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Mestské noviny
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Po prázdninách idú deti a mládež opäť do školy.
Nevieme, aký bude školský rok 2021/2022. Ale držíme si palce.

Počas leta navštívili mesto aj
misionári z Azerbajdžanu a
Tanzánie. Čomu sa tam venujú?

(str. 16)

Martin Lettrich je autorom
sochy Ježiša Krista na stretnutí
s pápežom Františkom v Šaštíne.

Rozhovor s olympioničkou
Barborou Mokošovou, ktorá
má korene v Senci.

(str. 17)

(str. 18-19)

Ľalie skrášlili
počas leta mesto

Výsadba kvetov na Bratislavskej ulici skrášlila mesto počas leta. Záhonu dominovali ľalie. Foto: VCs

Mechanizovaný spôsob sadenia cibuľovín
priamo do trávnika, ktorý použili napríklad aj v hlavnom meste, tento rok otestoval aj útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec.
Do časti trávnika na Bratislavskej ulici
a tiež k jednej z brán Slnečných jazier boli
týmto spôsobom vysadené ľalie a doplnené
lúčnym porastom.
Krásne farebné záhony si všimol hádam každý, kto šiel okolo pešo, na bicykli
či autom. Kvety sa nepoddali ani veľkým
horúčavám.
Ľalie na týchto miestach nás budú tešiť
aj zopár nasledujúcich rokov. Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta Senec
sa o ne bude starať, aby boli rovnako krásne aj naďalej.
Mesto do budúceho roka uvažuje o ďalších miestach, kde by bolo možné vytvoriť takéto záhony cibuľovín. Ak máte nápad, na ktorý mestský pozemok by sa takýto záhon dal vysadiť, napíšte nám
na sencan@senec.sk.
MO

Pozvánka
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
14. septembra 2021 o 9:00 v MsKS v Senci
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú
na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať
na www.zastupitelstvo.sk
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci. Foto: MO
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Modernizácia a rekonštrukčné
práce na čistiarni odpadových
vôd v Senci napredujú
Mesto Senec realizuje od decembra 2020
strategický projekt „Čistenie odpadových
vôd v meste Senec - Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV mesta Senec“,
na ktorý získalo dotáciu z Environmentálneho fondu.
Po začatí prác a príprave na betónovanie
základovej dosky aktivačnej nádrže skomplikovala práce vysoká hladina podzemných vôd, ktorá znemožnila pokračovať
vo výstavbe naprojektovaným spôsobom.
Mesto Senec vynaložilo enormné úsilie
v tejto náročnej situácii a po siedmich mesiacoch sa podarilo schváliť zmeny zakladania stavby na Environmentálnom fonde. 22. júla 2021 bol podpísaný Dodatok
č. 1 k dotačnej zmluve, ktorý nestojí mesto
ani euro navyše. Realizácia projektu sa
predlžuje do 30. júna 2022 a kontrolné dni
sa na stavbe za účasti referentov Mestského úradu a stavebného dozoru konajú každý týždeň. V súčasnosti sa intenzívne pracuje na betónovaní stien aktivačnej nádrže
a na rekonštrukčných prácach na jestvujúcich objektoch ČOV.

Najdôležitejšími prínosmi tohto strategického projektu Mesta Senec po jeho zrealizovaní bude modernizácia zastaralých
objektov a zariadení ČOV, zabezpečí sa čistenie odpadových vôd, aby spĺňali limitné hodnoty vypúšťania (čím sa vyhneme
plateniu prípadných pokút, ktoré by mali

Leto v seneckých
školách
Deti a žiaci škôl a školských zariadení si
dva mesiace letných prázdnin užívali voľný čas, život škôl sa však úplne nezastavil.
Ako to každý rok býva, tento čas bol využitý na údržbu, opravy a revitalizáciu vnútorných a vonkajších priestorov.

• V ZUŠ sa od júla opravovali poškodené
dažďové zvody a zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia tanečnej sály. Položila sa nová drevená podlaha, sála je vymaľovaná a pribudli na mieru vstavané
celozrkadlové skrine. V časti nad výtvarným ateliérom sa opravila časť strechy.

• V materskej škole s vyučovacím jazykom
maďarským sme sa počas leta pustili
do rozšírenia existujúcej výdajne stravy
na prízemí, ktorá sa zväčšila, vynovila
a vymaľovala. Pribudlo nové osvetlenie.
V ďalšej časti materskej škôlky prebiehali maliarske práce tak, aby k prvému septembru boli priestory pripravené.
• Pre materskú školu na Košickej ulici bol
zakúpený nový, výkonnejší a energeticky menej náročný konvektomat.
• V Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským sme vymenili vstupnú bránu a inštalovali prístupový systém. Začali sme s opravou schodiska pred hlavným
vchodom a vymaľovali niektoré vnútorné priestory. Pre školskú kuchyňu bol zakúpený nový, výkonnejší konvektomat.
• V materskej škole na Kysuckej ulici sa

www.sencan.sk

veľký vplyv na ďalšie fungovanie a rozvoj
mesta). Dobudovanie ČOV tiež prispeje sa
k zvýšeniu ochrany povrchových a podzemných vôd v celej oblasti, najmä v povodí Malého Dunaja a Čiernej vody. Nezanedbateľným prínosom je aj zvýšenie kapacity ČOV na 40.690 ekvivalentných obyvateľov, čo je však pre fungovanie nášho mesta
nevyhnutné už aj v súčasnosti najmä počas letných mesiacov, keď v meste veľmi
narastá počet ubytovaných rekreantov.
Angelika Matlohová, útvar projektového riadenia

v auguste začali práce na vonkajšom
areáli. Sfunkčnenie studne, inštalácia
závlahového systému, pokládka trávnika a výsadba rastlín. Postupne bude podľa pripravenej vizualizácie revitalizovaný celý areál materskej škôlky.
• V Základnej škole J.G. Tajovského sa
opravovali vodovodné potrubia a začala
sa výmena stupačiek, čo však pre náročnosť bude prebiehať etapovo tak, aby nebola ohrozená prevádzka školy.
• V základnej škole na Kysuckej ulici prebiehala údržba sociálnych zariadení a osvetlenia. Pripravovali sa triedy aj pre druhý stupeň, ktorý na tejto
škole bude v školskom roku 2021/2022
po prvýkrát.
• V základnej škole na Mlynskej ulici počas leta začala oprava strešného systému, ktorú na základe uznanej reklamácie realizovala zhotoviteľská firma.
Na každej materskej a základnej škole prebiehali intenzívne prípravy, aby bolo možné v súlade s odporúčaniami ministerstva
školstva začať školský rok v relatívne normálnom režime pre všetky kategórie detí
a žiakov.
Mária Chorváthová, útvar školstva a športu

www.sencan.sk
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Z činnosti Mestskej polície

PROGRAM
PROGRAM– –MESTO
MESTOSENEC
SENEC
• 16.9.2021
(štvrtok)
16.9.2021
/ŠTVRTOK
/

PREVENCIA
PARKOVANIE
BICYKLOV
V CENTRE
PREVENCIA ––PARKOVANIE
BICYKLOV
V CENTRE
MESTA
Súčinnosť štátnej a mestskej polície spolu so žiakmi MŠ/ZŠ
Súčinnosť štátnej a mestskej polície spolu so žiakmi MŠ/ZŠ
NOČNÁ CYKLOJAZDA – „POSITIVE MASS 02“
• 17.9.2021 (piatok)
17.9.2021
/PIATOK/
NOČNÁ
– „POSITIVE MASS 02“
19:00 pred
MsKS na Námestí 1.
májaCYKLOJAZDA
– začiatok akcie
CYKLOJAZDA
NA
MOHYLU
(Ivanka pri Dunaji)
• 18.9.2021 (sobota)
20:00 hod. pred MsKS na Námestí 1. mája – zahájenie akcie
Ladislav Stolárik - predseda Klubu slovenských turistov – Senec
18.9.2021
/SOBOTA/
CYKLOJAZDA
NA MOHYLU /Ivanka pri Dunaji/
• 19.9.2021
(nedeľa)
VOĽNÝ
CYKLODEŇ
Deň pre rodiny – „Kde chceme,
tam bicyklujeme
/ športujeme“
p. Stolárik
- predseda Klubu
slovenských turistov – Senec
• 20.9.2021 (pondelok)
ZA PAMIATKAMI SENCA NA BICYKLI
19.9.2021 /NEDEĽA/
VOĽNÝ CYKLODEŇ
Gábor Strešňák – s riaditeľom Múzea na bicykli po pamiatkach mesta, štart
Deň prebráne
rodiny –Slnečných
„Kde chceme,jazier
tam bicyklujeme/športujeme“
záujemcov z parkoviska pri južnej
(oproti zbernému
dvoru)
o
17:30
20.9.2021 /PONDELOK/
ZA PAMIATKAMI SENCA NA BICYKLI
• 21.9.2021 (utorok)
CYKLORAŇAJKY + PREVENCIA
p. Strešňák
riaditeľom Múzea na bicykli po pamiatkach
7:30 – 9:00 – Raňajky pre cyklistov
pred– sMsÚ
mesta, štart záujemcov z parkoviska pri južnej bráne
• 21.9.2021 (utorok)
PREVENCIA
– REŠPEKT 1,5 METRA
Slnečných jazier (oproti Zbernému dvoru) o 17:30 hod.
Súčinnosť štátnej a mestskej polície spolu so žiakmi MŠ/ZŠ
• 22.9.2021
(streda)
DEŇ
BEZ ÁUT+ PREVENCIA
21.9.2021
/UTOROK/
CYKLORAŇAJKY
7:30 hod. – 9:00 hod. – Raňajky pre cyklistov pred MsÚ

PREVENCIA – REŠPEKT 1,5 METRA
Senčania majú radi
nočné cyklojazdy

Súčinnosť štátnej a mestskej polície spolu so žiakmi MŠ/ZŠ

Počas prázdnin sa uskutočnili 2 nočné cyklistov. Posledná tohtoročná cyklo22.9.2021 /STREDA/
CYKLOBUSOM do JELKY / ŠAMORÍNA
cyklojazdy. 23. júla prišlo rekordných jazda sa bude konať 17. septembra po354 cyklistov. Senec sa tak po Bratisla- čas Európskeho týždňa mobility. Predve dostal na 2. priečku v počte účast- pokladaný štart bude o 19:00 pred kulníkov na takomto podujatí. 20. augus- túrnym domom na Námestí 1. mája.
ta bol rekord prekonaný, prišlo 408 MO

• Telefonický oznam, že na Slnečných jazerách
juh pri bungalovoch človeka napadol muž
a zobral mu dioptrické okuliare v hodnote
120 €. Hliadka MsP podľa popisu osobu zadržala a pre podozrenie z trestnej činnosti odovzdala príslušníkom OO PZ Senec. Išlo o S. V.
zo Senca.
• Telefonický oznam, že na ulici Mila Urbana
sa na zemi nachádza cyklista, nekomunikuje a má poranenú hlavu. Hliadka zistila, že
muž má tržnú ranu nad okom a na temene
rozbitú hlavu a sťažuje sa na bolesti tela. Privolaná RZP ho prieviezla do nemocnice. Bicykel hliadka previezla do dočasnej úschovy
na útvar MsP Senec.
• Na Mierovom námestí boli kontrolované osoby P. F. z Boldogu, D. Š. zo Senca a M. J. zo Šale,
toho času bezdomovec v Senci. Počas kontroly M. J. začal hliadke vulgárne nadávať a vyhrážal sa, že hliadku pozabíja. Bol vyzvaný,
aby upustil od protiprávneho konania, načo
nereagoval, naďalej sa vyhrážal fyzickou ujmou a zabitím, pričom na hliadku zaútočil.
Proti menovanému boli použité donucovacie prostriedky, ale stále kládol aktívny odpor
a vyhrážal sa zabitím rodinných príslušníkov
hliadky. M. J. bol odovzdaný na OO PZ Senec.
• Telefonický oznam, že pred podnikom Amigos sa pravdepodobne strieľa z plynovej pištole a neznámy agresívny muž rozbíja všetko
v okolí. Vyslané hliadky zistili, že J. Z. z Horných Orešan a S. U. z ČR rozbili basebalovou
palicou vchodové dvere na discobare a chystali sa so zbraňou zaútočiť na skupinu ľudí.
Vzhľadom na to, že hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, hliadka MsP použila donucovacie prostriedky ako slzotvorný plyn a hrozbu
zbraňou. Osoby si prevzala PMJ Bratislava.
• Žiadosť OO PZ SR, že na ubytovni Emtes je
v izbe podrezaný muž. Hliadka MsP po príchode na miesto našla muža na posteli, ktorý
krvácal z ľavej ruky na zápästí a dlani. Hliadka mu poskytla prvú pomoc a krvácanie zastavila. Na miesto privolala RZP a hliadku OO PZ
Senec. Osoba bola prevezená do nemocnice.
• Telefonický oznam, že na Vajanského ulici neznáme osoby rozoberajú auto značky Citroen.
Hliadka na mieste zadržala V. S. zo Senca
a odovzdala ho príslušníkom OO PZ Senec
pre podozrenie z trestného činu krádeže.
• V nočných hodinách hliadka MsP Senec zadržala V. S. zo Senca, ktorý na Vrabčej ulici z novostavby rodinného domu odcudzil 27 debniacich stojok, ktoré mal naložené vo svojom
aute. Muža odovzdali príslušníkom OO PZ Senec pre podozrenie z trestného činu krádeže.
• Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom.
Mestská polícia
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Mesto pomohlo s očkovaním 171 Senčanom

Z kalendára primátora
mesta Senec Dušana
Badinského za jún
• Stretnutie v Nových Zámkoch o urnových stenách, ktoré bude Senec pre nedostatok miest na cintoríne potrebovať
• Stretnutie so zástupcami spoločnosti TENENET o ďalšej spolupráci
• Spoločné stretnutie riaditeľov MŠ a ZŠ
spojené s rozlúčkou s riaditeľom ZUŠ Senec Gabrielom Škriečkom
• Návšteva detí v tábore Speváckeho zboru Radosť v Jedlinách
• Stretnutie s českými turistami, ktorí boli
na dovolenke v Senci na Slnečných jazerách už 50. krát
• Účasť na tlačovej konferencii ministra
školstva o školskom roku 2021/2022
• Účasť na Seneckom vínnom festivale,
Seneckom pivnom festivale, Ľudových
umeleckých remeslách
• Účasť na kontrolných dňoch z dôvodu reklamácie strešnej krytiny na ZŠ Mlynská
• Individuálne stretnutia s vedúcimi
zamestnancami
• Individuálne stretnutia s občanmi mesta
• Sprevádzanie Senčanov do Vakcinačného centra BSK na NFŠ v Bratislave
• Pravidelné stretnutia s vedúcou útvaru
školstva a športu a riešenie aktuálnej situácie týkajúcej sa prevádzky MŠ a ZŠ
• Účasť na otvorení nového zberného dvora na Pezinskej ulici
• Pravidelné kontroly priebehu napredovania prác na čističke odpadových vôd
• Spoločné stretnutie s ocenenými osobnosťami BSK mesta Senec
• Sprevádzanie očkovancov na NFŠ v Bratislave na očkovanie proti COVID19
• Pracovné stretnutie s vedúcimi zamestnancami o Poliklinike Senec
• Pracovná cesta do družobného mesta
Mosonmagyaróvár pri príležitosti osláv
štátneho sviatku sv. Štefana
• Mestská rada mesta Senec
• Služobná cesta do Námestova – stretnutie s primátorom Milanom Hubíkom
na tému rozvoja cestovného ruchu
pri vodnej ploche
Dagmara Mičeková

V spolupráci s Veľkokapacitným očkovacím centrom na Tehelnom poli v Bratislave sa mestu podarilo zabezpečiť očkovanie
a dopravu pre 171 Senčanov. Mesto im ponúklo službu - jednoduchšiu registráciu a
zabezpečilo bezplatnú dopravu. Senčania,
ktorí zareagovali na túto výzvu mesta, boli
zaočkovaní prvou aj druhou dávkou vakcíny spoločnosti Pfizer.
Autobusom, ktorý odchádzal zo Seneckej autobusovej stanice o 9:20, sa obyvatelia nášho mesta dostali až ku vchodu do očkovacieho strediska. Hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja
MUDr. Tomáš Szalay každú skupinu informoval o priebehu, možných vedľajších
účinkoch, aj o tom, čo robiť (či vlastne nerobiť) po očkovaní. Po všetkých dôležitých
informáciách zriadenec centra odviedol
Senčanov na registráciu, ktorá bola prednostná pre celý autobus (boli vyhradené tri
registračné miesta). Všetko prebehlo veľmi
rýchlo, pretože registrácia v systéme NCZI
bola hotová už deň vopred. Po samotnom
očkovaní všetci vydržali ešte povinných 15
minút kvôli možným okamžitým vedľajším
účinkom. Autobus bol späť v Senci už okolo 10:45.
A aké sú ohlasy od zaočkovaných Senčanov? Pani Ľ.N. nám napísala, aby sme

Očkovanie prebehlo rýchlo a komfortne. Foto: DM

zverejnili jej poďakovanie. Uvádzame ho
v pôvodnom znení:
„Dňa 10.7.2021 sme autobusom odchádzali do Bratislavy na očkovanie. Sprevádzala nás príjemná, sympatická a ochotná
pani Mgr. Alenka Greksa, riaditeľka kancelárie primátora mesta Senec. Prekvapenie
prišlo, keď sme sa dozvedeli, že po príchode do Senca nás všetkých pozval na zmrzlinu pán primátor Ing. Dušan Badinský.
Všetkých nás to milo prekvapilo. Srdečná
vďaka.“
Prvý autobus viezol Senčanov na očkovanie 29.5. a zaočkovanie posledných 20
ľudí sa má konať 28.8. (po uzávierke Senčana, pozn. red.).
Marta Hraňová, referent organizačných vecí

Po očkovaní ukázal MUDr. Szalay Senčanom Národný futbalový štadión. Foto: DM

Zmena organizácie dopravy
okolo Tehelnej ulice
V štvrti okolo Tehelnej ulice sa mení vodorovné a zvislé dopravné značenie. Na
Tehelnej sa predlžuje jednosmerka a na
ulici Fraňa Kráľa sa mení smer jednosmernej dopravy. Celá zmena je schválená dopravným inžinierom a jej cieľom je zlepšenie dopravnej situácie, zníženie množstva

kolízií, nižšia intenzita dopravy a menšia pravdepodobnosť vzniku dopravnej
zápchy.
Veríme, že tieto zmeny povedú k väčšej
bezpečnosti a komfortu obyvateľov tejto
štvrte a tiež motoristov a chodcov.
MO
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Sčítač cyklistov a chodcov už aj v Senci
V Senci pribudne prvý sčítač, ktorý bude
počítať cyklistov ako aj chodcov na Hečkovej ulici. Táto ulica patrí medzi frekventované a prepája rekreačnú časť s kultúrnohistorickou časťou mesta.
Sčítač bude umiestený v blízkosti kaplnky Najsvätejšej trojice a bude pozostávať
z troch hlavných prvkov. Prvý prvok tvoria indukčné slučky nainštalované na povrchu komunikácie. Druhý prvok tvorí
displej so senzorom. Obojstranný displej
bude zobrazovať počet cyklistov v reálnom čase: “Cyklisti dnes” a “Cyklisti v tomto roku“. Tretí prvok - stĺpik s pyrosenzorom vedľa cyklotrasy bude slúžiť na detegovanie chodcov. Počty chodcov budú spolu s počtami cyklistov uvedené aj na webovej stránke mesta.
Ide o pilotný projekt inštalácie sčítača
a vedenie mesta bude môcť vďaka získaným údajom o počte chodcov a cyklistov
hodnotiť mobilitu obyvateľov a návštevníkov mesta a tým plánovať aj budúci rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Sčítač sa
bude inštalovať v priebehu, resp. po letnej sezóne, podľa aktuálnej mimoriadnej
situácie.
Aktuálne k atraktivite cyklistickej infraštruktúry v meste prispieva aj zrevitalizovaný priestor pri najstaršej lipe v Senci, na konci už spomínanej Hečkovej ulice.
Živelné parkovanie pri strome nahradilo
upravené priestranstvo so stojanmi pre bicykle, servisným stojanom, lavičkou a kvetinovou výsadbou.

Priestor pod najstaršou lipou v Senci skrášlila výsadba a doplnil cyklistický mobiliár. Foto: VCs

S nepriaznivými dôsledkami klímy sa
čoraz častejšie stretávame aj v Senci. Teplotné extrémy a prašnosť vieme zmierniť
prostredníctvom strategickej výsadby zelene. Jednou z lokalít, v ktorej pribudne verejná zeleň, bude časť Svätoplukovej ulice,
presnejšie od kruhového objazdu po Sokolskú ulicu v už existujúcich zelených
pásoch. Počas nasledujúceho vegetačného obdobia sa vysadí 37 stromov. Druhová skladba drevín v plánovanej výsadbe
(jarabina prostredná, hloh obyčajný, jaseň
štíhly, hrab obyčajný) bola zvolená na základe ich dobrej adaptácie na naše mestské
prostredie.

Cyklobusom od vody k vode
Pilotný projekt Trnavského samosprávneho kraja spájajúci Slnečné jazerá s turisticky lukratívnymi miestami okolia Jelky a Šamorína je inovatívny. Autobusovou
dopravou spája cykloturisticky atraktívne
miesta, ktoré však nie sú navzájom prepojené bezpečnými cyklotrasami. Spojil turistické destinácie Bratislavského a Trnavského kraja.
Od 28. júla do konca augusta 2021 sa
mohli turisti aj Senčania vybrať každú stredu dvakrát denne za cyklotrasami pri Malom Dunaji špeciálne upraveným cyklobusom pre 30 osôb a 20 bicyklov, ktorý prepravil aj kolobežkárov a korčuliarov.
Účastníkov prvej jazdy „Cyklobusom
od vody k vode“ vyprevadil primátor Dušan Badinský a konateľ SCR Senec Marek

Šmihel. Jazdy zo Senca k vodnému mlynu
pri Jelke sa zúčastnil trnavský župan Jozef
Viskupič, viceprimátor mesta Senec Juraj
Gubáni a odborníci na cestovný ruch Trnavského kraja.
Novozriadená Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj rozbehla
niekoľko pilotných projektov založených
na výletných vlakoch Pálffy, Štefánik a Brezovská lokálka. Pokračovaním bolo zapojenie prímestskej autobusovej dopravy do
spájania turisticky atraktívnych lokalít.
Vznikol produkt Od vody k vode pre potreby turistov, ktorí sa primárne rekreujú pri
vode, ale baví ich cyklistika a uvítajú možnosť absolvovať cyklistický výlet k Malému
Dunaju pri Jelke a Šamoríne.
VCs

Sčítač ako aj výsadba verejnej zelene sú
spolufinancované z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2021 – výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Na projekt sčítača mesto získalo dotáciu 8000 eur a na projekt výsadby
zelene 6000 eur.
„Tieto projekty finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj“
Beáta Štureková, útvar projektového riadenia
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste Senec
za mesiac máj
Papier a lepenka
2020 – 31,24 t
2021 – 50,35t
Plasty
2020 – 28,82t
2021 – 46,06t
Sklo
2020 – 34,18t
2021 – 45,42t
Bioodpad - hnedé zberné nádoby
2020 – 87,56t
2021 – 114,78t
Zmesový komunálny odpad
2020 – 641,10t
2021 – 479t
Kuchynský odpad
2021 - 56,91t
Jedlé oleje a tuky
2021 – 800l

Druhý zberný dvor je otvorený

2. augusta zástupcovia mesta a realizátora stavby ERIGOM s.r.o. slávnostne otvorili
zberný dvor na Pezinskej ulici v seneckej
časti Malý Biel. Výstavba bola spolufinancovaná z Environmentálneho fondu. Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta
Senec Dušan Badinský, prednostka MsÚ
Jarmila Répássyová a za realizátora Jozef
a Erik Vlčákovci.
Pre zaujímavosť, Erik Vlčák je reprezentant SR na Rally Dakar 2021.
Zberný dvor je poplatníkom mesta Senec otvorený už od stredy 4. augusta 2021.
Otváracie hodiny:
Pondelok
7:00 - 15:00
Streda 		
7:00 - 16:00
Sobota 		
7:00 - 14:00
Nový zberný dvor je otváracími hodinami prispôsobený tak, aby dopĺňal druhý
zberný dvor na Železničnej ulici hlavne

v pondelok. Občania môžu na zberný dvor
Pezinská priviezť tie isté odpady ako zberný dvor Železničná a taktiež je tam možná platba v hotovosti alebo platobnou kartou v prípade dovozu drobného stavebného odpadu.

Pri bytových domoch treba olej
vkladať do nádob v plastových
fľašiach

Obyvatelia nášho mesta sa zodpovedne zapojili do triedenia použitých kuchynských
olejov a tukov. Na niektorých miestach
tomu však ešte chýba jeden detail. Kvôli manipulácii treba pri bytových domoch
olej vkladať do zberných nádob v plastových fľašiach, nie vylievať ho priamo
do nádoby. Ďakujeme!
Ivica Gajdošová, referent odpadového hospodárstva
a Martina Ostatníková

Opäť preveríme kvalitu
triedenia plastov v Senci

25. augusta (po uzávierke novín, pozn.
red.) je v areáli útvaru verejnej zelene,
údržby a čistania mesta na programe analýza triedenia plastov/kovov a tetrapakov
z rodinných domov.
Kontroluje sa zozbieraný odpad v priesvitných vreciach z ulíc Letná, Hviezdoslavova a Bélu Bartóka. Taktiež sme si vytipovali zberné nádoby z lokality Zemplínska, Kysucká a Gagarinova ulica tak, aby
sme mali predstavu o tom, ako sme na tom
s čistotou triedenia oproti minulému roku.
Analýzu zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-pack, a.s. a pre
mesto je bezplatná.

www.sencan.sk

Po prestrihnutí pásky bol druhý zberný dvor otvorený pre verejnosť. Foto: MO

Tento raz len karháme...

Za Mestským kultúrnym strediskom zaznamenala kamera ľudí, ktorí do kontajnerov určených na triedený odpad
vhodili to, čo tam nepatrí. Jedna pokuta tu už bola uložená, možno bude treba pokutovať častejšie.

www.sencan.sk
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SILNEJŠÍ A LEPŠÍ
AJ VĎAKA VÁM
V dôsledku aktuálnej situácie vyvolanej
pandémiou a poklesov príjmov zo sponzorských darov, sa obraciame na spoluobčanov, firmy – spoločnosti, so žiadosťou o finančnú podporu
FootGolf Senec
Font klubu
- Handel gothicFootGolf Senec.
chodu
• V klube pôsobí viacero hráčov s licenciou svetovej tour, vrátane juniorov, ktorých ďalší športový rast môže napredovať
len zabezpečením čo najlepších podmienok a absolvovaním
čo najväčšieho počtu kvalitných turnajov.
• Hráči, okrem toho, že i v tomto roku úspešne reprezentujú na domácej a zahraničnej scéne, pripravujú sa aj na Majstrovstvá Európy v Maďarsku, kde by mal mať náš klub najväčšie zastúpenie vo všetkých kategóriách (cca 4 – 6 hráčov
z približne 18 člennej nominácie teamu Slovenska).
• Veríme, že spoločnými silami dokážeme vylepšiť podmienky klubu pre ešte lepšiu reprezentáciu nášho mesta, klubu
i krajiny, doma na Slovensku i v zahraničí.
• Ak má niekto záujem podporiť činnosť, prípadne stať sa
sponzorom – partnerom klubu, neváhajte nás kontaktovať
mailom na footgolf.senec@gmail.com alebo zaslať priamo ľubovoľný finančný príspevok – DAR NA CHOD KLUBU,
na číslo účtu – IBAN: SK21 1100 0000 0029 4400 0760 .
Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc.
09-01

09-02

Pýtame sa za vás: Boli vakcíny proti koronavírusu vyvinuté príliš rýchlo?
Takmer 60 % nezaočkovaných obyvateľov Bratislavského kraja zastáva názor, že vakcíny proti koronavírusu boli vyvinuté príliš rýchlo. Ako
to bolo v skutočnosti vysvetľuje lekár kraja MUDr. Tomáš Szalay. Všetky rozhovory s odborníkmi z kraja
na témy spojené s možno práve vašimi obavami nájdete aj na
bratislavskykraj.sk/koronavirus

„Vírusy podobné SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa v iných častiach sveta objavili už v minulosti a majú
podobné vlastnosti. Spomeňme napríklad vírus SARS-CoV-1, ktorý v rokoch
2002-2004 spôsobil epidémiu SARS vo východnej Ázii a v Severnej Amerike. Alebo neskôr MERS na Strednom a Ďalekom
Východe,“ ozrejmil Szalay. Podľa neho sa
vedci už vtedy snažili vyvinúť liek proti
týmto vírusom, a teda výskum na vývoj
vakcíny na koronavírusy sa nezačal až
po vypuknutí pandémie COVID-19.
„Napríklad Oxfordské laboratóriá vyvinuli vakcínu proti ochoreniu MERS už
v roku 2018. Okrem toho sa výrobcovia
vakcín pre naliehavosť situácie snažili
vývoj ešte viac urýchliť tým, že namiesto
testovania vakcín v niekoľkých fázach
za sebou tieto fázy spustili súbežne.“

09-03

„Bratislavský kraj má najväčší podiel
zaočkovaných na celom Slovensku. Významnou mierou k tomu prispelo veľkokapacitné očkovacie centrum v Národnom futbalovom štadióne, kde sme
podali viac ako 260-tisíc vakcín. Aj vďaka tomu sú už dnes opatrenia proti
pandémii v kraji miernejšie a na COVID semafore pre nás svieti zelená. Očkovanie je v súčasnosti najúčinnejší
spôsob, ako sa môžeme vrátiť do normálneho života,“ dodal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
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Obnovené mobilné odbery krvi a letná činnosť Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža Senec
23. júna sa takmer po roku s dodržaním
všetkých epidemiologických opatrení konal v Senci mobilný odber krvi. Prišlo 44
darcov, 6 darcov bolo vyradených, prešlo teda 38 odberov. Tento odber ako každý v mesiaci jún bol venovaný zakladateľovi nášho miestneho spolku Miroslavovi Guryčovi, ktorý by 30. júna oslávil
90. narodeniny.
Ďalší letný odber sa konal 12. augusta,
kde prešlo 35 odberov. Prišlo veľa prvodarcov, z čoho sa veľmi tešíme, lebo krvi nie je
nikdy dosť.
Oba tieto odbery krvi sa konali v Pastoračnom centre na Farskom námestí v Senci
a touto cestou veľmi pekne ďakujeme farnosti Senec za priestor.
Začiatok prázdnin odštartoval množstvo akcií, na ktorých sme vykonávali zdravotnícky dozor:
• koncert Legendy tour 2021 v seneckom
amfiteátri
• Huncokárske hody v Modre
• preventívno-bezpečnostná akcia BECEP
na cestách v spolupráci s príslušníkmi
Policajného zboru SR v Pezinku

• spolupráca s Hotelom Senec, kde počas prázdnin vykonávame ukážky prvej pomoci pre ubytované deti
a ich rodičov
• Slnečný festival - trojdňové podujatie
začalo vo štvrtok a skončilo v sobotu,
počas všetkých dní sme boli k dispozícií ako zdravotný dozor
Všetky tieto podujatia zastrešilo zopár striedajúcich sa ľudí z nášho spolku, niekedy sme mali pocit, že podujatí je viac ako nás. Práca v našom spolku
je dobrovoľná, robíme ju s láskou k ľudom, síl a pomocných rúk máme občas
nedostatok. Ak by sa našli noví dobrovoľníci do našich radov budeme len
a len radi. Ozvať sa nám môžete na mail
mssck.senec@gmail.com.
Zároveň dávame do pozornosti, že
nás od septembra nájdete každý štvrtok v čase od 14:00 do 16:00 v poslaneckej miestnosti v Senci z boku Kultúrneho domu. V tomto čase je možné informovať sa o dobrovoľníctve a prevziať si
členské známky. Tešíme sa na Vás.
MSSČK Senec

Skrinka potravinovej pomoci Slovenského Červeného kríža v Senci
Od 10. augusta 2021 začala fungovať potravinová skrinka na Sokolskej ulici oproti
„Plecháču“. Je určená najmä pre chudobnejších ľudí a sociálne slabšie rodiny. Podobnú
skrinku už majú niektoré slovenské obce.
Slávnostné uvedenie potravinovej
skrinky do života krásnymi slovami začala predsedníčka Miestneho spolku SČK
v Senci Anna Legindiová. Zúčastneným
sa v mene primátora mesta Senec Dušana
Badinského prihovoril viceprimátor Juraj
Gubáni a tiež riaditeľka Slovenského Červeného kríža územného spolku Bratislava
– okolie Emília Macsiczová. Po prestrihnutí
červenej stuhy začala naplnená potravinová skrinka plniť svoju funkciu.
Čo do potravinovej skrinky patrí:
• trvanlivé potraviny (cukor, múka, cestoviny, strukoviny, ryža, olej, konzervy...)
a hygienické potreby.
Čo do nej nepatrí:
• potraviny podliehajúce skaze (salámy,
údeniny, mliečne a pekárenské výrobky...), alkohol, cigarety.
Skrinka je pravidelne kontrolovaná aktivistami Slovenského Červeného kríža, ale

ak by ste zaregistrovali poškodenie skrinky alebo neporiadok v jej okolí, môžete kontaktovať Miestny spolok SČK Senec:
0903 223 871

Skrinka bola zrealizovaná s finančnou
pomocou mesta Senec. Realizátor a správca potravinovej skrinky je Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža, Senec. MO

www.sencan.sk
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Bratislava, Laurinská 15
Senec, Lichnerova 35
09-04

Informácie k inzercii
1/1 strana (š × v) : 180 mm × 255 mm		
1/2 strany (š × v) : 180 mm × 123 mm		
1/3 strany (š × v): 180 mm × 81,5 mm		
Stĺpec (š × v):
60 mm × 255 mm		
1/4 strany (š × v): 88 mm × 123 mm 		
1/6 strany (š × v): 88 mm × 76 mm 		
Vizitka (š × v):
88 mm × 60 mm 		

398 eur
215 eur
148 eur
148 eur
122 eur
85 eur
48 eur

Cena riadkovej inzercie: 40 centov / slovo
Spoločenská rubrika: 17 centov / slovo
Zľavy pri opakovaní 3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%
Mestské zastupiteľstvo v Senci schválilo zľavu 25% na inzerciu
z dôvodu pandémie, ktorá platí do 31.12.2021.
Kontakt: sencan@senec.sk – Uzávierka 20.09.2021

Nominujte osobnosti na ocenenia Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
otvára možnosť navrhnúť výnimočné
osobnosti na získanie ocenení za rok
2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné
organizácie so sídlom v Bratislavskom
kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.
„Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom
kraji nenájdete také množstvo osobností,
ktoré skvalitňujú život obyvateľov a robia
náš kraj krajším. Je pre mňa úžasné vidieť,
koľko zaujímavých osobností máme vo svojom okolí. Častokrát o nich ani nevieme a to
je škoda. Verím, že o možnosť uctiť si takéto osobnosti neprídeme a aj tento rok spoznáme ďalšie zaujímavé mená. Tak neváhajte a nominujte, určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto výnimočných
ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj Droba.
Nominácie môžu podať obyvatelia kraja,
občianske združenia či iné organizácie
so sídlom v Bratislavskom kraji. Súčasťou nominácie musí byť súhlas a podpis
nominovaného, stručný životopis alebo
09-05

ekvivalentný záznam aktivít a úspechov
v prípade nominovanej organizácie, ako aj
podpis nominujúceho. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Bratislavského kraja:
bratislavskykraj.sk/ocenenia
V Sieni slávy BSK nájdete aj osobnosti ako
sú Emília a Magdaléna Vášáryová, Mária Kráľovičová, Marta Sládečková, Eva

Rysová, Juraj Kukura, Daniel Hevier, Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hochschornerovci
či Hilda Múdra. A v ostatnom 18. ročníku
získal cenu i pán Milan Lasica.
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Naše školy

V Spojenej škole
majú nové tablety

„Veselá online škola“ - tak znie názov projektu, ktorý sa v súčasnosti realizuje v Spojenej škole, na Trnavskej 2. Nadačný fond
Telekom pri Nadácii Pontis ním podporuje
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pri dištančnom i prezenčnom vyučovaní zabezpečením technického vybavenia,
ktoré bolo a je tak potrebné v súčasnej nepriaznivej situácii.
Naša škola z finančných prostriedkov
z projektu zakúpila tri tablety s klávesnicou, ktoré slúžili a v budúcnosti budú naďalej slúžiť niektorým žiakom našej školy.
Ide o sumu 1500 eur.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis za ich ochotu podporiť dobrú
vec a zároveň tak skvalitniť i zefektívniť
edukáciu žiakov v škole a vyčarovať im tak
úsmev na tvári.
Ďakujeme!

www.sencan.sk

Letná činnosť v školskom klube detí ZŠ Kysucká
Dvere letnej činnosti školského klubu detí
pri ZŠ Kysucká 14 sa otvorili už 1. júla.
V troch oddeleniach sa stretávalo 72 detí.
Na úvod sa zoznámili, oboznámili s pravidlami o bezpečnosti, s priestormi, s pani
vychovávateľkami a programom. Poobede už zbierali kamene počas vychádzky
na Striebornom jazere, ktoré potom pomaľovali a ukryli v okolí školy, aby sa nimi potešili všetci tí, ktorí ich nájdu. Každý deň
bol spestrený programom. Navštívili sme
Mestské múzeum v Senci, mali sme prehliadku historických kultúrnych pamiatok
s výkladom od Mgr. Gábora Strešňáka, ktorý nás previedol aj novootvoreným Hasičským múzeom na Krátkej ulici. Užili sme
si vyhliadkovú okružnú jazdu seneckým
vláčikom, ktorá bola sponzorským darom.
Pozorovali sme oblohu ďalekohľadom,

zašportovali sme si na futbalovom ihrisku, spomienkami sme sa vrátili na senecký Veľký letný karneval 2019 cez video, vyrobili sme dovolenkový ostrov a žraloka
a na záver sme mali karneval v telocvični,
s hudbou od DJ Kocúra a speváckym vystúpením Mirky Belancovej. Tešíme sa na ďalšie leto v ŠKD.
Touto cestou sa chceme v mene vedenia
školy ako aj našich žiakov a vychovávateliek poďakovať za prednášky Mgr. Janke Fedorovej, Mgr. Gáborovi Strešňákovi
z Mestského múzea a Jaroslavovi Šimonovi zo SOLAR Hvezdárne Senec. V neposlednom rade vďaka nášmu sponzorovi pánovi Koprivovi, ktorý nám sponzoroval prehliadku mesta vláčikom a pánovi riaditeľovi OSCR Bc. Marekovi Šmihelovi.
(KS)

Mgr. Eva Kaufmann, Mgr. Milica Mišáková.

Olympijské leto v Školskom klube detí pri ZŠ J. G. Tajovského Senec
Leto – nádherný čas, čas prázdnin a dovoleniek. Konečne je teplo, konečne sú dlhé
slnečné dni, konečne si do sýtosti oddýchneme. V našom školskom klube 133 detí čakal šport, Zumba, aktívny oddych a výlety.
Pri príležitosti Olympijských hier v Tokiu sme pripravili deťom „Netradičnú
olympiádu“. Cieľom nebolo lámať rekordy,
ale poukázať na športového ducha a zabaviť sa. Športovanie fair-play je nielen hra
podľa pravidiel, znamená tiež priateľstvo,
rešpektovanie iných a súťaženie. Náš symbolický olympijský oheň a olympijskú vlajku, priniesli deti na školské ihrisko. Príhovorom a pesničkou Super deti sme otvorili „Netradičnú olympiádu“. Deti absolvovali CrossFitové tréningy a trénermi Lindou
a Pavlom. Ani sa nenazdali a hodina bola
preč.

Jeden z výletov deti prežili v Čunove
v areáli Divoká voda, kde na nich čakali
vodné atrakcie - kajaky, kanoe, aquaroller,
detský rafting a bazén.
Pri vstupe do areálu Železnej studničky nás prekvapilo, že horúčavu, ktorej
sme sa obávali, tu nebolo takmer cítiť. Mali
sme čas na relax v tieni stromov, vyskúšali
nové netradičné preliezky a schladili sme
sa pri hrách v zurčiacom potôčiku.

Súčasťou každej olympiády je aj maskot,
preto ho deti vytvorili podľa vlastného grafického návrhu. Nadšenci behu a šprintu
besedovali a trénovali so šprintérkou Monikou Weigertovou.
Pobyt v Letnom školskom klube bol
plný športu, zábavy a detskej radosti. Bolo
síce veľmi teplo, ale nám to nevadilo, všetky pripravené aktivity si deti vychutnali
naplno a ich výkon bol zhodnotený a odmenený medailou a sladkou odmenou.
Na záver deti čakalo na školskom dvore nafukovacie bludisko a obrie šípky,
popoludní skvelá diskotéka a posledná
rozlúčka.
Ďakujeme všetkým, ktorí toto leto
v školskom klube pripravili a deti tak svoj
voľný čas mohli tráviť príjemne a zdravo.
Andrea Šalkovičová, vedúca vychovávateľka

www.sencan.sk
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Senčania
Senčanom 2021
Deviaty ročník hudobno-benefičného
festivalu Senčania Senčanom sa konal
17. júla 2021 na Námestí 1. mája, kedy podľa predpovede SHMÚ bola 90 percentná
pravdepodobnosť výskytu búrok v Senci.
Nad podujatím však držali ochrannú ruku
snáď všetci svätí, pretože síce večer zapršalo, ale to spôsobilo len krátke prerušenie
festivalu.
Program otvorilo vystúpenie Rudolfa
Galambosa, Miklósa Bertóka a Jána Krigovského, pôvodcu myšlienky festivalu, zároveň hlavného organizátora a fenomenálneho hudobníka, ktorého poznajú v mnohých kútoch sveta. Diváci sa tešili z vystúpenia vynikajúcich umelcov zo Senca
a z celého Slovenska a ani tento rok nechýbal benefičný rozmer podujatia, zbierka
na pomoc seneckým rodinám v hmotnej
núdzi - vyzbieralo sa vyše 1.000 €.

Festival bol plný hudby a mal dobročinný rozmer. Foto: Katarína Krigovská

V popoludňajšom programe vystúpili
talentovaní mladí umelci, žiaci seneckých
umeleckých škôl. Po prvýkrát sa na festivale Senčania Senčanom predstavili Hummelova Nadácia, Detská ľudová hudba Slnečnica, Ľudová hudba Tatkovia s cimbalistkou Martinou Sanitrárovou.

Perfektne podané latinské rytmy a melódie TOUR SENEC – RIO DE JANEIRO vytvorili atmosféru pre naozajstnú zábavu,
ktorá trvala až do večerných hodín.
Organizátor poďakoval Mestu Senec, organizáciám a sympatizantom za podporu.
VCs

7. Senecký
vínny festival
Deväť dní na prelome júla a augusta patrilo v priestore bývalej drevenej dediny
vínu. V krásnom prostredí južnej strany Slnečných jazier ochutnávali domáci i turisti
vína blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Biele, ružové či červené vína chutili ešte lepšie
za sprievodného programu, ktorý spestril
takmer každý večer 7. Seneckého vínneho
festivalu. MO

Ochutnávalo sa aj víno mladého modranského vinárstva s dlhoročnou
rodinnou tradíciou Maduc - Matúš Dudo and Company. Foto: VCs

Burčiakové
hodovanie s Jungperegom
17. - 19. september 2021 denne od 14:00

Slnečné jazerá - Juh

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník Burčiakového hodovania.
Príďte si vychutnať lahodný burčiak, výborné jedlo a prežite
príjemné chvíle v spoločnosti priateľov.
Tešíme sa na Vašu účasť!
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Do tábora Speváckeho zboru v Jedlinách sa deti a mládež tešia už dlho vopred.
Aké je jeho kúzlo? Rodinná atmosféra a duchovný program. Foto: DM

Tábory s Radosťou
Pre množstvo detí sú prázdniny bez tábora nepredstaviteľné. Dlho očakávané
dva týždne v Jedlinách síce ubehnú ako
voda, ale vždy z nich máme krásne zážitky na celý život. Inak to nebolo ani tento
rok. Čas strávený v tomto priateľskom prostredí priniesol mnoho nových kamarátstiev, skúseností a prežitých dobrodružstiev. Vďaka zaujímavej téme sme sa tiež

dozvedeli o viacerých saleziánskych svätých, od ktorých sme si mohli vziať príklad
do života a inšpirovať sa. Potešujúca bola
pre nás tradičná návšteva nášho pána primátora Ing. Dušana Badinského. Ďakujeme
mestu Senec za finančnú podporu pre oba
turnusy. Veľkým zážitkom pre nás bolo, keď
nás prišiel pozrieť provinciál Saleziánov
dona Bosca Peter Timko osobne. Svojou

Putovná výstava „Po 2. svetovej
vojne“ sa zastavila v Senci
Expozícia občianskeho združenia Post Bellum SK zachytáva
formou krátkych citátov príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust
a stali sa hrdinami pamäti nášho národa počas druhej svetovej vojny. V čase prípravy výstavy boli ešte všetci medzi nami.
Dnes musíme so smútkom konštatovať, že s viac ako tretinou
z nich sa už nikdy nestretneme. Pripomenuli sme si spolu ich
príbehy. Výstava pozostávajúca zo štyroch panelových veží
bola do 16. augusta inštalovaná v parku na Mierovom námestí
oproti budove mestského úradu. Autorom portrétov je fotograf
Tomáš Halász a titulná grafika „Bojovník proti fašizmu“ je dielom Matúša Maťátka.
VCs

prítomnosťou nás povzbudil aj potešil a to,
že sme mohli stretnúť nášho slovenského
dona Bosca, si budeme pamätať navždy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave týchto táborov, najmä Ferkovi Podolskému a jeho tímu
mladých animátorov, bez ktorých by tieto
tábory neboli. Tešíme sa opäť o rok.
Mária Dominika Vinczeová
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Dávid Hartl sa oženil
Počas letných prázdnin sa Senčan, talentovaný herec, Dávid Hartl oženil s tanečnicou a baletkou Martinou Chválovou.
Predsedníčka Redakčnej rady Mestských novín Senčan a poslankyňa MsZ
v Senci Monika Macháčková mu prišla
na svadbu zablahoželať.
Mladomanželom prajeme všetko dobré
do ich spoločného života.
MO

Divadlo JaJa. Foto: Juraj Šebok

Siedmy ročník Slnečného
festivalu je za nami
Dlho sme sa rozhodovali a s nádejou si povedali, že tentokrát festival urobíme v júli.
Prázdniny, dovolenkári, leto a teplo. Počasie nám prialo a aj diváci prišli. Vzájomne
sme si vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru
počas troch dní od 22. do 24. júla. Rozžiarené očká a fotky na pamiatku budú stále jasným dôkazom pekných letných festivalových chvíľ. Nič krajšie sme si nemohli priať,
ako zorganizovať Slnečný festival v Parku oddychu, ktorý je starostlivo udržiavaný a čistý. Začiatok festivalu odštartovala Kukino show s vypredaným hľadiskom
a festival zakončili svojim predstavením
Ester s Erikom, naši mladí začínajúci divadelníci z Divadla Ona On. Tomíkovu show,
jeho bubli rybačku aj bublinkový workshop si počas oboch dní užili s deťmi aj dospelí. Divadlo JaJa, Divadlo TUŠ, Divadlo
na hojdačke a aj Bábkové divadlo na Rázcestí patria už do našej seneckej divadelnej
rodiny. Pavol Seriš nás v Senci rozosmial už
po druhýkrát a veríme, že nie naposledy.

Naše pozvanie prijali a atmosféru
s nami vytvorili: Jazyková škola Andantino, Maľovanie na tvár by Vewe, tvorivé
dielne ARTík, Ponnie jazdiace mechanické
koníky, XL spoločenské tradičné hry a fotobúdka Selfiebot.
Naše ĎAKUJEME patrí Mestu Senec,
MsKS v Senci, Správe cestovného ruchu
a OOCR Región Senec a všetkým návštevníkom Slnečného festivalu. Fotil Juraj Šebok,
kameroval Ákos Cséplő a o grafiku sa postarala spoločnosť Creatul, s.r.o. Tiež nás
podporili miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Senci, Vladimír Lisičan, Zoltán Kovács, kaviareň Pralinka, Čertíci s karavanom a Penzión Senec s nanukmi.
Moje osobné poďakovanie patrí vedeniu MsKS, mojim kolegyniam a kolegom,
priateľom a ich známym, bez ktorých by
Slnečný festival nebol taký, aký sme si ho
spolu ako jeden úžasný tím vytvorili.
Tešíme sa na vás a dovidenia o rok!
Erika Ambrušová, Foto: Juraj Šebok

Show DeTOM. Foto: Juraj Šebok

Mladomanželia Martina a Dávid. Foto: MM
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AMFITEÁTER, KINO MIER

ZÁTOPEK
9. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

BABY ŠÉF:
Rodinný podnik
11. sobota o 18:00 5,00 Eur
12. nedeľa o 15:30 5,00 Eur

SHANG CHI:
LEGENDA O DESIATICH
PRSTEŇOCH
ATLAS VTÁKOV
17. piatok o 20:00 2D 5,00 Eur 24. piatok o 20:00 5,00 Eur
18. sobota o 18:00 3D 6,00 Eur 25. sobota o 18:00 5,00 Eur

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2021
Usporiadatelia a spoluorganizátori:
Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko – Mestské múzeum v Senci
Mestské kultúrne stredisko – Labyrint, OZ Figur PT, Thesaurus Musicum, OZ
7. 9. 2021, 18:00 Mestské kultúrne stredisko – Labyrint
Lola Könyve (Lolina Kniha)
Beseda s historičkou Annou Ötvös v maďarskom jazyku o jej publikácii Lolina Kniha, ktorá prostredníctvom
fotografií zachránených z kontajnera prerozpráva rodinný príbeh manželky spisovateľa Sándora Máraiho.
Író-olvasó találkozó Ötvös Anna történésszel, aki könyvében a szemétből megmentett fotókon keresztül tárja elénk
Márai Sándor feleségének a családtörténetét.
S autorkou sa zhovára / Beszélgetőpartner: Mónika Matus
8. 9. 2021, 18:00 Hasičské múzeum / Krátka ulica, pri autobusovej stanici/
Párhuzamok és metszéspontok (Paralely a prieniky)
Koncert kapely Folkkvartett mapujúci vzájomné presahy maďarskej, rumunskej, slovenskej, rómskej a
židovskej ľudovej hudby.
A Folkkvartett zenekar összeállítása a magyar, román, szlovák, cigány és zsidó népzene kölcsönhatásait tárja fel
hallgatóságának.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry menšín KULTMINOR.
20. 9. 2021, 17:30 Slnečné jazerá, Juh – brána oproti Zbernému dvoru
Cyklojazda po seneckých pamiatkach v znamení Týždňa európskej mobility.
Výklad: Gábor Strešňák, historik, Mestské múzeum v Senci.
22. 9. 2021, 19:00 Mestské múzeum v Senci – Turecký dom
Rozprávanie o málo známych seneckých pamiatkach.
Prednáška historika Radoslava Ragača (Pamiatkový úrad SR).
26. 9. 2021, 17:00 Hasičské múzeum / Krátka ulica, pri autobusovej stanici/
Hudba veku melanchólie
Koncert v podaní súboru starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum. Hudba raného baroka pôvodom zo
zbierkových fondov hudobnín zo 16. a 17. storočia.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
27. 9. 2021, 18.00 Mestské múzeum v Senci – Turecký dom
Vznik a vývoj šľachty so zreteľom na Senec a jeho okolie.
Prednáška heraldika Denisa Pongrácza spojená s prezentáciou jeho publikácie Atlas osobných pečatí I.

www.sencan.sk

september 2021

KINOSÁLA

Podujatia Mestského kultúrneho strediska

15

LABYRINT
SNY A ICH INTERPRETÁCIA
Senčanka Zuzana Hybská
3.9. piatok o 18:00 otvorenie výstavy
Výstava trvá od 2.9.2021 do 28.9.2021. Vstup voľný

... A DALI NÁM FARBY ...
10.9. piatok o 18:00 otvorenie výstavy
Výstava prác žiakov výtvarného odboru Súkromnej
základnej umeleckej školy R. Madarászovej v Senci.
Výstava trvá od 2.9.2021 do 28.9.2021. Vstup voľný

PRAVDA
30.9. štvrtok o 19:00
Vstupné: 15,00 Eur

PARK ODDYCHU
SENEC

BÁNK BÁN
13.9. pondelok
moderovaný prierez operou Ferenca Erkela.
Hudobno-vzdelávací koncert o 11:00
pre mládež a o 18:00 pre širokú verejnosť.
Harmonia Seraphica, o.z.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu kultúry národnostných
menšín. Vstup voľný
ZAKLIATA PRINCEZNÁ
18.9. sobota o 16:00 Divadlo Lienka
Vstupné: 3,00 Eur

otvorený denne od 9:00 do 19:00

NOC LITERATÚRY
22.9. streda o 17:30
v odbornej časti
mestskej knižnice
PRIPRAVUJEME V OKTÓBRI:
DNI ALBERTA MOLNÁRA SZENCZIHO
1.10. piatok Csemadok, otvorenie výstavy
VESMÍRO
16.10. sobota Divadlo SpozaVoza

MESTSKÁ KNIŽNICA
Vrátenie kníh do Biblioboxu
Milí čitatelia a priaznivci knižnice,
ďakujeme, že využívate službu návratu kníh formou biblioboxu,
ktorý je umiestnený pred budovou MsKS.
Bibliobox slúži výlučne na vrátenie kníh vypožičaných z mestskej
knižnice.
Mrzí nás však, že poniektorí – možno ani nie z radov čitateľov
– nerešpektujú tento fakt, a bibliobox využívajú ako priestor
na zbavenie sa nepotrebných kníh, hoci aj s dobrým úmyslom
venovať ich knižnici.
Ak chcete venovať knižnici vlastné knihy, kontaktujte nás najprv
telefonicky alebo mailom.
Predpredaj a predaj vstupeniek, rovnako aj Online na všetky podujatia je spustený na základe aktuálnych
odporúčaní RÚVZ a po nastavení maximálnej kapacity externých podujatí.
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 16:00 hod,
obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA v MsKS: 0911344772, 14:30 – 18:30 hod,
POKLADŇA AMFITEÁTER: 1 hod. pred filmovým predstavením. Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.
www.kinosenec.sk
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk
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Misionári zo Slovenska prišli v lete domov
Leto bolo časom, ktorý ľudia využívajú
na oddych a dovolenky. Tí, ktorí sú ďaleko od domovov, radi prichádzajú späť, aby
strávili čas s rodinou a priateľmi. Aj v našej farnosti sme sa stretli s dvomi vzácnymi kňazmi – misionármi. Pôsobia ďaleko
od rodného Slovenska: v Ázii – v Azerbajdžane a v Afrike – v Tanzánii.

Mons. Vladimíra Feketeho si obľúbilo niekoľko generácií seneckých katolíkov. Foto: Marek Vincze

5. júla k nám zavítal biskup – Mons. Vladimír Fekete, salezián (pôvodom z Chorvátskeho Grobu). Pôsobí v Baku - hlavnom
meste Azerbajdžanu od roku 2009. Je apoštolským prefektom, má na starosti katolíckych veriacich a rozvoj miestnej cirkevnej
komunity. V roku 2016 navštívil jeho farnosť pápež František, ktorý ho o rok neskôr menoval biskupom. K našej farnosti
má blízko a mnohí si ho pamätajú z čias komunizmu (ale aj potom), kedy ako salezián
hlavne mladých sprevádzal na duchovnej
ceste. Mimochodom, v Baku s ním pôsobí
aj náš rodák – kňaz Jozef Pajerský.
Po sv. omši nám rozprával o lockdowne v Azerbajdžane, boli zatvorené kostoly,
mešity (Azerbajdžan je prevažne moslimská krajina) aj školy. Bol to čas improvizácie, ako sa priblížiť veriacim. Hovoril
aj o nedávnej vojne medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Modlili sa za jej rýchle skončenie (trvala 45 dní). Spomínal, že
v krajine žije veľa starých ľudí, majú ich
tradične vo veľkej úcte a ich názor si vážia.
Mňa najviac oslovili dve myšlienky.
V jednej vyzval, nech sa zbytočne nezaoberáme politikou, nakoľko sa do nej ľudia zahĺbia, vyhrania sa a vznikajú medzi nami
konflikty, aj medzi priateľmi. Venujme sa
radšej vzťahom, priateľstvám, tomu, čo nás
spája. Druhou myšlienkou bolo, že ľudia sa
často nechajú správami o svetových katastrofách priviesť k pesimizmu a myšlienke, že jednotlivec nemôže nič urobiť. Ale

pravdou je, že máme hľadať to, čo robiť môžeme. Pretože všetko dobré, čo konáme pre
najbližších, mení svet – najprv náš, potom
šírením dobra aj ten svet veľký.
Vedeli ste, že kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Baku, v ktorom biskup Fekete pôsobí, je (zatiaľ) jediný katolícky kostol v tejto krajine? Nevadí, Matka Tereza by povedala, že keď chceme napočítať do milión, treba aj tak začať
od jednotky.
15. augusta celebroval nedeľné sv. omše
v našom kostole misionár – kňaz Peter Majerník, ktorý pochádza z východného Slovenska. Pôsobí v Tanzánii od roku 2015,
v súčasnosti v dedine Sukamahela, v strede tejto africkej krajiny. Našu farnosť
navštívil viackrát. Venuje sa pastoračnej
činnosti a veľa buduje – stavia kostol, faru,
pastoračné centrum a pútne miesto zasvätené Panne Márii. Všetko však ide pomalšie, pretože budovať môže len toľko, koľko
si môže dovoliť z milodarov dobrodincov.
Miestni Afričania sú chudobní, preto ich
zamestnáva a tak im prispieva na živobytie. Za prácou k nemu prichádzajú starší,
ale aj mladí ľudia. Deti chodia do školy len
zopár rokov, naučia sa čítať a písať, potom
školu opúšťajú. Vyššie ročníky si už dovoliť nemôžu. Deti pomáhajú napríklad nosením vody zo studní, ktoré sú ďaleko. Vďaka
sponzorom a dobrodincom sa však otcovi
Petrovi darí zabezpečiť vyvŕtanie niekoľkých studní. Vŕtať však musia naozaj hlboko – viac ako 170 metrov pod povrch!
V Tanzánii žijú ľudia viacerých vierovyznaní, sú však chudobní. Snažia sa žiť v pokoji a pomáhajú si.

Misionár Peter Majerník všetkých pozýva na návštevu Tanzánie. Krajina je bezpečná a miestni majú cudzincov v úcte.
V krajine sa v poslednej dobe rozmáha cestovný ruch. Niet sa čo čudovať, veď sa tu
nachádzajú jedny z najkrajších národných
safari parkov a rezervácií v Afrike – Serengeti a Ngorongoro, ktoré je vo vyhasnutej
sopke, jazero Tanganika, turisticky známy
ostrov Zanzibar a hlavne najvyššia hora
Afriky – Kilimandžáro (5895 m).
Najviac ma na jeho rozprávaní zaujalo, že aj keď tu žijú ľudia v chudobe, deti
nemajú takmer žiadne hračky, ale sú stále
šťastní a majú úsmev na tvári. Uvedomil si
to, keď prišiel domov a videl ako miestne
deti majú mnoho vecí a jedla koľko chcú,
ale úsmev a radosť im často chýba. O radosti miestnych obyvateľov svedčí aj to, že
sv. omše tam trvajú oveľa dlhšie ako naše –
dokonca viac hodín, ľudia počas nich veľa
spievajú a takmer stále tancujú.
A na koniec hádanka - viete prečo sa
Afrika nazýva kolískou ľudstva? Pretože
v polovici minulého storočia tu našli vzácne kosti predchodcov človeka. Kde presne?
Práve v rokline Olduvai, v spomínanom
kráteri Ngorongoro.
Sme radi, že k nám misionári zavítali a priblížili nám, v čom spočíva ich úsilie a ako žijú ľudia vo vzdialených krajinách. Osobne si z nich odnášam vedomie, že
na Slovensku sa nemáme vôbec zle a je mnoho ľudí na svete, ktorí žijú v oveľa horších
podmienkach, v chudobe a zaslúžia si našu
pozornosť a pomoc. Napriek tomu sú často
šťastnejší než my - naozaj na zamyslenie...
Marek Vincze

Kňaz Peter Majerník pôsobí v Tanzánii. Archív PM
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Martin Lettrich vytvorí pre pápežskú liturgiu
v Šaštíne sochu Krista na kríži
Senčan, akademický sochár Martin Lettrich dostal výnimočnú príležitosť umelecky sa podieľať na návšteve Svätého
otca Františka na Slovensku. 15. septembra, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, navštívi pápež
Šaštín. V súťaži piatich architektonických
kolektívov, ktoré sa uchádzali o možnosť
vytvoriť zázemie svätej omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni
v Šaštíne, zvíťazil tím v zložení: Ing. arch.
Mária Bogárová, Ing. arch Michal Bogár,
Ing. arch. Ema Ruhigová, Ing. arch. Roman
Ruhig, akad. maliarka Dorota Sádovská
a akad. sochár Martin Lettrich. Súčasťou
architektonického riešenia boli aj výtvarné návrhy podľa zadania v súťažných podkladoch. Po konzultáciách na arcibiskupskom úrade následne vytvorili definitívne
návrhy, ktoré v týchto dňoch realizujú.
Rok 2021 je rokom svätého Jozefa, preto akademická maliarka Dorota Sádovská
na oltár pripravuje veľkorozmernú maľbu
svätého Jozefa, otca Ježiša Krista.
V centrálnej polohe nad pápežským
stolcom bude osadené dielo Martina Lettricha - socha Krista na kríži. Jej súčasťou
budú i drevené fragmenty v tvare menšieho kríža, vyhotoveného z krovu Kostola sv. Jakuba v Moravskej Novej Vsi, ktorý
zničilo nedávne tornádo. Šaštín sa nachádza neďaleko postihnutej oblasti a týmto

Duchovná hudba opäť
v seneckom kostole

17. októbra chceme Senčanom predstaviť najuznávanejšie dielo svetového
hudobného skladateľa W. A. Mozarta REQUIEM. Dá sa povedať, že v dejinách
Senca bude tento koncert „historickou
udalosťou“, pretože kvôli svojej náročnosti sa Requiem na Slovensku uvádza
pomerne zriedkavo.
Aby dielo vyznelo v originálnej podobe,
pozvali sme našich špičkových hudobníkov a odborníkov na interpretáciu Mozartových diel:
• Spevácky zbor Adoremus je popredný
miešaný zbor zameriavajúci sa prednostne na sakrálnu zborovú hudbu.
Zbor získal niekoľko ocenení, od svojho založenia spolupracuje so Štátnou
filharmóniou, uskutočnil stovky koncertov doma, ale aj v zahraničí.

spôsobom chcú autori víťaznej koncepcie
ukázať spolupatričnosť a účasť na nešťastí
našich susedov.

Rozpracovaný kríž zo zvyškov kostolného krovu
bude súčasťou 6-metrového kovového kríža
s Kristom. Archív ML

Z viacerých možností, ako zobraziť
ukrižovaného mesiáša, si autor vybral čas,
keď komunikuje. Z kríža hovoril napríklad so svojou matkou, učeníkom Jánom či
s dvoma ukrižovanými zločincami. Socha

Krista bude v jeho koncepcii akoby zrastená s krížom. Veď kríž sa stal jeho neoddeliteľnou súčasťou - hlavným symbolom.
A čo táto práca znamená pre samotného sochára Martina Lettricha?
„Je to výzva. Zobrazenie Krista na kríži
v rôznych podobách je s nami stáročia. Túto
tému spracovalo množstvo najrôznejších
umelcov – školených, neškolených, dobrých
i najlepších. Každý z nich, pri rešpektovaní textov evanjelia, pridal svoju autorskú licenciu. Je preto ťažké vniesť do toho niečo
nové, no ja hľadám spôsoby, ako sa autorsky
odlíšiť. Pred pár rokmi si ma vybrala farská rada z Pezinka na vytvorenie Krížovej
cesty do kostola Nanebovzatia Panny Márie. Umierajúci Kristus je jej súčasťou, iný
zas vrcholom procesného kríža. Vtedy som
netušil, že to je vlastne príprava na dnešnú
úlohu. A zároveň aj veľká česť, pretože úrad
pápeža a aj samotný pápež František je obrovskou autoritou, ktorá požíva úctu na celom svete. Toto zadanie je pre mňa aj zadosťučinením a veľmi si vážim možnosť byť
súčasťou takejto udalosti.“
Po skončení návštevy pápeža Františka
a rozobratí konštrukcie pódia má Farský
úrad v Šaštíne v pláne postaviť na tomto
mieste sochu ukrižovaného Krista ako pamiatku na túto významnú duchovnú a diplomatickú návštevu.
MO

•

Slovenský komorný orchester je
od najpopulárnejšie teleso so zameraním na klasickú hudbu u nás. Okrem
pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania
na festivaloch a koncertných turné
v zahraničí uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé koncertné projekty.
Requiem obsahuje mnohé spevácke sóla,
preto sme oslovili našich najlepších odborníkov, ktorí už majú skúsenosti s Mozartovými skladbami. Zvlášť treba spomenúť speváka prof. Petra Mikuláša, ktorý je zaradený medzi slovenskú spevácku špičku.
Festival duchovnej hudby finančne podporilo mesto Senec a Hudobný Fond.
Partnermi projektu sú Penzión Senec
a Sopka Senec. Mediálni partneri: TV
Lux, Senčan, Citylife.sk.
Organizátori
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Barbora Mokošová: „Splnila som si všetky
sny, niektoré dokonca prevýšili moje
očakávania“
Slovenská reprezentantka v gymnastike Barbora Mokošová má
korene v Senci. Jej rodina je na ňu hrdá rovnako ako športoví
fanúšikovia. Súťažila na Olympijských hrách 2016 v Rio de
Janeiro a počas leta aj na Olympijských hrách v Tokiu, z ktorých
odchádzala veľmi spokojná. Má za sebou mnoho športových
úspechov a patrí k najvyšším gymnastkám na svete.

Aké sú vaše korene v Senci?
V Senci mám rodinu. Žije tu môj otec,
teta a mám tu aj starých rodičov, babku
aj dedka. Snažím sa tu tráviť s nimi toľko času, koľko sa dá, napriek tomu, že
mám veľa povinností v Bratislave a veľa
cestujem.
Aký máte k Sencu vzťah vy? Chodíte sa sem napríklad kúpať na Slnečné jazerá?
V detstve som v Senci krátko aj žila.
Tým, že tu mám rodinu, tak je to miesto,
kam sa rada vraciam. Vždy, keď prídem
do Senca, snažím sa byť s rodinou. Chodím samozrejme aj do mesta alebo okúpať sa na Slnečné jazerá, ale z časových
dôvodov to nie je veľmi často.
Reprezentovali ste Slovensko už
na druhej olympiáde, ako sa vám
v Tokiu páčilo a ako sa vám z vášho
pohľadu darilo?
V Tokiu to boli moje životné preteky, najlepší výkon v mojej kariére. Jednoznačne aj najkrajšie preteky. Mala som skvelú
formu, cvičila som veľmi dobre, spravila
som veľa bodov a žiadnu chybu. Z môjho
pohľadu aj z trénerovho sme do toho dali
maximum. Oplatilo sa „makať“. Vrátilo sa
nám to veľmi pekne v krásnom výsledku,
výkone, aj v bodovom ohodnotení. Takže
za mňa maximálna spokojnosť. Najkrajšie preteky môjho života.
S akými očakávaniami ste išli tam
a s akými dojmami ste sa vrátili
späť?
Samozrejme som išla do Tokia s čo najväčšími očakávaniami, zacvičiť hlavne
to, čo viem bez nejakej väčšej chybičky,
čo sa nám podarilo. Spravili sme za posledné obdobie najviac bodov (od Ria).
Žiadnu veľkú chybu som neurobila, cvičila som excelentne, lepšie neviem, za mňa

maximálna spokojnosť. Takto nejak som
si to predstavovala, že by to mohlo vyjsť,
ale môj výkon predčil moje očakávania.
Bola táto olympiáda iná ako tá
v Riu? Čím?
Olympiáda v Tokiu bola úplne iná ako
v Riu, už len tým, že bola poznačená celou touto covid pandémiou, opatreniami

Olympiáda je splneným snom športovca. Archív BM

a všetko bolo veľmi striktné. Boli sme
kontrolovaní, každý deň testovaní, diváci nemohli byť, takže to bolo také hluché.
Napriek tomu som veľmi rada, že sa
olympijské hry uskutočnili, že sa nezrušili, lebo všetci športovci si zaslúžime športovať na olympiáde.
Ste jednou z najvyšších gymnastiek
sveta. Je to nevýhoda?
Nepovedala by som, že to je nevýhoda, ja
sa vždy v nevýhodách alebo v nejakých
negatívnych veciach snažím hľadať niečo pozitívne. Aj v tomto sme našli veľké
pozitívum a plus. Ľudia si ma zapamätajú, som iná ako ostatné. Som vysoká, keď
spravím nejaký pohyb, má to takú ladnosť, vzduch. Je to iné ako keď sa to isté
spraví dievča, čo má meter štyridsať alebo
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meter päťdesiat. Takže som taká basketbalistka medzi gymnastkami. Ale ja sa
z toho snažím vyťažiť vždy maximum.
Ako a prečo ste sa pustili práve
do gymnastiky?
Mamina je gymnastická trénerka, takže
ja som od malička v telocvični vyrastala. Ale aj môj tatino surfoval, celá rodina
je viac-menej športová, takže to bola asi
len otázka času a športu, čo si vyberiem.
Ale od malička ma bavila gymnastika, vyrástla som tam a ostala som pri nej až doteraz. Vlastne môžem povedať, že som sa
do telocvične narodila. Som tam už nejakých 20-22 rokov.
Aké máte osobné predsavzatia alebo
predstavy o budúcnosti?
Osobné predsavzatia? Dobrá otázka. Asi
chcem robiť to, čo ma baví, čo ma napĺňa, čo ma robí šťastnou a chcem mať vždy
úsmev na tvári.
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Barbora pri olympijských kruhoch, ktoré symbolizujú 5 svetadielov. Foto: Archív BM

Máte vysnívaný nejaký úspech,
ktorý by ste ešte chceli dosiahnuť? Ktoré z úspechov boli splnením vašich plánov a považujete ich
za najväčšie?
Ja som si splnila svoj veľký sen už tým,
že sa mi podarilo dostať sa na olympiádu do Ria. To bol pre mňa veľký splnený sen.
Potom som vravela, že ďalšie očakávania
už nemám. Že toto bola pre mňa celoživotná méta, ktorú som aj dosiahla.
A potom sa to už tak pomaličky nabalilo, vyhrala som svetový pohár
na bradlách, svetový raking, získala
som bronzovú medailu na Majstrovstvách Európy, opäť som sa dostala
na ďalšiu olympiádu...
Takže musím povedať, že už nemám
žiadne vysnívané úspechy. Samozrejme,
nejaké ešte v kútiku duše mám, ale myslím, že už som si splnila všetky sny a ciele, ktoré som mala a niektoré dokonca aj
prevýšili moje očakávania.
Čo by ste odkázali Senčanom?
A čo zasa nádejným mladým
gymnastkám?
Senčanom by som chcela povedať, aby
veľa športovali, aby robili to, čo milujú,
s úsmevom na tvári a nech sa hýbu koľko sa len dá!
Mladým gymnastkám by som poradila,
nech sa nevzdávajú a aj napriek mnohým prekážkam nech idú za svojím snom
a cieľom, je to krásny šport. Držím im veľmi palce!
Rozprávala sa Martina Ostatníková
Gymnastka Barbora Mokošová v plnom nasadení. Foto: Archív BM
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Különleges életutak – A Kollárik család
Kollárik Róberttel és feleségével Kollárik
Rózsa Krisztinával beszélgettünk izgalmas, egyben sikeres eddigi életpályájukról. Róbert hajómérnök, Krisztina pedig
két diplomás gyógypedagógus, aki jelenleg minden idejét a másfél éves Tamásnak, a hároméves Ritának és a hatodik
életévévét nemrég betöltött Matyinak
szenteli.
Hogy teltek a gyermekévek?
Róbert – Édesapám, idősebb Kollárik Róbert, negyven évig volt a szenci katolikus
közösség kántora. Hatéves koromig a kántorházban laktunk, majd a régi szenciek által csak Veraként ismert élelmiszerbolt mögött felépült tizenkétemeletes panelházba
költöztünk. Itt jártam magyar alapiskolába
és gimnáziumba is.
Krisztina – A nagyszüleimnek gumiabroncs
szervizük volt Szencen a Pozsonyi úton,
amelyet később apukám vett át. Róbertéktől
talán három panelházzal arrébb, a Jesenský utcában laktam. Én is a szenci magyar
alapiskolába jártam, de ezután a pozsonyi
Duna utcai gimnáziumban érettségiztem.
Hogyan találtak egymásra?
Róbert – Mindenről apu tehet! Az általa alapított és vezetett egyházi énekkarban az Örömteli apródokban találkoztunk,
amelynek húszéves korunkig voltunk tagjai.
Ugyanabba az alapiskolába jártunk és csak
néhány házzal arrébb laktunk egymástól.
2012-ben házasodtunk össze.
Mi befolyásolta a pályaválasztást?
Róbert – Egy énekkari fellépés alkalmából
Komáromban voltunk és édesapám elvitt
a Dunapartra. A hajókkal ezután semmilyen
kapcsolatom sem volt, mégis talán ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy a pozsonyi
STU Gépészeti Karán az akkor még létezett
hajómérnöki szakot választottam.
Krisztina – A Koméniusz Egyetemre mentem gyógypedagógiát tanulni. Kiskorom óta
jártam táncra, zenére, szavalni, ezért vonzottak a gyógypedagógia terápiás eszközei,
a táncterápia, a zeneterápia és a drámaterápia. Emellett a szociális munka is érdekelt, ezért a Szent Erzsébet Egyetemen távutasként felvettem ezt a szakot is. Egy év
eltolódással mindkét egyetemen diplomát
szereztem.
Hogyan indult a szakmai
pályafutásuk?
Krisztina – Nevelőként két évig értelmi fogyatékosokkal foglalkoztam a pozsonyi
ROSA szociális otthonban. Ezután Matus

Mónika igazgató hívására a szenci magyar
alapiskolában lettem pedagógiai asszisztens. Itt három éven át integrált diákoknak
segítettem. Jelenleg az anyasági szabadságomat töltöm, de kilátásban van, hogy idén
szeptemberben újra munkába állok.
Róbert – Friss diplomával a zsebemben
ottmaradtam az egyetemen doktorandusz
hallgatónak. Sajnos nemsokkal ezután elhunyt a témavezető tanárom, aki egyetemi körökben talán az egyetlen tudományos háttérrel is rendelkező tapasztalt hajós
szakember volt Szlovákiában. Az egyetemi
munka mellett a pozsonyi hajógyárban is
dolgoztam, majd átléptem a komáromi SAM
hajógyárba. Ekkor találkoztam a jelenlegi
főnökömmel, aki „átcsábított” egy komáromi tervezőirodába. A Komáromban most
épülő hajók szinte mind a mi irodánk tervezőasztalairól kerülnek ki.
Hogyan alakult a karrierjük?
Róbert – Már a házasságunk előtt is többhetes turnusokban Belgiumba jártam dolgozni, mert a komáromi iroda a belgiumi MULTI engineering vállalattal kooperált, majd
később egyesült vele. Cégünk két központja Hollandiában és Belgiumban, a leányvállalatuk pedig Komáromban van. Az ingázás Belgium, Komárom és Szenc között egyre megerőltetőbb lett. Mikor megszületett
Matyi ﬁam, a kiköltözés mellett döntöttünk,
hogy együtt lehessen a család.
Krisztina – 2016 január 2-án, szakadó hóesésben, a hat hónapos Matyival a fedélzeten
tizenhat óra alatt értünk célba. Belgiumban,
az anyacég közelében egy kisvárosban telepedtünk le, ahol hasztalanul kerestem magyar, szlovák, cseh, vagy akár lengyel anyukákat. Legközelebb Antverpenben találtunk
magyar közösséget, a Zengő nevű csoportot,
ahol Matyi magyar gyerekekkel játszhatott
és a felnőttek is elbeszélgethettek. Vasárnaponként Brüsszelbe jártunk a Magyar Házba misére.
Egy év elteltével hazajöttünk. Ebben családi okok is közrejátszottak, de fontos szempont volt, hogy Róbert lehetőséget kapott az
akkoriban még ritka távmunkára. Máig így
dolgozik, habár minimum heti egyszer bemegy a komáromi irodába.
Róbert, mi a specializációja a hajótervezésen belül?
A hajómérnökökre elsősorban a hajótest és
az úszásképesség tervezése tartozik, amelyeknek a paramétereit a rengeteg előírást
ﬁgyelembe véve kell a megrendelő elvárásaihoz igazítani. A hajókat hajóosztályokba

soroljuk de a tervezése szempontjából számomra egyik olyan mint a másik. Barátaim
néha fölróják nekem, hogy igazából nem is
vagyok úgy oda a hajós életérzésért. Ez anynyiban igaz, hogy számomra a hajó megtervezése egy matematikai rejtvény, amit
meg kell oldani. Ebben látom a munkám
szépségét.
Melyek a legemlékezetesebb munkái?
Nemrég hajózott ki a komáromi gyárból
az eddigi legnagyobb folyami személyhajó, amelyik a mi irodánk tervezőasztalairól
került ki, a 110m hosszú Albertina. Különlegessége, hogy a folyami hajókra nem jellemző dupla oldal- és fenékszerkezettel rendelkezik. A felépítmény oszlopos konstrukciója pedig lehetővé tette, hogy elegáns, nagy
üvegfelületekkel lássuk el. Részt vettem egy
a norvég fjordok áramlatait hasznosító úszó
erőmű tervezésében is. A Balatoni Hajózási Zrt. számára eddig két kompot és két személyhajót terveztünk. Itt a tó sajátosságainak és a megrendelő igényeinek összehangolása tette izgalmassá a munkát.
Hurbánfalvai lakosok, mégis szenciek
maradtak?
Róbert – Szencen a „Szalámka” lakótelepen laktunk egy kétszobás lakásban. Tettünk egy fogadalmat, hogy ha elhagyjuk
Belgiumot, akkor egy új otthont teremtünk
magunknak.
Krisztina – Persze elsősorban Szencben
gondolkoztunk, végül 2018 októberében
Hurbánfalvára költöztünk, mert itt találtuk
meg a lehetőségeinknek és az igényeinknek
is megfelelő körülményeket.
Lélekben azonban szenciek maradtunk.
Oda születtünk, minden emlékünk oda köt,
a család egy része és a barátok, ismerősök is
ott élnek, ezért a gyerekeink is Szencen fognak óvodába és iskolába járni. VCs
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Pozoruhodné životné príbehy - rodina Kollárikových
S Róbertom Kollárikom a jeho manželkou
Krisztinou Rózsa Kollárik sme sa rozprávali o ich vzrušujúco a úspešne sa rozvíjajúcom životnom príbehu. Róbert je lodný
inžinier a Krisztina je liečebná pedagogička s dvoma vysokými školami, ktorá v súčasnosti venuje všetok svoj čas jedenapolročnému Tomášovi, trojročnej Rite a Maťkovi, ktorý nedávno dovŕšil šesť rokov.
Ako ste prežívali detstvo?
Róbert – Môj otec Róbert Kollárik starší bol
štyridsať rokov kantorom katolíckej komunity v Senci. Bývali sme v kantorskom dome
do mojich šiestich rokov a potom sme sa
presťahovali do dvanásťposchodového paneláku za obchodom s potravinami, ktorý
starí Senčania poznajú iba ako „u Viery“.
Navštevoval som senecké maďarské školy
až po maturitu.
Krisztina – Starí rodičia mali v Senci na Bratislavskej ceste pneuservis, ktorý neskôr
prevzal môj otec. Bývala som na Jesenského
ulici, asi tri bloky od Róberta. Aj ja som chodila na seneckú maďarskú základnú školu,
ale maturovala som v Bratislave na Gymnáziu s VJM na Dunajskej ulici.
Ako ste sa našli?
Róbert – Za všetko môže môj otec! Stretli
sme sa v cirkevnom speváckom zbore Radostné pážatá, ktorý založil a viedol otec.
V zbore sme účinkovali do svojich dvadsiatich rokov. Chodili sme do tej istej základnej
školy a bývali sme len kúsok od seba. Vzali
sme sa v roku 2012.
Čo ovplyvnilo voľbu povolania?
Róbert – Náš spevácky zbor vystupoval
v Komárne a otec ma vzal k Dunaju. Na iný
kontakt s loďami z detstva sa ani nepamätám, ale možno aj táto skúsenosť prispela
k tomu, že som si vybral na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, vtedy ešte existujúci,
odbor lodného inžinierstva.
Krisztina – Študovala som liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského. Odmalička
sa venujem tancu, hudbe a recitovaniu, a lákali ma terapeutické nástroje liečebnej pedagogiky, ako tanečná terapia, muzikoterapia a dramatoterapia. Zaujímala som sa aj
o sociálnu prácu, preto som začala paralelne študovať tento odbor na Vysokej škole
sv. Alžbety. S ročným posunom som získala
diplom na oboch školách.
Aké boli profesionálne začiatky?
Krisztina – Dva roky som pracovala s mentálne postihnutými ako vychovávateľka
v sociálnom zariadení ROSA v Bratislave.

Neskôr na pozvanie Móniky Matus som sa
stala pedagogickou asistentkou základnej
školy A. M. Szencziho. Tri roky som pomáhala integrovaným žiakom. Teraz čerpám
materskú dovolenku, ale rysuje sa, že sa
v septembri vrátim do práce.
Róbert – S čerstvým diplomom vo vrecku
som zostal na univerzite ako doktorand.
Žiaľ, krátko na to zomrel môj vedúci doktorandskej práce, ktorý bol azda jediným
skúseným lodiarskym odborníkom v univerzitných kruhoch na Slovensku. Popri internej doktorantúre som pracoval aj v Bratislavskej lodnej spoločnosti, ale čoskoro som
prestúpil do lodenice SAM v Komárne. Tam
som sa stretol so svojím súčasným šéfom,
ktorý ma „odlákal“ do svojej konštrukčnej kancelárie. Takmer všetky lode, ktoré
sú v súčasnej dobe vo výstavbe v Komárne, pochádzajú z projekčných stolov našej
kancelárie.
Ako sa vyvíjala Vaša kariéra?
Róbert – Chodil som do Belgicka na viactýždňové smeny, pretože naša komárňanská
kancelária spolupracovala s belgickou spoločnosťou MULTI engineering, s ktorou sa
neskôr zlúčila. Naša spoločnosť má centrály
v Holandsku a Belgicku a ich dcérska spoločnosť je v Komárne. Pendlovanie medzi
Belgickom, Komárnom a Sencom bolo čoraz
menej únosné, hlavne po uzavretí manželstva. Keď sa mi narodil syn Matej, rozhodli
sme sa vysťahovať do Belgicka, aby rodina
mohla byť spolu.
Krisztina – 2. januára 2016 sme vyrazili
za hustého sneženia. Na palube so šesťmesačným Maťkom, sme za šestnásť hodín došli do cieľa. V Belgicku sme sa usadili v malom meste, kde som márne hľadala maďarské, slovenské, české alebo poľské mamičky.
Najbližšiu maďarskú komunitu sme našli
v Antverpách. Bolo to združenie s názvom
Zengő, kde sa Maťko mohol hrať s maďarskými deťmi a aj dospelí sa mohli porozprávať. V nedeľu sme chodili na omšu do Maďarského domu v Bruseli.
O rok sme sa však vrátili domov. Boli v tom
aj rodinné dôvody, ale dôležitú úlohu zohralo to, že Róbert dostal možnosť pracovať
na diaľku, čo v tej dobe ešte nebolo samozrejmosťou. Odvtedy pracuje z domu, ale
najmenej raz týždenne chodí do Komárna.
Róbert, na čo sa špecializujete v rámci
projektovania lodí?
Lodní inžinieri sú primárne zodpovední za konštrukciu a za plavbyschopnosť
lodí. Parametre je potrebné prispôsobiť

očakávaniam zákazníka s prihliadnutím
na nespočetné množstvo predpisov. Lode
sú zaradené do lodných tried, ale v zásade
sú jedna ako druhá. Moji priatelia mi občas vytknú, že ma až tak nefascinujú lode.
Je pravda, že projektovanie lode je pre mňa
predovšetkým matematická hádanka, ktorú treba vyriešiť. V tomto vidím krásu svojej práce.
Ktoré práce boli najvzrušujúcejšie?
Z komárňanských lodeníc nedávno vyplávala 110 m dlhá Albertina, doposiaľ najväčšia riečna osobná loď, ktorá sa zrodila na našich rysovacích stoloch. Jej zvláštnosťou je, že má dvojvrstvové dno aj bočné
steny, čo nie je typické pre riečne plavidlá.
Pilierová konštrukcia nadstavby umožnila použitie efektných veľkých zasklených
plôch na plášti. Podieľal som sa aj na návr-

hu plávajúcej elektrárne využívajúcej podmorské prúdy nórskych fjordov. Pre Balatoni Hajózási Zrt. sme doposiaľ navrhli dva
trajekty a dve osobné lode. U nich bolo náročné zosúladiť požadované vlastnosti plavidiel s danosťami Balatónu, jeho hĺbkou
a proﬁlom dna jazera.
Bývate v Hurbanovej Vsi, ale naďalej
ste Senčanmi?
Róbert – Bývali sme v dvojizbovom byte
na „Salámke“. Sľúbili sme si, že ak opustíme
Belgicko, vytvoríme si nový domov.
Krisztina – Samozrejme sme uvažovali
o novom bývaní v Senci, ale nakoniec v októbri 2018 sme sa presťahovali do Hurbanovej Vsi, pretože tu sme našli podmienky zodpovedajúce našim možnostiam a potrebám.
V duchu sme však zostali Senčanmi. Narodili sme sa v Senci, žije tam väčšina rodiny,
priatelia a známi, preto aj naše deti budú
chodiť do škôlky a školy v Senci. VCs
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Spomíname
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy
prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať. Dňa 13. augusta si pripomenieme 5. výročie odvtedy, čo nás
navždy opustil náš drahý Daniel Horváth. S láskou spomínajú manželka Ľubica, dcéra Eva s rodinou a syn Daniel so synom Adamom.
21.9.2021 si pripomíname nedožitých 100
rokov našej milovanej mamičky, babičky a prababičky Gabriely Szabadosovej. S láskou spomínajú dcéra Alžbeta s rodinou, dcéra Gabika a vnuk Richard s rodinou.
2021.9.21-én emlékezünk szeretett édesanyánk,
nagymamánk és dédnagymamánk Szabados
Gabriella születésének betöltetlen 100. évfordulójára. Emlékét szeretettel őrzi lánya Erzsébet és családja, lánya
Gabika, valamint unokája Richard és családja.
Dňa 10.9.2021 uplynie 15 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn Janko Ďuris. Odišiel si
preč, nás to veľmi bolí, opustil si tento svet aj proti
svojej vôli. S láskou spomíname. Mama, otec, bratia Peter a Miloš. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí,
aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ
s nami. Dňa 28.8.2021 sme si pripomenuli 7. výročie od chvíle, kedy nás navždy opustila naša
drahá mama, svokra, babka a prababka Helena Kissová, rod. Zavagyelová. S láskou spomínajú dcéra s rodinou, sestra s rodinou a vnučky
s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba
myslíme. Dňa 31.7.2021 sme si pripomenuli 2. výročie od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, svokor, dedko a pradedko František
Kis. S láskou spomínajú dcéra s rodinou, švagriná s rodinou a vnučky s rodinami.
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami. Dňa 5. septembra si
pripomenieme smutný deň, kedy nás pred rokom navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a starý otec Michal Santai. S láskou a spomienkami v srdci smútiaca rodina
Dňa 7. júna 2021 nás vo veku 74 rokov navždy
opustil Ján Uhrin, s ktorým sme sa rozlúčili 10. júna 2021. Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Znova prišiel ten smutný deň, keď odišla si snívať svoj večný sen.
Aj keď nie si medzi nami, vždy žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa mali
radi. Dňa 31. júla 2021 sme si pripomenuli 16. výročie čo nás navždy opustila Marta Benkovská. S láskou a úctou spomína syn
Milan s rodinou a nevesta Elena s rodinou
Tak rýchlo plynie čas, spomienka na Teba zostáva
v nás! 9.septembra si pripomíname 25 rokov, čo
odišiel do večnosti náš drahý otec, brat a švagor
Štefan Petrovič. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. Iveta, Štefan a Roland

Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky
na teba mamička v našich srdciach ostávajú. Dňa
6.9.2021 si pripomíname smutné piate výročie
odchodu do večnosti našej milovanej Marty
Michalekovej rod. Božíkovej. Smútiaca rodina

Dňa 19.9.2021 si pripomíname 3. výročie úmrtia nášho drahého Františka Čerchlu. S láskou
na neho spomína manželka, deti a vnúčatá.

Dňa 18.6.2021 sme sa s hlbokým žiaľom rozlúčili s našou milovanou mamou, babkou,
prababkou
Máriou
Bálintovou.
Chceme sa poďakovať všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Dcéra a syn.
2021.6.18 Mély fádalommal elbúcsúztunk drága
édesanyánktól, nagymamától, dédnagymamától
Bálint Máriától. Szeretnénk meköszönni minden jelenlevőnek, hogy elkísérték utolsó útjára. Lánya és fia
Čas plynie a nenavráti čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 4. augusta uplynulo 6 rokov, čo nás
opustil náš milovaný manžel a otec Ján Mikuláštik. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a so smútkom v srdci si na neho
spomínajú manželka Betka, dcéra Renáta, syn
Ľuboš s rodinami a sestry s rodinami. Odpočívaj
v pokoji
„Utíchlo srdce, utíchlo hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás
tak nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.“ Slovami nekonečnej lásky
a vďačnosti sme sa dňa 13.8.2021 rozlúčili s naším drahým a milovaným Pavlom Mészárosom, ktorý nás náhle opustil dňa 9.8.2021. Ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom, známym a ostatným za účasť na poslednej rozlúčke,
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Jednota dôchodcov

Ladislav Molnár (65)
Zita Dubovcová (70)
Alžbeta Sándorová (70)
Mária Kučeráková (75)
Jozef Peregrim (75)
Irena Čaputová (85)
Milan Hrouzek (90)

Alžbeta Sándorová (70)
Viera Ferancová (75)
Marta Detáriová (75)
Mgr. Alžbeta Grolmusová (75)
Ing. Marta Prazňáková (75)
Jozef Peregrim (75)
Mária Kučeráková (75)
Irena Čaputová (85)

SZTP ZO č. 215

Ľubica Škulányiková (65)
Mária Pomšahárová (70)
Irena Turčeková (75)
Anna Vrabcová (75)
Viera Ferancová (75)
Irena Čaputová (85)

Sv. Cyrila a Metoda si v Senci vážime
Koncert pri príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda, našich vierozvestcov a spolupatrónov Európy, sa konal 4. júla v evanjelickom kostole v Senci. Slávnostnú atmosféru vytvoril spevácky zbor Limbora pri MO
Matice slovenskej pod vedením Marty
Benešovej piesňami oslavujúcimi misiu
a osobnosti sv. Cyrila a Metoda a slovenskými ľudovými piesňami.
Umelecký prednes úvodnej básne
do prekladu Jánovho evanjelia do staroslovienčiny - Proglas stvárnil Mgr. Art. Vojtech
Koleják, pedagóg ZUŠ v Senci.
V úvode sme si slovami Helenky Čajkovej snažili uvedomiť veľkosť misie sv. Cyrila a Metoda pre kresťanstvo našich predkov v 9.storočí i pre kultúru z kresťanstva
vychádzajúcu.
Vyniesli na vysokú kultúrnu úroveň Slovanov žijúcich v Moravskom, Nitrianskom
i v Koceľovom kniežatstve v oblasti Blatnohradu. Patrili medzi najvzdelanejších

Spevácky zbor Limbora pri MO MS pod vedením Marty Benešovej už tradične vystupuje
na tomto slávnostnom podujatí a dotvára jeho dôstojnú atmosféru. Foto: Peter Glončák

ľudí vtedajšej Európy a na ich prácu nadviazali stovky vzácnych ľudí nášho národa po celé stáročia až do dnešných čias.
Ich hodnotu ocenil Ján Pavol II., keď ich

vyhlásil za spolupatrónov Európy. Je dôležité odovzdávať ich vzácne posolstvo
dnešnej generácii.
H.Č.

Sviatok našich vierozvestcov oslávili nádherným zborovým spevom
V rámci Cyrilo-metodských dní sa 5. júla
v Labyrinte MsKS uskutočnila prehliadka
speváckych zborov a krajská súťaž Viva il

canto. Vystúpili zbory: Hoštetňan z Vysokej
pri Morave s dirigentkou Vierkou Klčovou,
ANIMATUS z Pezinka s dirigentom Teom

Spevácke zbory predviedli vynikajúce výkony. Niektoré rozveselili, iné rozcítili plnú sálu v Labyrinte MsKS. Foto: MOS

Launerom, Bystričan zo Záhorskej Bystrice s dirigentom Štefanom Martinkovičom,
CANTUS z Bratislavy s dirigentkou Lenkou
Lennerovou a spoločne spievali Vox Aurunque z Trnavy a Zavarský komorný zbor
s dirigentkou Hanou von Schlosser.
Porotou boli hostia, doc. Elena Šarayová-Kováčová, doc. Ondrej Šaray a Mgr. art.
Klaudia Vašinová, ktorá v programe aj vystúpila spevom piesní za klavírneho doprovodu Mgr. art. Andrey Bálešovej, PhD.
Podujatie zorganizoval BSK, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, mesto
Senec, MsKS v Senci s jeho galériou Labyrint a MO Matice slovenskej v Senci. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond
pre podporu umenia.
MO

24

september 2021

Zaujímavosti z prírody

www.sencan.sk

Šťuka severná. Foto: Mestské múzeum v Senci

„Z hlbín našich vôd“
Voda je kolískou života. Je prostredím, v ktorom sa v dávnych
dobách začali etablovať prvé živé formy a práve v nej sa v plnej
miere rozbehla evolučná hra rozrôzňovania (diverzifikácie)
a vývoja k ešte dokonalejším organizmom. Aj stavovce, ku ktorým
napokon patrí aj samotný človek, sú s akvatickým prostredím
existenčne spojené viac, ako si myslíme, veď napr. ryby tvoria
vyše polovice ich druhovej rozmanitosti. Poznáme ich okolo
30.000 druhov a každým rokom vedci objavujú a opisujú
desiatky nových. Svojimi špecifickými vlastnosťami, tvarom tela,
veľkosťou, správaním i životnými stratégiami nás majú neustále
čím prekvapiť. A možno aj preto sme sa v Mestskom múzeu
v Senci rozhodli sprístupniť ich svet oveľa bližšie a výpravnejšie,
ako ho väčšina z nás pozná.

Časť výstavy. Foto: Mestské múzeum v Senci

Aktuálna výstava „Z hlbín našich vôd“
z dielne pána Milana Žiaka je na slovenské
muzeálne pomery netradičná a vzácna.
Tvorí ju vyše 50 exponátov sladkovodných
druhov našich vôd v podobe, ktorá dotvára
tajuplnú atmosféru života pod hladinou.
Faunu rýb Slovenska rozdeľujeme predovšetkým ekologicky do pásiem, na ktoré
sú jednotlivé druhy dômyselne adaptované. V zóne vysokohorských tokov, bystrín a riav, v pstruhovom pásme, sa ryby
musia vysporiadať s charakteristicky turbulentnými vodami, silnou prúdivosťou
a dravosťou okrem iného aj torpédovitým
tvarom tela, ktoré nachádzame napríklad
u pstruha potočného. Paralelne s utíšením
vôd umožňuje pokojné prostredie plochejšie a rozmanitejšie tvary tela, aké nachádzame u mnohých kaprovitých rýb. V pomalých a meandrovitých tokoch sa etabluje pleskáčové pásmo s pleskáčmi, kaprami,
lieňmi, ploticami či zubáčmi.
Jednoducho, ktorý Senčan by nemal
blízko k rybám, veď štrkoviská sú neoddeliteľnou súčasťou okolia nášho mesta.
Okrem najznámejších rýb, napr. kapra
obyčajného, sumca západného, šťuky obyčajnej, ostrieža obyčajného žije v Slnečných jazerách aj úhor európsky či tolstolobik pestrý. Ku zavlečeným druhom patrí
nesporne napríklad slnečnica pestrá. A zabudnúť nemožno ani na Čiernu vodu. Tento malý nížinný vodný tok bol v minulosti veľmi významný, pretože viacerým druhom slúžil na migráciu na neresiská, ktoré boli na zaplavených lúkach a močiaroch
úpätia Malých Karpát. Dodnes tu žije napríklad šťuka obyčajná, lieň sliznatý, ale
i v súčasnosti zriedkavý čík obyčajný.
V európskych sladkovodných ekosystémoch žije v súčasnosti okolo 500 pôvodných druhov rýb, z ktorých najpočetnejšie
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sú zastúpené kaprovité. Mnohé z nich patria k ohrozeným elementom európskej
fauny. Znečistenie vôd, stavba priehrad
a bariér, degradácia pôvodných biotopov,
nadmerný rybolov, klimatická zmena či šírenie inváznych druhov sú asi najvýraznejšie faktory, ktoré vplývajú na ich druhové bohatstvo. Podľa údajov IUCN napríklad
v roku 2020 vyhynulo až 16 druhov sladkovodných rýb.
Fauna rýb Slovenska už dávno nie je
striktne pôvodná. V priebehu rokov pribudlo mnoho druhov, ktoré síce obohatili

Zaujímavosti z prírody / Mýty a legendy
rozmanitosť spoločenstiev, no na druhej
strane prinášajú so sebou množstvo praktických problémov. Mnohé druhy rybári zámerne vysádzajú pre akvakultúrny
potenciál v rybolove, niektoré sú ozdobou domácich jazierok (kapor koi, karas
striebristý). Napríklad amur biely sa do našich nádrží vysádza od 70.-tych rokov 20.
storočia nielen ako produkčná ryba, ale
rovnako ako prirodzený regulátor vegetácie v jazerách využívaných pre rekreačné
účely. V osobitných prípadoch tzv. biologických invázií predstavuje zavlečenie alebo
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prenikanie nepôvodných druhov rýb vážne riziko ohrozenia pôvodnej fauny. Pokiaľ
sú invázne druhy svojím reprodukčným
potenciálom schopné vytvoriť relatívne
silnú populáciu v novom prostredí, stávajú sa významnými konkurentmi domácich
druhov a postupne ich vytláčajú.
Ale prečo toľko písať? Výstava v Mestskom múzeu v Senci je iste tým príjemnejším spôsobom, ako ryby našich vôd spoznať a ako pocítiť špecifickú atmosféru sveta pod hladinou. Je neopakovateľná.
Jana Fedorová, Mestské múzeum v Senci

Zomrela najstaršia Senčanka Judita Nováková
Históriu nášho mesta píšu aj jej obyvatelia. Najmä tí, ktorí majú na chrbte už viac
krížikov, sú pamätníkmi ťažkých čias aj
radostných období. Na niektorých si spomíname pre veľké veci, na iných pre milión maličkostí. Všetci sú istým spôsobom
legendami.
Počas leta nás opustila najstaršia Senčanka, Judita Nováková rodená Vargová. Narodila sa v Csanádalberti v Maďarsku v roku 1920. Do Senca sa prisťahovala s manželom Štefanom Novákom v roku
1949. Mali štyri dcéry: Annu, Zuzanu, Máriu a Jarmilu. Ako nám napísala dcéra Jarmila Kočišová, „obaja boli obetaví a vždy
pripravení podať pomocnú ruku. Angažovali sa v spoločenskom živote, či to
boli Akcie Z alebo nezištne priložili ruku
k dielu pri výstavbe Domu smútku či materskej školy. Našli si v Senci mnohých
priateľov, ktorí si ich mimoriadne vážili

pre obetavosť, pracovitosť a nezištnosť.
Mamin otec patril medzi prvých poslancov
za mesto Senec.“
Judita mala ťažké detstvo a mladosť,
vždy sa však našla pomocná ruka. Sama
neskôr pomáhala, kde vedela. Milovala
svoju záhradu, a keď v nej už zo zdravotných dôvodov nemohla pracovať, pomáhala s úrodou. Krájala ovocie na zaváranie alebo mrazenie s precíznosťou chirurga, akoby podľa pravítka. Kým jej slúžili
oči, krásne vyšívala a zanechala tak rodine
vlastnoručný poklad.
K dlhovekosti jej mohol pomôcť optimizmus a zmysel pre humor, či záujem
o dianie vo svete. Vnuk Erik Kollárik napísal: „Babka si do konca života vyžadovala mať noviny na stole. Keď mala už veľmi
slabý zrak a nevidela cez okuliare, používala lupu. Pravidelne sledovala televízne
noviny. Zaujímala sa o politiku, o všetko

Judita sa vydávala v čiernych šatách, dnes by bola určite moderná. Jej manželstvo bolo veľmi šťastné. Foto: archív rodiny

dianie. Keď sa jej nepáčilo nejaké politické rozhodnutie, alebo výroky, dokázala to
štipľavo a vtipne okomentovať. Pravidelne
sa zúčastňovala volieb.“
Viedla zdravý život. Nevypila ani kvapku alkoholu, nevyfajčila jedinú cigaretu
a nepila kávu. Dávala si méty, ktorých sa
ešte chcela dožiť. Kým vnúča skončí školu,
kým bude mať svadbu, jedno dieťa, druhé
dieťa... Vždy sa vedela tešiť z budúcnosti.
„Vo vysokom veku už veľa nepotrebovala, kupovali sme jej teda uletené darčeky,
napríklad balóny, rôzne smiešne hračky,
no najradšej mala, keď jej pravnúčatá niečo nakreslili. Keď mala sto rokov, hovorila, že začína od začiatku. Tak sme jej kúpili žiacku knižku a hneď sme jej tam každý
napísali nejakú poznámku. Kto ju poznal,
nemohol ju nemilovať. Bola veľmi skromná a dobroprajná. Nerada sa fotila, ale
so všetkými vráskami a láskavými očami
bola tak nádherná, že sme ju fotili pri každej príležitosti. Ale beda, keď sa dozvedela,
že sme ju pridali na sociálnu sieť. ‚Zase si
zo mňa spravil cirkus,’ hovorila vtedy. Uvedomujeme si, že sa dožila krásneho veku,
ale tak dobroprajní ľudia ako ona by mali
žiť večne. S dcérou Zuzanou žila a u nej aj
dodýchala,“ vyznal sa vnuk Erik.
„Dokázala nás povzbudiť do života, ale
aj utrieť stekajúce slzy po tvári, bola stelesnením bezpečia, lásky a nehy. Po celý život nás milovala takých, akí sme,“ napísala
dcéra Jarmila.
Judita Nováková bola ženou, dcérou,
matkou, sestrou, krstnou mamou, svokrou,
babičkou a prababičkou, susedou. Je seneckou legendou nielen pre svoj dlhý život,
ale najmä preto, že každú zo svojich úloh
brala vážne, vykonávala ju s láskou a najlepšie ako vedela, a pritom stále myslela
na ľudí okolo seba. Česť jej pamiatke!
MO
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Úspešné bežkyne sa na Čokoládovej tretre stretli s Jánom Volkom
28. júna sa na Bratislavskej Mladej Garde
uskutočnilo západoslovenské kvalifikačné kolo Čokoládovej tretry, najväčších atletických pretekov detí do 11 rokov. Atletický klub Puma Senec si vo veľkej konkurencii a horúčave vybojoval dve zlaté medaily.
V kategórii dievčatá 2014 a ml. vyhrala beh
na 100m Dominika Kozová a beh na 300m

ročník 2010/2011 Tatiana Janegová, ktorá
bola naša najúspešnejšia atlétka aj v minulom roku. Obe bežkyne postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v septembri v Košiciach. Bude to zároveň kvalifikačné kolo na Medzinárodný Atletický Míting IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava. Do Košíc sa kvalifikovala zo 7. miesta

Dominika Kozová na stupni víťazov
s Jánom Volkom. Foto: AK Puma Senec

v behu na 300m ročník 2010/2011 aj naša
ďalšia úspešná atlétka Michaela Praženicová. Gratulujeme víťazom, víťazkám a všetkým účastníkom pretekov z nášho klubu
za bojovnosť, dievčatám držíme palce. Robíte krásnu reklamu nielen našej škole, nášmu
klubu, ale aj nášmu mestu Senec.
Atletický klub Puma Senec

Ocenené bežkyne: Tatiana Janegová na najvyššom stupni víťazov
a Michaela Praženicová (v zelenom tričku) Foto: AK Puma Senec

X. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier
V sobotu 25. septembra 2021 na poludnie,
presne o 12:00 bude odštartovaná hlavná
kategória X. ročníka Seneckého behu okolo
Slnečných jazier.
Okrem bežeckých tratí pre všetky vekové kategórie je pripravený bohatý športový a kultúrny program. Bežecké trate budú
prichystané pre najmenšie deti do 7 rokov, pre 8-14 ročných chlapcov a dievčatá,
pre rekreačných i výkonnostných bežcov.
Nebežci si môžu vyskúšať Nordic Walking.
„Prípravy a organizácia jubilejného
X. ročníka sú v plnom prúde. Pevne veríme, že nám pandemická situácia umožní
uskutočniť náš už tradičný beh. Samozrejme, celú situáciu okolo pandémie sledujeme a operatívne budeme reagovať na protimandemické opatrenia vyhlásené ÚVZ
SR a využijeme jeden z troch režimov určených i na organizovanie hromadných
podujatí,“ povedal Tomáš Mókoš, predseda

Komisie športu pri MsZ v Senci a dodáva,
„zároveň chcem všetkých bežcov i nebežcov pozvať na túto významnú športovú akciu mesta Senec určenú pre širokú verejnosť. Je to výborná príležitosť na športovú
konfrontáciu, výmenu skúsenosti i zábavu
v kruhu bežeckej komunity.“

Všetky informácie, vrátane online registrácie nájdete na našej FB stránke:
SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier
a priebežne vás budeme informovať
na www.senec.sk.
Gabriela Rebrošová, referát športu a dotácií
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MŠK Senec vstupuje do novej sezóny
Náš klub organizuje 6. septembra 2021 nábor nových členov pre ročníky
2009 a mladších. V prípade záujmu o bližšie informácie, aj pre staršie
ročníky, neváhajte nás kontaktovať na adrese: msksenec@outlook.sk

Štefan Horný – A team,
3. liga BFZ

Patrik Szabo – U19,
2. liga staršieho dorastu SFZ

Imrich Kolláth – U17,
2. liga mladšieho dorastu SFZ

Ladislav Talamon – U15,
2. liga starších žiakov BFZ

Marek Mesároš – U14,
3. liga starších žiakov ObFZ

Dávid Giertli – U13,
2. liga mladších žiakov BFZ

Ladislav Poór – U12 a U9,
3. liga mladších žiakov ObFZ
a liga prípraviek U9 BF

Juraj Mesároš – U11 a U10,
liga prípraviek U11 a U10 BFZ

Martin Matúš – U8 a U7,
liga prípraviek U8 BFZ

Sme futbalový klub MŠK Senec, ktorý vznikol v roku 2014 ako
nástupca predchádzajúcich seneckých klubov s dlhou tradíciou.
V roku 2019 oslávil futbal v Senci 100 rokov a sme hrdí, že môžeme písať ďalšie príbehy tejto hry v našom meste.
Naše A mužstvo, po dlhej prestávke vynútenej protipandemickými opatreniami, dokončilo začatú sezónu a obsadilo v tabuľke
3. ligy konečné 6. miesto.
Mládež mala svoje zápasy zrušené a preto sa pripravovali na novú
sezónu pokračovaním v tréningovom procese. Od 28.6. do 16.7.
sme úspešne zorganizovali Denné kempy pre ročníky 2007 až
2015. Teraz sa už tešíme na novú, veríme že kompletnú, sezónu.
Radi by sme Vám predstavili našich hlavných trénerov jednotlivých kategórií, ktorý sú kvalifikovaní s platnými licenciami UEFA
a ktorí povedú svoje tímy v sezóne 2021/2022.
Naše mužstvá hrajú najvyššie amatérske súťaže a máme ambíciu predovšetkým vychovávať športovo nadanú mládež z regiónu Senec, pestovať a rozširovať u nej hodnoty ako disciplína, cieľavedomosť, samostatnosť a vzťah ku kolektívu. Za tých pár rokov
nášho pôsobenia sme sa stali klubom, ktorý má najväčšiu členskú základňu v meste Senec. Záujem nás veľmi teší no zároveň
aj zaväzuje.
MŠK Senec

Víťazné leto
pre plavkyňu Nellu
Martišovičovú

Triatlon v Senci Majstrovstvá SR
v šprint triatlone 2021

Senčanka Nella Martišovičová pod vedením nového trénera Tibora Violu nezaháľa ani
v lete a poctivo trénuje každý
deň. Zúčastnila sa plaveckých
pretekov Bory Mall v Bratislave 31. júla, kde si vyplávala 5x
1. miesto: 100, 200, 400, 800 voľný spôsob a 100 motýlik. 8. augusta sa zúčastnila na plaveckých pretekoch Majstrovstiev
Slovenskej republiky v Piešťanoch na Sĺňave, kde sa plávalo
5. kolo dlhých tratí - Slovenského pohára. Vyplávala si druhé
miesto na trati dlhej 1km. Nellke gratulujeme a prajeme veľa
plaveckých úspechov.

Pod záštitou mesta Senec organizujeme 4. a 5. septembra
triatlonové preteky so zázemím v areáli Slnečných jazier
(juh). Cyklistická časť pretekov bude smerovaná ulicami Hečkova, Rybárska, Slnečná, Boldocká, Recká, Mostná
a Štefánikova.
Počas týchto dní budú platiť
obmedzenia cestnej premávky,
ktoré zabezpečuje ORPZ ODI
Senec, Mestská polícia Senec
a organizátori podujatia. Prosíme o súčinnosť a trpezlivosť,
aby neprišlo ku kolíziám a zbytočným zraneniam.

Ing.Martina Martišovičová

www.sencan.sk

Nella Martišovičová si vyplávala veľa medailí.
Foto: Sport Club Dunajská Streda

Trinity Triathlon Team o.z.
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Cenník 8:30 – 13:30 (PO - PIA)
Čas

Ubytovaní hostia Neubytovaní hostia Doplatok dospelá osoba

3 hodiny (0 r – 3,99 r)

GRÁTIS

3,50 €

GRÁTIS

3 hodiny (4 r – 12 r)

GRÁTIS

3,50 €

1€

Každá začatá polhodina

GRÁTIS

1€

1€

Deti do 4 rokov môžu do MiniMe clubu vstúpiť len s doprovodom dospelej osoby.

Cenník 13:30 – 20:30 + víkendy + štátne sviatky
Čas

Ubytovaní hostia Neubytovaní hostia Doplatok dospelá osoba

1 hodina (0 r – 3,99 r)

GRÁTIS

3,50 €

GRÁTIS

1 hodina (4 r – 12 r)

GRÁTIS

3,50 €

1€

Každá začatá polhodina

GRÁTIS

1,50 €

1,50 €

Deti do 4 rokov môžu do MiniMe clubu vstúpiť len s doprovodom dospelej osoby.
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