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V čísle...
Poslanci Mestského
zastupiteľstva
rokovali aj v lete.
Viac na 2. strane...
V novembri si zvolíme 19 poslancov.
V prvom volebnom
obvode zakrúžkoujeme najviac desiatich a v druhom deviatich kandidátov.
Viac na 2. strane...
Časy
odchodov
autobusu Mestskej
autobusovej dopravy aj v aplikácii.
Viac na 4. strane...

Vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku.
Viac na 13. strane...
Zreštaurovaný barokový portál sa
vráti do Senca - na
námestie.
Viac na 6. strane...
Na plážovom ihrisku sa v lete odohrali
šampionáty v plážovom futbale, hádzanej a volejbale.
Viac na stranách
18. a 20...

Pešiu zónu ovládli na dva dni ľudoví remeselníci
Námestie 1. mája a pešiu zónu zaplnili
9. augusta stánky 140 majstrov približne 35 druhov remesiel zo Slovenska,
Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Po námestí už zneli tóny dychovej hudby
Senčanka, keď vystúpil na pódium
pred MsKS primátor mesta Senec Karol Kvál, riaditeľ výskumu a inovácie
na Ministerstve hospodárstva Martin Hlinka, predseda Slovenskej živnostenskej komory Tomáš Novotný
a predseda Občianskeho združenia
Tradičné ľudové umelecké remeslá
Miloš Kunkel, ktorí otvorili tretí ročník
festivalu ľudových umeleckých remesiel. „Spolupráca s Mestským úradom
v Senci, Mestským kultúrnym strediskom,
SCR, ako aj s oblastnou organizáciou
cestovného ruchu – Región Senec bola
a je vynikajúca. To je tá sila, ktorá poháňa nás organizátorov ďalej. Na prvý roč-

ník sme doslova zháňali remeselníkov.
V tomto roku sa do Senca už v apríli prihlásilo 220 remeselníkov. Máme tu minimálne desať nových druhov remesiel
a približne 25 nových remeselníkov.
Krásny senecký Park oddychu nás inšpiroval, aby sme medzinárodný Festival
ľudových remesiel rozšírili aj o folklórny
galavečer Zatancuj, zahraj, zaspievaj“
– uviedol Miloš Kunkel. Na galavečeri vystúpila Mužská folklórna skupina
z Heľpy, cimbalová muzika Strýci z Moravy, Folklórny súbor Kincső zo Želiezoviec, Folklórny súbor Bezanka z Bratislavy a Javorina z Torysok. Vystupovali
aj sólisti a inštrumentalisti, celkovo asi
120 účinkujúcich. Festival pokračoval aj
v nedeľu. Dobové kostýmy remeselníkov, vkusné stánky s umelecky hodnotnými výrobkami vytvorili v centre mesta
jedinečnú atmosféru. Text a foto: VCs
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AKTUÁLNE

Otázka
pre primátora
Ak chcete položiť
otázku primátorovi
mesta Senec
Ing. Karolovi Kválovi,
napíšte nám na
sencan@senec.sk.

Aké sú aktuálne informácie ohľadom riešenia dopravnej situácie na Diaľničnej ceste? Pracujem blízko Horného Majera, rozvoj tam nejaví známky spomaľovania,
ale stav infraštruktúry zaspal. Dopravná polícia zastaví
všetko, čo ide od Pezinka, púšťa autá v zdĺhavých intervaloch a prednosť má výjazd z diaľnice D1. Potrebujeme
viacej výjazdov a vjazdov na diaľnicu. Koľko tomu Vy
osobne dávate, ďalších 20 rokov? Ladislav Horváth
Počas všetkých mojich funkčných období som v rámci dopravy loboval za kruhový objazd pri kostole, za
rozšírenie „kruháča“ smerom na Malý Biel a za diaľničný pripájač Blatné. Tieto komunikácie však nie sú
vo slastníctve mesta. Na rozšírenie kruháča pri Malom
Bieli však už BSK vyčlenilo financie a mesto pomáha
vo vybavovaní stavebného povolenia a vysporiadaní
majetkových vzťahov - mesto to robí dobrovoľne. Kruhový objazd pri pošte je, žiaľ, komplikované zrealizovať,
nevieme s tým pohnúť napriek dlhoročným pokusom
o dohodu so správcom komunikácie. Diaľničný pripájač Blatné je však už na dosah. Predstavitelia Národnej
diaľničnej spoločnosti odprezentovali projekt aj na jesennom Okrúhlom stole a mesto je pripravené pomôcť
pri realizácii tohto projektu. S prácami by sa malo začať
už tento rok. Som presvedčený, že nový privádzač pomôže pri riešení dopravných komplikácií aj na Diaľničnej ceste.

V novembri zvolíme 19 poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Senci určilo, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 sa bude voliť 19 poslancov Mestského zastupiteľstva
v Senci v dvoch volebných obvodoch.
10 poslancov bude zvolených vo volebnom obvode číslo 1:
Bratislavská 3-25, Svätého Urbana, Škorcová, Pivničná, Farské námestie,
Námestie A. Molnára, Moyzesova, Robotnícka, Vinohradnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa, Pri Štifte, J. Murgaša, J. Farkasa, J. Csermáka, A. Hlinku,
A. Dubčeka, Mesačná, Tehelná, Krátka, J. Jesenského, Mierové námestie,
Námestie 1. Mája, Trnavská, m.č. Svätý Martin, Lipová, Zimná, Jesenná,
Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová, Dúhová, Jarná, Lúčna, Boldocká cesta, Rosná, Slnečná, Mlynská, Jasná, Kvetná, Vrbenského, Hečkova, Fučíkova, Štefánikova, Vodná, Rybárska, Štúrova, SNP, Školská, Hollého,
Hurbanova, Kollárova, Turecká.
9 poslancov zvolíme vo volebnom obvode číslo 2:
Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, Bazová, Morušová, Javorová, Pezinská, Záhradnícka, Žarnovova,
Ľ. Fullu, Baničová, Jána Smreka, E. B. Lukáča, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 a 27-75, Kalinčiakova, Liptovská, M. Urbana, Gagarinova, Pri
Striebornom jazere, Zemplínska, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola
Šišku, Ulica pri Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Okružná, Horná, Dolná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová,
Fialková, Tulipánová, Jánošíkova, Oravská, Kysucká, Považská, Inovecká, Žitavská, Svätoplukova, Bernolákova, Košická, Pribinova, Sokolská,
Vajanského, Kováčska, Mäsiarska, Lichnerova, J. G. Tajovského, Fándlyho, Chalupkova, A. Sládkoviča, Hviezdoslavova, Priemyselná, Bélu Bartóka, Letná, Športová, Železničná, Šamorínska, Nitrianska, Slnečné jazerá.
Informácia pre kandidátov:
Zapisovateľka mestskej volebnej komisie bude preberať
• kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta;
• kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva;
• zoznam členov do mestskej volebnej komisie;
okrem stránkových dní Mestského úradu Senec aj:
vo štvrtok 18. septembra od 7:00 do 15:00.
v piatok 19. septembra od 7:00 do 20:00.
v sobotu 20. septembra od 15:00 do 20:00.
v nedeľu 21. septembra od 15:00 do 24:00.

Pozemok na Hečkovej sa nepodarilo vydražiť, nič sa tam však stavať nebude
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci sa zišli aj
počas prázdnin. Prvýkrát sa
stretli, aby rozhodli o účasti mesta v dražbe pozemku
pod bývalými koľajnicami
na Hečkovej ulici. Zasadnu-

tia sa zúčastnili aj obyvatelia ulice, ktorí prišli vyjadriť
presvedčenie, že mesto má
pozemok odkúpiť. Primátor
mesta Senec Ing. Karol Kvál
obyvateľov ubezpečil, že ak
sa mestu podarí pozemok

odkúpiť, bude tam rozšírená cesta a parkovanie v tom
štýle, aké je aj pred amfiteátrom. Ak by bolo dosť miesta,
mesto by tam rado vybudovalo aj cyklochodník. Následná
dražba však nebola úspešná,
pozemok odkúpil nový majiteľ, s ktorým sa mesto bude
usilovať dohodnúť minimálne
na pravidelnej starostlivosti a
údržbe. Určené funkčné využitie pozemku je doprava - primátor i poslanci sa zaručili, že
na tomto stave sa nič nebude meniť. Žiadnu stavbu tam
mesto nepovolí. Na druhom
prázdninovom zasadnutí museli poslanci pred blížiacimi

sa voľbami do orgánov samosprávy obcí určiť rozsah výkonu funkcie primátora mesta
Senec, ktorý zostáva plným
úväzkom, a stanoviť počet
poslancov, ktorí budú rozhodovať o dianí v meste v nasledujúcom volebnom období.
Poslanci tiež zrušili Peňažný
účelový fond podpory ŠK
SFM Senec a zriadili Peňažný
účelový fond ŠK Senec, a.s.
vzhľadom na zmenu názvu
futbalového klubu. Poslanci
odsúhlasili prenájom pozemku spoločnosti Tilico s.r.o.
na vybudovanie 20 parkovacích miest k plánovanej
novostavbe.
MO

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

JUDr. Alexandra Machanová, advokát
Mierové nám. 19, Senec
Tel. 0903 929 976
email: machanova@machanova.sk
www.machanova.sk
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene sídla
advokátskej kancelárie, pričom nové sídlo od
01.09.2014 je Mierové nám. 19, tj. v budove vedľa
Daňového úradu (rožná novostavba s tmavou
fasádou) na prvom poschodí, hlavný vchod
do budovy je z ulice Krátka.
Advokátska kancelária naďalej poskytuje komplexné
právne služby, a to hlavne v oblasti: Občianskeho práva,
Rodinného práva, Pracovného práva, Nehnuteľností,
Obchodného práva, Trestného práva, ako aj v iných
oblastiach práva.
Viac informácii získate na vyššie uvedených
kontaktoch, alebo osobne v kancelárii na Mierovom
nám. č. 19 v Senci, 1. poschodie (oproti výťahu).

Uzávierka
čísla
19. 9. 2014
Viac na
www.
senec.sk

SPEKTRUM/INZERCIA
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Čo sa robilo na školách počas prázdnin

Mesto Senec nevydá stavebné povolenie
na pumpu na Boldockej ceste
V poslednom období sa šírili fámy o tom, že pri
Lidli na Boldockej ceste sa bude stavať benzínová pumpa. Dokonca sa zbierajú podpisy na petíciu proti zámeru budovania pumpy na tomto
mieste. Tieto informácie nie sú pravdivé. Na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie a mesto
Senec nemá v pláne takúto stavbu povoliť. MO

VOLEBNÉ INZEROVANIE V SENČANE
Pred voľbami do orgánov samosprávy obcí môžu
kandidáti na primátora a kandidáti na poslancov
Mestského zastupiteľstva v Senci inzerovať
v Mestských novinách Senčan za ceny uvedené
v platnom cenníku inzercie, ktorý je zverejnený
na www.senec.sk /index.php?menu_id=587

Aplikácia pre MAD
Počas leta je najvhodnejší čas
na práce v školách a škôlkach, ktoré môžu prebehnúť bez prítomnosti detí - nerušia školákov pri vyučovaní ani škôlkarov, ktorí po poludní
ešte spinkajú. Čo všetko sa počas
leta dialo v školách a škôlkach?
Škôlka „Alfa“ na Slnečných jazerách: Prebiehajú práce na jej prestavbe. V novembri bude môcť
nastúpiť 90 detí do štyroch nových
tried. Mesto Senec dostalo koncom augusta povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na rozšírenie kapacity tejto
škôlky o jednu triedu. Škôlka bude
v krásnom prostredí Slnečných jazier s bezpečným oplotením.
Materská škola Fándlyho 2: Dezinfekcia priestorov a hračiek,
v sklade potravín nové obkladačky, búranie stien a vytvorenie
miestnosti pre archív a sklad pre
čistiace prostriedky pre kuchyňu,
montáž stavaných skríň, kosenie,
čistenie kobercov, plynové uzatváracie ventily.
Materská škola s VJM A. M.
Szencziho: Maľovanie umyvárne
a miestnosť riaditeľky, zakúpenie
a umiestnenie nových postelí, zakúpenie 2 fotelov do riaditeľne.
Materská škola Kollárova 23: Rekonštrukcia školskej jedálne (vodovodné rúry, obkladačky), nová
kuchynská linka, čistenie kobercov.
Materská škola Košická 40: Dezinfekcia priestorov a hračiek, čistenie
kobercov. Z eurofondov pribudnú
v tejto škôlke dve nové triedy.

Materská škola Kysucká 9: Zatrávnenie areálu, vyasfaltovanie
príjazdovej cesty do školskej jedálne, obnovilo sa dopravné ihrisko,
pribudli nové drevené lavičky, natrel sa plot, bezpečnostné schody
a drevené atrakcie, vymenil sa
elektrický stĺp, vymaľovali sa všetky kuchynské priestory a kotolňa,
nový nábytok do 1 triedy a nové
vybavenie v umyváriek, 2 drevené tabule na edukačné činnosti
v exteriéri, bežné údržbárske práce,
oprava svetlíkov, čistenie kobercov.
Základná škola J. G. Tajovského:
Dezinfekcia priestorov, čistenie
kobercov, vytvorenie 1 triedy – postavenie 1 steny zo sadrokartónu,
upratovanie pivnice, úprava areálu
okolo školy. Mesto Senec získalo
z eurofondov finančné prostriedky,
ktoré využije na zateplenie školy,
opravu sociálnych zariadení, elektroinštalácie, kanalizačného potrubia a pod.
Základná škola Mlynská: Realizácia 4 nových tried, oprava WC
chlapcov a dievčat aj učiteľov,
oprava šatní a spŕch (chlapcov
a dievčat), oprava a maľovanie
telocvične, oprava podlahy v telocvični, vymaľovanie a oprava
posilňovne, nákup a umiestnenie
nového nábytku do 4 nových tried.
Základná škola s VJM A. M.
Szencziho: Maľovanie kuchyne,
jedálne a miestnosť riaditeľky,
výmena radiátorov, dezinfekcia
priestorov, kosenie trávy.
Základná umelecká škola, Fándlyho: Maľovali sa 3 triedy a chodba,
generálne čistenie kobercov.

Firma L+L autobusová doprava, ktorá zabezpečuje Mestskú autobusovú dopravu v Senci, pripravila
aplikáciu, pomocou ktorej si na IPhone alebo androide môžete pozrieť, kedy vám z konkrétnej autobusovej zastávky odchádza autobus MAD.
Aplikácia je voľne stiahnuteľná a ovláda sa
jednoducho, zvládnu ju dospelí aj mládež
a deti, ktoré používajú aplikácie. Počas
leta je dobrou pomôckou aj pre turistov.

Sezóne na Slnečných jazerách počasie
neprialo, padol však jeden rekord
Cez víkend 18. a 19. júla dosiahla návštevnosť
a výber vstupného na Slnečných jazerách päťročný
rekord. Správa cestovného ruchu bez väčších problémov zvládla nápor kúpajúcich sa, ktorí využili dobré počasie poviacerých daždivých a zamračených
dňoch a prišli využiť výbornú vodu Slnečných jazier.
Vyhodnotenie letnej sezóny na Slnečných jazerách
vám prinesieme v ďalšom čísle.
MO
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Starostlivosť o mestské komunikácie nemá prázdniny
Obnova a oprava mestských ciest a chodníkov prebiehala plynule aj v letných mesiacoch a niektoré projekty kulminovali práve
počas nich. Začiatkom roka bola zahájená kompletná rekonštrukcia ulice Andreja
Sládkoviča. Bolo vyfrézované cestné teleso
a odstránená stará živičná vrstva na chodníkoch, ktoré boli obnovené asfaltobetónom,
zároveň boli výškovo upravené poklopy,
poopravované pôvodné žulové obrubníky
a výškovou úpravou sa vyriešilo aj odvodnenie časti cesty. Súčasne práce pokračovali
na Záhradníckej ulici na budovaní odvodňovacieho žľabu, v rámci ktorého sa pristúpilo

aj k rekonštrukcii poškodeného chodníka.
Začala sa aj rekonštrukcia odvodňovacích
jarkov na ulici Fraňa Kráľa. V rámci protipovodňových opatrení je venovaná zvýšená
pozornosť kanalizačnému systému mesta.
Na základe podnetu z Okrúhleho stola bol
na Ulici Novomeského a E.B. Lukáča zmonitorovaný kanalizačný systém, následne
bolo vyriešené odvedenie dažďovej vody
z tejto lokality, ktorá predtým nebola pripojená do hlavnej kanalizačnej stoky. Na úze-

mí mesta sú priebežne čistené kanalizačné
vpuste a vysokotlakovou technológiou sú
preplachované aj pridružené vetvy kanalizácie. Po týchto opatreniach už tohoročné
silnejšie dažde nemali v dotknutých lokalitách také následky, ako v minulosti.
Na celom území mesta sa v rámci schváleného rozpočtu priebežne opravujú a rekonštruujú chodníky, z ktorých za spomenutie
stojí Šafárikova ulica, na ktorej sa rekonštruovali chodníky po oboch stranách. Začala
sa aj oprava chodníku na Vajanského ulici,
kde sa pôvodný chodník rozšíril s tým, že
sa tam uvažuje o vytvorenie pozdĺžneho
státia motorových vozidiel so zachovaním
prechodu pre chodcov. Zatiaľ je dokončený
úsek od polyfunkčnej budovy po tržnicu,
pokračovať sa bude od druhého konca od
Hviezdoslavovej ulici, nakoľko sú v strede
ulice rozostavané polyfunkčné objekty, ku
ktorým sa budú dorábať prípojky. Plní sa
aj prísľub opravy chodníka na Svätoplukovej ulici. Od budovy Veterinárnej správy
až po Ulicu Andreja Sládkoviča boli veľké
nerovnosti na liatom asfalte. Poškodený
povrch bol odstránený, vjazdy k jednotlivým rodinným domom boli výškovo prispôsobené a na chodník bol nanesený
asfaltobetón, ktorý má lepšiu stálosť ako
pôvodný liaty asfalt. Na tejto ulici budeme
pokračovať v rekonštrukcii aj na ďalších poškodených úsekoch chodníku. Po dokončení polyfunkčnej budovy na Krátkej ulici bol
vyfrézovaný úsek vozovky v celej šírke od
Chlad-servisu až po križovatku Námestia
1. mája. Práca je tu dokončená, ale budú
sa ešte dorábať menšie nedostatky. Na Dú-

hovej ulici bol vybudovaný nový chodník,
kde sa melioračné tvárnice odstránili, ale
boli využité pri výstavbe odvodňovacieho
žľabu pri Záhradníckej ulici. Na podnet poslancov bol dobudovaný chodník z Tehel-

nej na Trnavskú ulicu, ktorý bude slúžiť aj
ako pozdĺžne státie pre motorové vozidlá.
Na tento chodník boli vyčlenené finančné
prostriedky na základe zmeny tohoročného
rozpočtu mesta. Rekonštrukcia chodníkov
a sklápanie obrubníkov prebieha na Salámke a aj nádvorie materskej školy na Kysuckej
ulici dostalo nový povrch. Na celom území
Senca sa priebežne opravujú výtlky podľa
rozsahu poškodenia. Na Jánošíkovej ulici
a pred „Plecháčom“ sa pristúpilo k vyfrézovaniu celého úseku asfaltového povrchu,
nakoľko tam dochádzalo k sieťovému rozpadu povrchu a lokálne opravy by boli neefektívne. Táto technológia sa uplatnila aj na Štefánikovej ulici v dĺžke cca 100m. Mesto reaguje aj na podnety prichádzajúce cez portál
odkazprestarostu.sk. Tieto podnety poukazujú na drobnejšie nedostatky, ktorých
riešenie zatiaľ plne pokrývajú rostriedky určené na údržbu komunikácií. Karol Czére

Inzercia

Riadková inzercia
PREDÁM LIAHEŇ 60 euro. tel.: 0907181800
Máte škaredú vaňu a nechcete ju vybúrať? Renovácia
vaní systémom ,,vaňa do vane“ (Nie smaltovanie)
TEL. 0905 646 790
VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých organizuje
Mgr. Viola Nováková na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne celý školský rok 2014-2015
Poplatok za kurz:
120,- eur /76 hodín/		
				
1,57 eura na hodinu
Zápis: 17.9.2014 od 16,00 do 19,00 hod.
18.9.2014 od 16,00 do 19,00 hod.
na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 033/6411311 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Hľadáme kuchára na hlavný
pracovný pomer.
Nástup možný ihneď!
E-mail: info@aquathermal.sk

Tel: 02/456 48 021

6

SENČAN september 2014

SPEKTRUM

Cez portál hostinca „U zlatého grifa“, ktorý pamätá Máriu Teréziu budeme opäť prechádzať
Kamenný portál hostinca „U zlatého
grifa“ je jediným uceleným stavebným
prvkom, ktorý sa z pôvodnej budovy
s popisným číslom 15 na Mierovom námestí zachoval. Hlavná fasáda hostinca
z 18. storočia bola orientovaná smerom
do námestia. Portál musel ustúpiť novej
výstavbe a bol demontovaný v roku 2010
pod dohľadom reštaurátora a zložený
v priestoroch stavebnej firmy, ktorá demontáž realizovala. V súčasnosti sú už
fragmenty kamennej konštrukcie v atelié-

ri reštaurátora, pretože barokový portál
má z hľadiska kultúrnej histórie Senca nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú chce vedenie
mesta v spolupráci so sponzormi zachovať pre ďalšie generácie. Firma Kvalstav
na vlastné náklady zabezpečila odbornú
demontáž, skladovanie a prevoz portálu k reštaurátorovi. Firma tiež na vlastné
náklady zabezpečí aj kompletnú odbornú
reinštaláciu portálu podľa víťazného návrhu Andreja Šoku, absolventa Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave. Por-

tál bude osadený nad chodníkom vedeným v pozdĺžnej osi parku na Mierovom
námestí. Víťazný návrh Andreja Šoku vsádza kamenný portál do tehlového muriva,
ktoré v pozorovateľovi vzbudzuje dojem,
že vidí výrez zo starobylej budovy. Reinštalácia barokového portálu, ktorá
prebehne v septembri, vráti Senčanom
objekt, ktorý bude pripomínať zaniknutú
historickú podobu centra mesta.

Záber z roku 1963, autor: J.Horný

Záber z roku 2002, autor: J.Görföl

Schválený návrh umiestnenia portálu

Ako môžeme odmietnuť
darcovstvo orgánov a pitvu?
V súvislosti s nedávnymi medializovanými kauzami som sa rozhodol
informovať verejnosť k tejto téme.
Orgány, tkanivá alebo bunky z tiel
mŕtvych darcov možno odobrať iba
vtedy, ak osoba počas života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto
zásahom do svojej telesnej integrity
nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy. Takéto
vyhlásenie sa zasiela do Národného transplantačného registra. Tzv.
register nedarcov spravuje Slovenské centrum orgánových transplantácií.
Darcovstvo je možné odmietnuť
písomným vyhlásením, v ktorom
odporúčame jednoznačne identifikovať, kto vyhlásenie robí. Vyhlásenie musí byť podpísané, podpis je
potrebné nechať overiť.
Alternatívnou je použitie formulára,
ktorý je dostupný na webe Národného centra zdravotníckych informácií.: http://www.nczisk.sk/Documents/nzr/Hlasenie_SCOT.pdf.
Vyžaduje sa overený podpis.
Za nespôsobilú osobu robí toto vyhlásenie zákonný zástupca.
Ladislav Nádaský, podpredseda
Asociácie pohrebných
a kremačných služieb

Zdroj: Archív Mestského múzea v Senci

Barokový kríž sa vrátil zreštaurovaný na svoje miesto
Barokový krucifix zapísaný na zozname
miestnych pamätihodností mesta Senec
bol zreštaurovaný v kamenosochárskom
ateliéri Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Znovuzrodená pamätihodnosť
bola vrátená na svoje pôvodné miesto 17.
júla 2014. Najstarší centrálny kríž rímsko-katolíckeho cintorína na Bratislavskej ulici sa
po minuloročnej demontáži dostal na svoje
pôvodné miesto. Barokový kríž reštauroval študent VŠVU Jakub Huba, pod vedením zodpovedných reštaurátorov Mgr. art.
Gabriela Strassnera a Mgr.art. Ivana Pilného. Pieskovcový kríž o rozmeroch (VxŠxH)
288 cm x 93 cm x 23 cm bol už značne degradovaný a kamenná hmota bola výrazne oslabená. V rámci odborných zásahov
bol očistený kombináciou mechanického
a chemického čistenia, odsolený, kamenná
hmota bola spevnená viacnásobným napustením petrifikačnými a roztokmi. Po dolepení odpadnutých častí bolo treba kameň
výrazne vytmeliť v chýbajúcich častiach.
Týka sa to aj samotného korpusu, napr. Ježišove chodidlá boli domodelované priamo
z tmelu. Znovuzrodená pamätihodnosť bola
vrátená na svoje pôvodné miesto 17. júla
2014 v súčinnosti spomínaných reštaurátorov, pracovníkov Mestského múzea v Senci
a Odboru verejnej zelene, údržby a čistenie
mesta MÚ Senec.
Barokový kamenný kríž bol postavený
v roku 1786 po vysvätení seneckého cintorína. Dovtedy sa pochovávalo v bez-

prostrednom okolí Kostola sv. Mikuláša.
V dôsledku príslušných nariadení panovníka Jozefa II. však táto prax bola
zakázaná. Senčania začali pochovávať
do nového cintorína ležiaceho na západ
od kostola na pahorkatinnom výbežku
v susedstve dnešnej Pezinskej ulice.
Tu sa dá predpokladať jadro dnešného
cintorína. Podstavec kamenného kríža nesie okrem spomínaného vročenia aj meno
donátorky: Csizmazia Eörsébet (Alžbeta).
Na podstavec ešte čakajú ďalšie reštaurátorské práce plánované v septembri tohto roku. Text: Gábor Strešňák, Foto: MO

SENČAN september 2014

SPEKTRUM/INZERCIA

7

Nové produkty na základe výsledkov ankety
Na našej www stránke sme v máji zverejnili
anketu, kde sme sa pýtali, čo je pre našich
existujúcich či potenciálnych zákazníkov
dôležitejšie: mať internet, ktorý je síce lacný,
ale bez garantovaných parametrov, alebo
aj drahší, ale s garantovanými parametrami a doplnkovými službami. Dodnes sa v
tejto ankete hlasovalo 573 krát, z čoho 306
hlasov získal drahší ale kvalitný internet a
267 hlasov lacnejší, ale menej kvalitný internet. Výsledok nás priviedol na myšlienku
priniesť nový produkt. Mal by ponúkať viac
ako ponúka konkurencia, ale menej, ako
poskytuje naša rada SUPERNET-ov. Pri preskúmaní možností parametrov našej siete
sme zistili, že naša technológia neumožňuje
taký pokles kvality služieb ako u konkurencie. Prichádzame preto s novým internetom,
ktorý však stále ponúka viac...
• rýchlosť prijímania dát u nás je reálne
60Mbps oproti teoreticky maximálnym
40Mbps u konkurencie
• rýchlosť odosielania dát u nás je reálne 6Mbps oproti teoreticky maximálnym
4Mbps u konkurencie

• u nás bez obmedzenia množstva prenesených dát, oproti konkurencii, ktorá po prenesení 120GB dát zníži rýchlosť pripojenia
na negarantovaných 256/128 kbit/s.
• rýchlosť u nás je oproti konkurencii stabilná, dosahuje propagované parametre a
dosahovaná je bez rozdielu vyťaženia siete
napriek tomu, že nie je garantovaná
Je jasné, že prinášame jednoznačne lepší
produkt. Ale oproti našim SUPERNET-om
NEMÁ tieto služby:
• 100% garanciu prenosovej rýchlosti
• aktívna podpora so zásahom najneskôr
nasledujúci pracovný deň
• statickú verejnú IP adresu
Nakoľko sa ukázalo, že väčšina hlasov sa
prikláňa ku kvalitnejšej službe, rada SUPERNET-ov ostáva naším nosným produktom.
Zároveň sme vytvorili nový internet, ktorý nepatrí do tohto radu, s názvom: ENET
BASIC. Jeho rýchlosť prijímania je 60Mbps,
odosielania je 6Mbps, nemá limit množstva
prenesených dát, ani limit prenesených dát,
po ktorom by sme jeho rýchlosť znížili. A napriek tomuto všetkému stojí iba 15,85E me-

sačne. Neobsahuje však niektoré benefity
SUPERNET-ov.
Zaujímavým zistením bolo vyhodnotenie
štatistiky nahlásených porúch/reklamácií.
Až v 95% prípadoch, kedy zákazníkovi nefungoval alebo zle fungoval internet bol na
vine router. Najčastejšou príčinou poruchy
bola nízka kvalita routra. Rozhodli sme sa
preto začať poskytovať aj službu: Prenájom
Routra. Naši zákazníci si môžu za výhodných podmienok prenajať kvalitný a otestovaný router, ktorý im odborne nastaví náš
technik a dokážeme tak garantovať parametre služieb.
Ako BONUS ponúkame AKCIU, kedy pri 24
mesačnej viazanosti má zákazník zriadenie
služby zdarma a prvý mesiac je na skúšku
zdarma. Takže ak by nebol s internetom
spokojný môže ho do konca prvého mesiaca vypovedať bez sankcií.
Toto zriadenie zdarma a mesiac na skúšku
platí ako pri novom ENET BASIC tak pri pôvodných SUPERNETOCH.
Viac informácií na www.e-net.sk
alebo na 02 / 20 20 20 20.

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA - OBCHODNÝ ASISTENT VEDENIA SPOLOČNOSTI
VIAC NA www.e-net.sk

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA
JUDr. Adriana Bobeková Štepová, mediátor
Mierové námestie 19, AB Centrum, Senec
Tel. 0903 520 379, email: abobekova@mediacnakancelaria.sk
www.mediacnakancelaria.sk
Dovoľujem si Vás informovať o otvorení Mediačnej kancelárie,
ktorá sa špecializuje na mimosúdne riešenie sporov za asistencie tretej osoby – mediátora. Mediácia sa dá využiť najmä
v oblastiach:

Sviatok svätých Cyrila a Metoda sa rozhodol Miestny odbor
Matice slovenskej v Senci osláviť 6. júla koncertom v evanjelickom kostole. Vystúpil zbor MO MS v Senci pod dirigentským vedením Mgr. art. Zdeňka Macháčka a tiež Spevácky
zbor Jána Pavla II. z Vajnor pod vedením Dr. Ondreja Dema
s dirigentom Jánom Zajíčkom. Helenka Čajková rozprávala o odkaze svätcov, ktorí vytvorili písmo, priniesli kresťanstvo a kultúru slovanským národom tejto oblasti a vzbudili
národné povedomie Slovákov. Vyzdvihla význam ich pôsobenia až do dnešných čias. Prečítala tiež úryvok z Proglasu – predhovoru k prekladu Svätého Písma. Text a foto: MO

- občianskoprávnych sporov (napr. riešenie sporov o uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv, susedských
sporov, uplatňovania práv zo zodpovednosti za škodu, sporov
zo zmlúv a pod.)
- rodinnoprávnych sporov (napr. riešenie sporov medzi rodičmi maloletých detí ohľadne výživného a úpravy stretávania sa
s deťmi pri zverení detí do výchovy jedného z rodičov, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti, riešenie sporov
medzi rozvedenými manželmi a pod.)
- obchodných záväzkových sporov (napr. riešenie sporov
medzi spoločníkmi obchodných spoločností, príp. medzi členmi družstva, pri sporoch zo zmlúv a pod.)
- pracovnoprávnych sporov (napr. riešenie sporov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru, sporov týkajúcich sa
úpravy vzťahov a nárokov zamestnanca a zamestnávateľa počas trvania alebo po ukončení pracovného pomeru a pod.)
Ak ste sa ocitli v spore alebo konflikte a chcete sa vyhnúť
súdnemu sporu, ušetriť čas a peniaze, nahraďte formálnu
súdnu sieň diskrétnou kanceláriou a vyriešte svoj spor alebo konflikt mediáciou.
Bližšie informácie získate na vyššieuvedených kontaktoch alebo osobne v Mediačnej kancelárii.
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Seniori poďte na výlet
s Klubom dôchodcov pri MsÚ
Obhliadka Senca vláčikom
Ktorú časť mesta ešte nepoznáte? Poďte s nami 1.9.
od 10:00 do 13:00 na obhliadku mesta. Obedovať
budeme na Slnečných jazerách v Holiday Village.
Wellness pobyt so štátnou účelovou dotáciou
Kde: Stará Ľubovňa – Hotel Sorea Ľubovňa
Termín: 7. – 13. septembra 2014 (7 dní)
Cena: 119,- eur
Podrobnejšie informácie v KD u pani Majorovej.
Klub dôchodcov pri MsÚ v Senci pozýva členov na
tradičné posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším,
zablahoželáme 80, 85 a 90 ročným jubilantom.
Termín: 1. októbra 2014 (streda) o 16:00
Miesto: SOŠ Kysucká 14 (Montostroj)
Večera a príjemná hudba je zabezpečená. Vaše
stoly môžete obohatiť domácimi dobrotami. Termín
prihlásenia v KD osobne: 22., 23., 24. septembra
medzi 14-17 hodinami. Tešíme sa na stretnutie!
H. Majorová
vedúca KD

Hviezdy a planéty
Viete ako si postaviť vlastný ďalekohľad? Priblížime vám to.
Je to jednoduché, stačí vám na to jeden víkend a nepotrebujete špeciálne zručnosti. Budete potrebovať: dve papierové
rúrky, ktoré do seba zapadajú, dve šošovky, jednu menšiu
a druhú väčšiu a možno nejaké lepidlo a kartón. Potrebujete
šošovky, ktoré majú tvar D, čiže na jednej strane rovné a na
druhej vypuklé, odborne sa nazývajú ploskovypuklé. Najprv musíte zistiť ich ohniskovú vzdialenosť. Je to miesto,
kde sa všetky lúče stretnú. Najlepšie je použiť Slnko a Zem.
Šošovku podržíte tak, aby sa na zemi zobrazil čo najmenší
krúžok a túto vzdialenosť zmeriate. Ohnisková vzdialenosť
väčšej šošovky by mala byť okolo 20 cm a menšej šošovky
okolo 2 cm. Tieto vzdialenosti sčítate a dostanete približnú
vzdialenosť medzi šošovkami.
Trúbky môžete použiť akékoľvek. Ja som použil aj trúbku z veľkého balenia lentiliek. Menšiu šošovku vložíte
do menšej trúbky a väčšiu šošovku do väčšej trúbky. Obidve šošovky musia byť otočené vypuklou stranou smerom
k pozorovanému objektu, čiže plochou stranou smerom
k vášmu oku. Teraz by mal byť ďalekohľad hotový. Obraz
je síce prevrátený, ale pri pozorovaní to nevadí. Zaostrovať
budete vyťahovaním a zasúvaním menšej trúbky. Ak chcete vedieť zväčšenie, vypočítate to jednoducho: ohniskovú
vzdialenosť väčšej šošovky vydelíte ohniskovou vzdialenosťou menšej šošovky napr: ohn. vzd. väčšej šošovky je 20
cm a ohn. vzd. menšej šošovky je 2 cm tak zväčšenie bude
20:2=10 násobné zväčšenie. Ak by ste takto chceli postaviť
väčší ďalekohľad s väčšími šošovkami a dlhšími trúbkami,
použite niečo pevnejšie ako papierovú trúbku napr. pvc
trúbku, čo sa používa ako odtok z umývadla, vane... Zoženiete ju v železiarstve za pár eur.
Na záver vás chcem upozorniť, s ďalekohľadom sa nikdy,
naozaj NIKDY nepozerajte do Slnka. Mohli by ste oslepnúť.
Prajeme veľa šťastia pri stavbe vášho ďalekohľadu.
Tomáš Vörös, Michal Boroš

VLST – Very Large Senec Telescope (veľmi veľký senecký ďalekohľad)
VLST – Very Large Senec Telescope (veľmi veľký senecký ďalekohľad) je najnovší z projektov, na
ktorom pracujú členovia združenia
SOLAR Hvezdáreň Senec. Jedná
sa o stavbu nového ďalekohľadu
ako hlavného prístroja hvezdárne
v Senci. Zrkadlový astronomický
ďalekohľad optického systému
Nasmyth-Cassegrain s priemerom
40 cm a ohniskom 7m. Ďalekohľad bude využitý pre verejné prehliadky oblohy, ale aj na vedeckú
činnosť. Od konca júla prebieha
rekonštrukcia kupoly hvezdárne,
ktorú vykonávajú členovia združenia svojpomocne. V súčasnosti je ďalekohľad vo finálnej fáze
dokončenia a Senčanom bude
k dispozícii na konci septembra.
Dokončením prístroja sa senec-

ká hvezdáreň priradí medzi hvezdárne s najväčšími ďalekohľadmi
na Slovensku. Na dokončenie tubusu ďalekohľadu a kúpu azimutálnej montáže mesto Senec poskytlo dotáciu vo výške 3000 eur,
ďalšie prostriedky na rekonštrukciu kupoly a dokončenie ďalekohľadu boli čerpané z 2% dane.
SOLAR Hvezdáreň Senec
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Vznik a pôsobenie AVE v Senci
Spoločnosť AVE Bratislava s.r.o. začala
svoje pôsobenie v meste Senec 1.januára 2010. V tomto roku sme začali oficiálne prevádzkovať skládku odpadov.
Skládka odpadov je vybudovaná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky tj. charakter a účel je definovaný úrovňou technického zabezpečenia skládky. Tesnenie skládky je
realizované kombinovaným tesniacim
systémom dna a bokov skládky, pozostávajúcich z ílovej tesniacej vrstvy
a tesniacej fólie hrúbkou 2 mm, pričom
zákonná norma ukladá povinnosť hrúbky do 1,5 mm.
Táto skládka má podľa Integrovaného
povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou ŽP regionálny charakter – čo
znamená, že slúži na zneškodňovanie
nie nebezpečných odpadov z oblasti
Senca, Pezinku a Bratislavy. Spoločnosť AVE Bratislava s.r.o. sa snaží zachovať jej regionálny charakter.
Staráme sa o komunálny a priemyselný odpad, separovaný zber (papier,
plasty, kovy, sklo), pneumatiky, stavebný a objemný odpad. Občania mesta Senec majú dokonca zvýhodnené
ceny pri zneškodňovaní odpadu privezeného na skládku a môžu bezplatne
u nás odovzdávať druhotné suroviny.
V spolupráci s mestom Senec neustále
zvyšujeme úroveň separácie. V období nástupu spoločnosti AVE Bratislava
s.r.o. v Senci sa separovalo len sklo
a plastové fľaše. Postupne sme v spolupráci s mestom začali pridávať ďalšie
zložky, ktoré je možné vyseparovať
z komunálneho odpadu v zmysle platnej legislatívy.
V roku 2010 sme zaviedli separáciu
a zber všetkých druhov plastových odpadov. O rok neskôr sa v meste Senec
začal zbierať aj papier. V tomto roku
pribudol na skládke nie nebezpečných
odpadov v Senci aj triediaci pás, aby
mohla spoločnosť AVE Bratislava s.r.o.
lepšie dotriediť jednotlivé komodity.
V roku 2013 pribudli k separovanému
zberu vo Vašom meste aj kovy. Mesto
sme vybavili kontajnermi na papier
a kov.
Po dôkladnej analýze môžeme konštatovať, že sa separácia v meste Senec
ujala a občanom záleží na ich životnom
prostredí. Výsledky separácie sú dobré
ale vždy je samozrejme čo zlepšovať,
preto vítame každý konštruktívny návrh.

V súčasnosti žiadame o zriadenie medziskladu nebezpečných odpadov.
Rozhodli sme sa tak preto, lebo každý
občan produkuje isté množstvo nebezpečných odpadov. Podľa údajov
z ministerstva životného prostredia je
to 75kg nebezpečných odpadov na
občana ročne. Teraz ich však nemajú
občania Senca kam vytriediť, resp. to
stojí viac úsilia, ako sú niektorí občania
ochotní tomu venovať. Zriadením medziskladu nebezpečných odpadov sa
budú odpady zbierať do jednotlivých
nádob podľa druhu a kategórie a ďalej odovzdávať na zhodnotenie, resp.
zneškodnenie mimo mesta Senec.

Nejedná sa o skládku nebezpečných
odpadov. Je to špeciálny kontajner,
v ktorom sa uložia nebezpečné odpady a po nazbieraní dostatočného
množstva sa odvezú na zhodnotenie/
zneškodnenie. Tento kontajner má
zváranú celolakovanú konštrukciu
s uzamykateľnými dverami, roštovou
podlahou a hlavne bezpečnostnú záchytnú vaňu. Navyše sme urobili pre
bezpečnosť pri manipulácii s týmito
odpadmi maximum a pripravili sme vybetónovanú plochu, ktorá je odizolovaná proti akejkoľvek kontaminácii spodných vôd.

Celková výška zaplatených poplatkov
mestu Senec podľa Zákona č. 17/2004
o poplatkoch za uloženie odpadu
v platnom znení, od začiatku nášho
pôsobenia je už vyše 1 milióna EUR.
Na skládke nie nebezpečných odpadov
v Senci zamestnávame približne 40 zamestnancov.
Spolupracujeme s mestom na rôznych
akciách a podujatiach. Sponzorujeme
činnosť ŠK SFM Senec, pretože ani
nám nie je ľahostajná výchova mládeže. Organizujeme každoročne projekt
Žiačik separáčik, kde sa snažíme deťom
základných škôl vysvetliť ako funguje
systém separovania odpadu a jeho význam pre spoločnosť. Cieľom projektu je vybudovať u detí pozitívny vzťah
k životnému prostrediu. Každoročne
nám jedno z víťazných miest obsadí
aj škola zo Senca, čomu sa nesmierne
tešíme. Zapájame sa do akčného dňa
detí, organizujeme prednášky na školách a exkurzie na naše prevádzky pre
školy, kde majú naši najmenší možnosť
spoznať v reálnom procese tok odpadov
a nakladanie s nimi.
Spoločnosť AVE Bratislava s.r.o. sa aktívne zapája do života obyvateľov v meste Senec. Neustále sa snažíme o skvalitňovanie spolupráce a našich služieb,
preto považujeme za neférové jednanie,
ak sú naše meno a činnosti použité
v predvolebnom boji jednotlivých kandidátov.
AVE Bratislava s.r.o.
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Program filmových predstavení a kultúrnych podujatí na september
Kino MIER SENEC

3D DIGITÁLNE KINO
zvuk DOLBY SURROUND 7.1.

USA MP 15 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Aktuálne informácie vrátane
programu filmových predstavení nájdete na našich stránkach:
www.facebook.com/kinosenec
alebo na www.kinosenec.sk

8. pondelok
ZIMOMRIAVKY
Dvadsaťjeden rokov po zamatovej revolúcii. Tento dokument
je veľmi zásadný a podstatný
- je to objasnenie toho, o čom
dnešní mladí nemajú ani potuchy...
ČR MP 78 min.
Vstupné: 3 eurá

AMFITEÁTER:
1. septembra pondelok o 20:30
ÚSVIT PLANÉTY OPÍC
Vojna, ktorá rozhodne o tom,
kto bude dominantným živočíšnym druhom na Zemi. Sci-fi
thriller.
USA MP 130 min.
Vstupné: 3,50 Eur

9. utorok
ZEJTRA NAPOŘÁD
Romantická road-movie komédia, v ktorej hlavný hrdina si
uvedomí, že všetko čo zložito
hľadal, mal celú dobu na dosah...
ČR MP 98 min.
Vstupné: 4 eurá

Kino MIER SENEC
Začiatok filmových predstavení
o 18:00, piatky môžu byť aj o
20:00. Nedeľné detské filmové
predstavenia o 15:30.

11. štvrtok – 12. piatok o 20:00
hod.
LÁSKA NA KARÍ
Sto chutí jedna vášeň. Gurmánska romanca nabitá chuťami
a vôňami. Hrajú: Helen Mirren,
Charlotte Le Bon.
USA MP 122 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Oznam
pre návštevníkov kina

4. štvrtok
TRAJA BRATIA
Traja bratia sa vydávajú do sveta na skusy, aby si našli nevesty
a rodičia im mohli ponechať
hospodárstvo. Film ponúka
dobrodružstvo, láskavý humor,
ale najmä veľa chytľavých pesničiek z pera Zdeňka Svěráka a
Jaroslava Uhlířa. Hudobná rozprávka.
ČR/Dánsko MP 90 min.
Vstupné: 3,50 Eur
5. piatok
MIKULÁŠOVE ŠIBALTSTVÁ NA
PRÁZDNINÁCH
Malý Mikuláš, rodičia a babička
vyrazili k moru, chlapec si pri
mori nájde nových priateľov kde stále niečo vtipné sa deje...
Rodinný film.
Fr MP 97 min. dabing
Vstupné: 4,00 Eur
5. piatok o 20:00 a 6. v sobotu
o 18:00
POD ZEMOU
Odvážny tím prieskumníkov a
ich cesta do dimenzie šialenstva a hrôz na prekonanie, ktorých budú musieť siahnuť až na
dno fyzických a psychických
síl a vysporiadať sa so svojimi
osobnými démonmi. Thriller.

12. piatok o 18:00 hod.
MIESTA
Byť mladým je nebezpečné. Príbeh o láske, strate a pomste, o
mladých ľuďoch, ktorí vstupujú
do sveta dospelých.
ČR/SR MP 108 min.
Vstupné: 4,00, Eur
13.14. sobota – nedeľa
NAJHĽADANEJŠÍ MUŽ
Napínavý thriller z prostredia
tajných služieb.
USA MP 15 121 min.
Vstupné: 4,00 Eur
15. pondelok
NINJA KORYTNAČKY 3D
Populárny film sa vracia na filmové plátno. Ľudia chcú, aby
sa na tento svet vrátila spravodlivosť- štyria obojživelníci s
mimoriadnymi schopnosťami a
nesmie chýbať ani zvedavá reportérka April, ktorú si zahrala
Megan Fox.
USA MP 100 min.
Vstupné: 5,50 Eur
16. utorok
38

Filmová pocta legende slovenského hokeja Pavlovi Demitrovi. Film 38 je určený každému,
koho sa odchod Paľa Demitru
dotkol, a kto sa chce dozvedieť viac o tomto výnimočnom
hokejistovi, ale predovšetkým
skvelom človeku.
SR MP 87 min.
Vstupné: 3.50 Eur

20. 21. sobota – nedeľa
SKOR NEŽ ZASPÍM
Ak stratíte pamäť, prídete o
všetko... Britský mysteriózny
thriller nakrútený podľa rovnomenného knižného bestselleru.
V hlavných úlohách Nicole Kidman a Colin Firth.
VB MP 91 min.
Vstupné: 4,00 Eur

18. štvrtok a 19. piatok o 20:00
hod
ZOSTAŇ SO MNOU
O úžasnej sile lásky – v jedno
zimné ráno sa však všetko zmení – je len jedna osudová otázka. Zostanem?
USA MP 100 min.
Vstupné: 4,00 Eur

22. 23. pondelok – utorok
LEPŠIE TERAZ AKO NIKDY
Vtipné, radostné príbehy. Humor a romantika vo filme. USA
MP 94 min. Vstupné: 4,00 Eur

19. piatok o 18:00 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
Astrid je späť – je hviezdou obľúbených dračích závodov. Animovaný film pre celú rodinu.
USA pre všetky vekové skupiny
105 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,00 Eur

25. 26. štvrtok – piatok
VŠIVÁCI
Príbeh dvoch bratov, ktorých
cesty sa v mladosti rozišli a v ich
zrelom veku sa k sebe približujú
a nakoniec sa aj pretnú. Hrajú:
Ondřej Vetchý, Iva Janžúrová,
Jiří Langmajer a ďalší. ČR MP
98 min. Vstupné: 4 eurá
27. 28. sobota – nedeľa
EQUALIZER

SENČAN september 2014
Strhujúci kriminálny thriller
s Denzelom Washingtonom
v hlavnej úlohe. USA MP 15 132
min. Vstupné: 4,00 Eur
30. utorok
LABYRINT: ÚTEK
Musím vedieť, že budeš dodržiavať pravidlá.
USA MP 120 min.
Vstupné: 4,00 Eur

Detské filmové
predstavenia:
14. nedeľa o 15 30 hod.
KHUMBA
Zebra Khumba bol už od narodenia terčom posmeškov
od svojho stáda, pretože sa
narodil z polovice pruhovaný
a z druhej biely. Odvážna polopruhovaná zebra sa vydáva
za nebezpečným, ale zároveň.
zábavným dobrodružstvom,
aby našiel chýbajúce prúžky
a získal späť rešpekt svojej rodiny. Juž. Afrika Pre všetky vekové skupiny 85 amin. dabing
Vstupné: 3 eurá

MsKS
21. nedeľa o 15 30 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2D
Astrid je späť – je hviezdou
obľúbených dračích závodov.
Animovaný film pre celú rodinu.
USA pre všetky vekové skupiny 105 min. slovenský dabing
Vstupné: 5,00 Eur
28. nedeľa o 15 30 hod.
POŠTÁR PAT VO FILME
Poštár Pat je už na ceste, doručí vám čo chcete! Animovaný, detský, rodinný film.
VB Pre všetky vekové skupiny
85 min. slovenský dabing
Vstupné: 3,50 Eur
Kultúrne podujatia: kinosála
29.pondelok o 19. hod
Maľované na skle alebo balada o našom hrdinovi
Hrá Mestské divadlo Žilina,
spieva Barbora Švidraňová
Vstupné: 12 Eur
Predpredaj kancelária: MsKS,
Labyrint 2. posch.

Kultúrne podujatia: Labyrint
6. sobota 16.hod
O psíčkovi a mačičke. Divadielko Happy.
Klasická rozprávka v už tradične vynikajúcom spracovaní
a podaní Oľgy Hoffmanovej.
Vstupné: 2,50 Eur. Kapacita
hľadiska je limitovaná!
11. štvrtok 18.hod
vernisáž Uhol pohľadu
Ingrid Šurinová - maľba, Jana
Vančová - keramické bábiky,
Soňa Kozáková - šperk, drôt,
Jana Žilincová - svetríky z ihlice. Výstava trvá 5.9. - 29.9.
2014. Vstup zdarma.
12. piatok 18.hod
Dvaja ako jedno pivo. Peter
Kiss – Aimé Pari.
Krst prvotnej knihy dvoch veľmi šikovných mladíkov z radov
gymnaziálneho
študentstva
seneckého. Vstup voľný.

Mestské múzeum:
Turecký dom
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Výstavy Stála expozícia prírody
a starších dejín Senca a jeho
okolia
Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku a
novoveku v archeologických
nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá príroda
od Čiernej Vody po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty
zvierat, nálezisko mamuta v
Senci.
Dobrovoľný hasičský zbor v
Senci – pamätná výstava
Výstava predstaví najstarší senecký spolok, ktorý na báze
dobrovoľnosti funguje už od
roku 1879. Patrí k najstarším
zborom na juhozápadnom Slovensku. Návštevníci budú mať
možnosť zoznámiť sa nielen s
historickou hasičskou technikou a prostredníctvom dobových dokumentov aj s doteraz
neznámymi svedkami miestnej
histórie. Múzeum je otvorené:
Utorok 10-16.hod, streda - piatok 10-18.hod. sobota 9-13 hod.
www.msks-senec.sk/muzeum
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Radosť – Rím – Rodina
V prvé dva prázdnonové týždne zorganizoval Spevácky zbor Radosť a Saleziáni
spolupracovníci letný tábor s Radosťou.
Téma? Radosť-Rím-Rodina. Viac nám
o ňom napísal don Jožko Lančarič.
Prečo tábor, prečo tématický? A čo deťom dnes povie starý Rím?
Jednoduché! Deti potrebujú niečo zažiť,
vidieť, aby vedeli... Najlepšie sa človek
učí zo skúsenosti, nie z definícií. A okrem
toho normalitu, zdravie ani nie je možné
definovať. Každá choroba má symptómy,
zdravie nemá. To sa dá len popísať, alebo zažiť. Nie je žiadnym tajomstvom, že
dnešný svet je chorý. Nakazený násilím,
sebectvom, rôznymi formami využívania
a vykorisťovania ľudí – a najmä neistotou,
stratou hodnôt ako pravda, priateľstvo,
úcta k človeku a spravodlivosť. Je zbytočné deťom hovoriť o tom, čo nie je dobré
– toho vidia v masmédiách, ba žial, mnohokrát aj vo vlastných rodinách, viac než
dosť. Treba im dať zažiť to, čo je správne.
Vytvoriť načas malý, ale zdravý svet. Ako
duševnú karanténu. Svet, kde priateľstvo, radosť zo života a kolektívu, zážitok
spoločenstva, podelenie sa o hodnoty
a fairové športové zápolenie združujú
a otvárajú srdcia pre vnímanie krásy života a dobra. Keď sa nikto necíti ohrozený,
nikto sa nikoho nemusí báť, malé deti sa s
dôverou hrajú so staršími, lebo na ne každý dáva pozor; keď si netreba peňaženku

schovávať a chatky zamykať... Keď pani
doktorka je kamarát a nie strašidlo, o čokoládu sa v izbe podelíme a starší chlapci nie sú protivní teroristi, ale pomáhajú
a usmievajú sa na deti... Nepredbiehajú
v rade v jedálni, ale obsluhujú. Neokrikujú menších, ale zdvihnú papierik, čo tí
mladší „zabudli“ hodiť do koša. A keď im
chýba pár centov na kofolu, tak prispejú...
Keď sa dá večer okolo ohňa sadnúť vedľa
hockoho bez obáv – toto deti potrebujú
zažiť. A Rím? To je tiež posolstvo dejín.
Dodnes je rímske právo základom každého kultúrneho právneho systému. Kým
sa Rím držal svojho „práva“, bol schopný zjednotiť všetky národy vtedajšieho
sveta okolo Stredozemného mora. Ako
náhle začala korupcia zákona, začal aj
úpadok Ríma. A základom rímskeho spoločenského systému bola rodina. Ona je
základným stavebným kameňom spoločnosti. A ako nie je možné postaviť zdravý
dom z práchnivých tehál, tak je nemož-

né vytvoriť dobrú spoločnosť, alebo štát,
z neistých, nezdravých rodín. Večné posolstvo Písma nie nadarmo hovorí, že
Boh stvoril človeka ako muža a ženu – na
svoj obraz! Ako absolútne nedeliteľnú
jednotu duše i tela. Toto je najdôležitejšia informácia potrebná pre šťastnú budúcnosť detí a mladej generácie. Toto im
dlhujeme – a svet najčastenie spochybňuje. Preto Rím – ako spravodlivý zákon,
ktorý pôsobením sv. Pavla prerástol
do zákona lásky – a poriadok, ktorý zaručuje len správne usporiadanie a dobrý základ spoločnosti – zdravá rodina. Dúfam
a verím, že v našom tábore sa toto posolstvo podávalo. Viem to, lebo mnohé deti
na konci len s ľútosťou opúšťali tento malý
normálny svet a s nadšením sľubovali, že
na budúci rok ideme znovu – a zavoláme aj toho a tú... Nech Vás, milá mládež,
sprevádza spomienka na zažité dobro
a požehnanie Božie. A o rok dovidenia!
Teší sa na Vás Váš don Jožko

Celoškolský projekt v ZŠ Tajovského
V našej škole sa konal piaty
ročník celoškolskej súťaže.
Inšpirovali sme sa aktivitami
Stromu života. Žiaci pracovali
v tímoch pod vedením učiteľov. Odbornými garantami boli
hostia z Trnavskej univerzity,
Mestského múzea, Školského úradu v Senci a Stromu
života. Siedmaci sa zaoberali
problematikou separácie a recyklácie. Ôsmaci monitorovali
znečistenie ovzdušia prachovými časticami v Senci a okolí.
V projekte „Šetrenie elektrickej
energie“ žiaci zrátali osvetlenie

v škole a vyrátali spotrebu energie. V projekte „Kyslé dažde
v našom regióne“ žiaci zachytávali zrážkovú vodu a merali jej
pH. Zapojili sa aj štvrtáci, ktorí
vysádzali strom – tuju, o ktorú
sa starajú. Zapojili sa do hlasovania o Európsky strom roka.
Šiestaci vytvorili „Stromoknihu“, ktorá obsahovala stromoporekadlá a stromopríslovia,
stromovtipy a stromohádanky,
stromomestá či stromopriezviská významných osobností.
Cieľom projektu nebolo súťažiť,
ale naučiť sa spolupracovať.
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Vyhodnotenie najkrajšej predzáhradky a balkóna
Do súťaže mesta Senec a Mestských
novín Senčan „O najkrajší balkón a predzáhradku sa Senčania zapájali aj po termíne uzávierky novín. Zapojili sme ich
do súťaže aj tak, lebo nás teší, že Senčania sa starajú o svoj životný priestor
a čítajú naše noviny.
Cenu nakrajší balkón 2014 a nákup rastlín podľa vlastného výberu v hodnote 100
eur v Plantagu získava Jarka Krasňanská.
Cenu najkrajšia predzáhradka a nákup
rastlín podľa vlastného výberu v hodnote
100 eur v Plantagu získava Jarmila Belicová.
Špeciálnu cenu sme sa rozhodli venovať
pánovi Ľubošovi Šilhárovi a rodine Pappovcov, ktorí sa starajú o priestor pred
panelákmi na Jesenského 4. Venujú svoj
voľný čas a nadšenie verejne prístupnej
ploche a skrášľujú tak život mnohých
obyvateľov medzi panelákmi. Mesto Senec sa im rozhodlo pomôcť pri zveľaďovaní ich predzáhradky a Oddelenie verejnej zelene, údržby a čistenia mesta dodá
k výsadbe do tohto priestoru stromy
a kríky.
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Letná environmentálna
škola 2014
Po tretíkrát sa podarilo ZŠ Tajovského pripraviť a uskutočniť Letnú environmentálnu
školu, ktorá upevnila v deťoch vzťah k biológii, ochrane prírody a životného prostredia. Navštívili sme chovateľskú stanicu Fadyla v Ivanke pri Dunaji, pri ktorej pôsobí
kynologický útvar UK-II. Skúsený kynológ
Miloš Butyka so svojimi kolegami pripravili
pre deti pútavý výklad doplnený ukážkami
poslušnosti a šikovnosti cvičených psov.
Ďalší deň naša cesta smerovala do Banskej Štiavnice. Navštívili sme štôlňu Bartolomej a kalváriu nad mestom. Neobišli
sme ani historické centrum mesta.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili. Tešíme
sa, že máme v Senci aj takéto krásne balkóny a predzáhradky.
MO

www.kreativnypiknik.sk
II. Kreatívny piknik v Hrubej Borši
6. september 2014 (sobota), 10.00 - 18.00 hod

V posledný deň sme usporiadali prednášku o dôsledkoch ťažby nerastných surovín na životné prostredie. PaedDr. Jana
Fedorová z Mestského múzea v Senci deti
zasvätila do problematiky so zreteľom
na ťažbu nerastných surovín v Senci. Na
záver deti pracovali na návrhu rekultivácie
opusteného lomu, ťažobnej jamy alebo
skládky hlušiny. Hosťom ďakujeme za
ochotu, čas a pútavé slová. Ďakujeme tiež
Mestskému úradu za poskytnuté financie
a vedeniu školy za pomoc pri organizácii.
Mgr. Oľga Kráľová a Mgr. Monika
Švihranová ZŠ Tajovského Senec

UP
VSTRMA
ZDA

HANDMADE
VÝROBKY
Šperky, oblečenie,
hračky, ozdoby, tašky,
nábytok, doplnky,
predaj kreatívnych
potrieb a materiálu,
kvalitné jedlo
a maškrty.
MiniZoo a kone,
vozenie na koňoch,
žonglér Alex,
trampolína, preliezky,
občerstvenie
v country salóne...

Piknik organizuje voľné združenie kreatívnych ľudí zo Senca a okolia.
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Veronika Agárdy, Natália Röthová, Marek Závodský, Leo Mesík, Simona Hrablíková, Bianka Filipská, Rui Xi Jin, Richard Végh, Ladislav
Múčka, Christopher Hvezdúľ, Ondrej Šmihuľa,
Dušan Banda, Miriama Mamráková, Martin
Figura, Soňa Krajčírová, Adam Polakovič,
Nina Csémy, Leonard Dömötör, Matúš Mrva,
Norbert Schramko, Bruno Boda, Ella Kiršner,
Martin Straňák, Saskia Mia Boleková, Ema Gilbert, Nela Csaszná, Marko Galamboš, Michael
Bučan, Dominik Jeriga, Marko Růžička, Carla
Lena Holmes, Abby Ferancová, Teo Chudík,
Sára Nemcová, Emily Matúšková, Árpád László
Szolgay, Lucia Ležovičová, Natália Szalayová,
Michael Macuš, Lucia Macušová, Lukas Karkesz, Michal Michálek, Leo Kubíček

Manželstvo uzatvorili

Artem Vladimirovič Žukov – Katarína Mokráňová
Stanislav Gernic – Adriana Feketová
Jaroslav Alexa – Miroslava Krajčiová
Peter Bergendi – Erika Baďuríková
Ladislav Strečko – Michaela Pechová
Ján Rohár – Monika Santaiová
Marián Szakál – Veronika Doronyaiová
Igor Páleník – Kamila Kolláriková
Karol Hübner – Edita Knotková
Martin Baláž – Alexandra Kováčová
Miroslav Janega – Marta Martinčeková
Michal Kožiak – Eva Juházyová
Adrian Tóth – Nikoleta Szkuráková
Andrej Tichý – Lenka Šimoničová
Martin Kolárik – Hana Tureničová
Tibor Vidra – Júlia Drinková

Blahoželáme jubilantom
11. 9. 2014 oslávi 70-te
narodeniny Arpád Duducz zo
Senca.
Všetko najlepšie k sviatku
mu praje manželka a deti s
rodinami.
Naša drahá Margitka Nyáriová

rod. Leginuszová sa 21. augusta 2014 dožila krásnych 90
rokov. Prajeme jej pevné zdravie, radosť v kruhu rodiny a veľa
lásky. Blahoželá celá rodina.
A mi drága Nyári Margitkánk
szül. Leginusz 2014. augusztus 21-én töltötte be 90-ik életévét. E szép jubileum alkalmából jó egészséget és sok boldogságot kíván
szerető családja.

Jednota dôchodcov

Mária Czikhardtová (75), Mgr. Štefan Mrva (65)

Klub dôchodcov

Terézia Csőbőková (70), Štefan Kakaš (70),
Helena Poórová (70), Jozefína Bárcziová
(80), Gertrúda Gottgeiselová (80), Ľudovít
Macsica (90)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 215

Erika Šabová (50), Helena Kirschnerová (60)

Navždy nás opustili

Július Fehér 1953, Božena Žilincová 1922, Anton Koleno 1944, Helena Bilčíková 1919,

Milan Farbula 1950, Ľudovít Surica 1929, Eleonóra Szöcsová 1942, Ružena Časná 1935, Judita Pomšahárová 1932, Elena Bordáčová 1952,
Jiří Vondrášek 1955, Ing. Michal Lezák 1943,
Karolína Kováčová 1924, Milan Trsťan 1936,
Dušan Tatranský 1948, Ladislav Gergely 1935,
Pavol Wirkler 1932, Anna Zlejšia 1925, Jozef
Mihalovič 1942, František Bakuš 1956, Helena
Czikhartová 1933, Ján Kollárovič 1944, Barbora
Czérová 1926, Alžbeta Ásványiová 1925

4. júla 2014 nás náhle opustila naša milovaná mamička,
babička Elena Bordáčová,
rod. Vargová vo veku 62
rokov. Bude nám všetkým
chýbať, manželovi, dcéram,
synovi, vnukom, vnučke
a všetkým príbuzným a priateľom. Ďakujeme všetkým, ktorí ste ju odprevadili na poslednej ceste. Smútiaca rodina.

16.7.2014 si pripomíname 30. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, ocka, svokra, dedka
a pradedka Karola Fila. Nech tíško odpočíva v pokoji. S láskou na
Teba spomína manželka, dcéry
a synovia s rodinami. Tí, čo ste ho
poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.

Dňa 16.9.2011 nás opustil
po chorobe Janko Senný.
Budú tomu už 3 roky. Janíčko, chýbaš mne aj tvojej rodine. S láskou na teba spomína
manželka Zuzana, syn Martin
s rodinou, dcéra Stanislava s
rodinou. Ktorí ste ho poznali,
vzdajte tichú spomienku na neho. S láskou spomína Zuzana.

ERIK BEZÚR
8.1.1981 – 28.8.2005
„Keď budeš v noci hľadieť na
nebo, bude sa ti zdať, ako by sa
všetky hviezdy smiali, pretože ja
budem bývať na jednej z nich.“
Saint-Exupery

Spomínajú rodičia, sestra Karin a starí rodičia.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si mala
rada. Za všetky Tvoje trápenia a
bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej
milosti. Odišla si od nás, zostali
sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. Dňa
31.augusta uplynulo 5 rokov, čo nás opustila
naša drahá mama, babka a prababka Anka Keveždová. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 10. augusta uplynuli štyri
roky, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamička, babička,
sestra a švagriná Magdaléna
Bittnerová. S láskou a vďakou
na ňu spomína rodina, priatelia
a známi. Odpočívaj v pokoji.
Ťažko sa hľadajú slová, o to rýchlejšie sa slzy spustia z oka, prázdne miesto nenahradí nič a nik, ale
v našich srdciach ostaneš vždy.
Dňa 22. júla uplynul rok čo nás
navždy opustil vo veku 58 rokov
a 18.8.2014 nedožitých 60 rokov
Peter Kralovič. S vďakou a láskou spomína manželka Betka, syn Marke s manželkou, dcéra Martinka s manželom a milované
vnúčatá Adrika, Samko, Ninka a Alex. Vždy nám
budeš chýbať. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Dňa 14. augusta si pripomíname
5. výročie úmrtia našej milovanej mamičky a babičky, Alžbety
Sándorovej. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 9. 7.
2014 prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom Jiřím Vondráškom, ktorý
nás náhle opustil vo veku 59 rokov. S láskou, úctou a s vďakou
spomína smútiaca rodina.

Július 29-én múlt 10 éve, hogy eltávozott
közülünk Ollé Ilona szül. Molnár. Akik ismerték
gondoljanak rá ezen az évfordulón. Köszönjük.
Čas plynie, smútok zostáva. Tá
strata v srdciach bolieť neprestáva. Ty si milovala nás, my sme
milovali Teba. Tú lásku v nás
nezničil ani čas. Za Tvoj pokojný
spánok v modlitbách prosíme
a stálu spomienku v srdciach nosíme. Dňa 2. augusta uplynuli 4 roky, kedy vo
veku 35 rokov nás navždy opustila naša milovaná Andrejka Fehérová rod. Lócziová. S láskou
v srdciach spomína mama, manžel, deti, bratia
s priateľkami a ostatná rodina. Kto ste ju poznali
venujte jej tichú spomienku.
Odišiel si tíško, bez rozlúčky. Dňa
23. Septembra uplynulo 24 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, brat, zať, švagor
a strýko Peter Bombala. S láskou
na teba spomíname, navždy zostaneš v našich srdciach. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.

Neúprosný osud to najdrahšie
nám vzal, len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Dňa 30. júla 2014 vo veku 89 rokov dotĺklo šľachetné srdce našej drahej mamičky Anny Zlejšej. Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Dcéry
Darinka, Olinka, Anka a syn Milan s rodinami
Dňa 24. septembra si pripomíname 20 výročie úmrtia čo
nás opustila naša mama Juliana Harašimovičová. S láskou
a vďakou spomína syn Milan
s rodinou.
Dňa 24. septembra 2014 uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustila naša milovaná dcéra a sestra Martinka
Magyarová. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia
a brat Jozef s rodinou.
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Ondrej Margitfalvi - zakladateľ seneckého gymnázia
Stredoškolský profesor Ondrej Margitfalvi je najstarším bývalým členom pedagogického zboru a zakladateľom predchodcu Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Narodil sa 14. 2. 1917 v Kostolnej pri Dunaji. Vysokoškolské štúdium
začal v roku 1937 na FF UK v Bratislave a ukončil v roku 1942 na Univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti. Patril medzi
prvých plne kvalifikovaných stredoškolských profesorov Gymnázia v Senci, kde učil do roku 1983 dejepis, zemepis,
latinčinu a telesnú výchovu. Významnou mierou sa zaslúžil aj o rozvoj športu na gymnáziu. Mesto Senec vyjadruje
vďaku pánovi profesorovi za jeho celoživotný prínos udelením Ceny primátora za rok 2013.

Aké boli povestné 50-te roky,
kedy ste zakladali a rozbiehali
Gymnázium v Senci?
Po roku 1948 nastali spoločenské a hospodárske zmeny,
ktoré zasiahli aj školstvo. Zrušili sa osemtriedne gymnáziá,
čím sa znížili profesorské zbory
na polovicu. Pôsobil som na
gymnáziu v Turčianskom sv.
Martine v rokoch 1947-49. Dozvedel som sa o plánovanom
vzniku gymnázia v Senci, tak
som podal žiadosť na Povereníctve školstva vied a umení
o preloženie. Prvého septembra 1949 som dostal dekrét
do Senca a školský odbor vtedajšieho Krajského národného výboru (KNV) ma zároveň
poveril získať žiakov do dvoch
tried novovznikajúceho gymnázia. Úlohu som splnil do 15.
septembra, aj vďaka tomu, že
som vlastnil motocykel, pretože verejná doprava takmer neexistovala. Prakticky som plnil
úlohu dočasného riaditeľa, ale
funkciu riaditeľa som odmietol,
a tak bol za riaditeľa gymnázia
17. septembra 1949 vymenovaný prof. František Majtán. Pokračovali sme spoločne v budovaní školy. Potrebovali sme
učiteľov, ktorých sme získali
z iných škôl. Ako prvého odborného učiteľa, známeho aj spoluautorstvom učebnice chémie,
sme získali Vladimíra Kotulana.

Učiť sme začali 20. septembra
1949. Prvé maturity sa konali
v roku 1952. Ďalšie dve triedy
maturovali v roku 1953 - oktaváni aj septimáni, čiže ôsmaci
a siedmaci spolu. Septimáni
maturovali po niekoľko týždňovom prípravnom letnom kurze
v Bratislave, pretože ich zasiahla ďalšia školská reforma,
zrušenie gymnázií a vznik jedenásťročných stredných škôl
(JSŠ). Napriek ťažkostiam súvisiacim so založením školy
na zelenej lúke naši študenti na
maturitách preukázali všestrannú pripravenosť v porovnaní
s inými školami. Dobové pomery dokresľuje aj skutočnosť,
že napriek zásluhám o vznik
gymnázia bol riaditeľ František
Majtán odvolaný pri prechode
na systém jedenásťročných
stredných škôl.
Venovali ste sa aj športu?
Blízky vzťah k športu som získal
už v detstve a na stredoškolskom internáte v Bratislave,
kde sme denne po vyučovaní
športovali. Pretekársky som sa
venoval hlavne skoku o žrdi a
behu na 400m. V zimnom období bola na rade športová gymnastika. Popri odborných predmetoch som sa začal venovať aj
rozvoju telesnej výchovy a získaval som žiakov k aktívnemu
športovaniu, čo podporoval aj
riaditeľ František Majtán.
Vaši žiaci dosahovali vynikajúce
výsledky v atletike, niektorí aj na
úrovni dorasteneckého športu.
Čomu pripisujete ich úspech?
Významný podiel na úspechu
malo vybudovanie športového ihriska na bývalom trhovisku, ktoré sa nachádzalo
oproti dnešnej Hečkovej ulici.
Na výstavbe pracovali vtedajší žiaci s veľkým zanietením.
Bolo to prvé a jediné športovisko pre atletiku v Seneckom
okrese. O krátky čas naši žiaci dosiahli športové úspechy

v kategóriách jednotlivcov
i družstiev v súťaži medzi
gymnáziami a v rámci Športových hier mládeže Slovenska
i ČSR. Okrem atletiky sa niektorí venovali aj basketbalu
a volejbalu a to nielen chlapci, ale aj dievčatá. Na základe
týchto výsledkov ma školský
odbor KNV vyslal na polročný
trénerský kurz do Prahy, ktorého sa zúčastnili aj vtedajší
poprední atléti, ako napr. Dana
Zátopková.
Ktoré boli najvýznamnejšie obdobia Vášho 35 ročného pôsobenia na Gymnáziu v Senci?
Obdobie prvých štyroch rokov.
Úsilie vynaložené pre založenie gymnázia a rozbiehanie života v ňom sprevádzalo veľké
zanietenie profesorov a žiakov.
Po vyučovaní sme neváhali venovať voľné chvíle budovaniu
športoviska, športovým aktivitám, kultúrnej a brigádnickej činnosti, ktoré stmeľovali
kolektív triedy aj celej školy.

Po výmene riaditeľa nastal
zvrat v orientácii na kolektívne
športy, konkrétne na dievčenskú hádzanú, čím bola moja
činnosť v atletike utlmená.
V roku 1983 som bol nútený
odísť do dôchodku. Síce som
už bol v dôchodkovom veku,
ale odchod zo školy som pociťoval ako určitú krivdu, pretože som bol v dobrej fyzickej
i psychickej kondícii. Napokon
som útechu našiel v intenzívnej
práci v záhrade, kde som trávil
takmer všetok voľný čas.
Čomu sa venujete dnes?
V dôsledku ťažkej artrózy kolien som odkázaný už len
na pasívne sledovanie politického diania okolo nás v televízii i v tlači. Okrem toho si rád
prečítam dobrú knihu najmä
z obdobia II. sv. vojny, ktorej
som bol súčasťou. S manželkou
sa tešíme z dvoch vydarených
synov, ktorí nám pomáhajú,
ale najviac pookrejeme z návštev našich piatich vnúčat. VCs

Prví profesori Gymnázia v Senci: O. Margitfalvi,
F. Majtán (riaditeľ), V. Kotulan.
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Okresná konferencia strany Most-Híd
V centrále strany Most-Híd sa
konala konferencia Seneckej okresnej organizácie, za
účasti členov predsedníctva
strany, Lucie Žitňanskej, Zsolta Simona a krajskej predsedníčky Alžbety Ožvaldovej.
Okresný predseda Zoltán Kovács informoval o činnosti organizácie. Vyzdvihol úspešné
voľby do VÚC. Spoluprácou
pravicových strán sa dosiahlo, že všetci kandidáti koalície
boli zvolení. Vzniklo tak silné
zastúpenie miestnych poslancov vo VÚC, čo je zárukou dokončenia takých významných
projektov pre náš región, ako
je dobudovanie diaľničného
pripájača Blatné. Predseda
sa poďakoval členom, ktorí
sa podieľali na organizácii a
úspešnom priebehu akcií, ako
napr. Dni Alberta Szenci Molnára, varenie guláša, akcie pre
dôchodcov a pre deti na MDD
a mnoho ďalších. Tieto podujatia zabezpečili naši členovia
personálne a finančne, napríklad bezplatným poskytnutím
turistického vláčika na akcie
pre deti a dôchodcov. Alžbeta
Ožvaldová vyjadrila presvedčenie, že opätovnou spoluprácou pravicových strán bude
možné aj v komunálnych voľbách dosiahnuť podobné, veľ-

A Most-Híd járási konferenciája

mi dobré výsledky ako vo voľbách do VÚC. Zoltán Kovács
v záverečnom vystúpení informoval o rozhodnutí okresného
predsedníctva ohľadne volieb
do miestnych samospráv.
Miestne kluby strany vyberú
vhodných kandidátov do vo-

A Most-Híd Szenci Járási
Szervezetének konferenciája
a pártközpontban zajlott az
országos elnökség tagjainak,
Lucie Žitňanská és Simon
Zsolt, valamint a megyei elnök
Ožvald Erzsébet részvételével.
Kovács Zoltán járási elnök be-

lieb a budú rokovať o možných
koalíciách. Zároveň oznámil,
že na základe odporúčania
mestského klubu strany v
Senci, okresné predsedníctvo
schválilo, že v Senci podporí
na funkciu primátora nezávislého kandidáta, terajšieho primátora Karola Kvála.
Zoltán Kovács

számolt a járási szervezet tevékenységéről. Kiemelte a megyei választásokon elért sikert.
A jobboldali pártok együttműködése tette lehetővé, hogy a
koalíció összes jelöltje bejutott
a képviselőtestületbe, létrehozva egy erős képviseletet,
amely biztosítja olyan fontos
projektek
megvalósítását,

mint például a tervezett Blatné-i autópálya kijárat. Az elnök megköszönte azon tagok
munkáját, akik részt vettek az
elmúlt időszak programjainak
- például a Szenczi Molnár
Albert Napok, gulyásfőző verseny, gyermeknapi és nyugdíjas rendezvények valamint sok
más esemény - szervezésében
és lebonyolításában. Tagjaink
munkájukkal és anyagi hozzájárulással is, például a városi
turistavonat ingyenes kölcsönzésével támogatták e rendezvények létrejöttét. Ožvald Erzsébet kifejezte meggyőződését, hogy a jobboldali pártok
újbóli összefogása a helyhatósági választásokon is sikert
hozhat. Kovács Zoltán záróbeszédében ismertette a járási
elnökség döntését, miszerint
a helyi szervezetek választják
ki a helyhatósági választások
jelöltjeit és önállóan tárgyalnak
a helyi koalíciók kialakításáról.
Végül bejelentette, hogy a párt
szenci klubjának ajánlása alapján a járási elnökség határozatban fogadta el, hogy Szencen
a jelenlegi polgármestert, Karol Kvált támogatja, mint független polgármester-jelöltet az
elkövetkezendő helyhatósági
választásokon.
Kovács Zoltán

Divadelný tábor Klubu Kincskereső

Kincskeresők színjátszó tábora

Druhého ročníka divadelného
tábora Kincskereső, detského
a mládežníckeho klubu seneckej základnej organizácie Csemadoku sa zúčastnilo takmer
štyridsať žiakov a žiačok prvého
stupňa. Cez prvý prázdninový týždeň sa deťom venovala
známa a populárna manželská
dvojica divadelných umelcov
Tamás Gál a Szilvia Kiss, zakladatelia Divadla Csavar. Rozprávka o tancujúcom (zlatosrstom) baránkovi bola hlavným
motívom ľudovej scénickej hry,
ktorú sme spolu zinscenovali.
Deti boli hercami, ale nazreli aj
do zákulisia réžie a dramaturgie. Pre spestrenie sme mali
inscenačné hry, improvizácie,
ale nechýbal ani futbal, čomu

Másodízben szervezte meg a
Csemadok Kincskereső Gyermek- és Ifjúsági Klubja a Sz.
M. A. Alapiskolával karöltve a
színjátszó tábort a nyári szünidő
első hetében. Közel 40 alsótagozatos kisdiákkal foglalkozott Gál
Tamás és Kiss Szilvia a Csavar
Színház népszerű színészházaspárja. A táncos (aranyszőrű)
bárány című mese volt a foglalkozások fő témája. Ebből állítottunk össze egy népi játékot.
Minden gyermek szerepelhetett
és belekóstolhattak a rendezés,
a dramaturgia műhelytitkaiba is.
Sok játék, rögtönzés -„beugró “
és egyéb társasjáték színesítette a programot, nem beszélve
az izgalmas focimeccsekről,
melyekből a lányok sem marad-

sa nevyhýbali ani dievčatá.
Pedagogičky školského klubu
Enikő Molnár, Katalin Kögler
a Mónika Herics Hideghéty
zamestnali deti ručnými prácami, kreslením, maľovaním a
maľovaním na tvár. Lili Vojtek
a Emese Pongrácz vypomáhali
pri scénických hrách aj ako rozprávači a Lili aj hrou na píšťale.
Kuchárky prispievali k úspechu
dobrým jedlom. Nechýbali obľúbené špagety, ani palacinky.
Piaty deň, pre radosť rodičov
a starých rodičov, vystúpili deti
na pódium divadelnej sály školy
s hotovou inscenáciou. Skrátka v divadelnom tábore neboli
žiadne „prestoje“ a už vôbec nie
znudené deti.
Margit Polák

tak ki. A napközis pedagógusok,
Molnár Enikő, Kögler Katalin és
Herics Hideghéty Mónika kézimunkákkal, arcfestéssel, rajzolással, festéssel, foglalkoztatták
a gyerekeket. A két nagylány,
Vojtek Lili és Pongrácz Emese
a színpadi játékoknál segítettek,
narrátorokként is szerepeltek,
Lili furulyán játszott. A táborozás
ötödik napján a gyerekek kész
produkcióval állhattak az iskola
színháztermének színpadára,
szüleik és nagyszüleik örömére.
A táborozókat étellel is jól tartották. Nem hiányoztak a kedvencek, a spagetti és a palacsinta
sem. Elmondhatjuk, hogy a színjátszó táborban nem volt „üresjárat“ és unatkozó gyermek.
Polák Margit
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Senčania sa vybrali do Kőszegu
Krátko po podpise zmluvy
o partnerstve sa Senčania, v réžii SMK, vybrali do Kőszegu.
Prijalo nás vedenie mesta na
čele s primátorom László Huberom. Po nákupoch sme prešli Staré mesto a okolie hradu
s László Tóthom, vedúcim odboru Mestského úradu Kőszegu. Na prehliadke vnútorného
hradu a hradného múzea sme
počúvali výklad riaditeľa Mestského múzea. Potom sme sa
rozdelili do troch skupín a prešli
sme Lekárenské múzeum, Remeselnícke múzeum a mestskú vežu, odkiaľ
sa nám naskytol
výhľad na mesto.
Veľkorysý partner
nášho mesta nás
pozval na obed,
po ktorom sme
si s mestským
poslancom Szilárdom Váradym
pozreli
jednu
z najkrajších budov mesta, kostol
Srdca Ježišovho,
kde sme počúvali
organovú hudbu.

(Na kostolnom organe zahral
Gábor Agárdy – pozn. red.)
Z kostola sme prešli na Hlavné
námestie a presunuli sa do Vinárstva rodiny Tóthovcov, kde
sme ochutnávali vína s odborným výkladom someliera. Vína
sme zajedali dobrotami zo studenej misy. Trochu sme si aj zaexperimentovali a spolu s odborníkom na vinárstvo sme navrhli zloženie nového couvée.
Vedeniu mesta Kőszeg patrí
vďaka za príležitosť bližšie spoznať naše partnerské mesto.
Gábor Agárdy

Az igazak egyikéről
Burián Lászlóról
Testvérünk, földink, nemzetünk fia,
Ha te szólsz bárhol, szívünk betölti!
Az égből leszállt földi szent ima,
Követő példa, sok-sok örökli.
Igéd isteni, lelkünknek szóló,
Magyarok nyelvén szívtől a szívig.
Sötétben csillog a reményt hozó,
Te hűség papja egész a sírig!
Én, arra kérlek, légy te ezerré,
Szerető szíved dobogjon sokban,
A példád nyomán hadd váljon tetté
Minden jó, hő vágy teljessé sorban.
Kell ám az ember, ki, így mert élni,
Gondok és terhek nehéz idején,
Nemzete hitét mindig megérti,
Mert küldetését szívén viselé.
Drága hű papunk, köszönünk mindent,
Mit értünk tettél, magyarért szerte,
Szolgáltad néped meg az Úristent,
S Albert, Jenő, Jóska is tette!
Hisz áldott szíved hű lángja lobog,
Szítsd, lobbantsd lángra magyarok szívét,
Érezze szívünk, csak azért dobog,
Megvallja már mind hitét, nemzetét!
Katona Roland
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A szenciek kirándultak Kőszegre
A testvérvárosi szerződés aláírása után a szenciek az MKP
szervezésében kirándultak Kőszegre. A város vezetése fogadott minket, élén Huber László
polgármesterrel.  A bevásárlás
után Tóth Lászlóval, a városi hivatal főosztályvezetőjével jártuk
be az Óvárost és kívülről a várat.
A vármúzeumot és a belső várat
már a városi múzeum igazgatója mutatta be. Végül három
csoportban megtekintettük a
patikamúzeumot, a kézművesek
múzeumát és a város tornyát,
ahonnan pazar kilátás nyílt a

Súťaž vo varení guláša
v Halászi

Seneckí gulášmajstri sa zúčastnili 16. augusta medzinárodnej súťaže vo varení
guláša, rýb a diviny na pozvanie Tamása
Majthényiho, starostu spriatelenej maďarskej obce Halászi. Slovensko reprezentovalo
aj družstvo obce Tomášov, ktorý už dlhé
roky udržuje priateľstvo s Halászi. Senecké
družstvo súťažilo s dvoma kotlami: v jednom sa varil paprčkový perkelt a v druhom
kolienkovo-držkový guláš. Tím šéfkuchára
Feriho Suslu obsadil druhé aj tretie miesto.
Gratulujeme!
Gábor Agárdy

városra. Vendéglátóink ebédre
invitáltak minket, majd Várady
Szilárd városi képviselő kalauzolásával megtekintettük Kőszeg egyik legszebb épületét a
Jézus Szíve templomot, ahol orgonamuzsikát is hallgattunk. (A
templom orgonáját Agárdy Gábor szólaltatta meg. – szerk.) A
templomból a főtéren át sétálva,
egy kis pihenőt is beiktatva, jutottunk el a Tóth-pincészet kerthelységébe, ahol borkóstolás
közben finom „disznóságokat“
vacsoráztunk. Az öt fajta borhoz
magyarázó szöveget is kaptunk,
majd egy kicsit kísérleteztünk is – megpróbáltunk egy cuvée-t ös�szeállítani. A többségi
vélemény szerint jó volt
a borok mintaválasztása. Fél kilenc körül
elbúcsúztunk kedves
vendéglátóinktól és hazaindultunk. Köszönet
illeti Kőszeg városát és
vezetését, hogy lehetővé tették számunkra közelebbről is megismerni testvérvárosunkat!                                                                                                                              
                  Agárdy Gábor

Gulyásfőző verseny
Halásziban

Halászi polgármesterének, Majthényi Tamásnak a meghívására Szenc város „gulyáságyús csapata“ részt vett a gulyás-, hal- és
vadfőző nemzetközi versenyen, augusztus
16-án. Szlovákiát Fél község csapata is
képviselte. A féliek már többéves testvérközségi kapcsolatokat ápolnak Halászival.
A szenci csapat két katlannal versenyzett:
az egyikben körömpörköltet, a másikban
csülkös pacalt főztek. Susla Feri csapata elhozta a verseny második és harmadik díját!
Gratulálunk!
Agárdy Gábor
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ŠK SENEC - mládež bola na sústredení a začína súťažiť
Začiatkom augusta sa rozbehli súťaže
dorastencov a žiakov. Vďaka koncepčnej
práci s mládežou za podpory predstaviteľov mesta sa podarilo odchádzajúcemu
klubu ŠK SFM Senec zanechať novovytvorenému klubu ŠK Senec najvyššie
možné slovenské súťaže - od starších
dorastencov počnúc po mladších žiakov.
ŠK Senec čaká neľahká úloha - udržať tieto súťaže pre ďaľšie generácie a potvrdiť
postavenie medzi Top 15 najlepších klubov na Slovensku.
Vstup do súťaží, okrem starších žiakov
U15 a U12, ktorí vyhrali svoje úvodné
kolá, ostatným družstvám veľmi nevyšiel.

No je len začiatok súťaže.
Spomedzi najmladších hráčov ŠK Senec
stihli tri mužstvá - U11, U10B a U9 absolvovať týždenné ,,vysokohorské“ sústredenie v tatranskom mestečku Bobrovec
s trénerom patrikom Pomichalom. V skoro domácom prostredí mohli chlapci počas celého týždňa rozvíjať svoje umenie
v dvojfázových tréningoch. Veľké poďakovanie patrí realizačným teamom týchto
mužstiev za starostlivosť, s akou sa postarali o chlapcov.
Dušan Badinský
Foto: Martina Reisenbuchlerová

Začína
Futbalová
miniliga
Senca
V sobotu 6. septembra začína
už 4. ročník Futbalovej miniligy
Senca. Do súťaže je prihlásených
historicky najviac - 14 družstiev.
Všetci sta vítaní na miniihrisku ZŠ
Mlynskej. Viac na www.fms.sk

KOBA kraľovala Majstrovstvám Slovenska v plážovom futbale v Senci
Na plážovom ihrisku na južnej strane
Slnečných jazier sa odohrávajú čoraz prestížnejšie športové udalosti. Na
tohtoročných Majstrovstvách Slovenska
v plážovom futbale cez víkend 5. a 6. júla
sa zúčastnilo 12 mužstiev, ktoré odohrali
spolu 38 zápasov.
Mužstvá hrali vo dvoch skupinách
po 6 družstiev systémom každý s každým.
V repríze minuloročného finále vrátili
KOBA SENEC prehru Artfulu BSC Bratislava v pomere 7:5.
Viac informácií a fotografií nájdete
na www.fms.sk.
Zdroj: FMS
Foto: www.fotografky.com
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International Basket
Cup Senec 2014

Na dvore synagógy bola letná škola archeológie
Počas tohoročných letných prázdnin
boli urobené prvé významné kroky smerom k revitalizácii nádvoria a obnovy synagógy. Pred začatím terénnych úprav
a stavebných prác zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj dva dvojtýždňové workshopy, čiže letné školy
zamerané na preskúmanie budovy
na dvore synagógy, ktorá slúžila ako
ubytovanie pre rabína. Súčasťou budovy bol aj mikve, rituálny kúpeľ žien
židovskej náboženskej obce a nachádzala sa tu aj pec na výrobu macesu,
chleba z nekvaseného cesta. Študenti
Letnej školy archeológie, tak sa volal
prvý workshop, sa zamerali na archeologický prieskum dvora za synagógou, kde odkryli pec na maces a mikve.
Úlohou účastníkov druhého turnusu,
pod názvom Letná škola tradičných
spôsobov murovania, bolo rozobrať
a premiestniť pec na maces počas prvej

polovice augusta. Osem študentov klasickej archeológie rozoberali a skladali
pec pod odborným dozorom lektorov
Michala Hrčku a Pavla Fabiána. Pec
postavili na prenosnom betónovom
podklade, pomocou ktorého ju bude
možné umiestniť na určené miesto
v rámci nového dispozičného riešenia
nádvoria. Michal Hrčka nevylúčil, že
po začatí stavebných prác sa nájdu
v hlbších vrstvách aj ďalšie zaujímavé
nálezy. Na letné školy dostal Bratislavský samosprávny kraj grant vo výške
9000 eur od Ministerstva kultúry SR.
Celková obnova seneckej synagógy
bude stáť 618 000 eur, čo Bratislavská
župa plánuje pokryť dotáciou z eurofondov. Letná aktivita organizovaná BSK
opäť upriamila pozornosť na seneckú
synagógu, ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou a už vyše polstoročie čaká
na obnovu. Text a foto: VCs

RG65.sk Sunny Lakes Shipyards
vás pozývajú na

Jesenný Senecký Maják 2014
20. a 21. septembra sa stretnú kapitáni lodí na
Slnečných jazerách JUH
za účelom zmerania si síl
na vlnách seneckých vôd.
Závody kategórií lodí maketových triedy NSS a
závodných plachetníc triedy RG65 sa budú konať
počas celého víkendu.
Na vode aj na suchu sa Vám na obdiv vystavia
lode rôznych tvarov a veľkostí. Preto neváhajte a
príďte sa pozrieť

Váš realizačný tím

13. – 14. septembra 2014 sa v areáli Slnečných jazier Juh (TP HOTEL DRUŽBA)
bude konať už III. ročník – letná edícia
medzinárodného basketbalového turnaja
v štyroch mládežníckych kategóriách.
Očakávame účasť 6 tímov v každej kategórii, celkovo 24 družstiev zo Slovenska, Česka, Maďarska, Srbska a Macedónska. O organizáciu IBC Senec 2014
sa postará Gabbo Senec, MBK Karlovka
Bratislava a Basketland n.f. v spolupráci
s mestom Senec, SCR Senec, TP Hotel
Družba a VŠEMvs, pod záštitou Slovenskej basketbalovej asociácie. Okrem
samotných zápasov budú pre hráčov
pripravené sprievodné akcie, ako individuálne súťaže, regenerácia v hotelovom
bazéne a pre tých najlepších aj vstup
na tobogány v seneckom Aquaparku.
„Medzinárodný turnaj IBC Senec začína
mať svoju tradíciu a svoju značku. Pozitívne ohlasy z minulých ročníkov nás
zaväzujú pripraviť turnaj na vysokej športovej i spoločenskej úrovni. Účasť nám
k dnešnému dňu potvrdili MBK Victoria
Žilina, MBK Svit, BK Klokani Komárno,
KK Sloga Kraljevo (SRB), Vardar Skopje
(MKD) a každým dňom nám pribúdajú
ďalšie oficiálne prihlášky. Chceme zvyšovať športovú úroveň podujatia a z tohto
dôvodu sme limitovali počet prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách na 6 tímov a do bojov budú v tomto
letnom prípravnom období zasahovať
len tí najlepší. Verím, že sa nám opäť podarí pripraviť výborny turnaj a všetkým
účastníkom IBC Senec 2014 splníme
ich očakávania.“ Gabriela Rebrošová

ČAS NA ZMENU!
Stačí len 2x20 minút týždenne pre
dosiahnutie viditeľných výsledkov už
v priebehu niekoľkých týždňov!
- efektívne budovanie svalstva
- tvarovanie postavy
- spaľovanie tuku
- redukcia celulitídy
- liečba bolesti chrbta a krížov
- zvyšovanie výkonnosti a kondície
1 Speedfitness tréning = 150 násobok klasického 90 min. cvičenia
v posilňovni
Viac info na:
www.fbspeedfitness.sk
Tel.kontakt: 0905 593 966
e-mail:
forbody.senec@gmail.com
Pezinská 51, Senec
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Prvýkrát....

Keď počujú volejbaloví znalci slová „volejbal“
a „Senec“, znie to ako verný manžel a manželka vo
vzťahu. Keď sa povie „beachvolejbal“ a „Senecké
jazerá“, je to ideálny pár!
Sme radi, že Senčania zorganizovali pre najlepších
slovenských beachvolejbalistov turnaj pod názvom „Senecký beachvolejcup“, ktorý bol súčasťou
majstrovstiev
Slovenska najvyššej série „A“.
Na juhu Slnečných jazier
v areáli nového plážového
ihriska Piccardu rodičia,
deti, členovia VK Tajovského Senec a dvaja nadšenci zo Slovenskej volejbalovej feredácie pripravili
príjemné predstavenie pre
oči aj dušu.
Je niečo krajšie ako krásne slnečné počasie, voda,
piesok, lopty, krásne vyšportované telá a chytľavá hudba pohromade?
Je to ideálna dovolenka

pre väčšinu ľudí na tejto
planéte!
My cestovať tisíce kilometrov nemusíme. Máme
to v Senci. Niektorí museli prejsť v šľapkách iba
cez cestu a boli v strede
diania. Niektorí dokonca
získali ceny z tomboly. Víťazka bude letieť balónom
a pozrie sa na svoje bydlisko z výšky niekoľkých
stovák metrov.
Prvýkrát sme mali Majstrovstvá SR v beachvolejbale v Senci. Prvýkrát sme
mali Majstrovstvá SR bez
nášho najúspešnejšieho
ženského páru. V budúcom roku sa posnažíme,
aby pri Seneckom mori
boli aj Natália s Dominikou.
Prvýkrát, keď niečo robíme, sme amatéri. Neskôr
sa z nás môžu stať profesionáli. Budúci rok beachvolejbal pri Seneckom mori
bude lepší ako tento rok.
Prvýkrát som zažil takú

veľkú ochotu zo strany
ľudí, ktorí vo voľnom čase
bez nároku na odmenu
pomohli.
Prvýkrát ich bolo také
množstvo. Ďakujem pánovi Gubánimu, Gábrišovi, Podolskému, pani
Galbavej, manželom Kováčovcom, Jitke Hladkej
a jej rodinke, Janke Némethovej, Palovi Trubačovi, Andrejovi Bartalošovi
a Mirke, Janke Kulichovej
a jej rodinke, dievčatám
a chlapcom z nášho volejbalového klubu Terezke,
Veronike, Sáre, Karolínam,
Vivien, Sáre, Ninke, Rebeke, Pavle, Natálii, Jankovi,
Ondrejovi, Michalovi, aj
chlapcom, ktorí sa k nám
pridali a po mene som ich
nestačil spoznať..
Podporili nás: SCR Senec,
AvitaInternational, Remax
SC, Autoprofit Galanta,
bufet Troya, reštaurácia
Panda, Dušan Milo, Oriflame, Bittnertravel, Balancefive s.r.o.
Odkaz pre Slovenskú federáciu: Miška Cibulová,
Miro Andrassy, ďakujeme
za príležitosť, ktorú ste
nám dali a pomoc. Budúce leto sa pri „Seneckom mori“ vidíme znovu.
PRVÝKRÁT sa budeme
snažiť byť profesionálmi.
Vladimír Trnka
predseda VK Tajovského
Senec

IV. ročník
Seneckého behu
okolo Slnečných jazier
REGISTRÁCIA je už
SPUSTENÁ

A je to tu! O necelý mesiac (v sobotu
27.9.2014) sa uskutoční už IV. ročník
Seneckého behu okolo Slnečných jazier. Preto Vás všetkých srdečne pozývame a dávame do pozornosti registráciu na stránke www.prihlasky.vos-tpk.
sk.
Tento rok prvýkrát zavádzame symbolické štartovné pre osoby staršie ako 18
rokov a to sumu 3 eurá, ktorá bude použitá na charitatívne účely (minulý rok
bol štartovné dobrovoľné).
Všetky informácie o behu budú zverejňované na Facebookovej stránke www.
facebook.com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier
V prípade, že by ste mali záujem pomáhať pri organizácii, prípadne sa podieľať
na podujatí ako partner - sponzor, dajte
nám prosím vedieť na mail juraj.gubani@gmail.com alebo bondorovaa@senec.sk. ĎAKUJEME!

V plážovej hádzanej na Slnečných jazerách dominovali domáce tímy
5. ročník medzinárodného turnaja SENEC BEACH
HADBALL sa konal 27.-29. júna na Slnečných jazerách –
juh. Podujatie bolo súčasťou European Beach Handball
Tour. Organizátori z Piccardu Senec sa tešili na účastníkov medzinárodného podujatia plážovej hádzanej, ktorí
prichádzali do Senca v piatok 27. júna, aby si zmerali sily
na plážovom ihrisku. Z iniciatívy Futbalovej miniligy Senca
bolo ihrisko pred súťažou doplnené tribúnou. Víťazkami
turnaja SENEC BEACH HANDBALL 2014 sa stalo domáce
družstvo - KANONIERKY. Medzi mužmi sa víťazstvu tešilo
družstvo CELÉ ZLE!
Titul Najlepšia hráčka získala Kristína Kupkovičová (Kanonierky) a Najlepšia brankárka Zuzana Zelenáková (Trogárky). Najlepším hráčom sa stal Martin Slaninka (Celé zle!)
Najlepším brankárom Patrik Beleš (Langoše).
Zdroj: http://www.beachhandball.sk www.facebook.com/
KomisiaSportuSenec

