Turistická sezóna v netrpezlivom očakávaní (str. 9 až 11)
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LÁKADLOM Park oddychu
Po ročnej intenzívnej stavebnej práci v Senci otvorili na ploche 11-tis. m2 zrevitalizovaný Park oddychu. Ako uviedla projektová
manažérka mestského úradu Mgr. Angelika Matlohová, park má dve hlavné časti.
„V rušnejšej sú vybudované detské ihriská,
v tej druhej sa nachádza oddychové zá-

kutie s dreveným altánkom, okolo ktorého je množstvo lavičiek. Budú sa tu konať
malé koncerty pre približne 200 ľudí, veľké
hľadisko s pódiom má kapacitu asi 1600
miest. Atraktívne je aj okolie fontány.“
(viac na str. 5)

SENECKÉ LETO

Veľký KARNEVAL

Mesto Senec otvára letnú turistickú sezónu už pravidelne kultúrno-spoločenskou
akciou Senecké leto. Koná sa v sobotu
(viac na str. 2. a vloženom letáku)
11. júna.

Najväčší slovenský karneval sa v Senci
uskutoční v piatok 24. júna. Má aj svojho
kráľa. Sprievod sa začína o 18. hod.

Príde Müller aj Desmod

Pestré masky i zábava

(viac na str. 2. a vloženom letáku)
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VLASTENECKÁ
pochôdzka po
slovenskom juhu

„Pohoda, klídek a TABÁČEK“
Senecké leto aj karneval v réžii Jany Žilincovej z kultúrneho strediska

Žiaci a študenti seneckých škôl
sa zúčastnili na 21. ročníku
Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu pri príležitosti 92.
výročia tragickej smrti gen. M. R.
Štefánika. V pietnom programe
pri mohyle v Ivanke pri Dunaji
vystúpil aj ženský spevácky zbor
pri MO MS v Senci pod vedením
Mgr. art. Zdeňka Macháčka.
(ms)

Oznam
Odbor sociálnych služieb mesta
sa z priestorových dôvodov presťahoval na Pribinovu ulicu.
Telefonický kontakt:
02/2020 5121, 02/2020 5122

Juniáles jednoty
DÔCHODCOV

SENECKÉ LETO

Aké sú vaše očakávania?
-Rátame s účasťou ako po iné
Výbor MO - Jednoty dôchod- roky - okolo 20-tisíc ľudí. Aby
cov Slovenska v Senci organi- akcie nekolidovali, v Bratislave
zuje členskú schôdzu s tradič- rušia niektoré podujatia.
ným JUNIALESOM.
Návštevnosť v Senci býva naozaj vysoká...
Termín: 15. júna o 17. hod.
-Dôležité je počasie, ale SenecMiesto: Stredná odborná škola ké leto je podujatím, na ktorom
(Montostroj), Kysucká 14, Senec sa stretávajú rodiny či priatelia,
Vstupné: 3 eurá na osobu
ktorí sa dlhšie nevideli. PricháPozývame svojich členov na dzajú z celého Slovenska.
tradičné spoločenské posede- Láka ich zaujímavý progranie pri dobrej nálade a výbornej mom, ako je to tentoraz?
hudbe.
-V malom amfiteátri na juhu
Prihlášky s poplatkami prijíma Slnečných jazier program odVýbor MO každý piatok do 3. štartujú speváci a začínajúce
júna (od 14. do 17. hod.) v Dome amatérske kapely, niektoré sa
sociálnych služieb.
snažia presadiť v šou biznise.
Výbor MO-JDS

Program graduje, sľúbili sme
prekvapenie. Je ním Richard
Müller, ktorého nie je jednoduché získať, pretože si podujatia
vyberá. Prvýkrát privítame českú kapelu Chinaski, spievajúcu
známy hit Pohoda, klídek a tabáček. No a Desmod nemusím
predstavovať. Hlavným mediálnym partnerom je Rádio VIVA
so svojím moderátorom Norom
Dolinským.
Opäť sa bude miešať najväčší
drink...
Vlani na tomto podujatí pripravili najväčší miešaný koktail na
Slovensku, 218 litrový Snipp
Summer Cocktail, zapísaný je
aj v knihe Slovenských rekordov. Namiešali ho pred najväčším počtom ľudí. Tentoraz chcú
v spolupráci s Black Eye Company pripraviť nápoj, ktorý bude
mať viac ako 300 litrov. Mega
drink začnú miešať od 20. hodiny.
Ako sa budeme baviť po úžasnom ohňostroji, ktorý vypukne o 23. hodine?
-Náladu bude udržiavať Oldies
párty Rádia VIVA s Petrom Hurajtom a Alexom Štefucom.
Na čo chcete ešte upozorniť?
-Pre deti je pripravený sprievodný program, súťaže, kto bude
mať záujme, môže letieť balónom. Od 21. do 23.30 hodiny
dospelí budú platiť polovičné
vstupné. Zákaz nosenia sklenených fliaš s alkoholom sa bude

KRÍŽOVÁ cesta ulicami mesta
Na Veľký piatok sa opäť uskutočnila veľká krížová cesta ulicami mesta Senec. Viedol ju
dekan Viliam Michalovič spolu
s miestnymi kňazmi.
Sprievod veriacich prešiel ulicami mesta cez Bernolákovu,
Sokolskú, Tajovského, Fándlyho a Hviezdoslavovu ulicu.
Ďalšie zastavenie bolo pri
evanjelickom kostole, sprievod pokračoval Lichnerovou
ulicou, námestím, k domu
smútku a končil pri kostole.
Cesta sa konala v uliciach
každodenného života, okolo
inštitúcií, ktoré sa bezprostredne týkajú bežného života.
Texty zastavení sa čítali v slo-

kontrolovať. Črepiny na pláži sú
nebezpečné. Súčasťou podujatia je množstvo bufetov s občerstvením.
VEĽKÝ KARNEVAL
Karneval zaznamenáva už
svoj 15. ročník, počet účastníkov sa ustálil na čísle viac ako
3-tisíc...
-Všetci sa tešíme, pripravujeme
masky. Aby bolo registrovaných
čo najviac masiek do súťaže,
jedna dvojčlenná porota spolu
s kráľom karnevalu bude prideľovať čísla v blízkosti malého
pódia pri OTP Banke. Tam sa
program pre deti začne o 13.
hodine, o 17. primátor odovzdá
kľúč od mesta kráľovi karnevalu.
Ďalší porotcovia budú pôsobiť
na pešej zóne.
Čo čaká najkrajšie vyhodnotené masky?
-Okrem pekných cien si odnesú aj možnosť prezentovať sa
na budúcoročných plagátoch.
Do vyhodnotenia masiek sme
pridali kategóriu do šesť rokov,
pretože vlani mala veľké zastúpenie. Po skončení sprievodu je
na juhu Slnečných jazier pripravený kultúrny program.
Kde si môžu záujemcovia
masky požičať?
V bývalej budove SCR na Mierovom nám. 19, bude tam visieť
aj pútač.
Eva Lauková, foto Jána Lauko

Nové TRHOVISKO
v Senci
Plánovaný termín otvorenia
nového verejného trhoviska na
Šafárikovej ul. pri autobusovom nádraží je 15. jún. Bude
slúžiť pre obyvateľov Senca
a okolia denne okrem nedele.
Záujemcovia
o
prenájom
predajného miesta sa môžu
informovať na tel. č. 0907 414
874.

Hasiči SÚŤAŽIA

venskom i maďarskom jazyku.
Počas krížovej cesty sa veriaci

V sobotu 4. júna od 10. hod.
v areáli ZŠ Tajovského sa uskutoční súťaž dobrovoľných hasičov s historickou technikou.
striedali pri čítaní a nesení veľ- Srdečne pozývame všetkých
kého kríža.
(JN)
záujemcov.
(r)
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Na sídlisku za Štiftom sa vzorne o okolie bytoviek starajú.
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Na mnohých miestach ľuďom neprekáža odpad.

Šup s odpadom do KONTAJNERA...
Počas jarného upratovania pracovníci oddelenia verejnej zelene, údržby a čistenia mesta odviezli približne 330 ton odpadu,
vynieslo sa okolo 120 kontajnerov. Ako uviedla vedúca oddelenia Ing. Viera Kolozsváriová,
mesto na čistenie vynakladá

stále viac peňazí. „Do kontajnerov ľudia nahádžu všeličo,
priam čakajú, kedy pristavíme
kontajner.“ Prerába niekto byt
či chodník? Šup s odpadom do
kontajnera. Likviduje chliev? Aj
na to poslúži kontajner. Podľa
V. Kolozsváriovej jarné upra-

tovanie stratilo svoj pôvodný
zmysel. Preto mesto čaká aj na
podnety občanov, ako situáciu
riešiť. Veď na takéto konanie doplácajú aj ostatní, peniaze idú
z rozpočtu mesta.
Väčší odpad obyvatelia môžu
vyviezť na skládku nachádzajú-

Keď vodiči „UTEKAJÚ“
V poslednom období sme zaznamenali v našom okrese
zvýšený výskyt prípadov, kedy
došlo k poškodeniu zaparkovaného vozidla na parkovisku, alebo na ceste a páchateľ
z miesta činu ušiel.
Tieto prípady polícia vyšetruje
a zisťuje páchateľov. Vodiči si
neuvedomujú, že za takéto konanie, resp. nekonanie im hrozí pokuta, dokonca môžu prísť
o vodičský preukaz.
Polícia v tejto súvislosti občanov upozorňuje na dodržiavanie zákona, keď každý účastník

škodovej udalosti je povinný:
bezodkladne zastaviť vozidlo,
preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení
vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie
náhrady vzniknutej škody, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej
návykovej látky, urobiť vhodné
opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť
cestnej premávky.
Ak účastník škodovej udalosti
spôsobil hmotnú škodu osobe,
ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti (poškodenie sto-

tretíkrát za sebou, preto získali
putovný pohár do svojho vlast-

(el), foto Ján Lauko a MsP

KOBRA pokutovala
jaceho vozidla na parkovisku),
je povinný o tom osobu bezodkladne informovať a oznámiť
jej svoje osobné údaje. Ak sa
takáto udalosť stane na parkovisku nákupného centra, polícia
odporúča využiť informačné
služby nákupného centra (informovať majiteľa vozidla prostredníctvom rozhlasu o dostavení
sa k vozidlu). Ak za stieračom
poškodeného vozidla zanecháte len svoj odkaz, nesplnili ste si
ešte svoje povinnosti! Musíte to
oznámiť majiteľovi poškodeného vozidla osobne.
(zm)

Hasiči DOMINOVALI v Martine

Členovia Dobrovoľného Hasičského zboru v Senci sa zúčastnili na 3. ročníku súťaže s historickou hasičskou technikou
v Trenčíne, kde spomedzi trinástich družstiev obsadili pekné
6. miesto. Večer sa táto skupina
hasičov presunula na „Hasičskú
nedeľu“ do Martina. Konal sa tu
4. ročník celorepublikového zrazu dobrovoľných hasičov, súťaže a výstava hasičskej techniky.
Seneckých 18 dobrovoľných hasičov pod vedením veliteľa Jozefa Bordácsa sa umiestnilo na
1. mieste, vyhralo túto súťaž už

cu sa pri Sv. Martine (Červený
Majer). Buď si ho tam odvezú
sami a zaplatia podľa cenníka,
alebo o túto službu požiadajú
Verejno-prospešný podnik. Je
to cenovo výhodnejšie. Volať
treba na číslo: 0903 410 436.

níctva natrvalo.
chlapci!

Gratulujeme
(ab)

Pokutu 600 eur za prekročenie
rýchlosti v Senci dostal vodič,
ktorý nerešpektoval obmedzenie rýchlosti. Udelili mu ju policajti špecializovanej policajnej
jednotky, ktorú nazývajú aj slovenská Kobra či cestné komando. Oficiálne je definovaná ako
jednotka v utajení a za úlohu má
dbať na bezpečnosť na cestách.
Posádky Kobry sa pohybujú po
celom Slovensku. Nielen preto
treba dodržiavať rýchlosť. Peniaze sa dajú oželieť, zdravie človeka či jeho život nie.
(el)

DÔLEŽITÉ čísla
• Hasiči - 02/4592 3333, 150
• Záchranka - 155
• Integrovaný záchranný systém
- 112
• Mestská polícia -159
• Štátna polícia:
služba Senec - 0961 533 705,
02/4592 4555
ústredie - 0961 011 111
bezplatná linka - 158
Hlásenie porúch
• Elektrina - 0800 111 567
• Voda - 0800 121 333
• Plyn - 0850 111 727
Uzávierka júnového čísla
mestských novín Senčan
je v piatok 17. júna.
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ZAUJALO NÁS

Tancovalo sa a spievalo.

Víťazi zo skupiny Papagáj Miro. Tvorili ju prisťahovalci z Vojvodiny.

Starosta Turne mal radosť.

Guláše krútili NOSMI

Rôznorodý guláš si na Slnečných jazerách vychutnali kuchári aj návštevníci. Za slnečného
počasia, vône guláša a dobrej
nálady sa na juhu Slnečných jazier konal ďalší ročník súťaže vo
varení guláša. Družstvá tvorili
firmy, kamaráti, rodiny aj politické strany, akciu si nenechali ujsť
ani gulášmajstri z maďarského družobného mesta Köseg.
Tancovalo sa i spievalo, hrala
skupina Staré tiene, ale aj súťažiaci. Prihlásilo sa 34 súťažiacich družstiev nielen zo Senca,
no aj z iných kútov Slovenska.
Odborná porota v zložení Jozef Biznár a Michal Merva mala
neľahkú úlohu, určiť najlepších.
Varili sa guláše tradičné hovädzie a bravčové, ale aj paprčkové, držkové, z klokana, muflóna,
diviny, jeleňa či srnca, objavili
sa i zeleninové a fazuľové. Tretie
miesto získalo družstvo z Turne
pod vedením starostu Štefana

Čermáka. Svoj bravčovo-hovädzí guláš, v ktorom boli aj halušky a huby (a ktorému radami
asistovala trénerska futbalová
legenda Milan Lešický), v miske pre porotu navyše vyzdobili
paradajkami, cibuľou a hubami. Lákal už na pohľad. Druhé
skončilo bratislavské družstvo
Pepe Lopez, ktoré sa na súťaži
zúčastnilo už štvrtý raz a druhú
priečku si zopakovalo. Svoj guláš z jeleňa, srnca, diviaka a hovädzieho mäsa nazvali Horehronský krtko. Poriadne vysvetliť
to nevedel nik, ale varili ho „z
dobrej nálady“. Zvíťazila skupina
Papagáj Miro, zložená zo zahraničných Slovákov zo srbskej
Vojvodiny, ktorí sa prisťahovali
do Senca. Miro Husejnovič vraví, že svoj kulinársky tím nazvali
podľa jeho chovu papagájov
(samozrejme, nie do guláša...).
Sám veľmi rád varí, aj keď nie
je profesionálnym kuchárom.

Družstvo Pepe Lopez z Bratislavy varilo aj „z dobrej nálady“.

Napokon primátor Karol Kvál,
ktorý odovzdával ceny (diplomy, medaily a kotlíky) spolu
s prezidentom Spolku seneckých podnikateľov Mikulášom
Pinnelom, zavelil: „Každý, kto si
myslí, že si zaslúži cenu, nech
príde na pódium.“ Hromadný
nájazd sa síce nekonal, ale odmeny si odniesli ďalšie tri druž-

stvá: Forgy team zo Serede,
ktorý varil z hovädziny a muflónieho mäsa, Pete Servis a gulášoví odborníci na čele s prednostom seneckého obvodného
úradu Milanom Stranovským
a milovníkom gulášov Zoltánom
Polákom.
Eva Lauková, foto Ján Lauko
viac na www.senec.sk

Míľa pre mamu PRITIAHLA mnohých
Každý, kto ľúbi svoju mamičku, mal možnosť prejsť pre
ňu symbolickú míľu v rámci
celoslovenského podujatia
Míľa pre mamu.
Najväčšia oslava Dňa matiek
sa konala vo vyše 40 mestách
a celkovo ju absolvovalo takmer 20-tisíc ľudí.
Za krásneho slnečného počasia v sobotu 7. mája prešlo úctyhodných 527 účastníkov míľu
aj centrom Senca. Organizátor
- Materské centrum Senecké
slniečko, pripravil pestrý sprievodný program. Na pódiu pred

kultúrnym domom sa s milým
programom ku Dňu matiek
predstavili školáci a škôlkari
zo Senca a okolia, najmenší
hudobníci z materského centra
a malí hip-hoperi. Tatinkovia sa
zase predviedli pri súťaži v pití
mlieka a mnohých potešili aj
výhry v tombole od Littlebaby
a iných sponzorov. Popri míľovej prechádzke, ktorú odštartovala zástupkyňa primátora
Helena Nemcová, deti vyrábali
darčeky pre svoje mamičky,
súťažili v rôznych disciplínach napríklad v kŕmení rodičov, alebo sa podieľali na spoločnom

kreslení na chodník. Za to ich
čakali nielen sladké odmeny
od mesta Senec, ale aj maľovanie na tvár a ak sa im podarilo
po trase vylúštiť záludnú tajničku, dostali v cieli darček. Nezabudlo sa však ani na mamičky,
ktorým tento deň patril a preto
mohli využiť Mary Kay líčenie
či manikúru od Beuaty salónu
Fresh zdarma.
Tí, ktorí prišli, odchádzali spokojní. Nielen že vzdali úctu materstvu, ale prežili aj pekné popoludnie plné dobrej nálady.
Jitka Hladká
foto Ján Lauko

SENČAN máj 2011

SPEKTRUM

5

Park ODDYCHU, senecké lákadlo

Viceprimátorka Helena Nemcová: „V areáli môžu tráviť voľný čas všetky vekové kategórie“
Kedy vznikla myšlienka revitalizácie parku?
-V roku 2008, keď bola zverejnená výzva na podávanie
projektov spolufinancovaných
z fondov EÚ zameraná na revitalizáciu verejných priestranstiev.
Mesto Senec nemalo v minulosti ucelenú oddychovú zónu
mimo rušného centra mesta,
ktorá by sa súčasne nachádzala v jeho blízkosti.
Ako bol projekt finančne zabezpečený?
-Bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie vo
výške 85 percent, zo štátneho
rozpočtu sme získali 10 percent
a mesto sa na ňom podieľalo
viac ako piatimi percentami.
Celkové výdavky na realizáciu
hlavných aktivít projektu predstavujú vyše 672-tisíc eur.
Koľko trvala realizácia?
Riadiaci orgán projekt schválil
koncom roku 2009. Začali sme
vlani v apríli, stihli sme to takmer do roka. V súčasnosti ešte
prebieha administratívne ukončovanie aktivít projektu.
Boli ste vedúcou realizačného
tímu. Ako sa vám s ním pracovalo?
-Bol to veľmi zaujímavý a pekný,
ale aj náročný projekt. Mala som
šťastie pri výbere pracovného
a realizačného tímu. Dostala
som do vienka veľmi zodpovedných, pracovitých a aktívnych
ľudí. Naše kontrolné dní sa veľ-

mi osvedčili, na nich sme pravidelne týždenne riešili postup
realizácie. Som rada, že takmer
vždy sme našli spoločné riešenie.
Na aké účely slúžil park predtým?
-Využíval sa dva-tri mesiace
v roku, konali sa tu výstavy
drobnochovateľov, vystúpenia
detí seneckých škôl, stretávali
sa tu dôchodcovia, premietali
sa filmy.
Areál vyzeral úplne inak...
-Pôvodne pozostával z polorozpadnutých betónových chodníkov, nachádzalo sa tam pár kusov zdevastovaných drevených
lavičiek a neestetických smetných košov, v hľadisku s pódiom boli betónové plochy popraskané, drevené sedacie časti
lavíc tiež nahlodal zub času, kovové zožierala hrdza. Na tráve
rástla burina. Nenachádzalo sa
tu žiadne detské ihrisko, chýbali
lavičky. Osvetlenie areálu bolo
slabé, takže niektoré časti parku boli vo večerných hodinách
takmer v úplnej tme, nemohli
sme dostatočne zaručiť bez-

VERŠOVANIE Andreja Tušera

Otvoril trinástu komnatu svojho života
Skromne, potichu, prišla na
pulty kníhkupectiev nová
knižka nášho spoluobčana,
profesora Andreja Tušera.
Len nedávno sme na stránkach
Senčana priniesli informáciu,
že za tri odborné publikácie
z oblasti masmédií prevzal
v januári t. r. najvyššiu slovenskú novinársku cenu Mercurius Veridicus ex Slovakia.
Tentoraz však ponúka obsah,
ktorý by od neho nikto neočakával. Jeho nová subtílna knižočka je zbierkou básní, intímnou lyrikou, ako napovedá
aj jej názov Veršovanie s prvou

láskou.
Čistota jeho jemných citlivých
veršov mladíckeho veku je
v priamom protiklade s drsnosťou mnohých dnešných
mladých ľudí, tínedžerov. Básnik Igor Válek v doslove hovorí:
„Zrelý muž Andrej Tušer otvoril
trinástu komnatu svojho života
a s láskavou múdrosťou, ktorú
prináša iba vek, dáva do nej
nahliadnuť aj iným, mladším,
pokračovateľom a súčasným
i budúcim aktérom lások (...),
vie, že nebyť tohto citu, nebolo by veľakrát na tomto svete
o čo stáť, za čím ísť, pre čo
(pre KOHO) žiť“.
(el)

pečnosť návštevníkov.
Vynovený park nám závidia
aj veľké mestá. Čo všetko sa
zmenilo či pribudlo?
Získali sme atraktívny park,
kde všetky vekové kategórie
návštevníkov počas celého
roka môžu tráviť svoj voľný
čas relaxáciou, prechádzkami
a detskými hrami. Vybudovali
sa bezbariérové chodníky, osadilo sa 94 lavičiek, 33 parkových
svietidiel s úspornými žiarovkami, stojany na bicykle. Pribudla
fontána, detské ihriská, trávnaté
plochy a ďalšia zeleň. Vynovená
je aj vstupná budova a hľadisko
s pódiom.
Návštevníci tu aj počas horúcich dní nájdu chládok pod
stromami...
-Mali sme prioritu zachovať
všetky zdravé staršie stromy.
Odstránili sme len choré stromy
a kríky, poškodené a náletové
dreviny. Samozrejme, nahradili
sme ich výsadbou nielen drevín, ale aj okrasných záhonov.
Na detské ihriská sa najviac
tešili mamičky s deťmi...
- ...a plne ich už využívajú. Sú
rozdelené podľa vekových kategórií. Pre deti a mládež od troch
do 14 rokov sa rozšírili možnosti

aktívneho trávenia ich voľného
času. Pre väčšie deti je určená
atraktívna lanová zostava, ktorá prispeje k zlepšeniu fyzickej
zdatnosti a motorických schopností detí, netradičné točidlo
i originálna hojdačka. Menším
deťom na hru slúži drevené
mestečko s telocvičňou a učebňou, aj pružinové hojdačky.
Vynovená je však aj centrálna
budova.
-V nej sa nachádzajú bezbariérové sociálne zariadenia
aj miestnosť pre mamičky
s deťmi. Návštevníci budú mať
k dispozícii i bufet. Teší ma, že
senecký park oddychu patrí
madzi najkrajšie na Slovensku.
Čo urobilo mesto pre bezpečnosť návštevníkov a ochranu
areálu?
-O bezpečnosť parku sa bude
starať kamerový systém napojený na mestskú políciu. Celý
deň je v parku prítomný správca, ktorý sa stará o jeho čistotu
a údržbu, podáva návštevníkom informácie o pripravovaných podujatiach. K čistote
areálu môžu prispieť aj samotné
mamičky, keď si budú všímať
aktivity svojich ratolestí.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

VLÁČIKOM bližšie k parku
Bezplatný vláčik, ktorý jazdí po meste, bude mať ďalšie dve zastávky, aby sa vyšlo v ústrety návštevníkom Parku oddychu. Vláčik bude
stáť na rohu Hečkovej a Štefánikovej ulice, pribudne aj zastávka za
odbočkou k futbalovému štadiónu.

Dobrí ľudia, VĎAKA vám
Miestny spolok ČK v Senci
zorganizoval ďalší odber krvi,
na ktorom sa zúčastnili:
Balajová Mária (37-krát), Bališ
Martin (8), Bališová Monika (2),
Bartošová Silvia (5), Mgr. Baťalík Pavol (1), Bogyai Michal (19),
Bohony Imrich (26), Botka Stanislav (84), Bódy Libor (55), Cingelová Kristína (2), Čepel Igor
(2), Čepelová Jana (6), Dančo
Jaroslav (14), Doka Albert (21),
Dosedel Martin (5), Erdélyi Júlia
(7), Glavaničová Mária (39), Hlavatý Alojz (73), Holek Peter (20),
Ivančová Anna (7), Jasovský
Ján (168), Keszocze Ondrej (24),
Klebercz Marcel (4), Kobelová
Veronika (2), Koczka Miroslav
(2), Kostková Lýdia (81), Kotúč
Roman (12), Lehotský Marián

(4), Lóczi Michal (20), Lukáč Ján
(11), Lukovič Adrián (6), Matláková Zuzana (3), Mičian Pavol
(4), Mikulášových Eva (11), Rajtová Erika (14), Ryšavý Karol (1),
Slobodová Edita (22), Slobodová Katarína (6), Szabo Jozef
(15), Szabo Július (49), Šavel
Ján (52), Šilhár Ľuboš (4), MUDr.
Šilhár Pavel (87), Šranko Juraj
(35), Šušlová Blanka (3), Švec
Rudolf (81), Untermayer Arpád
(57), Varga Albert (45), Varga
Tomáš (2), Voberová Jana (6),
Zemčík Vladimír (8), Zmajkovič
Jozef (69), Žilinec Ľuboš (34).
Všetkým zúčastneným patrí veľké Ďakujeme. Ďalší odber je naplánovaný na 9. júna
v Stredisku sociálnych služieb
na Hviezdoslavovej ul. v Senci.
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Deti z Ateliéru zbierajú
ÚSPECHY
výrazné úspechy. Tvorivosť detí
našla odozvu na XII. medzinárodnej súťažnej prehliadke tvorby detí do sedem rokov Žitnoostrovské pastelky. Žiačky Karin Jakubcová a Ema Macková
tu získali ocenenie v hlavnom
pásme, keď spomedzi 1500
prác ocenili 50 detí z Maďarska,
Nemecka, Česka, Srbska, Poľska a Slovenska. Úspechom je
aj fakt, že v galérii boli vo výbere
300 najlepších prác vystavené
práce Filipa Feketeho a ďalšia
od Emy Mackovej. Výstavu je
možné prezrieť si v priestoroch
Žitnoostrovského múzea do 9.
júla. Vydali k nej aj krásny farebný katalóg.
Škola Ateliér uskutočnila niekoľko úspešných podujatí. Vydarený bol výlet do Viedne spojený
s návštevou zbierky Albertina či
exkurzia do Galérie mesta Bratislavy na výstavu Galandovcov.
Najväčší ohlas však mala Vianočná výstava v hoteli Senec.
Deti, rodičia aj verejnosť sa mohli pozrieť na výsledky práce tejto
školy za prvý školský polrok.
Školský rok škola ukončí opäť
výstavou v tomto hoteli, kde
žiaci predstavia svoju najnovšiu
(el)
tvorbu.

Farbami k harmónii SRDCA

Zľava Z. Kovácsová, V. Žiková, G. Wágner, I. Kotová a G. Mišíková

Vzájomné prelínanie výstav
profesionálnych
výtvarníkov
s amatérmi a školami v Galérii
Labyrint kultúrneho domu je
dôkazom, že výtvarné umenie
je hrou, zábavou a učením. Takúto úlohu majú aj výtvarné
dielne ART-HARMONY pod
vedením Gabriela Wagnera. Sú
zamerané na poodhalenie skrytých možností človeka v rámci
výtvarného prejavu. Účastník
má možnosť bližšie spoznať
samého seba, svoje sny a svet,
v ktorom sa nachádza. Výstava
obrazov HARMÓNIA, ktorá sa
Ateliér - Výtvarná škola akauskutočnila v galérií Labyrint,
demickej maliarky Jitky Bezje výsledkom húževnatej prace
úrovej v prvom školskom roku
a umeleckej zručnosti štyroch
svojej existencie zaznamenal
výtvarníčok, ktoré pravidelne
navštevujú tieto výtvarné dielne.
Zlatica Kovácsová, Ingrid KotoPRIJÍMAČKY v Ateliéri
vová, Gabriela Mišíková a Viera
Škola Ateliér pozýva ďalších záujemcov o výtvarnú tvorbu všetkých Žilková svojimi umeleckými dievekových kategórií na prijímačky do školy. Uskutočnia sa 16. júna lami ukázali, že výtvarné umenie
od 13.30 do 16.30 hod. a 17. júna od 13.30 do 18. hod. v priesto- môže byť príjemným relaxom
roch školy na Vodnej 20 v Senci.
a harmonickým zladením duše

človeka. Citlivo, s dávkou originality vyjadrili v obrazoch svoje
pocity, túžby, želania. Svojím
výtvarným talentom posunuli
celú výstavu do roviny hraničiacej s profesionálnym výtvarným
umením.
Galéria Labyrint na svojej internetovej stránke www.msks-senec.sk pravidelne prezentuje
všetky svoje výstavy. Výtvarné
dielne ART-HARMONY prebiehajú po celý školsky rok
a v súčasnosti sú pripravené
pre verejnosť zaujímavé letné
výtvarné kurzy. Ich náplňou je
spríjemniť zábavou a hrou chvíle oddychu. Zvláštnosťou je, že
účastníci dielní nemusia vedieť
kresliť.
(el), foto Ján Lauko

LETNÝ KURZ MAĽOVANIA
OLEJOVÝMI FARBAMI
www.wagner-art.sk

Žiaci ZUŠ od úspechu k ÚSPECHU
Na celoslovenskej keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici získal Jakub
Kolembus, žiak ZUŠ Fándlyho, 1.
miesto a stal sa absolútnym víťazom
sólovej hry v 1. kategórii (pripravoval
ho Mgr. F. Dőme). Výborné výkony
predviedli aj ďalší žiaci - Nina Olekšáková získala v sólovej hre strieborné
pásmo, Linda Figurová a Christian
Barnaby bronzové pásmo. Darilo sa
im aj v komornej hre, kde strieborné
pásmo dosiahli Leila Barnaby a Jakub
Kolembus (Mgr. F. Dőme, F. Dőme st.
a E. Dőmeová).
V máji sa konala aj Nitrianska lutna
- celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na dychových nástrojoch: Kvetoslava Vargová (klari- Úspešní žiaci Kvetoslava Vargová a Jakub Kolembus.

net, ped. Z. Grunza)) sa umiestnila na
1. mieste a dostala cenu primátora.
Na 1. mieste skončil aj Viktor Pojzl
(saxofón, ped. J. Meliš), Matej Korbelič (trúbka) získal 3. miesto (ped. R.
Madarász).
V Nových Zámkoch sa konala celoslovenská súťaž v tanci Zlatý kľúčik
2011, na ktorej skupina Rebelky (ped.
Jozef Manák) získala 3. miesto.
Jozef Fűlőp získal 1. miesto na krajskej súťaži v 1. kategórii Hviezdoslavov Kubín s postupom na celoslovenské kolo (Mgr. H. Čajková). Na rovnakej súťaži Tatianu Prejsovú ocenili 2.
miestom v 3. kategórii (Mgr. art. Barbora Buday).
(r), foto Ján Lauko
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Nakupovanie cez INTERNET
Internet sa stal každodenným
pomocníkom a okrem iného
umožňuje aj nákup tovaru kedykoľvek z pohodlia vlastnej
obývačky. Riziko, ktoré tým
podstupujeme, je, že tovar vidíme iba na obrázku, po jeho
dodaní môže prísť sklamanie z kvality, či vyhotovenia.
Spotrebiteľovi zákon v súvislosti s takýmto nakupovaním
priznáva isté práva a predávajúcemu povinnosti na rozdiel od kúpy v obchode.
Ak sa rozhodnete pre objednanie tovaru cez internet, v prvom
rade skontrolujte, či predávajúci
si plní svoju informačnú povinnosť. To znamená, že pri jeho
ponuke nájdete okrem iného
aj informácie o jeho totožnosti,
živnostenskom oprávnení, opise tovaru a cene, o dodacích
a platobných podmienkach, či
o práve spotrebiteľa odstúpiť
od zmluvy. Odporúčam myslieť
na to, že predávajúci musí aj pri
nákupe cez internet poskytnúť
údaje o záruke a servisných
službách, či o mieste, kde si

Právnik radí
môžete uplatniť reklamáciu
tovaru. Splnenie týchto povinností má vplyv na dobu, počas
ktorej je možné od zmluvy odstúpiť, t. j. nákup zrušiť.
Najdôležitejším právom spotrebiteľa pri kúpe cez internet je
právo odstúpiť od zmluvy a tým
zrušiť nákup bez udania dôvodu. Je tomu tak preto, lebo
cez internet kupujete tovar, ktorý si nemôžete chytiť, obzrieť
a vyskúšať. Zrušiť zmluvu odstúpením môžete do siedmich
pracovných dní od prevzatia
tovaru. Ak si však predávajúci
nesplnil svoju informačnú po-

Pozvánka na prijímacie
skúšky do ZUŠ ku šk. roku
2011/2012
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Senci, Fándlyho 20
oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného, tanečného,
výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch

16. a 17. júna od 14. do 18. hod.
v budove školy
• Hudobný odbor - vyučuje sa spev, hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne,
hra na bicie nástroje.
• Literárno-dramatický odbor - LDO - na vyučovaní si deti
pripravujú krátke príbehy zo života, divadelné predstavenia,
recitujú básne a prózu, tvoria básne a poviedky.
• Výtvarný odbor - vyučujú sa základné techniky: kresba,
maľba, modelovanie a grafika, z iných techník maľba na hodváb, na sklo a porcelán, batikovanie, sviečky, maľba voskom
na textil, odlievanie reliéfov, líhané sklo a iné. Do výtvarného
odboru prijímame deti až po skončení 1. ročníka ZŠ.
• Tanečný odbor - cieľom vyučovacieho procesu je všestranná plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov
– klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance. Do tanečného odboru prijímame deti od 5
rokov.

TEŠÍME SA NA VÁS!

vinnosť, táto lehota sa predĺži
až na 3 mesiace od prevzatia
tovaru.
Odstúpenie je najlepšie uskutočniť písomne a zaslať ho
predávajúcemu aj s návratkou.
Právo odstúpiť od zmluvy máte
aj v prípade, že tovar ste objednali cez internet, ale prevzali
ste si ho osobne. Predávajúci
je potom povinný prevziať tovar
a najneskôr do 15 dní od odstúpenia vrátiť zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok a tiež
náklady vynaložené v súvislosti
s objednaním tovaru. Náklady
na vrátenie tovaru môže kupujúci znášať iba v prípade, ak tovar nemal chybu a plne spĺňal
kvalitatívne požiadavky.
V prípade tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, alebo ktorý bol zhotovený na objednávku, v prípade
novín, časopisov či CD alebo
DVD, ktoré kupujúci už rozbalil,
však právo odstúpiť od zmluvy
zákon negarantuje a to preto,
aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu. Pamätajte na to, že
aj v takých prípadoch môžete
tovar reklamovať.
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Pokiaľ nakupujete cez internet
a v rámci toho nakupujete na
pôžičku poskytnutú predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá má zmluvu s predávajúcim,
zrušením kúpnej zmluvy zruší
sa aj zmluva o pôžičke. Je dôležité vedieť, že nie je možné,
aby predávajúci odoslal tovar,
ktorý ste si neobjednali a žiadal
zaň zaplatiť.
Nákup cez internet nám má
predovšetkým život uľahčiť,
ale nie je to vždy tak. Preto je
vhodné vždy si skontrolovať
kontaktné údaje predávajúceho, nielen adresu (sídlo),
ale aj telefonický kontakt,
dodacie podmienky a lehoty
a nevšímať si iba cenu tovaru,
ale aj to, čo sa platí za jeho
dodanie, či iné platby. Mnohé
internetové obchody už majú
svoje renomé, preto zohľadnite aj skúsenosti známych či
názory zákazníkov, zverejnených v internetových diskusiách.
JUDr. Mária Faithová
mfaithova@gmail.com

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
Hrobákova 11, 851 02 Bratislava

pozýva absolventov základných škôl
na druhé kolo prijímacích skúšok.
Žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ prijímame na päťročný študijný
odbor bilingválna obchodná akadémia /v nemeckom
jazyku/, žiakov deviateho ročníka na štvorročný
študijný odbor so zameraním na Bankovníctvo
a Účtovníctvo a dane.
Prijímacie skúšky sa nekonajú, v odbore bilingválna OA
žiaci absolvujú test všeobecných zručností a vedomostí.
Podmienky prijatia a podrobnosti o štúdiu nájdete
na stránke školy: www.oaikba.sk alebo ich poskytneme
na tel. čísle 02/6241 1353.
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Pavol Both do SUPERFINÁLE

Do celoslovenského kola súťaže Autoopravár Junior Castrol Cup 2011 sa
dostali traja žiaci SOŠ Senec
Žiaci SOŠ Senec učebného odboru Autoopravár - karosár sa
zúčastnili na celoslovenskej súťaži Autoopravár Junior Castrol
2011, organizovanej Cechom
predajcov a autoservisov SR.
Na základe výsledkov zo školského kola do celoslovenského
postúpili Pavol Both, Ladislav
Šebo a Dávid Molnár. Napriek
silnej konkurencii sa medzi
posledných deväť finalistov súťaže na základe dosiahnutých
výsledkov v testových, poznávacích a praktických úlohách
prebojovali aj P. Both a L. Šebo.
Po kvalitnej odbornej príprave vo finále súťaže dosiahol
výborný výkon P. Both, ktorý
obsadil 3. miesto a bude zastupovať SOŠ Senec V Československom superfinále, ktoré
sa bude konať pod názvom
Československý
autokarosár
junior 2011. V superfinále, ktoré
sa uskutoční od 6. júna počas
Brnianskeho autosalónu priamo
na výstavisku v Brne, sa stretnú
traja najlepší karosári z Českej
republiky a traja zo Slovenska.
Pavlovi Bothovi, ktorý bude reprezentovať Slovensko a SOŠ
Senec, držíme palce.
Mgr. Silvester Krištofík

ANGLIČTINA pre škôlkarov
a školákov
Jazyková škola Andantino organizuje počas tohto leta 5. ročník
obľúbeného jazykového tábora
s intenzívnou výučbou angličtiny Andantinko Holiday pre
deti od štyroch do deväť rokov.
Bude sa konať v seneckom Pastoračnom centre v termínoch 11.
až 15. júla a 22. až 26. augusta
vždy od 8. do 16. hod.
Pre škôlkarov je určený prázdninový klub Baby Club v herni jazykovej školy na Lichnerovej 76
(18.7.-22.7. a 1.8.-5.8. od 8. do
12.) s množstvom hier a anglických pesničiek.

Školáci vo veku od 10 do 14 rokov sa môžu zabaviť a zdokonaliť si svoju komunikáciu v angličtine pred začiatkom školského
roka - od 22.8. do 26.8. vždy od
9. do 12.30 hod. na konverzačných hrách Speak&Go v Pastoračnom centre.
Počas všetkých akcií čaká na
deti bohatý program a množstvo zábavy i poučenia.
Bližšie informácie nájdete na
www.andantino.sk, prípadne sa
môžete informovať na telefonických číslach uvedených na tejto
stránke.

Spoločnosť pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky
MEDIAN SK hľadá externých spolupracovníkov:

ANKETÁR/ANKETÁRKA

uskutočňovanie rozhovorov s respondentmi
MEDIAN SK, s.r.o., Kremnická 6, 851 01 Bratislava V,
02/544 355 39, e-mail: anketari@median.sk

Martinko Klingáč
v NEZÁBUDKE

Na návštevu do Nezábudky
– združenia na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými deťmi v Turni, prišla v apríli Oľga
Hoffmanová, ktorá predviedla
rozprávku o dievčine Zuzke.
Malý mužíček ju začaroval na
zlatú priadku a za odmenu
chcel Zuzku do roka za ženu.
Alebo jej ponúkol možnosť
uhádnuť jeho meno. Deti so
zatajeným dychom sledovali
príbeh peknej Zuzky a Martinka Klingáčika. Za krásne bábkové predstavenie Nezábudka
ďakuje Nadácii Dr. Klauna, bez
ktorej by sa takéto milé akcie
nemohli uskutočniť. (nez)

Súťažili MLADÍ záchranári
Obvodné kolo súťaže mladých
záchranárov civilnej ochrany sa
konalo na juhu Slnečných jazier.
Okrem piatich družstiev seneckých základných škôl súťažili
žiaci zo ZŠ z Kráľovej pri Senci,
Mostu pri Bratislave a družstvo
z Győrszemere z Maďarska.
Mladí záchranári predviedli svoje teoretické vedomosti a fyzic-

kú pripravenosť v šiestich disciplínach. Prvenstvo si odniesli
dve senecké družstvá s rovnakým počtom bodov - ZŠ Tajovského „A“ a ZŠ Szencziho „A“,
druhé miesto si vybojovali žiaci
z Kráľovej pri Senci „A“. Tieto
tri družstvá postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať
v Malackách.
(ab)
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TURISTICKÁ SEZÓNA
v netrpezlivom očakávaní

Jún je pred dverami a s ním aj otvorenie letnej turistickej sezóny v Senci. Odštartuje ju kultúrno-spoločenská akcia Senecké leto so svojím neodmysliteľným zaujímavým programom na juhu
Slnečných jazier. Prinášame užitočné informácie o tom, čo sa dialo, deje a bude diať na Slnečných
jazerách, ktoré každý rok lákajú nielen Senčanov, ale aj návštevníkov z rôznych kútov sveta.

Živá PANORÁMA na webe

S riaditeľom Správy cestovného ruchu v Senci Ing. Róbertom Podolským
Blíži sa nová turistická sezóna. Aké sú vaše očakávania
v porovnaní s vlaňajšou?
-Veľké, dúfame, že sezóna bude
lepšia. Všetko však závisí od
počasia, a to neovplyvníme.
Koľkí ľudia sa na jej príprave
podieľa?
-Máme osem interných zamestnancov a desať brigádnikov.
Všetci intenzívne pracujeme.
Čo vás potešilo?
-Je toho viac, ale som rád, že

na webovej stránke www.slnecnejazerasenec.sk celoročne vysielame živú panorámu z pláže
na južnej strane jazier. Bol vykonaný orez topoľov, ktoré znečisťovali jazerá aj areál, návštevníci to oceňujú už v súčasnosti.
V prípade víchrice by poškodené stromy ohrozovali život návštevníkov a boli by postihnuté aj
priľahlé bufetové zariadenia.
Často sa hovorí o bezpečnosti
na Slnečných jazerách. Ako je

zabezpečená?
-Postará sa o ňu štátna aj mestská polícia, cez víkendy využijeme aj služby SBS. Slnečné
jazerá monitoruje kamerový
systém, máme otočné kamery,
ale aj statické. Pod ich drobnohľadom sú aj vstupné brány.
Na Slnečných jazerách bol
čulý ruch už pár mesiacov
dozadu. Čo predovšetkým ste
riešili?
-Keďže o naše služby má stá-

le záujem aj početná klientela
z radov menej náročných, pustili sme sa do vnútornej aj vonkajšej obnovy a rekonštrukcie
bungalovov na južnej strane.
Vymaľovaním sa zmenila ich
fasáda, vymenili sme okná. Pre
zvýšenie bezpečnosti pribudli
aj mreže. Zrekonštruovali sme
20 lavičiek na severe. Namaľovali sme všetky prevádzkové
budovy a sociálne zariadenia.
(pokračovanie na str. 11)

Pred polnocou PEKELNÉ ZVONY
Deň Seneckého leta sa blíži
a s ním aj najočakávanejšia
šou - famózny ohňostroj. Odpália ho o 23. hod. na ostrove
uprostred Slnečných jazier,
miesto na južnej pláži si však
treba rezervovať už oveľa skôr.
Čím sa tohtoročný ohňostroj
bude líšiť od vlaňajšieho?
Realizátor spoločnosť Pyrostar veľa prezradiť nechce, ale
opäť dvíha jeho latku. Tentoraz budú mať najväčší zážitok
tí, ktorí si ho pozrú na južnej
pláži. Ohňostroj sa presúva
viac smerom k bývalému hotelu Amur a zaberie cele prvé

jazero!
Už úvod bude vraj kolosálny, sprevádzaný emotívnou
hudbou. Svojím objemom

(know-how privezú tri nákladné autá...) značne prekoná aj
vlaňajší. Choreografia bude
plná nových prvkov, ktoré sú

koncipovane tak, aby uspokojili aj najnáročnejšieho diváka
a oslovili všetky vekové kategórie. Ako informuje organizátor, podobný ohňostroj zatiaľ na Slovensku ešte nebol.
Bude plnohodnotným súperom aj najväčším európskym
festivalom ohňostrojov. Dôležité je však aj pekné počasie
a priaznivý vietor.
Ohňostroj bude pozostávať
z piatich samostatných častí,
s grandióznym finále. Už názov Hells - Bells (Pekelné zvony) tohto pyromuzikálu napovedá veľa...
(el)
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PRIPRAVENÍ sú aj záchranári
Na letnú turistickú sezónu
je pripravená aj záchranná
vodná služba v réžii Klubu
potápačov Piccard Senec.
K dispozícii má 20 plavčíkov,
desať klasických člnov a jeden motorový. Ako uviedol
Štefan Bordács, všetci plavčíci sú športovci a dobrí plavci,
časť z nich tvoria dievčatá. „Na
kúpajúcich sa budú dozerať
z desiatich stanovíšť, veže
sme tento rok natreli oranžovou farbou. Plavčíci sú už tiež

známi svojimi oranžovými trenírkami a šuštiakovými súpravami, K dispozícii sú spravidla od 9. do 19. hod., závisí to
však aj od počasia. V prípade
výborného počasia sa ich pobyt na jazerách predlžuje do
zhruba 20.30 hod. „Po ruke
budú už aj na otvorení letnej
turistickej sezóny,“ dodáva Š.
Bordács. Počas celej letnej turistickej sezóny je na jazerách
prítomná aj zdravotná služba
so sanitkou, stanovište má

na juhu v označenom bungalove. Zabezpečuje ju spoločnosť DM Resustic Slovakia.
Pripravený je aj heliport pre
prípadné pristátie vrtuľníka pri
malom amfiteátri na juhu Slnečných jazier. Vlani zdravotníci zaznamenali jeden smrteľný prípad utopením, dvoch
topiacich sa im podarilo zachrániť. Aj tentoraz upozorňujú:
nepreceňujte svoje plavecké schopnosti, neskáčte do
plytkej vody, ani vtedy, keď

ste rozhorúčení. Dodržiavajte
pitný režim a pozor - za mnohými nešťastiami je skrytý aj
alkohol. Majte stále na očiach
svoje deti. Ak predsa nastane
kritická situácia, dobré hlasivky sú nadovšetko. Po takomto upozornení vlani zachránili
topiacich sa. Zdravotná služba je prepojená vysielačkami
s vodnou záchrannou službou, rovnako s krajským operačným strediskom.
Eva Lauková,foto Ján Lauko

Ceny PERMANENTIEK
a vstupeniek na Slnečné jazerá
Správa cestovného ruchu,
s. r. o. predáva v Turistickej informačnej kancelárii
(v Tureckom dome) permanentky a vstupenky na
letnú sezónu na Slnečných
jazerách.
Ceny celosezónnych permanentiek: • Senčania (dospelí) 5,50 eura • Senčania

- deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia a ZŤP 2,50 eura •
dospelí (nesenčania) 16 eur
• celosezónna s automobilom 26 eur • podnikové chaty, hotely 26 eur • služobný
preukaz 4,50 eura
Týždenná permanentka: •
dospelí 6 eur • deti od 6 do
15 rokov, dôchodcovia, ZŤP
3 eurá
Denná vstupenka: • dospelí
1,50 eura • deti od 6 do 15
rokov, dôchodcovia, ZŤP
1 euro • automobil 3 eurá.
Predaj permanentiek v Turistickej informačnej kancelárii v Tureckom dome:
od 1. júna pondelok – piatok
od 8. do 18. hod, sobota od
9. do 13. hod.
(r)

Správa cestovného ruchu sa presťahovala do Tureckého
domu. Nová adresa: Námestie 1. mája 4.

Nová trojšmýkačka na severe jazier.

Vyrúbané topole, ktoré znečisťovali jazerá.
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Živá PANORÁMA na webe
(dokončenie zo str. 9)

Čím potešíte deti a ostatných?
-Inštalovali sme novú trojšmýkačku na severnej strane pri
tobogáne, pretože o túto aktivitu je vždy veľký záujem. Počas leta bude na južnej strane
vodná atrakcia, na ktorej sa dá
vyšantiť. Južná pláž tak bude
zase o niečo atraktívnejšia.
Zrekonštruovali sme aj detské
hojdačky. V malom amfiteátri
si počas letnej sezóny na svoje prídu fanúšikovia zumby
a brušných tancov, môžu sa
ich aj naučiť.
Bude sa využívať aj južná
piesková pláž pri bufete Drevená dedina?
-Áno, hrať sa tu bude hádzaná, volejbal aj futbal.
Ako ste zabezpečili pitnú
vodu a sprchy pre návštevníkov?
-Zrekonštruovali a opravili sme
pitné fontánky na severnej aj
južnej pláži. Tieto fontánky
majú aj sprchy, ktoré návštevníci intenzívne využívajú.
Vyhľadávané sú aj kabínky
na prezliekanie...
-Sú k dispozícii na oboch stranách jazier.
Pekná zelená tráva na plážach je pre mnohých turistov
dôležitá. Čo pre to robíte?

-Pravidelne ich zavlažujeme
už od piatej hodiny rannej.
Ľudia sa vlani dosť sťažovali
na mláky pri stanovom kempe, ktoré sa tvorili po výdatnejších dažďoch...

-Aj tomuto problému sme sa
venovali, už by sa to nemalo
stávať.
Čo so psami na jazerách?
- Majitelia by si mali psov ustrážiť. Od 1. júna do 15. septem-

bra psi majú zakázaný pobyt
na pláži a vstup do vôd jazier.
Vyplýva to aj zo všeobecnezáväzného nariadenia mesta.
Problémom je každý rok aj
vandalizmus...
-To predovšetkým, ale trápi
nás aj vysýpanie rôzneho odpadu do kontajnerov, kde patrí
len bežný komunálny odpad.
Iný odpad je potrebné uložiť do vriec a postaviť ich ku
kontajneru. Preto apelujem na
zodpovednosť všetkých. Pri
akomkoľvek negatívnom správaní a konaní je možné anonymne zavolať na bezplatné
číslo mestskej polície 159.
Organizácia dopravy na jazerá sa často mení, predovšetkým na severnej strane.
Ako to bude tentoraz?
-Prístupová Štefánikova ulica
bude jednosmerná, vychádzať sa tadiaľ nebude dať. Na
to slúži nová cesta popri Akvaparku, ktorá ústi na Recku
cestu.
Nastali zmeny v platbách za
parkovanie?
-Nie, pred bránami Slnečných
jazier sa bude parkovať bezplatne, v areáli stojí parkovanie tri eurá na deň.
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Riaditeľ SCR Ing. Róbert Podolský na výstave v Inchebe.

Cez letnú sezónu slúžia návštevníkom Senca dva vláčiky. Jeden platený „výletný“, jazdiaci aj na jazerá, druhý je zdarma, jazdí v meste.

Pred začiatkom sezóny na severe Slnečných jazier pribudol retardér. Niektorí vodičí tam jazdili prirýchlo.
foto Jána Lauko
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Dalkia zvyšuje spoľahlivosť
dodávok tepla v Senci
Mnohé byty, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch sú
vykurované centrálnym vykurovaním, ktoré zabezpečuje aj
prípravu teplej úžitkovej vody.
Vykurovanie je poskytované
z jedného zdroja tepla, ktorý
poskytuje teplo pre celý dom.
Vykurovacia sústava centrálneho vykurovania sa skladá
zo zdroja tepla, rozvodovej
sústavy a vykurovacích telies,
teda radiátorov.
V kotolni, ako zdroji tepla, sa
mení energia z paliva na teplo, ktoré odvádza teplonosná
látka – voda. Tá vedie teplo
od zdroja až do vykurovacích
telies v bytoch konečných
užívateľov. Ak má tento proces dodávania tepla a teplej
vody fungovať bezporuchovo,
je nutné vykonávať neustále
kontroly, revízie a rekonštrukcie systému dodávok tepla a
teplej vody od zdroja, až po
vykurovacie telesá. Práve spoločnosť Dalkia, ako dodávateľ
tepla, má na starosti bezporuchový chod systému dodávania tepla a kvalitu rozvodov.
Leto, pre nízky odber teplej
vody a tepla domácnosťami,
je najvhodnejšie obdobie na
realizovanie najväčších opráv,
údržieb a revíznych kontrol
tak, aby bolo všetko pripravené pre nasledujúcu vykurovaciu sezónu.
Zvyšovanie komfortu
aj v Senci
Senec je jedno z miest, ktoré
využíva výhody a komfort centrálnej prípravy tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Správcom centrálnych kotolní
a rozvodných sietí mesta je
spoločnosť Dalkia Senec, a.s.
Za bezporuchový a spoľahlivý
chod kotolní, rozvodov a domových odovzdávacích staníc
zodpovedá práve spoločnosť
Dalkia Senec. Je to nevyhnutná podmienka na zabezpe-

čenie komfortu obyvateľov
a dodržanie kvality tepla. Ak
má celý proces dodávania
tepla fungovať bezporuchovo,
je nutné neustále vykonávať

odberateľov bol čo najmenší.
Dalkia v Senci tiež využíva
letné mesiace na prípravu zariadení na hlavné vykurovacie
obdobie. V lete robí kontrolu a

však vyžadujú aj krátkodobé
odstávky. V uplynulých dňoch
bola takáto odstávka na rozvode kotolne na Sokolskej
ulici. Dalkia vymieňala časť
potrubia, ktoré stálo v ceste
výstavbe sociálnych bytov,
ktoré mesto Senec buduje na
Sokolskej ulici. Dalkia Senec
si uvedomuje, že jej odberatelia pochopia nevyhnutnosť
mimoriadnych odstávok, ale
aj napriek tomu urobili všetko
preto, aby skrátili plánovanú dobu odstávky, čo sa im
aj podarilo a práce ukončili
v predstihu.
Dalkia svoju odbornosť pri
spravovaní a údržbe tepelnotechnických zariadení dlhodobo dokazuje stovkám svojich
odberateľov tepla. Preto sa na
ňu často obracajú aj podnikateľské subjekty s požiadavkou
o spravovanie svojich kotolní
a rozvodov. Takto majú istotu,
že všetko bude spoľahlivo fungovať a oni sa môžu venovať
svojmu podnikaniu.

preventívnu údržbu, odborné
prehliadky a rekonštrukcie
systému všetkých zariadení
od zdroja, až po objekt. Za
tepelné rozvody umiestnené
v dome je už v zodpovedný správca objektu. Opravy
a renovácie systému je možné vykonávať len v prípade
odstávky celého systému.
Obvykle sa tieto práce vykonávajú mimo vykurovacej sezóny, aby prípadný dopad na

opravy zariadení tak, aby boli
ich poruchy počas zimnej vykurovacej sezóny vylúčené,
prípadne, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť ich
výskytu.
Odberatelia tepla od Dalkie
môžu potvrdiť, že Dalkia vykonáva kontroly a opravy tak,
aby nebol znížený komfort jej
užívateľov. Niektoré zásahy
pri oprave rozvodných sietí si

Najčastejšie riešené
problémy
Dalkia sa sústreďuje najmä
na straty v tepelných rozvodoch ústredného kúrenia
a teplej úžitkovej vody. Tie výrazne vplývajú na prevádzku
tepelných sietí a na celkovú
hospodárnosť dodávky tepla. Spoločnosť sa snaží zistiť
a objasniť príčinu týchto strát.
Spoľahlivosť distribúcie tepla
a teplej vody a zníženie strát
v rozvodoch sa snaží zaistiť údržbou, rekonštrukciou
a výmenou sekundárnych
rozvodov. V minulosti išlo predovšetkým o opravu hlavných
uzáverov ústredného kúrenia
a teplej úžitkovej vody, izolácie
na sekundárnych rozvodoch
v
pivničných
priestoroch
a suterénoch, chemickú úpravu vody v plynových kotolniach a mnoho iného.
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Biodiverzita OČAMI seneckých žiakov
Dalkia už tradične pripravila pre žiakov základných škôl
súťaž, ktorá je úzko spojená
s ochranou životného prostredia. Cieľom podujatia Biodiverzita okolo nás, s podtitulom Keď
vďaka biodiverzite moje mesto
ožije, bolo vytvárať a prehlbovať
vzťah detí k prostrediu, v ktorom žijú. „Sme veľmi radi, že sa
nám pomocou týchto podujatí
darí vzdelávať tých najmenších.
Ochrana životného prostredia
a vytváranie vzťahu detí k prírode je dôležitá pre nás všetkých,“ povedal Vincent Barbier,
generálny riaditeľ Dalkia, a.s.
V rámci všetkých slovenských
miest a obcí, v ktorých Dalkia
pôsobí, sa do projektu zapojilo
46 základných škôl, čo predstavuje 2114 žiakov zo 108 tried.
O víťaznej triede zo seneckých
základných škôl sa rozhodovalo
15. apríla. Víťazom seneckého
kola súťaže sa stala trieda III. A
zo ZŠ Mlynská 50. Porotu zaujala témou „Kedy modlivka loví
a akú najväčšiu korisť vie uloviť?“. „Všetci rozprávajú a chránia iba pekné a milé zvieratká
a na malé, s ktorými sa nemožno pohrať, sa zabúda. Tou je aj
modlivka zelená a preto sme

Lucia Fančová z ministerstva životného prostredia a Ivan Fendek hodnotia jednu z prác.

si ju vybrali,“ uviedli žiaci III. A
triedy zo ZŠ Mlynská. Na druhom mieste sa umiestnila trieda
VI. A zo ZŠ Tajovského, ktorú
zaujali labute a tretie miesto
obsadila VI. B zo ZŠ Mlynská,
ktorá vypracovala prácu o kani
popolavej. Prvé tri práce postúpili do celoslovenského finále.
„V rámci projektu Keď vďaka
biodiverzite moje mesto ožije
som sa zúčastnila ako členka
poroty výberu víťazných prác
žiakov seneckých základných
škôl. Práce boli zamerané najmä na pozorovanie a pochopenie biodiverzity v okolí školy,
alebo bydliska detí. Prejavila
sa v nich kreativita, pozorovacie schopnosti a vedomosti
žiakov. Každá práca bola svojím spôsobom osobitá. Som
veľmi rada, že spoločnosť Dalkia touto cestou napomáha
k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a k skvalitneniu
životného prostredia,“ povedala Lucia Fančová z odboru
environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia
SR, ktorá bola zároveň členkou
miestnej poroty.
(r), foto Ján Lauko

Tri hodiny AEROBIKU
Pod vedením inštruktorov Kataríny Koczkovej, Eriky Laurovej a Emeteria sa v Labyrinte mestského kultúrneho
strediska uskutočnil Aerobic
Maratón. Účastníčky vydržali
cvičiť tri hodiny bodystyling
s posilňovacími prvkami, dance aerobik a cuba aerobik
v latino rytme. V mladšej kategórii sa na 1. mieste umiestnila
Soňa Múčková, v staršej kate-

górii vyhrala Jana Múčková, 2.
miesto získala Soňa Hanicová
(všetky z Bernolákova) a 3.
miesto Patrícia Katonová zo
Senca. Ak máte chuť si zacvičiť a nesúťažiť, príďte na lekcie
v telocvični Gymnázia v Senci (K. Koczková), v kultúrnom
dome v Čataji, Reci, v telocvični v Jánovciach a Novej Dedinka (E. Laurová) a v kultúrnom
dome v Senci (Emeterio).

PREKVAPENIE na
priechode pre chodcov
Tak tomu sa povie kuriozitka.
Foto nám poslala čitateľka,
ktorá ho zaznamenala, keď
prechádzala cez priechod pre
chodcov na Štúrovej ulici smerom na južnú časť Slnečných
V spodnom rade víťazky sprava: Jana Múčková, Soňa Múčková, Soňa
jazier.
„Nemohli sme uveriť
Hanicová, Patrícia Katonová

vlastným očiam, ako sa priechod pre chodcov končí na
jednej strane rovno na trávniku.“ Zistili sme, že značenie
má na starosti Okresná správa ciest. Uvidíme, kedy chybu
(r)
odstráni.
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Ema Targošová, Daniel Simon, Ema Böhmerová, Jakub Orban, Petronela Pavlovská, Matúš Untermayer, Tamara Moroviková, Kristián
Vörös, Tomáš Adame, Matúš Rusnák, Jana
Charlotta Vinczeová, Karolína Mamráková, Laura Margitfalvi, Nela Harašimovičová,
Mahmud Saad Al Sheikh, Pavel Takáč, Martin
Bielik, Dominika Bokrošová, Tobiáš Vician,
Ema Vargová, Daniela Blahová, Martin Duga

Manželstvo uzatvorili
Richard Hrnčiar - Barbora Ďurčeková, Vladimír
Citrjak - Erika Ťažká, Marek Horváth -Michaela
Silná, Juraj Kausitz - Zuzana Poláková, Peter
Kucharčík - Lenka Palšovičová, Vojtech Németh - Renata Vidrová, Ing. Juraj Majo - Patricia Faria, Jacob Henderik Paulus Landsmeer
- Magdaléna Bobáňová, Lukáš Turcár - Lucia
Mihaleková, Michal Velčík - Mgr. Lucia Spuchľáková, Michal Guldan - Ivana Skalská, Marek
Gazdík – Gabriela Kalivodová, Marián Hodúr
- Eva Krajčovičová, Miroslav Vítek - Katarína
Dóková, Peter Sládeček - Lucia Danišová,
Pedro-José Rodriguez Cuadros - Marcela
Mičurová, Mgr. Dušan Bernát - Ing. Andrea
Frčová

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci
Mgr. Eva Čeresnešová (60), Ľuboš Hlaváč
(65), Jozef Dorošínyi (65), Anna Kapounová
(65), Magdaléna Zelmanová (65), Ján Osrman (70), Magdaléna Sedminová (75)

Klub dôchodcov
Magda Zelmanová (65), Sidónia Hokšová
(70), Janka Janáková (70), Jozef Fülöp (75),
Anton Jevín (75), Alžbeta Némethová (80)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Emília Hegyiová (55), Gabriela Radičová (60),
Štefan Sojka (60), Eva Takáčová (70)

Navždy nás opustili
Dušan Kocian (1955), Július Tréger (1933), Ladislav Wegerbauer (1936), Ema Eliášová (1924),
Ladislav Kleberc (1948), Edita Švecová (1946),
Jozef Koša (1930), Klára Nagyová (1941), Ľuboš
Paule (1953), Vladimír Uhlárik (1952), Robert
Múčka (1951), Ladislav Mészáros (1919).
Dňa 31. mája si pripomíname
nedožitých 70 rokov manžela, otca a starého otca Alojza
Benického a zároveň 5. júla
uplynie šesť rokov od jeho
smrti. Navždy ostaneš v našich
srdciach. So stálou spomienkou zostávajú manželka, dcéry
s rodinami a vnuci Tomáš a Martin.

S boľavým srdcom a plačom
k tvojmu hrobu chodíme, pri plameňoch sviečok sa za Teba modlíme. Osud Ti nedoprial už dlhšie
s nami byť, ale zato v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 18. júna
uplynie sedemnásť rokov, kedy
nás navždy opustil náš milovaný syn Róbert
Časný. S láskou spomína otec, mama, brat a
ostatná rodina.
Dňa 1. júna by
sa dožil náš milovaný
otecko,
dedko, pradedko
Augustín Filo 87
rokov. Dňa 11.
júna spomíname
s úctou a láskou
na milovanú mamičku, babku, prababku Emíliu
Filovú. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Synovia a dcéra s rodinami.
Aprilis 6-án vettünk utolsó búcsút édesanya, nagymama és
dédnagymama Futo Ilonatol
szül. Laczko. Örökre eltávozott
közülünk áprílis 3-án 76 éves
korában. Ezennel mondunk
köszönetet minden rokonnak és
ismerősnek a részvétért és virágadományért.
A gyászolo család.
Dňa 27. mája uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš syn Štefan Galbavý. S láskou na neho
spomína mama, ujo, sestra Iveta
s rodinou, brat Dano s dcérkou
Chiarkou, krstná mama, babka,
tety a ujovia s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 24. mája uplynulo 15 rokov,
čo dotĺklo srdce nášho drahého
manžela, otecka a dedka Vincenta Holického. S láskou na
neho spomíname. Smútiaca rodina.
Dňa 20. mája uplynul rok, čo nás
náhle opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, brat a švagor Augustín Ježovič. „Márne Ťa naše
oči hľadajú, márne nám po tvári
slzy stekajú. Čas plynie, vánok
slzy sňal, no bolesť v srdci zostáva nám.“ S láskou spomíname. Smútiaca
rodina.
Už nič nie je také, ako bolo predtým. Stíchlo srdce i Tvoj hlas,
no zostali krásne spomienky
v nás. Dňa 4. mája uplynulo desať rokov, čo nás opustil milovaný Štefan Krasňanský. S láskou
na neho spomína celá rodina.

Dňa 28. apríla sme sa navždy rozlúčili s naším
drahým Ladislavom Wegerbauerom, ktorý
nás opustil vo veku 75 rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Už tomu budú dva roky 30.
mája, čo dotĺklo tvoje srdce.
V srdciach tých, ktorí ťa milovali, však budeš navždy žiť.
Venujte tichú spomienku Ladislavovi Kovacsovi.
Odišiel tíško, ako odchádza
deň, a v našich srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami
spomína každý, kto ho mal rád.
Dňa 31. mája si pripomenieme
1. výročie úmrtia manžela,
otca, dedka a brata Alexandra
Podolského. S láskou spomína manželka Mária, dcéry Monika a Renáta
s rodinami, syn Peter s rodinou, súrodenci
a ostatná rodina.
Venujte prosím tichú spomienku nášmu drahému zosnulému
Lackovi Poórovi, ktorý by sa
5. júna dožil 80 rokov. Milujúca
manželka a dcéra s rodinou.
Fájó szívvel emlékezunk drága
halottunkra Poór Lászlóra, aki
2011 június 5-én toltené be 80-adik életévét.
Szereto felesége Erzsike és lánya Éva családjával.
Dňa 10. júna uplynul rok, čo
nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a pradedko Vladimír Smrtič. S láskou
na neho spomína manželka
Karolína a deti s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So smútkom v srdci sme si 6.
mája pripomenuli prvé výročie, kedy nás vo veku 57 rokov
navždy opustil Náš milovaný
manžel, ocko, dedko, brat
Karol Tengeri. S láskou a so
smútkom v srdci na neho spomína manželka, deti s rodinami, vnúčatá, súrodenci, ostatní
príbuzní a známi. Venujte mu s nami tichú spomienku.
Dňa 23. mája uplynulo 15 rokov od úmrtia našej
tety Vilmy Kunovičovej a dňa 7. júna uplynie
24 rokov od úmrtia uja Rudolfa Kunoviča. S
láskou na nich spomínajú netere a synovcovia
s rodinami.
Dňa 8. mája pri príležitosti 10. výročia úmrtia
Márie Poórovej s láskou na ňu spomínali dcéry
Mária a Judita s rodinami.
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Ing. Brigita Glončáková, Mária Rovenská, Martina Martišovičová, Ladislav Nádaský. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač:
PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. 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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Program na jún
AMFITEÁTER - začiatok filmových
predstavení o 21. hod. od 19. júna
o 21.30 hod.

18. sobota
AUTOROZPRÁVKY
Čo majú spoločné princezná, víla, zlatá rybka
a vynálezca? Animovaný rodinný film. ČR, vhodné
pre všetkých, 87 min.
Vstupné: 2 eurá

2., 3. štvrtok - piatok KRÁĽOVA REČ
Vystrašená krajina potrebuje nového vodcu.
Inšpirovaný skutočným príbehom kráľa Juraja VI.
Oscar za najlepší film roka 2011. USA, nevhodné
do 12 r., 118 min.
Vstupné: 2,50 eur

19. nedeľa HABERMANNOV MLYN
Dráma o povojnovom odsune Nemcov sa odohráva
v Sudetoch v rokov 1939-1945. Hrajú: K. Roden, O.
Kaiser, Z. Kronerová, A. Hryc, J. Hrušinský. Českonem.-rak. film, nevhodné do 12 r., 100 min.
Vstupné: 2 eurá

4., 5. sobota - nedeľa
MARHUĽOVÝ OSTROV
Koľko mužov môže milovať jedna žena? Film
odohrávajúci sa na južnom Slovensku. Hrajú: S.
Tobias, A. Mokos, P. Nádasdi, G. Cserhalmi. SR,
nevhodné do 15 r., 102 min.
Vstupné: 2,50 eur

20., 21. pondelok - utorok DILEMA
Komédia o mužovi, ktorý stojí na životnej križovatke.
USA, nevhodné do 12 r., 111 min.
Vstupné: 2,50 eur

6., 7. pondelok - utorok FIGHTER
Túžba poraziť súpera v ringu sa mení na boj za
rodinu a vlastnú hrdosť. USA, nevhodné do 15 r.,
115 min.
Vstupné: 2,50 eur
9., 10. štvrtok - piatok
DECKÁ SÚ V POHODE
Vtipný a energický portrét modernej rodiny. Hrajú:
A. Bening, J. Moore a ďalší. USA, nevhodné do 18
r., 106 min.
Vstupné: 2,50 eur
12., 13. nedeľa - pondelok
SUCKER PUNCH
Akčný fantasy film o dievčati a jej imaginárnom
svete. USA, nevhodné do 15 r., 110 min.
Vstupné: 2,50 eur

23. štvrtok BIUTIFUL
Príbeh ukazuje životnú cestu bývalého narkomana.
Špan./Mexiko, nevhodné do 15 r., 147 min.
Vstupné: 2,50 eur
25. sobota NA VLÁSKU
Najhľadanejší a najšarmantnejší bandita si našiel
úkryt v tajomnej osamelej veži, kde sa stane
zajatcom krásneho dievčaťa. Disneyho animovaná
komédia. USA, vhodné pre všetkých, 101 min.,
slov. dabing
Vstupné: 2,50 eur
26., 27. nedeľa - pondelok
TÝŽDEŇ BEZ ZAVÄZKOV
To, čo vyzerá ako splnený sen všetkých mužov, sa
stane nočnou morou. USA, nevhodné do 15 r., 105
min.
Vstupné: 2,50 eur

14. utorok VŠEMOCNÝ
Čo ak existuje tabletka, ktorá vás urobí bohatým
a mocným? Hrajú: R. De Niro, B. Cooper. Akčný
thriller. USA, nevhodné do 15 r., 115 min.
Vstupné: 3 eurá

28. utorok TACHO
Nová čierna komédia jedného z najúspešnejších
českých spevákov súčasnosti. Skvelé herecké
obsadenie - v hlavnej úlohe s D. Landom, R.
Hrušinským ml., R. Pomajbom, D. Danglom, K.
Magálovou. ČR, nevhodné do 15 r., 100 min.
Vstupné: 2 eurá

16., 17. štvrtok - piatok
SOM ČÍSLO ŠTYRI
Vyzerá ako my. Správa sa ako my. Ale nie je ako
my. Troch ako on už zabili. On je číslo štyri... Sci-fi
thriller. USA, nevhodné do 12 r., 111 min.
Vstupné: 2,50 eur

30. štvrtok NEZNÁMY
Liam Neeson ako Dr. Martin Harris v akčnom
thrilleri na úteku pred políciou, ktorá ho považuje
za nebezpečného psychopata. USA, nevhodné do
15 r., 113 min.
Vstupné: 2,50 eur

Sviatok športových RYBÁROV
V máji pretekmi v love rýb udicou sa začala hlavná sezóna
pre športových rybárov.
Na vodách seneckej organizácie sa začala pretekmi vo Veľkom Bieli 1. mája. Na brehoch
jazera sa zišlo veľa nedočkavých rybárov. Počasie prialo
a tak nebola núdza o zábery. Iba
búrka oddialila vyhodnotenie
a odovzdávanie cien. O týždeň
sa na tradičných rybárskych
pretekoch na Striebornom jazere za krásneho počasia zišlo
okolo 120 rybárov. Prišli aj priaznivci povzbudiť tých svojich, ale

hlavne ochutnať vynikajúce halászlé a vyprážané ryby. Najviac
sa darilo pretekárom : 1. M. Kriho, 2. M. Tóth, 3. D. Dupej, 4. G.
Várady, 5. R. Tóth, 6. J. Jánošík.
Na druhý deň sa stretli pri vode
mladí rybári. Dul severák, semtam aj spŕchlo, ale deti to od
rybačky neodradilo. Najviac
sa darilo Lukášovi Čermákovi,
ktorý obsadil 1. miesto pred Tomášom Borárošom, Lukášom
Šimonom, Adamom Kohútom
a Davidom Sovinským.
Všetkým oceneným odovzdali
pekné vecné ceny.
(PetHor)
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Kultúrne podujatia:
KINOSÁLA
3., 4. piatok sobota
Absolventský koncert, tanečný odbor ZUŠ
5. nedeľa o 15.30 hod.
Ufúľaná rozprávka - divadlo Žihadlo
Triedenie odpadkov a vynášanie smetí nemusí byť
len nudná činnosť.
Vstupné: 2 eurá
8. streda o 18. hod.
10. piatok o 17. a 19. hod.
Absolventský
koncert
tanečného
odboru
Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej - Rovňákovej
Vstupné: 4 eurá
9. štvrtok o 17.30 hod.
Absolventský
koncert
hudobného
odboru
a vernisáž absolventov a žiakov výtvarného odboru
Súkromnej ZUŠ R. Madarászovej - Rovňákovej.
Lístky sa predávajú v budove školy SZUŠ R.
Madarászovej - Rovňákovej
Vstupné: 3 eurá
23. štvrtok o 15. hod.
Rozlúčka s deviatakmi - ZŠ Tajovského

Kultúrne podujatia:
LABYRINT
3. piatok o 18. hod. vernisáž
ZUŠ Fándlyho - výtvarný odbor
Výstava trvá do 30. júna

MESTSKÉ MÚZEUM:
Turecký dom
Výstavy - Stála expozícia prírody a starších dejín
Senca a jeho okolia.
Výstava Odkaz na pergamene prezentuje
časť takmer dvoch stoviek pergamenových
rukopisov
českej,
slovenskej,
nemeckej,
francúzskej, talianskej proveniencie z 11.- 20. st.,
nachádzajúcich sa vo fondoch Archívu literatúry
a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Predstavuje aj výrobný proces pergamenu, jeho
spracúvanie a použitie. Výstava je sprístupnená do
14. októbra.
Otvorené utorok: 10. - 16., streda - piatok: 10. - 18.,
do konca septembra aj v sobotu: 14. - 16. hod.
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Őrizd a nyelvet
Anyád nyelvéhez hű maradj,
ez több mint parancs: KÜLDETÉS!
csak ővele élni akarj,
hidd, nem ér semmi csüggedés,
ez a nyelv lángod és napod,
őrizd, védd mindhalálig őt,
a nyelv élted, ha akarod,
szeresd, mint leghűbb szeretőt!
legyen ő hajnali imád,
dolgos napod hű angyala,
hálád jele, ha est leszáll
és szebb jövődnek hajnala!
Árpád szép nyelve régóta,
nagy Hunyadi érces szava,
Rákóczi e nyelven rótta
igéit, mik hívtak harcba,
István, László lelkéből jött
minden szó, mi akkor védett,
a szemekből bő könny szökött,
s óvták a magyar igéket,
Dózsa, Kossuth e nyelven szólt
szabadságról mindenkinek,
nyelvünk már akkor ékes volt,
teremtődött mindenkinek!
ötvenhat magyarul beszélt
örömet majd nagy bánatot,
de úgy bíztatott és regélt
arról, mit a szív várhatott.
a nyelv a becsület dolga,
Isten előtt fogadalom!
a nyelv szabadság, nem szolga,
gonosszal szemben oltalom,
drága, szent nekünk és örök,
megtartó erő, bizalom,
vagyon, mit adtak az ősök,
ha elhagyod:NINCS IRGALOM!
e nyelven írj, alkoss, beszélj,
teremtsd a gazdag holnapot,
így sorsod nem éri veszély,
mert aki hű feltámadott!

A diákok búcsúztak az iskolától
Május 13-án a Szenczi Molnár
Albert Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Vállalkozói
Szakközépiskola harmincegy végzőse búcsúzott alma
materétől. A negyedikesek

valamennyien Emléklapot is
kaptak a ballagáskor, hogy
azt megőrizve mindig szemük
előtt legyen az épület, melynek
falai között négy évet töltöttek
el -- kemény munkával, de

ugyanakkor sok-sok szórakozással, bulizással, viccelődéssel is. Sok sikert az érettségi
vizsgán és a további életben,
kedves negyedikesek!

ŽIACI sa lúčili so školou

Štvrtáci Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským A.
M. Szencziho a Strednej podnikateľskej školy s vjm sa 13.
Mgr. Katona Roland mája lúčili so školou. Zo školy

Szeptembertől óvónő- és nevelőképzési
szak nyílik a magyar középiskolában
A szenci magyar tanítási nyelvű Közös Igazgatású Középiskolában a 2011/12-es tanévtől
óvónő- és nevelőképzéssel
gyarapodik a szakosodás.
Kontár Zsuzsanna, az iskola
igazgatónője elmondta, hogy
négyéves képzésről van szó.
Az érettségi vizsgát követően
a szenci magyar középiskolában megszerzett tudásukat
a tanulók tovább bővíthetik a
komáromi Selye János Egyetemen, vagy a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetemen. De bár- Zuzana Kontárová, riaditeľka
melyik főiskolán, illetve egyete- Spojenej školy s vjm v Senci
men továbbtanulhatnak , mivel
a szenci magyar középiskolában tanulni fogják az általános

odchádza 31 študentov, ktorí
pri rozlúčke dostali aj pamätný list. Vždy im bude pripomínať budovu školy, kde strávili
štyri roky driny, ale zároveň aj

zábavy a pohody. Veľa šťastia
na maturitných skúškach, ale
i do ďalšieho života, milí maturanti!

Mgr. Susla Béla

műveltséget nyújtó tantárgyakat is. Az iskolában az óvónő- és
nevelőképző szakra március folyamán lebonyolították a tehetségvizsgát, melyre kilenc érdeklődő nevezett be. A vizsga nyelvi és kommunikációs készségből, zenéből, rajzból, valamint
testmozgásból állt. A diáklányok ügyesen teljesítettek a feladatokat, és az értékelő vizsgabizottság elégedett volt.

Od septembra sa otvára ďalší odbor
v SPOJENEJ ŠKOLE s vjm
V Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci
sa od školského roku 2011/2012 otvára ďalší odbor - výchova
učiteliek materských škôl a pedagogika vychovávateľov. Bude
to štvorročné denné štúdium, po ktorom záujemkyne sa ďalej
môžu uplatniť na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne, alebo
na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. „No i na ďalších univerzitách, veď počas štyroch rokov v seneckej škole budú študovať aj všeobecnovzdelávacie predmety,“ povedala riaditeľka
školy Mgr. Zuzana Kontárová. Talentové skúšky sa konali v marci, deväť prihlásených dievčat úlohy zvládlo veľmi dobre.

Mgr. Susla Béla
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Rozhovor
Dnes každý papier OCENILI
babky s vnukom
ZODVIHNEM...

„Buďme pyšní na našu modrú
planétu a pošlime toto posolstvo celému svetu. Dnes každý papier zo zeme zodvihnem,
lebo máš sviatok, milá Zem.“
Tento úryvok z krátkej básničky, ktorú napísal Roman
Molnár, žiak V. B triedy na ZŠ
Mlynská, svedčí o tom, že sú
deti, ktorým stav našej Zeme
leží na srdci. Akciou pri príležitosti Dňa Zeme vyvrcholil
školský projekt, v ktorom žiaci svojimi aktivitami dokázali
svoj záujem o našu modrú

planétu. Čistili areál školy a jej
okolie, maľovali ekostonožky,
sledovali ekofilm, prezentovali práce na tému Globálne
problémy Zeme a jej ochrana.
Konala sa tu aj výstava fotografií o prírode. Tematicky sa
venovali Zemi a jej ochrane.
Maľovali prírodu, z rôznych
materiálov vyrábali koláže. Porota vyhodnotila výzdoby tried
aj písomnú prácu na tému
Školský čin roka na záchranu
Zeme. Všetkým rezonovala
v mysliach Zem. Lebo ako
ďalej napísal R. Molnár: „Obývame šesť svetadielov a všetci
túžime žiť v mieri, bez nepriateľov. Bez znečistenej vody,
ovzdušia a zeme, lebo aj my
deti dobre vieme, že ak na
Zem nebudeme ohľad brať,
z modrej planéty sa môže čierna stať.“ (el), foto Ján Lauko

„Babka, mladší brat
je také trdlo makové.
Dnes ma privítal, že je
hrdinom. A to iba preto, vraj mamu zakryl
v spánku...“
„Tvoj brat je malý, no
pamätaj, že z malých
drobných skutkov raz
môžu vzbĺknuť veľké...“
Úryvok je z literárnej
práce Olivera Asztalosa, žiaka 6. B triedy
na ZŠ Mlynská.
Získal Cenu Literárnej
tvorby vo vekovej kategórii 10
až 12 rokov za Rozhovor babky s vnukom na 58. ročníku
medzinárodného projektu Európa v škole. Mottom projektu
bolo Mládež a dobrovoľníctvo.
Oliver si cenu prevzal na slávnostnom stretnutí pri príležitosti osláv Dňa Európy v škole v bratislavskej Iuvente pod
záštitou Rady Európy, Európ-

skeho parlamentu, Európskej
komisie a Ministerstva školstva
SR. Prítomný bol aj minister
školstva Eugen Jurzyca. Do
projektu sa zapojilo viac ako
9500 žiakov z 514 škôl rôzneho
typu. Olivera pochválila aj jeho
učiteľka slovenčiny Mgr. Alena
Rezníková. Už vlani získal na
tejto súťaži hlavnú cenu.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Radosť spieva MAMIČKÁM

Spevácky zbor Radosť pod
umeleckým vedením Františka
Podolského ako po iné roky,
tak aj tento rok pripravil mamám krásny zážitok v podobe
koncertu k Sviatku matiek. Za
početnej účasti mamičiek, babičiek a ďalších hostí sa konal
v mestskom kultúrnom stredisku.
Piesňou Program začína koncert otvorila Dominika Debná-

rová. Odzneli na ňom ľudové
piesne, kde pod vedením primášky Elišky Podolskej spievala Kristínka Štepánková.
Repertoár koncertu tvorili ľudové, tanečné a oslavné piesne.
Predstavili sa sólisti zboru: Mária Lukácsová, Monika Podolská, Lucia Vojtková, Michaela
Holeková, Jakub Podolský, Adriana Baxová, Karin Krigovská,
Zuzana Debnárová, Dominika

Debnárová, Timea Gregová,
Patrícia Takáčová.
V tanečnej časti programu,
ktorú pripravila Karin Krigovská, sa predstavili malí aj veľkí
členovia zboru. Celý program
moderoval Marek Mokoš.
Dojímavo pôsobila pieseň Vďačiť ti chcem mama, ktorá bola
spojená s prezentáciou fotografií členov zboru so svojimi
mamičkami.

Milým slovom sa všetkým prítomným prihovoril aj vzácny
hosť don Jozef Lančarič. Hosťami boli i zástupcovia a poslanci mesta Senec.
Ďakujem celému vedeniu Speváckeho zboru Radosť ako aj
všetkým členom zboru za nádherný umelecký zážitok, ktorý
sme si odnášali vo svojich srdciach z koncertu domov.
Mária Jánska
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Senecká OLYMPIÁDÁ láka deti športovať
Už 9. ročník Seneckej olympiády majú za sebou žiaci seneckých škôl a škôlok. Opäť
zvíťazil športový duch. Ako
uviedla Mgr. Alžbeta Vinczeová z mestského školského
úradu, v popredí záujmu tejto
akcie je prilákať k športu čo
najviac detí. A to sa každoročne školám darí.
Výsledky a víťazi: Basketbal
chlapci: 1. Gymnázium A. Ber-

ci: 1. Juraj Nagy (ZŠ Szencziho), dievčatá: 1. Natália Kolembusová (ZŠ Tajovského)
Plávanie 100 m prsia chlapci:
1. Alexander Rekoš (ZŠ Mlynská), 50 m prsia dievčatá: 1.
Kristína Polakovičová (ZŠ Tajovského), 25 m kraul chlapci: 1.
Alexander Rekoš (ZŠ Mlynská),
25 m kraul dievčatá: 1. Tímea
Gregová (ZŠ Tajovského), štafeta 4x25m: 1. ZŠ Tajovského,
ZŠ Mlynská, 3. ZŠ Szencziho

Tomáš Farkaš (ZŠ Tajovského),
diaľka dievčatá: 1. Barbora Brčiaková (ZŠ Tajovského), hod
kriketovou loptičkou chlapci:
1. Dionýz Šipos (ZŠ Szencziho),
dievčatá: 1. Sabina Blažíčková (ZŠ Tajovského), 600 m
chlapci: 1. Pavol Nevedal (ZŠ
Tajovského), dievčatá: 1. Rebeka Kadnárová (ZŠ Tajovského),
štafeta 4x60 m: 1. ZŠ Tajovského, 2. ZŠ Szencziho), 3. ZŠ
Mlynská

tá: 1. Andrea Puškárová (ZŠ
Tajovského), štafeta 4x60 m
chlapci: 1. ZŠ Tajovského, 2.
ZŠ Szencziho, 3. ZŠ Mlynská,
štafeta 4x60 m dievčatá: 1. ZŠ
Szencziho, 2. (ZŠ Mlynská), 3.
(ZŠ Tajovského)
Starší žiaci a staršie žiačky
60 m chlapci: Olivér Kiss (ZŠ
Szencziho), dievčatá: 1. Nora
Csukaová (ZŠ Szencziho), skok
do diaľky chlapci: 1. Marcel Pomšahár (ZŠ Tajovského), diev-

noláka, 2. ZŠ Tajovského, 3. ZŠ
Mlynská, dievčatá: 1. ZŠ Tajovského, 2. ZŠ Mlynská
Volejbal dievčatá: 1. Gymnázium A. Bernoláka, 2. ZŠ Tajovského, 3. ZŠ Mlynská
Vybíjaná dievčatá: 1. ZŠ Tajovského, 2. ZŠ Mlynská, 3. Gymnázium A. Bernoláka
Hádzaná dievčatá: 1. ZŠ A. M.
Szencziho, 2. ZŠ Mlynská
Futbal chlapci: 1. ZŠ Mlynská
Senec, 2 ZŠ Tajovského, 3. ZŠ
A. M. Szencziho
Šach chlapci: 1.Simon Bence
(ZŠ Szencziho), dievčatá: 1.
Mária Cíbiková (ZŠ Mlynská)
Streľba zo vzduchovky chlap-

Stolný tenis chlapci starší: 1.
Richard Korčák (Gymnázium A.
Bernoláka), chlapci mladší: 1.
Adam Nagy (ZŠ Mlynská), dievčatá: 1. Viktória Nagyová (ZŠ
Mlynská)
Atletika materské školy 40
m: 1. Patrícia Hegedűsová (MŠ
Fándlyho), skok do diaľky: 1.
Katarína Kubiňáková (MŠ Kollárova), hod kriketovou loptičkou: 1. Filip Zemánek (MŠ
Kysucká)
Základné školy najmladší
a najmladšie - 60 m chlapci: 1.
Dean Šranko (ZŠ Tajovského),
dievčatá: 1.Kornélia Chmúrová
(ZŠ Mlynská), diaľka chlapci: 1.

Mladší žiaci a mladšie žiačky 60 m chlapci: 1. Dominik
Špiriak (ZŠ Tajovského), dievčatá: 1. Gabriela Kuzmová (ZŠ
Tajovského), skok do diaľky
chlapci: 1. Pavol Polakovič (ZŠ
Mlynská), dievčatá: 1. Barbora
Szabová (ZŠ Tajovského), skok
do výšky chlapci: 1. Martin
Ďuriška (ZŠ Tajovského), dievčatá: 1. Alexandra Rafaelová
(ZŠ Mlynská), hod kriketovou
loptičkou chlapci: 1. Peter Konečný (ZŠ Tajovského), dievčatá: 1. Eva Schlimbachová (ZŠ
Mlynská), 1000 m chlapci: 1.
Vladimír Komarov (Gymnázium
A. Bernoláka), 600 m dievča-

čatá: Petra Kováčová (Gymnázium A. Bernoláka), skok do
výšky chlapci: 1. Tomáš Pastrnek (ZŠ Mlynská), skok do
výšky dievčatá: 1. Ester Fialová (ZŠ Tajovského), vrh guľou
chlapci: 1. Lukáš Kurtin (ZŠ
Mlynská), dievčatá: 1. Veronika
Kovácsová (ZŠ Mlynská), 1500
m chlapci: 1. Štefan Vincze (ZŠ
Tajovského), 800 m dievčatá: 1.
Ivana Tóthová (ZŠ Tajovského),
štafeta 4x60 m chlapci: 1. ZŠ
Tajovského, 2. ZŠ Mlynská, 3.
ZŠ Szencziho, dievčatá: 1. ZŠ
Szencziho, 2. Gymnázium A.
Bernoláka, 3. (ZŠ Tajovského).
foto Ján Lauko

Megaturnaj pozýva svojich PRIAZNIVCOV
Jeden z najväčších mládežníckych futbalových turnajov na Slovensku Okres Senec a jeho priatelia, ktorý si zapíše
už 13. ročník, sa koná v dňoch 17. až 19. júna (piatok – nedeľa) na ihriskách v Senci a v deviatich okolitých obciach.
Zúčastní sa na ňom 73 mládežníckych družstiev v ôsmich vekových kategóriách zo Slovenska, Česka, Maďarska
a Srbska. Slávnostné otvorenie turnaja sa uskutoční 17. júna o 20. hod. pred mestským úradom.
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Paráda na KORČULIACH

Výborné počasie aj výkony sa
podpísali pod 3. ročník Seneckej korčule, súťaže na in
line korčuliach.
Na pretekoch korčuliarov, ktoré
zorganizoval senecký klub KDH,
sa zúčastnilo viac ako 160 pretekárov v jedenástich kategóriách
od najmladších predškolákov

Výsledky
Malý okruh (štartová rovinka)
predškoláci: 1. Samuel Bariak (00:23), 2. Hanka Drinková
(00:36), 3. Matúš Lauro (00:39),
stredný okruh (400 m) mladší žiaci: 1. Dávid Mrva (02:03),
2. Dominik Jaborek (02:28), 3.

po seniorov a oteckov s kočíkmi. Na juhu Slnečných jazier sa
stretli aj celé rodiny, niektorí už
stáli na stupňoch víťazov po tretí raz. Prišli rýchli korčuliari, ale
odvážili sa aj takí, ktorí len začínajú. Nechýbali pády i slzičky,
ale prevládala radosť z pohybu
či víťazstiev. Tešili sa aj tí, ktorí
prekonali sami seba a prišli do

cieľa. Medailistka Andrea Šlosárová na zlepšenie výkonov
dokonca upiekla aj koláč.
V hlavnej kategórii s najlepším
časom celého podujatia zvíťazil
Michal Mikulka, medzi ženami
Danka Hrčková. Raritou pretekov je súťaž s detskými kočíkmi
(aj s detičkami), ktorú absolvovalo päť mužov. Najrýchlejší čas

mal Jozef Tondra. Okrem diplomov a pohárov, ktoré získali najlepší, sa žrebovali aj hodnotné
ceny z tomboly. Ako už tradične
nechýbal dobrý guláš, halászlé
a predovšetkým dobrá nálada.
Opäť zvíťazil šport.

Andrej Kováčik (02:30), mladšie žiačky: 1. Barbora Szabová (02:06), 2. Ema Morvayová,
Vanesa Kakašová, Viktória
Slamová (všetky 02:12), veľký
okruh (6,7 km) juniori: 1. Martin Debnár (16:49), 2. Krištof
Kolembus (17:15), 3. Martin Kováčik (17:33), juniorky: 1. Lenka
Vrábelová (18:20), 2. Jana Po-

točárová (18:29), 3. Terézia Sujanská (19:21), dospeláci muži
ml.: 1. Michal Mikulka (15:05),
2. Rastislav Bagi (16:35), 3. Dušan Terek (17:06), dospeláčky
ženy ml.: 1. Danka Hrčková
(17:21), 2. Andrea Šlosárová
(17:39), 3. Bronislava Bagiová
(19:18), dospeláci muži st.: 1.
Rado Mazúch (16:33), 2. Peter

Kmeť (16:56), 3. Michal Ingeli
(18:02), dospeláčky ženy st.:
1. Iveta Leginuszová (19:58),
2. Zuzana Sujanská (20:03), 3.
Andrea Zlehovcová (24:36), seniori muži st.: 1 Ladislav Eliáš
(21:02), rodičia s kočíkmi: 1.
Jozef Tondra (22:13), 2. Pavol
Gánovský (26:00), 3. Richard
Bariak (27:52).

Eva Lauková
foto Ján Lauko

Bojovali FUTBALOVÍ amatéri
Tradičná vydarená športovokultúrna akcia sa uskutočnila
na ihrisku futbalového NTC.
Začiatkom mája sa tu stretávajú zamestnanci, spolupracovníci, priatelia, známi a priaznivci
športu na amatérskom turnaji
firiem, ktorý zaznamenal už 7.
ročník. Aj tento rok ho zorganizovali starší páni mužstva Gafuga. Dôležité boli výkony, ale aj
atmosféra. K tomu keď pridáme
slnečné počasie, dobrý guláš,
pečenú klobásu a pivo, obraz
akcie je ešte plastickejší.
Nekompromisné zápasy tentoraz zvádzali mužstvá: MsÚ
Senec, ELV Produkt, El-tras,
Kválstav,
Stavrem,
Surco
Marketing, Nagel Slovensko,
Zderotop. Putovný pohár napokon získalo mužstvo Nagel
Slovensko (na obr.). Ocenenia

okrem mužstiev dostali aj jednotlici. Fair play: Martin Matúš,
najvernejší fanúšik: Ľudovít
Botta, najtvrdší hráč: Martin
Benkovský, útočník turnaja:

Marcel Kleberc, najkrajší gól:
David Kapoun, zakopnutá lopta: Jozef Bozsik, najtechnickejší hráč: Peter Polák, najlepší
brankár: Attila Fehervári, naj-

lepší obranca: Jaroslav Šarmír,
najlepší nehrajúci účastník
turnaja: František Nemec, najmäkší hráč: Henrich Szucs.
(r), foto Ján Lauko

20

SENČAN máj 2011

STRIEBRO a bronz z Európy
Najlepšia slovenská reprezentantka v pretláčaní a mnohonásobná medailistka z majstrovstiev sveta a Európy Senčanka
Lucia Debnárová (24) si pripísala ďalší úspech. Z európskeho
šampionátu v pretláčaní rukou,
ktorý sa konal v tureckej Antalyi,
si priniesla striebornú a bronzovú medailu. Bola najlepšia zo
slovenskej výpravy.
Lucia je maximalistka, ako obhajkyňa prvenstva z Moskvy si
trúfala na najvyššie priečky. Na
ľavačku ju však vo finále do 60
kg porazila jej najväčšia rivalka
Ruska Jekaterina Larinová. Pritom na medzinárodnej súťaži
Senecká ruka jej Lucia nedala
šancu a na obe ruky vyhrala.
„V Turecku sme sa obe vybičovali k maximálnym výkonom,
rozhodovali malé chybičky. Tie
sa tentoraz pritrafili mne, prehrala som na fauly. Nezradila

Lucia Debnárová (vpravo) na Seneckej ruke. Jekaterinu Larinovú
zdolala ľavačkou aj pravačkou.

ma sila ani technika, ale psychika. Musím na nej popracovať.
Až príliš som chcela...“ Na pravú ruku Luciu zdolala aj Švédka
Fia Reiseková. „Akoby mi hlava
úplne vypla,“ trochu expresívne
konštatuje Lucia. „Nesústredila
som sa tak, ako si to predstavujem. Táto Švédka však patrí do

absolútnej špičky, každá súťaž
je aj o momentálnej dispozícii
a pohode. Tentoraz bola na tom
lepšie ona.“
Lucia si pár dní po súťaži oddýchla, ale „už som nabehla na
ľahší tréning, chystám sa na dovolenku s priateľom“.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Šíp Piccardu REKORDNE
Na špeciálne terče si na juhu
Slnečných jazier zastrieľalo 114
pretekárov z troch krajín.
Rekordnú účasť zaznamenal na
tradičných lukostreleckých pretekoch Šíp Piccardu organizátor
Klub Piccard Senec. Tentoraz sa
niesol aj v znamení 50. výročia
založenia klubu. Vyššia účasť
priniesla ešte viac dobrej nálady, pod ktorú sa podpísalo aj
priaznivé počasie a veľké množstvo súťažiacich v zaujímavých
kostýmoch. Počasie vydržalo
až do konca, keď sa už obloha
zaťahovala čiernymi mrakmi.

Ako uviedol Peter Jankovič, neúnavný organizátor, moderátor
aj zabávač, heslom medzi lukostrelcami čoraz obľúbenejšieho
podujatia je, že vyhráva každý
už pri registrácii. Napriek tomu
súťaž brali všetky kategórie od
detí po veteránov – seniorov
aj vážne. Strieľalo sa z lukov
holých, primitívnych a jazdeckých, tradičných reflexných
a longbow, olympijských aj
kladkových. Občas aj v jazere
končili šípy drevené, karbónové
či nerezové. „Rozdali sme okolo 120 medailí. K tomu diplomy

a pamätné figúrky malých lukostrelcov. Vyrobili sme špeciálne
terče s tematikou vodných zvierat, jazier a potápania.“ A tak
sa strieľalo na 14 terčov, napr.
žraloka, veľrybu, kapra, kačicu,
chobotnicu, hrocha, krokodíla,
ale aj na vodníka či piccarďáckeho potápača, ktorého triafali
do chrbta a z presného zásahu
sa tešili... Konala sa aj módna
prehliadka kostýmov a ceny
z tomboly pre účastníkov vystrieľali na terč deti aj dospelí.

Eva Lauková, foto Ján Lauko
viac na www.senec.sk

TRÉNER Jánoš
odišiel zo SFM Senec
Po poslednom zápase súťažného ročníka 1. futbalovej ligy SFM
Senec - Petržalka, došlo k zmene na poste trénera mužov SFM.
Ako uviedol prezident klubu Ing.
Alexander Matlák, „tréner Anton
Jánoš po vzájomnej dohode
ukončil svoje pôsobenie pri seniorskom mužstve. Ďakujeme
mu, svojou trénerskou filozofiou
a každodennou prácou posunul
náš klub v hierarchii slovenského futbalu k vyšším métam.“ Tréner A. Jánoš k zmene povedal:
„Rozhodol som sa odísť z viacerých dôvodov.“ Viac svoj odchod
komentovať nechcel. Novým trénerom mužov SFM Senec pre
nasledujúci ročník bude Mikuláš
Radványi, naposledy tréner celku DAC Dunajská Streda. (el)

Basketbalisti majú
svoje HVIEZDIČKY
Školský ŠK Basketbalový oddiel
GABBO Senec mal zastúpenie
na majstrovstvách Slovenska.
Zúčastnili sa na nich piati hráči
tohto oddielu – súčasní, resp.
bývalí. Majstrovstvá SR v basketbale žiakov (ročník narodenia 1996) v Prievidzi a juniorov
v Bratislave sa konali začiatkom
mája. Medzi žiakmi svoje umenie
predviedli seneckí hráči Samo
Hanák a Victor Ibara, ktorí hrali
za bratislavský klub Karlovka.
A hoci sú o rok mladší, nestratili
sa, Karlovka skončila na 5. mieste. Úspešnejší boli juniori. Pavol
Gavora a Janko Kapoun, hrajúci
za BSC Bratislava, sa stali juniorskými vicemajstrami. Na medailovom stupni skončil aj Filip
Stranovský, ktorý v súčasnosti
hrá za Inter Bratislava a zo slovenského šampionátu si odniesol bronzovú medailu.

Príďte POVZBUDIŤ!
Druhý ročník Basketbalového
turnaja chlapcov, roč. narodenia
1997 a mladší, GABBO CUP JUNIOR 2011 sa koná v sobotu 4.
júna v Senci. Účasť prisľúbili Pezinok, Trnava, Komárno, Karlovka Bratislava, Bánovce nad Bebravou a domáci GABBO Senec.
Hrať sa bude od 9. do 18. hod.
v telocvičniach Slávia na Športovej ul. a na ZŠ Tajovského. Príďte
sa pozrieť, ako ovládajú 14-roční
chlapci basketbal - tretí najobľúbenejší šport na svete.
(r)

