistom na Slovensku,
roky sa venoval speváckemu
zboru Matice slovenskej, rád
mal ochotnícke divadlo.
(el)

AMERICAN NATIONAL TEACHING
INSTITUTE
Akreditované Ministerstvom školstva SR

SME TU PRE VÁS UŽ 7. ROK
V SENCI AJ V BRATISLAVE
LEKTORI SÚ Z KANADY A USA
PONÚKAME KURZY NA TÝCHTO ÚROVNIACH:
ZAČIATOČNÍCI - ELEMENTARY
MIERNE POKROČILÍ - PRE-INTERMEDIATE
STREDNE POKROČILÍ - INTERMEDIATE
VYŠŠIE POKROČILÍ - UPPER-INTERMEDIATE
OBCHODNÁ ANGLIČTINA - BUSINESS ENGLISH
Kontaktujte:
Mobil: 0903 329 020
anti.michalek@azet.sk
ŠPECIALIZUJEME SA NA BUSINESS
ENGLISH - K MATURITNÝM SKÚŠKAM
A DOUČOVANIE 1. A 2. STUPŇA ZŠ
ÚVODNÁ HODINA JE ZADARMO!!

HYDINÁR a.s. Gbely

Vás pozýva do svojej podnikovej predajne
na veľmi výhodný nákup:
* čerstvých slepačích vajec
* mrazenej hydiny
* chladenej hydiny a hydinových dielov
vhodných na letné grilovanie
U nás nájdete iba kvalitný tovar vlastnej produkcie
za dobré ceny!!!
(Nájdete nás na pešej zóne - oproti TATRA Banke v pasáži)
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Sedem dní v RAJI na zemi

Horiac nedočkavosťou sme
odpočítavali dni do dlho očakávaného úteku z reality - tábora Jedliny. Pred sebou sedem dní od úsvitu do mrku
preplnených zážitkami. Výnimočne som si sľúbila, že tento rok to poriadne roztočíme
a ponoríme sa do bezstresovej zóny, nakoľko ako dieťa,
o ktoré sa animoši s láskou
starajú, som sa ocitla posledný raz. A podarilo sa. Každý
moment bol nabitý emóciami:
náš spoločný smiech, radosť,
plač, krik, úsmev, večerné pokecy na chatke, odviazanie sa
na parkete, veselý spev zblúdilých tónov, prvý desaťminútový futbalový zápas, bezhlavý beh cez lúku a láska, ktorú
bolo cítiť všade navôkol, majú
svoje neopakovateľné čaro.
Od prvej chvíle, kedy sme
opustili autobus, mi padla
sánka od úžasu nad nápadmi,
ktorými nás zahŕňali animátori
pod velením uja Ferka. Znova
ma ich fantázia prekvapila,

zatiahli nás do sveta nepoznaných, vyčerpávajúcich, ale
zato rýchlo obľúbených hier.
Keď nám už od pobehovania
hore-dole a od extrémnych
horúčav začala naskakovať
husia koža a pred očami sa
objavovali fatamorgány, vydal mozog nášmu telu príkaz
osviežiť sa v ľadovom bazéne.
Deň sa však ešte nechýlil ku

koncu a ja som obdivovala ten
kontrast medzi veselým humbugom na lúke a pokojným
tichom, ktoré sa rozhostilo
počas sv. omše. To vnútorné
posilnenie a možnosť pouvažovať o sebe, o živote, spoznať
svoje pravé „ja“ by som priala
každému. Hrialo ma pri srdci,
keď som navôkol zachytávala usmievavé tváre priateľov,

Vďaka grantu KRÁČAJÚ k integrácii

vtedy ma napadol len jeden
presne vystihujúci pojem – rodina. Putá priateľstva sa ešte
viac upevnili počas netradičnej skúšky odvahy, ktorá sa
niesla v duchu hľadania pokladu. Celá skupinka, spojená
rukami v jedno klbko sme sa
so zatajeným dychom prebíjali cez tmavý les, netušiac, čo
nás čaká. Je to krásny pocit,
keď zistíte, že niekomu už len
svojou prítomnosťou uľahčujete bremeno a zbavujete ho
nepríjemného strachu. Spoločne zdolajúc prekážky sme
dosiahli cieľ cesty - adoráciu.
Nemo sme žasli.
Odchádzali sme duchovne
plnší, s pocitom šťastia a spokojnosti. Ďakujem Bohu i všetkým, ktorí sa pričinili o to, že
som mala šancu spoznať ľudí,
ktorí sa zapísali do môjho srdca a za to, že aj vďaka týmto
táborom som prežila pre mňa
to najkrajšie detstvo. Spomienky nezmiznú nikdy.
Alexandra Tošić

Wellnea
sa presťahovala
Oznamujeme našim klientom
ako aj záujemcom o naše služby, že od 10. októbra budeme
ponúkať služby nášho salónu
krásy (kaderníctvo, kozmetika,
manikúra a nechtový dizajn,
pedikúra, masáže, šperky
so Swarovski komponentmi
v striebre) na novej adrese
Lichnerova 41 - pasáž Helios I.
na pešej zóne v Senci. Tešíme
sa na stretnutie.
WELLNEA tím

Bolí vás CHRBÁT?

Vďaka grantu Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis pre
členov Nezábudky - združenia,
Domu Nezábudka - domov
sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Turni prebieha
do 29. októbra Kurz vzdelávania PC pre mládež z Nezábudky.Členovia združenia tak zís-

kavajú možnosť ďalej rozvíjať
svoje schopnosti a zručnosti
pod vedením špeciálnych pedagógov.
Vzdelávanie sa uskutočňuje
individuálne, každý člen získava primerané vedomosti
a zručnosti.
Práca na PC umožňuje roz-

víjať motorické a pohybové
zručnosti, jazyk a reč, ako aj
vizuálne a sluchové vnímanie.
Touto cestou Nadačný fond
Dell v Nadácii Pontis pomáha
integrácii postihnutých detí
a mládeže do spoločnosti. Ďakujeme!

(nez)

Pomôcť môže Pilates, alebo
Powerjoga. Obe cvičebné metodiky sú vhodné pre ľudí s nedostatkom pohybu a sedavým
zamestnaním. Šetrne riešia
problémy s pohybovým systémom a umožňujú udržať si telo
fyzicky aktívne do vysokého
veku. Cvičenie nájdete v Labyrinte MsKS: štvrtok o 18.15
hod. Pilates, o 19.30 hod. Powerjoga.
Bližšie info: 0903 135 613
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Privítali VZÁCNEHO hosťa

Andreas Rentsch

Výborný komorný koncert zorganizovala ZUŠ Fándlyho, konal sa v rámci cyklu komorných
koncertov. Na domácej pôde
vystúpili Michaela Škriečková, poslucháčka Grazkej
Univerzity v hre na violončelo
a huslista Milan Nikolič, ktorý
skončil štúdium na Hudob-

nej akadémii v Novom Sade.
Privítali aj vzácneho hosťa
výborného klaviristu Andreasa Rentscha. Má bohatú
činnosť ako sólista, je komorným hráčom a dirigentom po
celej Európe. Spolupracoval
na koncertoch a nahrávkach
viedenských
symfonikov
a filharmonikov. Pôsobí aj ako
docent na majstrovských kurzoch v Rakúsku, Slovinsku a vo
Fínsku. Je držiteľom viacerých
medzinárodných cien, získal
aj ocenenie spolkového ministra. Na Slovensku bol prvý
raz a senecká ZUŠ mala česť
privítať ho vo svojich priestoroch. Ocenil úroveň koncertu, hru mladých umelcov, keď
Miške robil aj korepetítora.
Učarovalo mu aj priateľstvo
a bezprostrednosť pedagógov
seneckej ZUŠ. Preto sa netreba čudovať, že sa do Senca
v budúcnosti rád vráti.
(el), foto Ján Lauko

Právna úprava vzťahov medzi SUSEDMI
Oceniť dobré susedské vzťahy dokáže asi najviac ten, kto
okúsil nekonečné susedské
konflikty a spory. Vzťahy medzi susedmi sú určite o tolerancii, slušnosti a dobrej vôli.
Občiansky zákonník osobitne
neupravuje susedské práva,
ale tie sú súčasťou úpravy
vlastníckeho práva.
Susedov v zmysle právnej úpravy je potrebné chápať širšie,
teda nielen tých, ktorých pozemky bezprostredne susedia. Je to úplne logické, keďže niektoré zásahy môžu mať
taký charakter, že neobťažujú
len bezprostredných susedov,
ale aj tých vzdialenejších.
Zákon ukladá povinnosť zdržať sa všetkého, čím by sa nad
primeranú mieru obťažovali
susedia alebo ohrozoval sa
výkon ich práv. Ide o všeobecnú povinnosť a možno ju aplikovať na akékoľvek nevhodné
správanie. Samozrejme, že
to správanie musí mať určitú
intenzitu obťažovania, musí
trvať aj určitý čas a za daných

Právnik radí
podmienok prekračovať primeranú mieru, či ohrozovať
práva suseda.
Občiansky zákonník veľmi
konkrétne popisuje povinnosti
v rámci susedských vzťahov,
a to: • povinnosť vykonať
opatrenia na upevnenie susedových nehnuteľností, ak
by sa plánovanou činnosťou mohla ohroziť susedova
stavba, či pozemok. Ak tak
sused neurobí, vlastník môže
urobiť opatrenia sám a žiadať
od suseda účelne vynaložené náklady, zákaz obťažovať
neprimerane susedov imisia-

mi (hluk, prach, pach, dym,
popolček, odpad, svetlo,
vibrácie, tienenie), povinnosť
zabrániť zvieratám vnikať k susedovi, zákaz odstraňovať nešetrne, t. j. tak, aby sa nezničil
strom, alebo vo vegetačnom
období zo svojho pozemku
korene, či konáre susedových
stromov presahujúce na pozemok, • povinnosť umožniť
vstup na svoj pozemok susedovi, pokiaľ to vyžaduje údržba či správa susedných nehnuteľností. Vstup na pozemok
nie je ľubovoľný, ale je viazaný
na nevyhnutný čas a mieru.
• V rámci susedských vzťahov
je dôležité uviesť aj to, že ovocie, nachádzajúce sa na prečnievajúcich vetvách, či spadnuté na susedov pozemok, je
vlastníctvom toho, komu patrí
strom alebo krík.
Ak by medzi susedmi došlo
k sporu a nenašli by zmierli-

vé riešenie, môžu sa obrátiť
na súd. Súd môže napríklad
nariadiť, aby si vlastník pozemok oplotil. V prípade, ak sused porušuje niektorú z vyššie uvedených povinností, je
možné podať na súd žalobu,
ktorou súd uloží porušovateľovi povinnosť zdržať sa istého konania, alebo povinnosť
konať konkrétnym spôsobom.
Ak konaním suseda vznikla
škoda, je možné súdnou cestou žiadať jej náhradu.
Na záver si dovolím dodať, že
ochrana práv vychádza zo zásady vzájomnosti, to znamená, že ochrana poskytovaná
právam jedného suseda, musí
byť adekvátna ochrane práv
druhého suseda, pričom obaja majú rovnaké povinnosti
v záujme nerušeného výkonu
susedských vzťahov.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Keďže dobrých rád nie je nikdy dosť, rozhodli sme sa pre vás
zaviesť túto rubriku. S vašimi problémami sa môžete bezplatne
a aj anonymne obrátiť na našu redakciu,
ktorá skontaktuje právnika a zverejní odpoveď.
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Kričali proti CHUDOBE a hladu
Konečne si mohli poriadne zakričať bez toho, aby mali problém.
Žiaci Gymnázia A. Bernoláka
v telocvični školy nielen kričali,
čo hrdlo zvládalo, ale zapli aj
melódie svojich mobilov alebo
praskali nafúknuté balóny.

Z podrepu sa zdvihli do stoja,
v rukách držali nápis Stand Up.
Konali tak v duchu akcie Vstaň a
urob niečo, vyjadrili spoluúčasť.
Stali sa súčasťou celosvetovej
akcie Stand Up, Take Action,
poukazujúcej na nedostatoč-

ný boj s chudobou a hladom,
konajúcej sa pred Miléniovým
summitom OSN v New Yorku.
Ako uviedla učiteľka Lucia Nemečková, žiaci hlukom vyjadrili
nesúhlas s doterajším riešením
tejto otázky, predovšetkým

s nedodržanými sľubmi.
V Bratislavskom kraji sa do kampane zapojilo 20 škôl, rovnaký
počet ich bol v Rakúsku.
(el)
foto Ján Lauko

DYCHOVKY nadchli
poslucháčov
Výborné dychovky a nadšení
ľudia charakterizujú vydarený
X. ročník Seneckého festivalu dychovej hudby, ktorý
sa uskutočnil v seneckom
kultúrnom dome. Svoje umenie predviedli okrem domácej Senčanky aj Vištučanka,
Maguranka a Štefanovianka
(všetky SR), Českú republiku
reprezentovala Stříbrňanka,

Kolegovia: Klobúk dole...
Ladislav Mészáros sa lúčil. Na
seneckom školskom úrade si
odkrútil osem rokov a rozhodol
sa odísť do dôchodku. Až pri
rozlúčke zistil, aké je to ťažké
opustiť kolegov, prácu, ktorú
mal rád. Preto sa mu leskli oči...
Kolega Anton Kubliniak dal dolu
pomyselný klobúk pred jeho
šachovou zanietenosťou, veď
vychováva mladých reprezentantov. Aj preto mu kolegovia na
rozlúčku kúpili parádny šach.
Nech na nich nezabudne.
(el), foto Ján Lauko

prišli aj hudobníci z Mosonmagyaróváru. Program uvádzala
Nóra Turancová z rádia Regina. Primátor Karol Kvál ocenil
kapelníkov, ktorí doteraz viedli
Senčanku. Spomienkové poháre dostali Vladimír Kopecký,
Zorislav Tichý, in memoriam
pán Liška, Alojz Nagy a Ján
Tkáč.
(el), foto Ján Lauko
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Lukáš Fúzik, Andrej Blaho, Tereza Savovová,
Michal Urbančok, Maxim Doborvič, Eliška Šimová, Sofia Magdaléna Oravcová, Oliver Sloboda, Michael Hollosy, Elena Lassuová, Lesana Poláčková, Martin Slovák, Martin Fiala, Alex
Petráš, Anna Paukeje, Nela Matiašková, Matej
Krochmaľ, Frederika Hluzáková, Ladislav Szabo

Manželstvo uzatvorili
Ľuboslav Šulák - Romana Hrubá, Miroslav Famfulík - Magdaléna Maďarová, Václav Mimra Katarína Radzová, Mgr., Martin Benada - Lucia
Koprivová, Ivan Petrikovič - Janette Fülöpová,
Jozef Cauner - Zuzana Škovránková, Štefan
Bodiš - Martina Vinczeová, František Pomichal
- Andrea Slobodová, Peter Bartošek - Katarína
Černayová, Pavol Kanis - Dominika Takáčová,
Roman Chválník - Dáša Nespalová, Vladimír
Mikulášek - Zuzana Novotná, Pavol Pánis - Michaela Ležáková, Ladislav Poór - Viktória Samčíková

Blahoželáme jubilantom
Krásne životné jubileum 60 rokov
oslávil 2. októbra Karol Gábriš.
Pri tejto príležitosti Ti želáme
veľa zdravia, šťastia a lásky.
Manželka Anna, syn Miroslav s
manželkou Monikou, dcéra Silvia
s manželom Stanislavom, vnúčatá Kristínka, Dávidko, Stanko
a ostatná blízka rodina.
Krásnych 60 rokov sa 25. septembra dožil manžel, otec
a dedko Dušan Hajdúk. Všetko
najlepšie, predovšetkým veľa
zdravia a životného optimizmu
mu aj touto cestou zo srdca želajú manželka Zlatica, deti Dušan,
Roman, Peťo, nevesty Monika,

Program na október
Kino MIER Senec
Začiatok večerných predstavení o 18. hod.
Detské filmové predstavenia o 15.30 hod.
9. 10. 11., sobota – nedeľa - pondelok
LET´S DANCE 3
Tretie pokračovanie úspešného romantického
tanečného filmu Let´s dance. Príbeh je plný
vášne, tanca a energie, všetko, čo ste videli
doteraz, bol len začiatok. Nový príbeh na nových miestach. USA, nevhodné do 12 r., 108
min.
Vstupné: 2,50 eur
12. utorok
KAJÍNEK
Silný príbeh najznámejšieho českého väzňa.
Film je aj príbehom podsvetia a jeho preras-

Andrea, Denisa a vnučky Dominika, Andrejka,
Natálka, Romanka a najmenšia Ninka posiela
dedkovi za všetkých veľkú pusu.
Dňa 7. októbra oslávili diamantovú svadbu Blanka a Štefan Tóthovci zo Senca. Kedysi ste si
prstienky dali, a už je to 60 liet. Večnú lásku ste
si sľubovali a ten
sľub nikdy nevzali
ste späť. Tak ako
kedysi, tak i dnes
Vám v srdci zvony
znejú. Preto ruku
v ruke majte, na
seba sa usmievajte a vzájomne sa radi majte. Všetko najlepšie do
ďalších spoločných rokov prajú tri dcéry s manželmi, sedem vnúčat a sedem pravnúčat.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Vlasta Cingelová (60), Judita Szudová (60), Ladislav Čermák (65), Vlasta Csécsová (70), Alžbeta
Šebová (70), Izabela Dvorská (70), František Podolský (80)

Klub dôchodcov
Edita Untermajerová (65), Helena Nyáriová (70),
Vlasta Csécsová (70), Mária Drgoňová (70), Gabriela Steinerová (70), Alžbeta Šebová (70), Vojtech
Horváth (75), Mária Tóthová (75)

Navždy nás opustili
Marian Urbanec (1953), Rozália Neszméryová
(1943), Helena Šafraníková (1926), Katarína Szabová (1951), Alžbeta Mészárosová (1926), Mária
Michalcová (1929), Margita Múcsková (1924)
Dňa 22. októbra uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, svokor, svat a už
aj deduško Karol Mikyška. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Dňa 24. októbra uplynie dvadsať rokov od smrti
Dominika Cisára - otca, syna a manžela. S láskou spomíname.

Beteg teste megpihent már, de
lelke még velünk jár. Mert nem
hal meg kit eltemetnek, csak az,
kit elfelednek.Elmúlt szeptember 25-én 10 éve, de a fájdalom
és a bánat megmaradt. Emlékezik Dömötör Lászlóra felesége,
3 fia, 2 menyecske,11unoka és 5 dédunoka.
Do večnosti si odišiel spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my sme zostali
v žiali, no navždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 22. októbra uplynie rok,
čo nás náhle opustil milovaný
manžel Miroslav Laky. S láskou
spomína manželka Klára, synovia Samko, Danko a ostatná rodina. Venujme
mu spoločne tichú spomienku.
Dňa 24. septembra uplynul
rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná dcéra Martina
Magyarová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, brat
Jozef s rodinou a blízka rodina.
Dňa 17. septembra sme sa
navždy rozlúčili s našou drahou Emou Olasovou, ktorá nás
náhle opustila vo veku 82 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina.
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2010. augusztus 31-én elkísérték utolsó
földi útjára drága halottunkat,
a szeretett édesanyát, testvért
és nagymamát, Susla Margitot,
akit a könyörtelen halál 81 éves
korában ragadott ki családja
és rokonai, ismerősei köréből. Emlékét örökké
a szívünkben őrizzük. A gyászoló család.

tania do štátnej správy, ale aj príbehom manipulácie. Kriminálny thriller. ČR, nevhodné do
15 r., 100 min.
Vstupné: 2,30 eur

Čím ďalej, tým lepšie! V hlavných úlohách
Drew Barrymore, Justin Long. Romantická komédia. USA, nevhodné do 15 r., 103 min.
Vstupné: 2,50 eur

14. štvrtok
DOSPELÁCI
Po 30 rokoch sa stretávajú bývalí spolužiaci.
Komédia s Adamom Sandlerom v hlavnej úlohe. USA, nevhodné do 12 r., 94 min.
Vstupné: 2,50 eur

21. 22. 23. 24., štvrtok – piatok – sobota
– nedeľa
POSLEDNÝ VLÁDCA VETRA
Fantastické dobrodružstvo je adaptáciou
populárneho animovaného seriálu. USA, nevhodné do 12 r., 103 min., čes. dabing
Vstupné: 2,50 eur
26. utorok LISTY PRE JÚLIU
Romantická road movie po krásnom Taliansku, plná slnka, viníc a lásky. V hlavných úlohách Amanda Seyfried, oscarová Vanessa
Redgrave, Franco Nero a ďalší. USA, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2,20 eur

15. 16. 17., piatok – sobota – nedeľa
DOSTAŇ HO TAM!
Komediálne prekvapenie – spomienkový koncert a reálne hudobné hviezdy (Pink, Christina
Aguilera). USA, nevhodné do 15 r., 109 min.
Vstupné: 2,50 eur
18. 19., pondelok – utorok
LÁSKA NA DIAĽKU

28. štvrtok POMSTA CHLPÁČOV

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Bela Šušla, Ing. Pavol Blaho, Mgr. Marek Vincze, Mgr.
Peter Szabo, Monika Škovránková, Mgr. Helena Čajková, Ing. Brigita Glončáková, Ing. Ivan Fiala, Mária Rovenská, PhDr. Mária Kerekešová, Martina Martišovičová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Za obsah článku zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Pomsta bude krutá, neľútostná a hlavne poriadne chlpatá! Skvelá rodinná komédia. USA,
vhodné pre všetkých, 92 min., čes. dabing
Vstupné: 2 eurá
29. 30. 31., piatok – sobota – nedeľa
KUNGFU KYBORG
Kyborg dokáže bojovať. Ale dokáže aj milovať
a nenávidieť? USA, nevhodné do 12 r., 102
min., čes. dabing
Vstupné: 2,50 eur
Detské a mládežnícke predstavenia
10. nedeľa o 15.30 hod. LET´S DANCE 3
Pokračovanie úspešného romantického tanečného filmu Let´s dance. Príbeh je plný vášne,
tanca a energie, všetko, čo ste videli doteraz,
bol len začiatok. Nový príbeh na nových miestach. USA, nevhodné do 12 r., 108 min.
Vstupné: 2,50 eur
24. nedeľa o 15.30 hod.
POSLEDNÝ VLÁDCA VETRA
Fantastické dobrodružstvo je adaptáciou
populárneho animovaného seriálu. USA, nevhodné do 12 r., 103 min., čes. dabing
Vstupné: 2,50 eur
KINOSÁLA
8. piatok o 19. hod.
PODVODNÍCI - humoristický program. Účinkujú: Ady Hajdu, Martin Trnavský, Michaela
Čobejová, Zuzana Smatanová
Vstupné: 9 eur
16. sobota o 9. hod.
KTO ČO VIE - KI MIT TUD
súťaž v umeleckom prednese
17. nedeľa o 15. hod.
KTO ČO VIE - KI MIT TUD
galaprogram / gálaműsor
LABYRINT
Vernisáž výstavy
8. piatok o 19. hod.
XLI. Dni Alberta Molnára Szencziho
XLI. Szenczi Molnár Albert Napok
Hmotné pamiatky Maďarov v múzeách na Slovensku - otvorenie putovnej výstavy.
A magyarok tárgyi emlékei a szlovákiai múzeumokban című vándorkiállítás megnyitása
Výstava potrvá do 28. októbra
Kresťanský filmový klub Senec
9. sobota o 18.30 hod.
Vyhodení (Expelled, No inteligence allowed).
Dokument Bena Steina o tom, ako súčasná
veda ovplyvňuje vyučovací proces na školách.
13. streda o 18.30 hod.
Luther
Historická dráma popisujúca život reformátora
Martina Luthera.
• Nábor žiakov na Capoeiru

do 30. októbra, prihlášky
a ďalšie info na 0905 927 535
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BESEDA s Evitou

Mestské kultúrne stredisko, mestská knižnica vás srdečne pozývajú na besedu
s úspešnou spisovateľkou, vydavateľkou
27. október (streda), o 19. hod.
a moderátorkou Evou Urbaníkovou (Evitou),
Albert Molnár Szenczi.
Prednáška o živote a diele Alberta Molnára ktorá sa uskutoční 10. novembra o 16. hod.
(r)
v podaní doc. PhDr. Jánosa Molnára z Refor- v priestoroch mestskej knižnice.
Mestské múzeum - Turecký dom

movanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Prednáška odznie v slovenskom jazyku.

Hľadáme TANEČNÍKOV

29. október (piatok), 17. hod.
Vernisáž výstavy Šľachta v Senci a na okolí
v novoveku.
Výstava mapujúca jednotlivé šľachtické rody
a ich pôsobenie v novovekom Senci a okolitých obciach v 16.- 19. storočí.

Nábor pre tanečný krúžok detí od 10 rokov, zameraný na hip-hop, tance z videoklipov, street dance..., sa koná v Labyrinte
domu kultúry do 30. októbra od 10. do 18.
hod. Viac info: 0911 280 603, e-mail: beata.msks@senec.sk, www.msks-senec.
sk/labyrint
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ŐSZ ÉL A LELKEMBEN
Ősz tör a lelkembe, mint minden évben,
nem várom, de ő jön, bús, sötét napokkal,
tudom, fájón érzem hajóm befut révbe,
üzenem tavasznak vándormadarakkal.
Minden hulló levél, ahogy hull a földre,
olyan szépen mondja:rövidül az élet,
de azt is elmondja_nem élünk örökre,
s hadd érezze szivünk a jót és a szépet.
Így volt ez, igy is van, peregnek az évek...
tovatűn az élet... fogyunk... fogyogatunk,
sorstól, küldetéstől én csak annyit kérek
ezt kérje, érezze itt földön a sokunk.
Belehal az őszbe virág tömkelege,
hullatja a könnyét virág, a sok áldott,
ilyen az ember is, bánatos a kedve,
mert az életeben sok elmúlást látott.
Magam is ezt érzem jártamban, keltemben,
ilyen az. Ősz bennem, nem testvérem, soha!
rakodnak az évek egymás fölé rendben,
úgy hiszem, úgy vélem közeleg a tova.
Úgy tarol az ősz már, elhinni de nehéz!
célba ér a vonat, le kell lassan szálni...
oly furcsa az élet... ezt súgja már az ész,
nem marad más hátra egy új tavaszt várni.
Minden harmatcseppben, minden esőcseppben,
ahogy hullnak földre, látni az őszt, látni,
mögöttünk a szép nyár, az ősz itt áll szemben!
bátor, bizó szívvel már a tavaszba szállni.
Ősz él a lelkemben, de bízom, de hiszem,
elmúlik, mint mindig, s jön tündérkikelet!
nekem már nem annyi, de sok tavasz kincse,
amit megélt szívem, értelmet ad s hitet.

A XLI. Szenczi Molnár Albert
NAPOK műsora
Időpont: 2010. október 1. – november 13.
Helyszín: Szenc, Réte, Jóka
2010. október 8. ( péntek ) – Szenc
18 óra - Koszorúzási ünnepség a Szenczi
Molnár Albert szobornál a Városi Hivatal
előtti parkban.
Ünnepi beszédet mond Szénási Szilárd
martosi református lelkipásztor, közreműködik Molnár László (vers), Szabó Zsuzsa, Árva Dávid (ének)
19 óra - „A magyarok tárgyi emlékei a szlovákiai múzeumokban” című kiállítás megnyitója. A kiállítást Danter Izabella néprajzos
nyitja meg. Helyszín: Szenc – VMK
2010. október 14. (csütörtök) - Szenc Szent Miklós-templom
19 óra – „Nyitva látán mennyeknek kapuját„
c. műsor Sebestyén Márta előadásában
2010. október 15. (péntek) - Szenc
10 óra - Epopteia Társulás Műhely bemutatja: Asszony !!! című népmeséjét az alapiskolások részére. Mese a nőkről és a férfiakról. Helyszín: VMK
11 óra - Ünnepi megemlékezés és koszorúzás közreműködnek az iskola diákjai, valamint „Magyarok fénye” című műsor - Dévai
Nagy Kamilla és az általa alapított Krónikás
Zenede diákjai előadásában. Helyszín:
Szenczi Molnár Albert Gimnázium
2010. október 15. (péntek) - Réte, református templom
18 óra - „Krónikás ének a szeretetről” című
műsor - Közreműködik: Dévai Nagy Kamilla
és az általa alapított Krónikás Zenede diákjai
2010. október 16. (szombat) - Jóka, református templom
15.30 óra - „Krónikás ének a szeretetről„

című műsor - Közreműködik: Dévai Nagy
Kamilla és az általa alapított Krónikás Zenede diákjai
2010. november 3. (szerda) - Szenc VMK
19 óra - Valló Péter - Vajda Katalin: Anconai
szerelmesek 2 részes zenés komédia a komáromi Jókai Színház előadásában.
2010. november 13. (szombat) - Szenc Múzeum
14 óra - Szeminárium
17 óra - Ünnepi záróműsor a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában
Közreműködnek az iskola diákjai, valamint
az ARANYMETSZÉS verséneklő duó Dunaszerdahelyről.
Ünnepi beszédet mond Bárdos Gyula
a Csemadok OTE tagja és a Csemadok
Szenci Területi Választmányának elnöke

Mgr. Katona Roland

FELHÍVÁS
A szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskola
vezetése azzal a kéréssel fordul minden volt
diákjához, hogy egy kiadvány összeállítása
céljából 2010.december végéig jelezze az
iskolának milyen felsőfokú végzetséggel
rendelkezik. Elérhetőség: 02/4592 3229,
szencziai@gmail.com

Výzva
Žiadame bývalých žiakov maďarskej školy,
ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, aby sa
prihlásili. Kontakt: 02/4592 3229, szencziai@gmail.com

XLI. Dni Alberta Molnára Szencziho
Od 1. októbra do 13. novembra
Miesto: Senec, Reca, Jelka
8. októbra 2009 (piatok) - Senec
18. hod.: Kladenie vencov k pomníku A. M.
Szencziho v parku pred MsÚ.
19. hod.: Pamiatky maďarského etnika
v múzeách na Slovensku, otvorenie výstavy
v MsKS
14. októbra (štvrtok) – Senec, kostol sv.
Mikuláša
19. hod.: Chrámový koncert, účinkuje Márta
Sebestyén z MR
15. októbra (piatok) – Senec
10. hod.: Spoločnosť Epopteia predstavuje ľudovú rozprávku pod názvom: Žena!!!
Miesto: MsKS
11. hod.: Spomienkový program a kladenie vencov k reliéfu A.M.Szencziho Miesto:
Gymnázium A. M. Szencziho
15. októbra (piatok) – Reca, ref. kostol

18. hod.: Koncert, účinkujú: Kamilla Dévai
Nagy so svojimi žiakmi z MR
16. októbra (sobota) - Jelka, ref. kostol
15.30 hod.: Koncert , účinkujú: Kamilla Dévai Nagy so svojimi žiakmi z MR
3. novembra (streda) - Senec, MsKS
19. hod.: Péter Valló - Katalin Vajda: Milenci z Ancony, hudobná komédia v podaní
komárňanského Jókaiho divadla
13. novembra (sobota) – Senec, knižnica
14. hod.: Seminár
17. hod.: ZŠ A. M. Szencziho - slávnostný
program a kladenie vencov k reliéfu A. M.
Szencziho.
Slávnostný príhovor prednesie Gyula Bárdos, člen predsedníctva RR Csemadoku,
predseda Obl. výboru Csemadoku Senec.
Účinkujú žiaci ZŠ A. M. Szencziho a interpreti spievaných básní ARANYMETSZÉS
Realizované s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky
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Hádzanárky riešia PSYCHIKU
Kondične sú na tom dobre,
psychicky zvládajú zápasy
horšie. A herne? Keď zaberú naplno ako v zápase proti
Interu, dá sa na ich hru pozerať. Takto zhodnotil vstup
seneckých hádzanárok do
ďalšieho ročníka I. ligy František Gábriš z Piccardu Senec.
Zatiaľ odohrali tri kolá, z ktorých im najlepšie vyšiel zápas
doma (čiže v Pezinku) s Interom. Vyhrali ho o gól a bol
to poriadny nervák. „Pôsobila psychika, nevedeli udržať
väčší gólový rozdiel, akoby
sa po náskoku uspokojili
a hru vypustili,“ charakterizuje
stretnutie F. Gábriš a dodáva:
„Túto situáciu ideme riešiť aj
s trénerom Viktorom DubovStredná spojka Kristína Kupkovičová (vľavo) je najmladšou v kádri ským, ktorý zatiaľ s výsledkami rovnako nie je spokojný.
seneckých žien a patrí k jeho oporám.

ROZLÚČKA s letom
A jeseň je opäť a neodvolateľne tu... Tentoraz sme sa vďaka
ZO Csemadok v Senci mohli
rozlúčiť s letom v reštaurácii
Holiday Village. Do tanca nám
zahrala Nostalgia music, večer nám spríjemnil aj známy
spevák Miklós Varga. Hlad
sme mohli zahnať perfektnou

cigánskou, ktorú sme zapíjali
chutným vínkom.
Škoda, že sa nám počas vystúpenia nášho hosťa počasie trošku pokazilo, ale náladu nám to nemohlo pokaziť.
Statočné publikum odmenilo
vystúpenie speváka búrlivým
potleskom.

CSEMADOK - Nyárbúcsúztató
Itt van az ősz, itt van újra...
Varga Miklós sztárvendég
fellépésével zajlott le az
idei Csemadok-Nyárbúcsúztató a Holiday Village
vigadójában.
Azonkívül a „Nostalgia
music“ zenekar is kitett
magáért, sokan ropták a
táncot. A cigánypecsenye
is finomra sikerült, fogyott
jócskán a borokból is. Sajnos, az időjárás a sztárfellépés alatt elromlott... de
sebaj! Több is veszett Mohácsnál! A közönség kitartott! Vastapssal jutalmazta
a vendéget.
foto Agárdy Gábor

(ag)

Negatívne úradujú aj zranenia,
čo sa v nie príliš širokom kádri
okamžite odzrkadlí. K hráčskym zmenám v ňom nedošlo,
akurát na hosťovanie prišla
jedna hráčka z ŠKP (aj tá je
zranená), do družstva sa zaradila aj hráčka z Modry.“
Novým v tomto klube je družstvo mladších žiakov, do súťaže ho zaradili približne po
20 rokoch. Hrajú bratislavskú
krajskú súťaž.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

PRÍĎTE
medzi nás!
František Gábriš pozýva ďalších
adeptov (adeptky) tohto pekného športu. Deti už od šiestich
rokov sa môžu prihlásiť vždy
v piatok od 16. hod. v telocvični
ZŠ Tajovského.
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Všetko o teple od Dalkie...

Ako sa Dalkia pripravovala na zimnú vykurovaciu
sezónu 2010/2011

Väčšina bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, je
vykurovaná centrálnym vykurovaním, teda jedným zdrojom
tepla zabezpečujúcim teplo
a teplú vodu pre celý dom. Vykurovacia sústava centrálneho
vykurovania sa, zjednodušene
povedané, skladá zo zdroja tepla, ktorým je kotolňa, sústavy
na rozvod tepla a vykurovacích
telies, teda radiátorov.
V kotolni sa energia z paliva
mení na teplo, ktoré je odovzdané teplonosnej látke – vode. Tá
ho prostredníctvom rozvodov
distribuuje do vykurovacích
telies. Aby celý tento proces
od dodávateľa tepla až po konečného spotrebiteľa fungoval
bezporuchovo, je potrebné vykonávať neustále kontroly, revízie a údržby celého systému, od
zdroja cez rozvody, až po vykurovacie telesá v dome. V tomto
reťazci je Dalkia, ako dodávateľ
tepla, zodpovedná hlavne za
bezporuchový chod zdroja tepla, teda plynových kotolní a za
kvalitu rozvodov tepla po majetkovoprávnu hranicu. Práve
leto je obdobím, kedy sa realizujú najväčšie opravy, údržby
a revízne kontroly tak, aby bolo
všetko pripravené na vykurovaciu sezónu.
Príprava na zimu
Tepelné straty v rozvodoch
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody výrazne vplývajú na
prevádzku tepelných sietí a na

celkovú hospodárnosť dodávky tepla.
Dalkia im preto venuje neustálu pozornosť a snaží sa
špecifikovať príčinu
týchto strát.
Údržbou tepelných
rozvodov sa sledujú dva najdôležitejšie ciele - spoľahlivosť
distribúcie
tepla a zníženie
strát v rozvodoch.
Z dôvodu zvýšenia
hospodárnosti sa
na sekundárnych
rozvodoch,
ktoré
spravuje Dalkia, opravovali na
viacerých miestach po ukončení
vykurovacej sezóny 2009/2010
hlavné uzávery ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody,
ako aj izolácie na tepelných
rozvodoch. Zároveň bolo zrealizované nastavenie poistných
ventilov, opravy kotlových častí,
predpísané revízie a servisné
práce.
Vo všetkých domoch vykurovaných Dalkiou Senec sú už
nainštalované domové odovzdávacie stanice tepla, ktoré
svojou efektívnou prevádzkou
a režimom prinášajú úspory
v nákladoch za teplo v dome,
predovšetkým v časti dodávky
teplej úžitkovej vody. Aby sa
docielil aj efekt pre výrobcu tepla, musí mať straty v rozvodoch
nižšie, ako mu stanovuje atest
energetickej agentúry. Práve takýto stav sa vo väčšine prípadov
dá dosiahnuť iba výmenou rozvodov za predizolované rozvody.Domová odovzdávacia stanica tepla zabezpečuje dodávku tepla pre objekt, v ktorom je
umiestnená. Pracuje autonómne a má samostatnú reguláciu
úžitkovej vody a teplej úžitkovej
vody. Je napojená na vnútorné
rozvody úžitkovej vody a teplej
úžitkovej vody objektov.
Samotný objekt je nezávislý od
iných odberateľov a teplo je dodávané na mieru, podľa individuálnych potrieb. Každý objekt
si môže určiť vlastné požiadav-

ky na reguláciu úžitkovej vody
a teplej úžitkovej vody v objekte,
nastaviť teplotu úžitkovej vody
a teplej úžitkovej vody, termín
začiatku a ukončenia vykurovacej sezóny. Rovnako si môže určiť obdobie, počas ktorého má
byť cirkulačné čerpadlo teplej
úžitkovej vody v prevádzke atď.
Inštalácia domovej odovzdávacej stanice prináša zefektívnenie prevádzky a znižovanie
tepelných strát v rozvodoch na
minimum. Prevádzka domovej
odovzdávacej stanice je bezobslužná a spoľahlivá. Riadenie stanice je riešené riadiacou
jednotkou autonómne s prepojením na centrálny dispečing.
Celú starostlivosť o zariadenie
zabezpečuje Dalkia. S pribúdajúcimi počtami inštalácií domovej odovzdávacej stanice tepla
v domoch sa stala kontrola ich
fungovania, prevádzky a riadenia z centrálneho dispečingu
nevyhnutnosťou. Preto Dalkia
Senec rozširuje množstvo jednotlivých domových odovzdávacích staníc, ktoré sú v priamom spojení s dispečingom
Dalkia Senec.
Hospodárnosť tepelnej prevádzky objektov ovplyvňujú aj
správcovia domov a vlastníci
bytov
Napriek vynaloženému úsiliu
Dalkie Senec, ako dodávateľa
tepla, je hospodárnosť prevádzky objektov podmienená aj tepelnými stratami, ktoré vznikajú
na domových rozvodoch, čo
ovplyvňuje kvalitu dodávky tepla, ako aj mernú spotrebu tepla.
Záleží na samotných správcoch,
resp. vlastníkoch objektov, aby
investíciou do domových rozvodov eliminovali tepelné straty
svojich domov. Ďalšou dôležitou súčasťou šetrenia pri vykurovaní je starostlivosť majiteľov
bytov nielen o vykurovacie rozvody, ale aj o samotný vykurovací systém.
Pravidelná údržba a kontrola
ich technického stavu by mala
byť samozrejmá pre každého.
Radiátory je potrebné pravi-

delne odvzdušňovať a kontrolovať. Problémom pri kúrení
bytov môže byť aj nehospodárne umiestnenie vykurovacích
systémov pod oknami izieb.
V severne orientovaných bytoch
radiátory nestačia pokryť celú
spotrebu tepla a naopak v južných bytoch sa zase prekuruje.
Prichádza vykurovacia sezóna...
S pribúdajúcimi chladnými dňami si byty aj domy vyžadujú
vykurovanie. V bytoch, ktoré sú
napojené na centrálne vykurovanie môže byť začiatok vykurovacej sezóny veľmi pohyblivý.
Je závislý od aktuálnych klimatických teplôt. Vykurovacie obdobie a podmienky, ktoré musia
spĺňať poskytovatelia tepla definuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo dňa 6. apríla 2005. Vykurovacie obdobie sa spravidla začína 1. septembra a končí sa 31.
mája nasledujúceho kalendárneho roka.
Dodávateľovi tepla vznikne povinnosť začať vykurovať v prípade splnenia niekoľkých podmienok:
• V prvom rade musí priemerná
denná teplota vzduchu vo vykurovacom období, teda od 1.
septembra do 31. mája, klesnúť
počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 ˚C.
• Zároveň musí byť splnená
podmienka, ktorá sa týka vývoja
počasia v nasledujúcich dňoch.
Ak podľa predpovede vývoja
počasia nemožno očakávať
zvýšenie vonkajšej priemernej
dennej teploty v nasledujúcich
dňoch nad nameranú hodnotu,
dodávateľ je povinný začať s vykurovaním.
• Pre spresnenie podmienok
slúži aj výpočet hodnoty vonkajšej priemernej dennej teploty, ktorá by nemala byť vyššia
ako 13 ˚C. Práce, ktoré teplárenské spoločnosti vykonávajú
v letnom období, sú zamerané
na bezproblémový nábeh na
začiatok ďalšej vykurovacej seZK
zóny.
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Futbal aj hokejbal, BRANKÁR i tréner

Štefan Kollár (35), súčasný
asistent trénera mužov SFM
Senec a tréner brankárov, je
zaujímavá športová postava.
Popri vymenovanom stíha
hrať aj hokejbal a hrá ho výborne.
Vo svojej futbalovej kariére
prešiel viacerými mužstvami. Chytal v Kobe Senec,
Artmedii Petržalka, v Česku
(Jakubcovice, Vítkovice), až
zakotvil v Senci. Zachytal si
ešte za Recu, aby sa naplno
začal venovať trénerskému
chlebíčku. V januári budú dva

roky, čo pôsobí v SFM Senec.
Na starosti má 18 brankárov
všetkých mužstiev. Aj v tejto oblasti sa v klube začalo
pracovať systematicky, špecializovaná výchova má profi
podobu. „Je to fajn, vyrastajú
nám dobrí brankári. Náhradného gólmana mužom robí
Vojtech Milošovič, ktorý ešte
môže chytať aj za starší dorast.“ Po príchode nového trénera Antona Jánoša, rovnako
bývalého brankára, hovorí o
dobrej spolupráci. „Veľa spolu konzultujeme, aj tréningy
brankárov.“ V úlohe trénera sa

Štefan našiel. Do starého železa však nepatrí, ak má príležitosť, rád si zachytá. Nedávno
stál v bránke v pohárovom zápase v Pezinku a celkom si to
užíval. „Tešil som sa, no bol to
aj pocit zodpovednosti.“ Bude
chytať aj v treťom kole?. Pišta
sa smeje: „To nie je otázka pre
mňa, neviem, netuším...“ Formu brankára si však udržiava
občasnými tréningami s chalanmi, kondične mu pomáha
hokejbal. A to je ďalšia jeho
vášeň. „Hrám ho od malička.
Pochádzam z Modry, kde sme
boli dobrá partia. Organizo-

HOKEJBALISTI menia ihrisko

Ako sa dostať do Modry?
Snáď jednoducho, pôjdete..., vojdete... Takýto začiatok oznamu čaká na účastníkov Seneckej hokejbalovej
ligy na oficiálnej webovej
stránke. Jej nový ročník sa
začal nezvyčajne, každý párny týždeň sa zápasy hrajú
v Modre.

Z dvanástich mužstiev –
účastníkov tejto ligy, Senec
zastupujú štyri: Playboy, Skeletons, Leaders a Watberg.
Prečo došlo k takémuto rozhodnutiu? Tóno Susko z tímu
Skeletons, ktorý sa venuje aj
webovej stránke, vraví, že rozhodnutie padlo po hlasovaní
kapitánov a skončilo sa 8:4

v prospech tých, ktorí sú za
hracie kolá v Modre. „Niektorí
síce váhali, no napokon sa to
skončilo takto. V Modre postavili nové ihrisko, no už po
prvom hracom kole na ňom
sa ozývajú hlasy, že nie je až
také výnimočné... Je aj väčšie, náročnejšie na kondíciu,
behanie. Týmto systémom sa
bude hrať do polovice sezóny,
potom sa má hlasovať opäť.
Naše mužstvá (okrem Watbergu – pozn. red.) sa snažili,
aby liga v Senci fungovala. Takéto riešenie je smutno-smiešne. Všade sa ihriská rozširujú,
aj naša liga dostala od mesta
1500 eur, neviem, čo sa z toho
zabezpečí. Stále však chýbajú
šatne, sprchy, teda obyčaj-

ný štandard. Mesto sa síce
snaží, vychádza v ústrety pri
čistení okolia hracej plochy,
no zrejme to nestačí. Pritom
hokejbalová liga v Senci má
už tradíciu 17 rokov, pribudli
senecké tímy, o hokejbal je
záujem.“
Kapitán tímu Playboy Štefan
Kollár má čiastočne iný názor. „Osobne som bol za to,
aby sme hrali v Modre, ale
väčšina hráčov to negovala,
tak som musel hlasovať proti.
No v Modre je veľmi pekné
ihrisko, sú tam pre hokejbal
zapálení ľudia, je to tam vidieť.
Modra týmto športom žije.
Chalani si založili občianske
združenie, mesto im dalo pozemok. Zohnali peniaze, svoj-

vane som sa však hokejbalu
začal venovať, keď som mal
približne 18 rokov. Seneckú
ligu hrám asi sedem rokov.“
Teraz je kapitánom v tíme Playboy, predtým pôsobil v modranskom celku Orly. Ako sám
vraví, hokejbal, to je radosť,
zábava. „Je to iný pohyb, iná
partia. Baví ma, aj keď manželka sa príliš neteší, keď prídem večer domov a padnem
mŕtvy“. No nájde si čas aj pre
rodinu, popri tomto všetkom
sa venuje deťom, synovi Adamovi (5) a dcérke Nelly (2).
Eva Lauková, foto Ján Lauko

pomocne zrekonštruovali hádzanárske ihrisko a budovu.
Ak v Senci do toho viac nevstúpi mesto, za dva-tri roky tu
hokejbal skončí. Veď len asfalt
už potrebuje nový povrch.“
Za Modru hlasoval kapitán
Watbergu Ladislav Végh.
„Ihrisko je lepšie, nové, treba
ho vidieť. Pre nás je to hlavný
dôvod. V Senci by sa okrem
iného musel robiť nový povrch
hracej plochy a to už nie je
malá suma. Celú zmenu vlastne iniciovali Modrania, potrebovali nové ihrisko využiť. No
senecké ihrisko zostáva zatiaľ
hlavným, bude sa na ňom hrať
aj play-off.“
Eva Lauková
foto Ján Lauko
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Stredopoliar v reprezentácii
Richard Koplinger sa dostal medzi najlepších futbalistov

Po víťazstve SFM Senec v 2.
kole Slovenského pohára (SP)
nad Pezinkom 0:3 príde do
Senca Žilina. Zápas sa hrá 26.
októbra o 18. hod.
Atraktívnejšieho súpera si Senčania ani nemohli želať: privítajú majstra Slovenska, ktorý ho
zastupuje aj v Lige majstrov.
Vyžrebovali osem dvojíc 3. kola
SP, medzi šestnástimi tímami
je polovica z Corgoň ligy.
Zápas 2. kola SP v Pezinku –
0:3 (0:2) mal byť derby, čakala
sa vysoká účasť divákov. Tých
však prišlo málo a stretnutie
sa stalo jednoznačnou záležitosťou SFM Senec. V jeho radoch sa predviedol Belkovics.
Bol autorom dvoch gólov (v 12.
a 18. min.), ďalšie tri jeho strely
skončili tesne vedľa, resp. na
brvne. Skóre uzavrel Plichta
v 88. min.
(el)

Mladý futbalista Richard
Koplinger (15) zo staršieho
dorastu SFM Senec je dôkazom, že práca s mladými
talentmi prináša úspechy.
Dostal sa do reprezentácie
do 16 rokov a nominovali ho
aj medzi 18 hráčov Slovenska na dva prípravné medzištátne zápasy proti reprezentácii ČR. Polčas si zahral
v Starom Měste a v Myjave.
V seneckom klube hrá za starší dorast a jeho tréner Andrej
Štellár vraví, že aj pričinením
dobrých Richardových výkonov plnia cieľ, ktorý si vytýčili:
vychovať aspoň jedného reprezentanta. Rišo je stredopoliar, použiteľný aj na krajnom
poste. „Je veľmi dobre technicky vybavený, má dobrú
kľučku aj strelu,“ vraví tréner,

BASKETBALISTI
s vyššími cieľmi

ktorý ho vytiahol zo žiackych
radov. Kategóriu mladší dorast
preskočil, no podľa trénera
„sa v mužstve chytil, v zápase
s Petržalkou dal dokonca rozhodujúci víťazný gól. Etabluje
sa postupne, nechceme ho
zničiť.“ Tréner ho chváli, oceňuje jeho prístup. „Patrí medzi
slušných chalanov, je pracovitý. Naozaj môže byť prík-

ladom.“ Tento talent prešiel
rukami viacerých trénerov:
V prípravke začínal u Dušana
Badinského, trénoval ho Peter
Vencel, Tóth, a u starších žiakov Jaroslav Pisoň.
Starší dorast je po 10. kole
v tabuľke II. ligy Západ na 5.
mieste, iba bod za vedúcim
Slovanom Bratislava.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

ŠK Proﬁ Senec Vás pozýva na
nábor nových tenisových nadšencov,
ktorý sa uskutoční dňa 16.10.2010

www. skproﬁ.sk

Futbalisti
v pohári
so ŽILINOU

od 14:00 hod. v areáli Hotela Družba na
Slnečných jazerách – Juh.

Basketbalisti Senec Lakers
- muži, už tretiu sezónu pôsobia v II. slovenskej basketbalovej lige. Mužstvo tvoria hráči žijúci v Senci, ktorí basketbalovo
vyrástli v rôznych častiach Slovenska, hráči z Bratislavy, ale
aj odchovanci seneckého basketbalu – klubu GAB Senec.
Do novej sezóny vstupujú so
štyrmi podkošovými posilami,
preto majú ambície dostať sa
do hornej polovice nadstavbovej časti ligy. Súpisku tvoria:
Viktor Blažíček, Viliam Koza,
Richard Bariak, Kamil Krajčovič, Tomáš Ivančík, Tomáš
Urbanec, Branislav Korbel, Michal Klaučo, Tomáš Mastiliak,
Pavol Franko, Roman Olejník,
Lukáš Boček, Pavol Antalík,
Marek Balazik a legionári Gjorgi Trajcov a Marko Nikolic.
Program domácich zápasov
- hrá sa v telocvični SOŠ na Kysuckej ul. v sobotu o 12. hod.:
23. októbra Senec - Komárno,
13. novembra Senec - STU BA,
4. decembra Senec - Sereď,
15. januára 2011 Senec - Senica, 5. februára 2011 Senec
(el)
- Ivanka pri Dunaji.

