Tvárou Slnečného festivalu bola Zuzana Krónerová viac na str. 17
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Súkromná základná škola S.E.N.E.C. privítala olympijskeho víťaza z Ria de Janeiro 2016. Viac na str. 24

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
24. októbra o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie budú zverejnené na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Jesenné upratovanie
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
Vás na záver svojho pôsobenia
vo vedení mesta Senec pozýva na

TRADIČNÚ ZABÍJAČKU
ukážky tradičnej ľudovej zabíjačky spojenej s ochutnávkou
zabíjačkových špecialít a kvalitných vín

Sobota 27. októbra 2018 od 9:00
Námestie 1. mája pred kultúrnym domom
(náklady sú hradené zo súkromných zdrojov)

Opäť máme možnosť poupratovať svoje domy, byty a záhrady
na každoročnom jesennom upratovaní s mestom Senec.
Kontajnery budú pristavené:
v sobotu 13. októbra 2018
Kontajnery budú pod dohľadom
poverených zamestnancov mesta.
Vo večerných hodinách budú odvezené.
Stojiská budú opäť štyri:
pri Kevečte, na Záhradníckej,
na Vodnej ulici, na Kalinčiakovej
pri garážach.
Čo je prípustné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov počas jesenného upratovania?
Objemný odpad: ako starý nábytok,
sedačky, podlahové krytiny, sanita.

Čo nepatrí do jesenného upratovania?
Akýkoľvek stavebný odpad a pneumatiky, ktoré je možné odovzdať
na skládke Červený majer a pneumatiky je povinný prevziať aj každý
autoservis.
Papierové kartóny Vám prevezmú
na Réckej ceste v areáli bývalých
Zberných surovín.
Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, pesticídy, chemikálie a pod.)
bude možné odovzdať na dvore pracoviska Útvaru zelene, údržby a čistenia mesta Senec na Kalinčiakovej
19 od 8.10. do 30.10.2018.
Zvoz konárov zviazaných do otiepok
v dĺžke max. 1,5 metra a zviazaných
špagátom od rodinných domov
sa bude konať v dvoch termínoch:
1.-2. 10. 2018 a 22.-23. 10. 2018. MO
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Zastupiteľstvo rokovalo aj o hokejovom ihrisku či darovaní pozemku na škôlku
Predposledné zasadnutie mestského
zastupiteľstva pred voľbami do orgánov
samosprávy obcí sa konalo 12. septembra. Primátor Karol Kvál informoval
o zmene termínu posledného zasadnutia
zastupiteľstva v tomto zložení, ktoré sa
bude konať 6.12.2018. K výročnej správe
Mesta Senec za rok 2017 a vyhodnoteniu
plnenia rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2018 sa nerozprúdila väčšia diskusia.
Riaditeľ MsKS Peter Szabo informoval poslancov o plnení rozpočtu MsKS Senec
za 1. polrok 2018. Poďakoval sa tiež zamestnancom Parku oddychu – amfiteátra, ktorí v rámci pracovnej doby obnovili
lavičky. Ušetrili tak mestu nemalé finančné prostriedky.
Mestské zastupiteľstvo následne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Senec č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
Keďže sa poslanci dohodli, že v posledných mesiacoch pred voľbami sa nebude
predávať žiadny majetok mesta, nasledovali návrhy na prenájmy. Z prenájmov bol
schválený napríklad pozemok v Záhradkárskej osade na Pezinskej ulici.
Spoločnosť Transpetrol, a.s. požiadala
o prenájom pozemkov vedľa tých, ktoré
už vlastní, na výstavbu hokejového ihriska pre deti a amatérov v tesnej blízkosti
ich zariadenia. Poslankyne Jana Némethová, Hudáková a Turanská vystúpili proti tejto iniciatíve s tým, že na tomto
mieste nie je kde parkovať a takéto ihrisko
by zvýšilo pohyb áut na Slnečných jazerách. Navrhovali, aby investor postavil
ihrisko na pozemku mesta na piatom jazere, o čo zástupcovia investora nepre-

javili záujem. Poslanci Gubáni, Badinský
a Bittner sa snažili poslancov presvedčiť,
aby podporili tento projekt, pretože by
v Senci konečne bola možnosť športovať na zimnom športovisku. Vzniklo by
zo súkromných zdrojov investora, mesto
by teda nemuselo investovať vlastné prostriedky a občania by nemuseli
za ľadovou plochou cestovať. Poslankyňa Gabriella Németh pripomenula,
že počet parkovacích miest a mnohé iné
náležitosti budú v procese schvaľovania
riešiť orgány na to určené a požiadala poslancov, aby zahlasovali za tento projekt.
Na tento zámer sa však nepodarilo získať
dostatočný počet hlasov.
Spoločnosť ATOPS, s.r.o., ktorá je developerom v tehelni, darovala mestu pozemok, ktorý by mesto v budúcnosti chcelo využiť na výstavbu škôlky. Keďže sa
na sociálnych sieťach objavili informácie
o tom, že škôlka má byť len pre 20 detí,
požiadal poslanec Bittner, aby vedúci
školského úradu Kubliniak potvrdil jeho
informácie, že sa na tomto pozemku dá
vybudovať škôlka pre 100-120 detí. Poslankyňa Hudáková upozornila, že developer v materiáloch uvádza škôlku pre 20
detí, aby nemusel vybudovať väčší počet
parkovacích miest.
Pri návrhoch na zriadenie vecných bremien sa opäť hovorilo o tom, či ich schvaľovať bezodplatne alebo nie. V diskusii
uviedol poslanec Príbelský, že by bolo
dobré, aby finančná komisia navrhla spôsob stanovenia ceny a aby sa začali vecné bremená spoplatňovať buď od nového
roka alebo od nového zloženia zastupiteľstva. Poslanec Bertók uviedol, že finančná komisia má materiál vypracovaný.

Z rokovania vypadol bod o zriadení a prevádzkovaní zariadenia na zhodnotenie
odpadov v areáli spoločnosti VPP Senec,
a.s., v súvislosti s ktorým informovala poslankyňa Turanská o tom, že podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa
ohľadom sfalšovania petície v prospech
navrhovaného zariadenia.
V bode „Rôzne“ sa diskutovalo o kočovníkoch, ktorí počas letnej sezóny spôsobovali problémy na Slnečných jazerách
a v meste. Poslanci sa zaoberali možnosťami, ako regulovať množstvo takýchto
turistov alebo akým spôsobom s nimi
pracovať v areáli jazier. K jednoznačnému
riešeniu poslanci neprišli.
Diskutovalo sa aj o výstavbe haly za lokalitou Malý Biel. Zástupca petície protestujúcich občanov uviedol množstvo
čiastkových argumentov, ktoré boli pre
diváka ťažko zrozumiteľné. Právny zástupca spoločnosti stavajúcej halu zasa
jasne zosumarizoval podstatné informácie, teda, že výstavba haly bola schválená pred výstavbou rodinných domov,
že táto informácia bola bežne dostupná
či už na internete alebo od úradov a dokonca informoval, že zástupcovia z petičného výboru vôbec nekontaktovali stavajúcu spoločnosť. Na druhej strane vystúpili predstavitelia obyvateľov, ktorí rokujú
s mestom aj stavajúcou spoločnosťou
a informovali poslancov, ktoré opatrenia sú v procese rokovania. Spomínalo
sa navýšenie bariéry, viac zelene, zákaz ampliónov či úprava osvetlenia tak,
aby nerušilo rodinné domy.
Celé rokovanie je zverejnené na www.
zastupitelstvo.sk. Ďalšie zasadnutie sa
bude konať 24. októbra 2018.
MO

Koncom októbra sa má začať s výstavbou polopodzemných kontajnerov pre bytové domy
V Senci majú bytové domy kontajnery
umiestnené na spoločných stojiskách. Niektoré sú oplotené, iné nie, pri niektorých
sú kontajnery na triedenie, pri iných nie sú.
Mesto sa preto snaží zjednotiť vizuál stojísk
tak, aby to bolo pre obyvateľov čo najviac
estetické, hygienické a praktické. Polopodzemné kontajnery sú zapúšťané väčšou
časťou pod povrch zeme a preto najmä v letných obdobiach pocítia obyvatelia najväčší
prínos v podobe minimálneho zápachu.
Prvé polopodzemné stojisko si mali možnosť
obyvatelia otestovať za budovou Mestského
kultúrneho strediska, kde funguje úspešne
už rok.
Prvé stojiská, ktoré sa budú robiť v tomto
kalendárnom roku, vyberalo mesto najmä
podľa potrieb obyvateľov a dalo si vyrátať
jednotlivé miesta tak, aby spĺňali donáškovú

vzdialenosť pre konkrétne bytové domy. Po
zameraní a vytýčení inžinierskych sietí budú
stáť stojiská nových polopodzemných kontajnerov prevažne na stávajúcich stojiskách.
Tam kde to inžinierske siete neumožňujú
budú stojiská posunuté čo najbližšie k už
existujúcemu stojisku.
Obyvatelia dotknutých bytových domov, prípadne ich správcovia budú v predstihu informovaní oznamom na vchodových dverách o
realizácii výstavby polopodzemných kontajnerov. Nakoľko zberné nádoby na odpad sú
vo vlastníctve pôvodcov, mesto predbežne
dohodlo so zvozovou spoločnosťou možnosť ich odkupu za zostatkovú cenu, ktorá
sa stanoví odbornou obhliadkou.
Všetky stojiská budú obsahovať 2 kontajnery
na komunálny odpad, 1 kontajner na sklo, 1
kontajner na papier a 1 kontajner na plasty,

kovy a tetrapaky. Jedinou výnimkou je Slávičia ulica, kde bude stojisko bez kontajnera
na komunálny odpad, ktorý tam nie je potrebný.
Stojiská polopodzemných kontajnerov,
ktorých výstavba začne na konci októbra:
Okrúhle kontajnery:
Turecká 6, Kollárova 6-12, Hollého 1-5, Námestie 1. Mája 29-35, Považská 1-11, Slávičia
6-8
Hranaté kontajnery: Hurbanova 2-4, Inovecká 1-5, Inovecká 7-11
Priľahlé bytové domy, ktorých sa bude týkať zrušenie stojísk na základe vypočítanej
donáškovej vzdialenosti: Začíname etapu
prvých 10 stojísk z 47 a sú hradené z peňazí,
ktoré nám v zmysle zákona č. 17/2014 Z.z.
o poplatku za uloženie odpadov vracia
skládka.
MsÚ
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Dopravné obmedzenia v okolí
Oprava cesty medzi Sencom a Pezinkom

Ako informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia
Forman, v sobotu 8. septembra začali
opravovať cestu v úseku Senec - Viničné
- Pezinok. Uviedla, že práce budú rozdelené na viacero etáp. I. etapa so začiatkom
úseku v km 27,130 (okružná križovatka
pri logisticko-obchodnom centre Senec
– Sever) až koniec úseku v km 31,140
(označenie obce Viničné) bude realizovaná v extraviláne s čiastočnou uzávierkou dopravy na jeden prejazdný profil
s jednosmerným smerovaním dopravy
z Pezinka do Senca. Určená obchádzková trasa bude vyznačená v smere Senec – Blatné – Šenkvice – Pezinok. Práce
na I. etape revitalizácie cesty II/503 začíname v termíne od soboty 8.9.2018
s dĺžkou trvania do 28.10.2018. Revitalizácia cestného telesa cesty II/503
v predmetnom úseku bude pozostávať
z odfrézovania pôvodných poškodených
asfaltobetónových vrstiev vozovky, stabilizácie podložia vozovky pomocou hydraulického spojiva, recyklácie za studena
s kombináciou spojiva (cement a asfaltová emulzia), realizácie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie
nových nespevnených krajníc, sanácie

poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, orezu poškodených
a nevhodných drevín, realizácie nového
zvislého a vodorovného dopravného značenia. O rozsahu pripravovanej revitalizácie počas nasledujúcich etáp bude BSK
včas informovať.
Určená obchádzková trasa je vyznačená
v smere Senec - Blatné - Šenkvice – Pezinok, pričom pri vjazde do obce Blatné je
zúžený profil cesty na polovicu. Premávku
regulujú semafory.
Zdroj: BSK

Obmedzenie jazdných pruhov pri Triblavine

Vodiči jazdiaci na diaľnici D1 v blízkosti Bratislavy musia počítať s dopravnými
obmedzeniami po obnovení výstavby
diaľničnej križovatky Triblavina. V blízkosti staveniska bola premávka na čas
obmedzovaná priebežným znižovaním
počtu jazdných pruhov. V súčasnosti,
pri zachovaní počtu jazdných pruhov, je
v úseku stavby znížená najvyššia dovolená rýchlosť v obidvoch smeroch. V závislosti od vývoja stavebnej činnosti budú
prípadné ďalšie dopravné obmedzenia
riadne vyznačené prenosným dopravným
značením a podľa potrieb aktuálnej dopravnej situácie bude premávka riadená
hliadkami dopravnej polície. Zdroj: NDS

Ako sa správať v kolóne na diaľnici
Senčania majú, žiaľ, bohaté skúsenosti
s kolónami na diaľnici D1 alebo aj na starej
ceste do Bratislavy, ktoré dokážu predĺžiť
dennú dochádzku za prácou. Aktuálne znovuspustenie výstavby obchvatu Bratislavy
pri Triblavine len zhoršuje situáciu, preto
vám chceme poradiť, ako sa správať v kolóne a neriskovať zbytočnú pokutu, či dokonca zdravie a život.
1. Jazda po krajnici - Pokiaľ si chcete pomôcť jazdou po krajnici, nerobte to. Rovnako ako v susedných krajinách aj u nás je
zakázaná jazda po krajnici, ak to nie je nevyhnutné na obídenie prekážky alebo vozidla,
ktoré jednoznačne odbočuje vľavo. Krajnicu
nemožno použiť ani na zastavenie alebo
státie, iba v prípade núdzového státia.
2. Alternatívna trasa - Pokiaľ sa vytvorí kolóna na diaľnici, mnohí vodiči sa jej snažia vyhnúť tým, že zvolia alternatívnu trasu po cestách nižšej triedy. Nanešťastie to spravidla
vôbec nepomôže, nakoľko cesty v blízkosti
diaľničného výjazdu sa veľmi rýchlo zahltia.
Vznikajú na nich nové kolóny a neraz sa
diaľnica uvoľní skôr než vidiecke cesty.
3. Vystúpenie z vozidla - V zásade platí,
že z vozidla nesmiete na diaľnici vystupovať
bez toho, aby ste na sebe mali reflexnú ves-

tu. Vstup na vozovku je povolený len pri zabezpečení miesta nehody alebo v prípade
poruchy pri označení vozidla ako prekážky
cestnej premávky. No aj vtedy musí byť vodič veľmi opatrný. Ak však kolóna dlhší čas
stojí, polícia môže ustúpiť od pokuty, ak vodič na chvíľu vystúpi a natiahne si nohy. Zostaňte však vždy na kraji vozovky pri svojom
vozidle!
4. Cúvanie a otáčanie - Cúvanie a otáčanie
je na diaľnici absolútne tabu nezávisle od
toho, či vznikla kolóna alebo nie. Jedinou
výnimkou je prípad, ak premávku riadi polícia a tento manéver nariadi. Toto platí aj
u nás. Podľa zákona o premávke je otáčanie a cúvanie zakázané aj v miestach, kde je
stredný deliaci pás prerušený.
5. Motocyklisti
Motocykle majú oveľa lepšie manévrovacie
schopnosti, preto sa motorkári snažia prekľučkovať pomedzi vozidlá. Pre motorkárov
rovnako ako pre ostatných vodičov platí,
že po krajnici jazdiť nesmú, ak to nie je nevyhnutné na obídenie prekážky. Kolóna stojacich vozidiel však prekážka nie je, v tomto
prípade ide o nedovolené predchádzanie
sprava.
Zdroj: autobild.pluska.sk - Soňa Zverková
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra
Kandidátne listiny sú odovzdané
Do 11. septembra mohli odovzdať kandidáti na poslancov a primátora mesta
Senec svoje kandidátne listiny.
Na primátora odovzdali listiny 3 kandidáti. Všetci sú nezávislí.
Na poslancov Mestského zastupiteľstva
v Senci odovzdalo svoje listiny 73 kandidátov. 42 z nich je nezávislých a 31 za
politickú stranu, hnutie alebo koalíciu.
Strany, ktoré podali kandidátne listiny:
Doma dobre
Kresťanskodemokratické hnutie
Komunistická strana Slovenska
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
MOST – HÍD
Strana maďarskej komunity – Magyar
Közösség Pártja
Národná koalícia
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (oľano)
Slovenská národná strana
SME RODINA – Boris Kollár
Smer – sociálna demokracia
Spolu – občianska demokracia
Kandidátov už potvrdila mestská volebná
komisia. Všetci kandidáti spĺňali požadované náležitosti.

Mimoriadne vydanie
novín Senčan

Mestských

Pred koncom októbra vyjde mimoriadne vydanie Mestských novín Senčan.
V ňom uverejníme volebné obvody, okrsky a volebné miestnosti a tiež zoznam
kandidátov.
Uzávierka mimoriadneho vydania bude
15. októbra 2018.
Kandidáti na primátora budú mať k dispozícii rozmer - šírka: 186 x výška: 82mm
a kandidáti na poslancov - šírka: 91 x výška: 82mm.
MsÚ
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Hlasovaním získali z participatívneho rozpočtu BSK podporu obidva senecké projekty
SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

Pozývame Vás
na 100. astroprednášku
24. 10. 2018 o 19:00
Téma: Panoptikum
premenných hviezd
a základy hviezdneho baletu
Prednáša:
Mgr. Miroslav Fedurco
UPJŠ v Košiciach

Zo Senca do Vesmíru
V roku 2017 sa vďaka podpore mesta Senec a BSK podarilo občianskemu
zduženiu SOLAR Hvezdáreň Senec zrealizovať projekt seneckého planetária.
V planetáriu je možné simulovať a detailne
predvádzať procesy, ktoré sa odohrávajú
vo vesmíre a prehrávať náučné filmy v 3D
priestore. V tomto roku združenie v rámci participatívneho rozpočtu BSK získalo
podporu v novom projekte „Zo Senca
do Vesmíru“. Cieľom projektu je zakúpenie licencie na premietanie náučného
filmu „Neuveriteľné planéty“ z produk-

cie Hvezdárne a planetária v Brne. Film
je venovaný najzaujímavejším objektom
Slnečnej sústavy, ktorý interaktívnou formou zaujme každého návštevníka planetária.
Za všetkých členov združenia SOLAR
Hvezdáreň Senec sa Vám chceme poďakovať za podporu vo verejnom hlasovaní
a pozvať Vás na 100. astronomickú prednášku, ktorá sa uskutoční 24.10.2018
o 19:00 v priestoroch ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho.
SOLAR Hvezdáreň Senec

Doktorand na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje
výskumu premenných hviezd využitím
fotometrie z kozmických ďalekohľadov
akým je Kepler. Prednáška bude venovaná výskumu premenných hviezd,
medzi ktoré patria pulzujúce hviezdy
a zákrytové dvojhviezdy.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Zdravý lokálpatriotizmus a hrdosť na to, že som Senčan
27. augusta bolo uzavreté hlasovanie
na podporu participatívnych projektov,
vypísané Bratislavským samosprávnym
krajom. Projekt „Ja som tiež Senec“, ktorého som autorom, získal 568 Vašich hlasov. Jeho téma sa odvíja od skutočnosti,
že Senec sa veľmi dynamicky rozvíja, žije
v ňom pôvodné obyvateľstvo maďarské
i slovenské a v súčasnosti i čím ďalej,
tým viac ľudí z rôznych končín Slovenska. Projekt si preto kladie za cieľ zorganizovať ľudí, hrdých na to, že sú Senčania
a uvedomujúcich si význam vzájomnej
spolupatričnosti. Spoluobčanov, ktorí
by, ako podpis pod tento pocit, radi zanechali svoju stopu vo forme odliatku
na plastike, ktorú vytvorím a v spolupráci s Gymnáziom A. Bernoláka umiestnim
na ich pozemku na Lichnerovej ulici.
Postup bude nasledovný - záujemcovi
otlačím do pripravenej hliny napríklad
dlaň, prst, lakeť, nos, ucho, šľapaj nohy.
Najvydarenejší odtlačok, podpíše a následne vytvorím formu a model pre ďalšie

spracovanie. Z takto pripravených tvarov
- reliéfov vyskladám sochu. Jej výsledný
tvar a veľkosť súvisí s pridelenými peniazmi, s miestom osadenia a jej zapojenia do okolitého priestoru a samozrejme
od počtu získaných odtlačkov. Každý,
kto sa zúčastní, bude mať na Lichnerovej ulici svoju nezameniteľnú stopu,
ktorá pretrvá.

Tých Senčanov, ktorí by radi spolupracovali, pozývam do svojho ateliéru
na Rybárskej ulici v Senci. Prosím záujemcov aby sa registrovali na adrese:
jasomtiezsenec@gmail.com a uviedli základné kontaktné údaje. Každému osobitne odpoviem a dohodnem s ním ďalší
postup. Podotýkam, že z technických
príčin je počet participantov obmedzený
a bude preto závisieť na poradí.
Ďakujem všetkým Senčanom a priaznivcom, ktorí svojim hlasom podporili participatívny projekt registrovaný Bratislavským samosprávnym krajom, s názvom
...Ja som tiež Senec.
Martin Lettrich, akademický sochár
Realizácie v Senci
1996 – busta Antona Bernoláka, Gymnázium A. Bernoláka
2001 – pitné fontánky na Lichnerovej ulici
2002 – pamätník k Lipe ústavy, Námestie
1. mája

Inzercia
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Objednávateľ: D. Badinský, Letná 17, Senec 90301, Dodávateľ: Mesto Senec, Mierové nám. 8, Senec 90301
Inzercia

Inzercia

Chválime, karháme
• Chceli by sme poďakovať za
rýchle riešenie nášho problému s odlomeným obrovským
konárom vo výške 10-12 metrov – 35 ročný jaseň. Stalo
sa to po silnej búrke v stredu
8.8.2018. Dňa 9.8.2018 som
telefonovala na MsÚ – útvar
verejnej zelene, hovorila som s
pánom Luciakom a on mi sľúbil, že nám pomôžu, v ten istý
deň sa bol na „haváriu“ pozrieť. Slovo dodržal. 16.8.2018
osobne prišli Ing. Viera Kolozsváriová – vedúca útvaru
verejnej zelene a Jozef Luciak
a ich traja šikovní chlapci Ján
Košút, Ján Šípoš a Róbert
Ševčík, ktorí si s ťažko prístupným konárom hrubým 30cm
z plošiny šikovne poradili,
za čo im veľmi pekne ďakuje-

me. Za ústretovosť a ochotu
pomôcť, patrí „veľké ďakujeme“ pani Ing. Kolozsváriovej a pánovi Luciakovi a ich
chlapcom. Ľudia na správnom
mieste, rozumejú svojej robote.
manželia Mečiarovi, Záhradnícka 4, Senec
• Už niekoľkokrát bolo jarné a jesenné upratovanie
len počas jedného dňa na 4
stojiskách, ktoré počas celého priebehu kontrolovali
zamestnanci mesta. Odvezením veľkokapacitného kontajnera a konárov určených
na drvenie sa upratovanie
skončilo. Na ulici J. Smreka
sa však napriek tomu začali
aj neskôr hromadiť konáre,

Inzercia

rôzny zelený odpad a zväčšujúca sa kopa začala lákať aj
nespratných obyvateľov, ktorí
prihodili komunálny odpad,
psie exkrementy a podobne.
Počas posledného augustového víkendu sa však obyvatelia okolitých domov a ulíc
rozhodli zlikvidovať hnijúcu

čiernu skládku. Brigádu iniciovala Marianna Glončáková, ale pridali sa mnohí ďalší,
ktorí pridali ruku k dielu. Napriek tomu, že to nebola veľmi príjemná práca, dokázali
priestor krásne vyčistiť. Dúfajme, že taký už zostane.
MO

SENČAN október 2018
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Tradicná výroba cerstvých pirôžkov priamo zo stroja.

PONUKA
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

makovo - lekvárové
tvarohové, makovo-lekvárové
makovo - jablkové, tvarohové
orechové, makovo-lekvárové
makovo - lekvárové, tvarohové

Otvorené od 9:00 - 18:00 hod.

DOMÁCE PAGÁČIKY
(maslové, škvarkové, syrové)

Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20.10.2018

PEČIEME AJ NA OBJEDNÁVKU

Inzercia: 1/1 strana – 398 eur, 1/2 strany – 215 eur, Štvorec
– 168 eur, 1/3 strany – 148 eur, Stĺpec – 148 eur, 1/4 strany
– 122 eur, Pohľadnica – 112 eur, 1/6 strany – 85 eur, 1/8
strany – 61 eur, Vizitka – 48 eur, 1/9 strany – 48 eur, Zľavy: pri
opakovaní 3 až 5-krát 8%, 6 až 9-krát 12%, 10 až 12-krát 15%,
Riadková inzercia: 40 c/slovo, Kronika: 17 c/slovo, Zľavy sa
na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

CHLIEB, PEČIVO
Kontakt: 0905 299 310
Adresa: Bernolákova 1, Senec (pri pošte)
Inzercia

MO Matice slovenskej v Senci Vás pozýva na slávnostnú akadémiu

Je osmička magické číslo Slovákov?

Program:
• príhovor historičky PhDr. Natálie Rolkovej - Petranskej
• vystúpenie speváckeho zboru Stella pri ZUŠ v Senci
• recitácia: herec Jozef Šimonovič
• spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci
Dátum a miesto konania: 21.10.2018 o 15:00 - Labyrint MsKs v Senci

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

Upozornenie pre platcov daní a poplatkov
Platenie daní a poplatkov je určené príslušným rozhodnutím
správcu dane, na základe ktorého je potrebné pri úhrade platieb bezhotovostným prevodom platby správne a úplne označiť. Správne priradenie došlej platby k osobe, za ktorú sa platí,
môže mesto vyčítať z týchto údajov. Preto si dovoľujeme upozorniť, aby občania, všetci platitelia daní, poplatku za komunálny odpad ako aj iných platieb smerujúcich do mesta, označovali
všetky platby:
• Sumou platby v eurách a centoch
• Variabilným symbolom
• Informáciou pre správcu dane (popis, čo sa platí, za koho...)
Je to dôležité najmä v prípadoch, ak sa platí z účtu, ktorého majiteľom je niekto iný. Ak nie sú platby správne označené, mesto
ich nevie priradiť a môže nastať prípad, že aj osoba, ktorá má
záväzky vyrovnané, môže dostať výzvu za nezaplatenie, resp.
môže byť postúpený na riešenie na exekúciu.
MsÚ

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY
Inzercia

Komunálne voľby 2018
Kandidáti na poslancov
do Mestského zastupiteľstva v Senci
za stranu SMER- SD.
Ak nám dáte svoj hlas, budeme v nasledujúcom volebnom období presadzovať:

MUDr. Emese Dobošová

Ing. Ján Džurňák

V oblasti výstavby a dopravy
- vybudovanie potrebnej dopravnej
inšfraštruktúry pre jednoduchšie zapojenie mesta do integrovanej hromadnej dopravy najmä medzi Sencom a Bratislavou, rozšírenie mestskej dopravy
- zákaz ďalšieho zahusťovania bytovej výstavby v širšom centre mesta
a povoľovanie bytovej výstavby len
pri doriešení parkovania
- prehodnotenie parkovacej politiky
s cieľom odľahčiť centrum mesta
a budovanie podzemných, resp. nadzemných parkovísk
- pravidelnú údržbu chodníkov, budovanie bezbariérových prístupov
a rozširovanie cyklotrás
V oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb
- rekonštrukciu a rozšírenie polikliniky tak, aby boli vytvorené podmienky na skvalitnenie zdravotníckych
služieb a priestory pre všeobecných
a odborných lekárov, ktorých je
v Senci nedostatok
- rozšírenie sociálnych služieb pre seniorov o denný stacionár a o zariadenie s týždenným pobytom
- zavedenie novej služby – elektronický strážca seniorov
- podporovaný prenájom bytov
pre mladé rodiny, tzv. stabilizačné,
resp. štartovacie byty a ďalšiu výstavbu sociálnych bytov
- vyššiu materiálnu a finančnú podporu dobrovoľníckym a neziskovým
organizáciám v oblasti sociálnych
služieb
V oblasti bezpečnosti
a životného prostredia
- rozširovanie monitorovania verejných priestorov v meste kamerami
napojenými na mestskú políciu s cieľom zvýšiť bezpečnosť života v meste
- pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a rozširovanie verejnej zelene
- vytvorenie materiálno-technických
a organizačných podmienok pre zásadné zvýšenie podielu separácie
tuhého komunálneho odpadu

Katarína Kuruczová

PhDr. Lívia Tornyaiová
Inzercia

SENČAN október 2018

9

SPOLOČNE za lepší SENEC
Naši kandidáti na poslancov (zľava): Monika Snohová, Jana Némethová, Ján
Maglocký, Monika Macháčková, Zuzana Szárazová, Jana Turanská, Roman Suchánek, Mária Hudáková, Martin Bernát, Zuzana Gabrišová Košecová, Martin Lettrich,
Rastislav Kysel, Lucia Mészárosová, Ján Pullman, Eva Cibuľová, Peter Sedala;

Mária HUDÁKOVÁ

Vaša kandidátka na primátorku mesta SENEC
Ľudia, ktorí sú v mojom tíme, sú múdri a spoľahliví. Už 10. novembra nás
môžete podporiť svojím hlasom, aby sme spoločne urobili Senec lepším.

Dobudujeme dostatočnú kapacitu miest v školských zariadeniach
Navýšime kapacity strediska soc. služieb a zariadenia opatrovateľskej služby
Vybudujeme modernú polikliniku na úrovni okresného mesta
Budeme bojovať proti hazardu a drogovým závislostiam
Vybudujeme zariadenie pre seniorov
Zvýšime bezpečnosť v meste

ATRAKTÍVNE mesto
Vybudujeme relaxačno-športový areál s viacúčelovou športovou halou
Zvýšime objem zelene - opatrenia pre predchádzanie klimatickým zmenám
Vytvoríme optimálne a motivačné podmienky pre účinné triedenie odpadu
Zvýšime čistotu v meste, urobíme maximum pre zdravé životné prostredie
Postavíme parkoviská pri staniciach ako súčasť integrovanej dopravy
Oživíme námestie a pešiu zónu pravidelnými kultúrnymi akciami
Prepojíme satelity s centrom mesta cyklochodníkmi
KARTA
SE
pre kaž NČANA
dého, k
to má t
lisko v
mesto
rvalé by
S
dzdarma ENCI, ktorá
vs
u
Postaráme sa o dodržiavanie pravidiel a zákonov pre všetkých
a mnoh tup na Slnečn možní
o ďalšíc
é jazerá
Zapojíme občanov do spolurozhodovania o dianí v meste
h výhod
.
Podporíme občianske projekty financiami z rozpočtu mesta
Zosúladíme a optimalizujeme grafikon MHD s ostatnou dopravou
Urýchlime prijatie územného plánu s udržateľnými hodnotami majetku občanov
Zefektívnime komunikáciu s obyvateľmi pri haváriách, odstávkach, dôležitých udalostiach

ZODPOVEDNÉ

Odberateľ : Ing. Mária Hudáková, A.Dubčeka 1, Senec; Dodávateľ : Ing. Zuzana Szárazová, Pri Štifte 1a, Senec

STAROSTLIVÉ mesto

Inzercia
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Rozhodnutie Ministerstva
životného prostredia na základe podaného rozkladu
mestom Senec a ostatných
účastníkov konania
Dňa 13.09.2018 bolo Mestu Senec doručené Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia na základe podaného
rozkladu Mestom Senec a ostatných
účastníkov konania, ktorí podali rozklad
proti rozhodnutiu MŽP SR vydanom
v zisťovacom konaní, v ktorom bolo rozhodnuté o tom, že zmena navrhovanej
činnosti „Skládka odpadov Senec – 3.
etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov“ navrhovateľa AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., sa nebude posudzovať,
a na návrh Osobitnej komisie ministra
ŽP SR pre konanie vo veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov
na ŽP, ktoré zrušuje uvedené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia
SR a vec vracia Ministerstvu ŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné
prostredie na nové prejednanie a rozhodnutie.
Mesto Senec už pri samotnom oznámení o uvedenej zmene navrhovanej
činnosti zistilo, že dokumentácia neposkytovala dostatočné informácie
a podklad pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Preto mesto požadovalo vypracovanie
správy o hodnotení s dôrazom na „Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
vrátane zdravia a odhad ich významnosti“ (predpokladané vplyvy priame,
nepriame, sekundárne, kumulatívne,
synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby
a realizácie). Nakoľko sa jedná o zmenu
navrhovanej činnosti, mesto požadovalo venovať zvláštnu pozornosť kumulatívnym vplyvom.
Zároveň mesto upozorňovalo, že zmena navrhovanej činnosti sa nachádza
v tesnej blízkosti Martinského lesa,
ktorý patrí do chráneného územia NATURA 2000 (SKUEV0089) a z pohľadu
regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) je Martinský
les biocentrum regionálneho významu.
Vzhľadom na tento fakt, ako aj na tendenciu rýchlejšieho zapĺňania existujúcej skládky odpadov mesto požadovalo
posúdenie zmeny navrhovanej činnosti štátnym orgánom ochrany prírody
a krajiny.
Mestský úrad v Senci, BT

Mesto Senec a Miestny odbor Matice Slovenskej si uctili
Deň ústavy Slovenskej republiky

Viceprimátor mesta Senec Ing. Dušan
Badinský a prednostka Ing. Jarmila Répássyová si uctili Deň ústavy SR a položili
veniec k pamätníku Ústavy Slovenskej republiky na Mierovom námestí.
VCs

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci položili k Pamätníku Ústavy v Senci venček, a tak si pripomenuli
dôležitú udalosť v dejinách Slovenska prijatie Ústavy SR.
MOMS

Rekonštrukcia strechy Tureckého domu
Počas septembra pokračovala obnova
strechy Múzea, na ktorú Mesto Senec
získalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR
v rámci projektu: Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Úrad slúžneho - Zámer obnovy časti národnej kultúrnej
pamiatky, č. ÚZPF 537/1, na Námestí
1. mája 53/4 v Senci. Realizované boli búracie práce spojené s odstránením starej
strechy a krovu a odstránením omietok
atiky z vnútornej časti. Štátny pamiatkový
dohľad nad stavebnými prácami vykonáva Krajský pamiatkový úrad BA. Ďalej sa
bude pokračovať osadením novej konštrukcie krovu aj strechy vrátane novej
strešnej krytiny a strešných okien.
AM

Do lavíc novej ZŠ Kysucká zasadli prví žiaci
3. septembra opäť otvorili svoje brány
senecké školy. Školský rok 2018/2019 je
prvým v histórii novej ZŠ Kysucká, ktorá
je zaradená do siete škôl a školských zariadení a jej prví žiaci sa budú vzdelávať
v štyroch triedach 1. ročníka a v jednej
triede 2. ročníka. Zároveň jej priestory budú využívať žiaci prvých ročníkov
zo ZŠ J. G. Tajovského. Rodičom a žiakom
školy sa prihovorila riaditeľka školy Magdaléna Gubániová. Predstavila svoj tím,
pedagogický zbor a nepedagogických
pracovníkov, s ktorými sa pustí do neľahkej úlohy rozbehnúť novú školu. Primátor
Karol Kvál aj prednostka MsÚ Jarmila Répássyová ocenili prácu všetkých, vďaka
ktorým sa ZŠ Kysucká stala skutočnosťou a popriali novej škole veľa úspechov,

ktoré ju zaradia medzi ostatné senecké
školy, na ktoré sme právom hrdí. VCs

Senec ako rodina
28

13

4

Pavol Škovránek

Tomáš Jasenovec

23

Peter Príbelský

Ján Cíbik

16

Jozef Koiš

Inzercia
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA

SENČAN október 2018

SENČAN september 2018

KINO - HITY

VENOM
5.10. piatok o 20:00 5,00 Eur
6.10. sobota o 18:00 5,00 Eur

SERENITY:
TICHO PRED BÚRKOU
18.10. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
19.10. piatok o 20:00 5,00 Eur

PRINCEZNÁ A DRÁČIK
19.10. piatok o 18:00 4,00 Eur

TOMAN
21.10. nedeľa o 18:00 5,00 Eur
23.10. utorok o 18:00 5,00 Eur

KINOSÁLA

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
25.10. štvrtok o 19:00 19,00 Eur

Éva Pataki:
EDITH A MARLENE
10.10. streda o 19:00
Hudobná hra,
Jókaiho divadlo
v Komárne
– XLIX Dni Alberta Molnára
Szencziho
10.10. szerda 19:00 XLIX.
Szenczi Molnár Albert
Napok,
- Pataki Éva: EDITH
ÉS MARLENE - zenés játék
– Komáromi Jókai Színház

SENECKÝ
FESTIVAL
DYCHOVEJ
HUDBY
20.10.
sobota
od 15:00
vstup voľný

NÁMESTIE
PRED MsKS
JABLKOVÉ
HODOVANIE
6.10. sobota
od 10:00
vstup voľný

GALAVEČER
24.10. streda o 18:00 10,00 Eur

TdPASLÍK
7.10. nedeľa o 15:30
3,00 Eur
DIVADLO
NA HOJDAČKE

PRIPRAVUJEME:
NOC DIVADIEL
17.11.sobota o 19:00

SENČAN október 2018

SENČAN september 2018

Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
KULTÚRNE PODUJATIA Mestské kultúrne stredisko

LABYRINT

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM

HODINKA S...
Talkšou Moniky
Macháčkovej
3.10. streda
o 19:00 4,00 Eur
V aktuálnej
sezóne
začíname
stretnutím
s Adelou
Vinczeovou.

XLIX. Dni Alberta Molnára
Szencziho
- XLIX.Szenczi
Molnár Albert Napok
Erika Szőke: SENZITÍVNE POLE
/ÉRZŐ MEZŐK/
5.10. piatok o 20:00
Zahájenie výstavy - A kiállítás
megnyitója. Výstavu otvorí
- A kiállítást - Pál Szász
spisovateľ - író nyitja meg.
Výstava bude otvorená
do 28. októbra 2018

ŽUPNÉ ŠKOLY
PRE TEBA - Senec
12.10. piatok
9:00 – 18:00

23. október, utorok, 19:00
Premiéra dokumentárneho filmu „1956:
Zabudnutá revolúcia“ z dielne Fórum
inštitútu pre výskum menšín o
československých reakciách na
udalosti v Maďarsku v roku 1956.
Réžia: Sándor Laczkó. Dokumentárny
film premietame v maďarskom jazyku
zo slovenskými titulkami!
Miesto konania: Divadelná sála ZŠ
Alberta Molnára Szencziho, Nám. A.
Molnára 2.
MOZART MEETS
ANGERER
17.10. streda o 19:00
5,00 Eur
Concilium musicum
Wien.
Christoph Traxler/klavír,
Christoph Angerer/
husle a viola,
Milan Nikolic/husle,
Michaela Škriečková
/violončelo.

Samuel Czambel HANIČKA BEZ RÚK
20.10. sobota o 16:00 2,50 Eur
Baladická bábková rozprávka v podaní Lukáša Tandaru.
Pre všetkých od 6 rokov.

KNIŽNICA

PRIPRAVUJEME:
SILNÉ PIESNE
Chansons
& Songs 2018.
7.11. streda
o 19:00 5,00 Eur
Exkluzívny koncert pesničkárky
Dorotky Nvotovej a jej hostí
v rámci koncertného cyklu Chansons
& Songs 2018. Okrem vlastných
kompozícií a pesničiek z jej jazzového
repertoáru, zaznejú skladby
z tvorby hudobníkov ako Lou Reed,
Randy Newman, Nina Simone, Amy
Winehouse a Frank Sinatra.
PRIPRAVUJEME:
NOC DIVADIEL
HALLOWEENSKE
PREDSTAVENIE pre deti
17.11.sobota o 16:00
2,50 Eur
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HLAVATÁ DANA
11.10. štvrtok
o 13:00
Prezentácia
knihy
Rozšantená
abeceda

ANTONIE
KRZEMIEŇOVÁ
26.10. piatok o 18:00
Vplyv myslenia
na zdravie

PRIPRAVUJEME: Marek Riečan
5.11. pondelok o 18:00
Prednáška
PRIPRAVUJEME:
ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
22.11. štvrtok o 18:00
Dokonalý rodič

PRIPRAVUJEME:
V novembri si prednáškami
pripomenieme udalosti vybraných
osmičkových rokov našich moderných
dejín - vznik I. ČSR a rok 1968.
Mestské múzeum v Senci oznamuje svojim
návštevníkom,
že od 20. augusta 2018 bude z dôvodu
rekonštrukcie budovy Tureckého domu,
pozastavená výstavná činnosť
a múzeum bude pre verejnosť zatvorené.
Predpokladaný termín ukončenia prác je
koniec r. 2018.
O aktivitách múzea počas tohto obdobia
(prednášková činnosť a pod.) budeme
verejnosť priebežne informovať. V prípade

MLADŠIA
FRAKNOVSKÁ
LÍNIA
ESTERHÁZYOVCOV
AZ ESTERHÁZYAK
FRAKNÓI
IFJABB ÁGA

Záujemcom sa dostáva do rúk knižná
podoba vyústenia viacročnej
medzinárodnej spolupráce.
Jej výsledkom je kolektívna monografia
venovaná mladšej fraknovskej línii
magnátskeho rodu Esterházyovcov,
ktorá je výstupom z dvojice
medzinárodných vedeckých
konferencií historikov
so zastúpením zo Slovenska,
Maďarska i Ruska.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 14:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Dožinkové stretnutie poľnohospodárov

Výlet matičiarov
Tradičný zájazd za poznaním pamätihodností a významných slovenských
osobností tento rok seneckí matičiari
orientovali na poznávanie diela Dušana
Jurkoviča pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia.
Úvodná zastávka bola v Brezovej
pod Bradlom, kde prežil detstvo aj mlá-

Žatva je pre poľnohospodárov najdôležitejším obdobím v roku. Netrpezlivo sledujú zrelosť, vlhkosť obilia a počasie. Žatevné práce sú veľmi dobre organizovanými,
ale stále vzrušujúcimi pretekmi s časom a počasím, ktoré majú aj symbolický rozmer - obiliu
a chlebu pripisujú mimoriadny význam všetky kultúry a náboženstvá sveta.
Veľké dožinkové slávnosti sa už v Senci neorganizujú, ale primátor mesta Senec Karol
Kvál od začiatku svojho prvého funkčného
obdobia každý rok prišiel do polí v okolí Senca počas žatvy a po jej skončení sa zúčastnil

Seniori a sociálne služby
S prichádzajúcim jesenným obdobím sa
otvára aj otázka staroslivosti o seniorov. Ponúkneme vám pár odpovedí na najčastejšie
otázky.
Kto môže využiť sociálne služby?
Služby može využiť každý občan SR dôchodkového veku, ktorý je odkázaný
na socialnu službu. Seniori musia najprv
navštíviť odbor sociálnych služieb v meste,
obci a potom prichádzajú do sociálnych
zariadení s posudkami odkázanosti na sociálnu službu.
Aké služby poskytujeme?
Domus Bene – Dom Dobra poskytuje
v Senci služby v dvoch pobytových formách: Špecializované zariadenie pre Al-

na dožinkovon stretnutí zástupcov poľnohospodárov. Tradícia stretnutí je vyjadrením
vzájomnej úcty vedenia mesta Senec a farmárov, ktorí svojou prácou výrazne vplývajú
na kvalitu života nášho mesta aj obyvateľov
okolitých obcí. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo poslednýkrát s Karolom Kválom ako
primátorom. Pri tejto príležitosti odovzdal
poľnohospodárom fotoalbum zachytávajúci
spomienky na senecké žatvy a ľudí, ktorých
život je úzko spojený s obilím. Patrí im veľká
vďaka za nefalšované zanietenie pre túto mimoriadne dôležitú prácu.
MO, VCs
zheimer ochorenie s kapacitou 48 klientov a Zariadenie pre seniorov s kapacitou
40 klientov na Slnečných jazerách.
Sme sociálne zariadenie a zákon nám neumožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Akým spôsobom?
Seniori odkladajú umiestnenie, preto pribúdajú klienti s ťažkým zdravotným postihnutím a ťažšími diagnózami, to si vyžaduje
náročnejšiu opatrovateľskú starostlivosť.
Je to tímová práca našich opatrovateliek,
sestričiek, sociálnych terapeutov, rehabilitačného pracovníka a celého kolektívu.
Každú stredu máme info linku, kedy sa
môžu občania informovať o umiestnení
a podmienkach prijatia.
Naše motto: „ Aktívne starnutie nie je
mýtus a staroba nie je choroba.“
Riaditeľka PhDr. Silvia Poórová
Inzercia

POZVÁNKA - V divadelnej sále ZŠ Alberta Molnára Szencziho (Nám. A. Molnára 2.) sa
v utorok 23. októbra o 19.00 uskutoční premiéra dokumentárneho filmu „1956: Zabudnutá revolúcia“ z dielne Fórum inštitút pre výskum menšín o československých reakciách
na udalosti v Maďarsku v roku 1956. Réžia: Sándor Laczkó. Dokumentárny film premietame v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami!
MEGHÍVÓ - Az „1956: az elfelejtett forradalom“ c. magyar nyelvű, szlovák feliratos dokumentumfilm bemutatójára október 23-án, kedden 19 órai kezdettel a Szenczi Molnár Albert
Alapiskola színháztermében kerül sor. A Fórum Kissebségkutató Intézet filmje az 1956-os
magyarországi történések csehszlovákiai visszhangjáról szól. Rendező: Laczkó Sándor.

denectvo. V jeho novozriadenej pamätnej
izbe nás pán Valihora fundovane oboznámil s jeho životom a tvorbou, pokračovali
sme poznávaním jeho diel naživo. Pretože
Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a kultúrny dom v Skalici sme navštívili už počas
minulých zájazdov, tak naša cesta viedla
na Moravu. Luhačovickému kúpeľnému
námestiu dominuje Jurkovičov dom. Je to
svojská, štýlovo vyhranená architektúra
s prvkami slovenskej ľudovej ornamentalistiky. Je neprehliadnuteľný, podobne
ako aj komplex Hnedý kúpeľ a Chalúpka.
Na druhý deň sme navštívili Múzeum valašskej dediny v prírode v Rožnove pod
Radhošťom. Stojí tu Jurkovičova rozprávková rozhľadňa, ktorej ťažko nájsť konkurenta. Pozreli sme si aj stavby na Pustevnách, kam sme sa dopravili lanovkou.
Tretí deň sme začali prehliadkou Žiliny
s usmiatou sprievodkyňou, ktorá nás
povodila po všetkých významných pamiatkach mesta. Zvlášť sme si prezreli
budovu, kde v roku 1918 – 19 niekoľko
mesiacov po vzniku I. československej
republiky sídlila slovenská vláda a Žilina
tak bola na krátky čas prvým hlavným
mestom Slovenska. V jezuitskom kláštore,
kde za vojny bola nemocnica pre nemeckých vojakov, sestričky skrývali medzi
ranenými veľa židovských detí. Naše putovanie sme ukončili v malebnom kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice a cez rajeckú dolinu sme sa plní dojmov šťastne
vrátili domov.
MOMS
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Čipovanie psov je povinné
Od 1. septembra 2018 sa zviera nepovažuje za vec, ale za živého
tvora a cítiacu bytosť. Novelou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti sa doplnil zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ktorý definuje, že „Živé zviera má osobitný význam a hodnotu
ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera
sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora“.
Novelou zákona o veterinárnej starostlivosti sa taktiež zaviedli aj
nové povinnosti pre vlastníkov psov, či veterinárnych lekárov.
Každý vlastník psa by mal vedieť nasledovné:
Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), ktorý
spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza
na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa
do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Súkromný veterinárny lekár je povinný nevykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.
Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený
požadovať úhradu najviac 10 eur. Orgán veterinárnej správy uloží
fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa.
Mestská polícia Senec

Inzercia

S výhodným
plynom
o 10 % úspornejšie
Nižšie ceny plynu oproti SPP
Nonstop havarijná služba plynu a vykurovania
do 150 ◊ zadarmo
Príchod technika po havárii do 2 hodín
Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti
s účinnosťou od 1. 1. 2017 v cene za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba
za odobratý plyn od tarify D2 a platí počas prvých 12 kalendárnych mesiacov po podpísaní
Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou.

Teplo
so zárukou

www.zse.sk

Súčasť vášho domova
Inzercia

Plyn_Sencan_186x120mm_14.09.indd 1

12.9.2018 15:54
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Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Senci
V septembri sa uskutočnilo takmer 400
podujatí, ktorými sa Slovensko hlásilo
k spoločnému kultúrnemu dedičstvu Európy v rámci medzinárodného podujatia Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2018, organizovaným Radou Európy a Európskou
komisiou. Celoeurópskou nosnou témou
DEKD 2018 bolo Zdieľané dedičstvo, v tom
zmysle, že kultúrne dedičstvo nás vo svojej
rozmanitosti spája. Vďaka technológiám
a internetu máme k nemu teraz lepší prístup
než kedykoľvek predtým a môžeme si uvedomiť jeho lokálny, národný a súčasne aj
spoločný európsky charakter a zdieľať ho.
Mesto Senec prispelo do programovej
ponuky podujatiami venovanými osobnostiam, ktoré mali vzťah k nášmu mestu, pričom ich dielo malo celoeurópsky rozmer.
13. septembra sa žiaci ZŠ A. M. Szencziho zúčastnili výtvarného workshopu pod
vedením akademickej maliarky Jitky Bezúrovej v Galérii Labyrint MsKS. Pod dohľa-

koncert „Requiem pre sláčikové kvinteto“. Mozartovo Requiem odznelo v Lichtenthalovej úprave. Záverečným podujatím
dňa bolo predstavenie najnovšej knižnej
publikácie Mladšia fraknovská línia Es-

nista Collegia Wartberg, v kostole sv. Mikuláša zahral spolu so svojou formáciou
dom výtvarnej umelkyne maľovali obrazy
inšpirované hudbou Jána Nepomuka
Hummela. Žiacke práce boli prezentované v nedeľu 23. septembra v ZŠ Alberta
Molnára Szencziho na putovnej výstave
Mestského múzea v Senci pod názvom
S farbami a zvukmi J.N. Hummela. Účastníci vernisáže výstavy boli svedkami aj
krstu nového CD Collegia Wartberg, ktoré vzniklo za pomoci Fondu pre podporu
umenia. Ján Krigovský, hlavný protago-

terházyovcov z dielne Mestského múzea
v Senci. Zostavovateľ publikácie Mgr. Gábor
Strešňák a niektorí autori, ako Mgr. Diana
Duchoň, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD.
a Denis Pongrácz sa podieľali na prezentácii publikácie vo Vínnej pivnici Jungpereg 1632. Moderátorom podujatia bol člen
OZ Bratislavské rožky Mgr. Árpád Korpás.
MO, VCs

Mesto Senec dovŕšilo rekonštrukciu dvora ZŠ A. M. Szencziho
Počas uplynulého leta, vďaka mestu
Senec, dostal vnútorný dvor ZŠ A. M.
Szencziho jednotnú príťažlivú podobu.
Pred pár rokmi zo zdrojov BSK bola zrekonštruovaná polovica dvora. Povrchová úprava terénu bola riešená zámkovou
dlažbou. Vtedy boli vysadené aj stromy,
ktoré zasponzoroval Zoltán Polák. Na
druhej polovici plochy zostal starý popraskaný asfalt. Mesto Senec sa rozhodlo
dokončiť rekonštrukciu dvora a uvoľnilo
zdroje na opravu dotknutých úsekov kanalizačnej siete a na následné položenie
zámkovej dlažby, čím sa dvor stal jednot-

ným funkčným aj estetickým celkom.
Viceprimátor Dušan Badinský spolu s vedúcim útvaru školstva a športu Antonom
Kubliniakom neformálne odovzdali dvor
do užívania riaditeľke školy Mónike Matus
v rámci školského podujatia venovaného
Európskemu týždňu mobility. Na vynovenom dvore už nemôžu parkovať autá, slúži
len žiakom školy. Riaditeľka poukazovala
viceprimátorovi dvor a časti školskej budovy, na ktorých v súčasnosti prebiehajú
zatepľovacie práce. Prebrali spolu aj ďalšie kroky, ktoré sú potrené k dovŕšeniu zateplenia celej budovy školy.
VCs
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Zuzana Kronerová bola tvárou Slnečného festivalu
Herecký koncert Zuzany Kronerovej v hre Shirley Valentine otvoril štvrtý ročník Slnečného festivalu v Senci. Slovenská herecká ikona
majstrovsky stvárnila Shirley, starnúcu ženu žijúcu v zúfalej osamelosti s manželom Joeom. Hra neľútostne, no zároveň s veľkou dávkou humoru obnažuje vyhoretý vzťah dvojice z pohľadu Shirley, ktorá nájde v sebe odvahu na čas vystúpiť zo vzťahu, čím donúti Joea,
aby sa zamyslel nad sebou a zabojoval o Shirley. Po predstavení Zuzana Kronerová poskytla Mestským novinám Senčan rozhovor.
• Čo vás motivovalo, aby ste
povedali áno na pozvanie stať
sa tvárou Slnečného festivalu?
Divadelné festivaly sú sviatky
divadla a ja som nikdy neodmietla účasť na žiadnom festivale. Súhlasila som okamžite,
nielen s tým, že tu odohrám
predstavenie, ale aj s tým,
že budem tvárou festivalu. Je
to pre mňa česť a neviem, prečo by som mala povedať nie.
Okrem toho mám k Slnečným
jazerám a k Sencu veľmi vrúcny
vzťah, pretože sme tu mali chatu. Môj otec bol veľmi šikovný
a zručný, takže chatu postavil
sám a prežili sme tam krásne
chvíle. Lovili sme raky. Vtedy
sa to ešte smelo. Voda bola čistučká, naučila som sa tu plávať,
takže Senec je moje zamilované miesto.
• Práve ste odohrali Shirley Valentine, rovnako ako ona, aj vy
máte pocit, že s pribúdajúcim
vekom sa vytráca život zo života?
Bez toho, že by som chcela
byť nejako násilne optimistická, musím povedať, že život je
krásny a nesmieme si ho nechať pokaziť tým, že „možno“
raz skončí. Ja vždy hovorievam, že mám mladú dušu. Keď
by ste ma zobudili o tretej ráno
z najhlbšieho spánku a opýtali
by ste ma koľko mám rokov, tak
vyhŕknem že sedemnásť. My
herci máme tú výhodu, že naše
povolanie prináša neustálu
zmenu, že nám vy diváci dávate obrovské množstvo energie
a to nám pomáha vydržať.
• Shirley riešila manželskú krízu odchodom do Grécka. Joe
prišiel za ňou, ale nevieme,
či sa vrátili spolu domov. Je takéto riešenie použiteľné aj pre
iných?
Myslím si, že Joe stratu manželky potreboval ako facku
od života. Ja som za to, že sa
treba vžiť do toho druhého, ako
sa on môže cítiť, lebo žijeme
individualistickú, až egoistickú a sebeckú dobu. Vidíme to

na mladých ľuďoch, niektorí sa
po prvom konflikte rozchádzajú. Trpezlivosť, súcit, solidarita
nám chýba. Pomáha aj zmysel pre humor, ako sme videli
v mojej hre. Dokonca aj čierny
humor pomáha žiť. Láskavý

humor plný poznania života
a vzťahov môže byť veľmi
poučný pre mužov aj ženy.
Tí najlepší muži sa veľmi bavia
na tomto predstavení.
• Akí sú seneckí diváci?
Boli tu rôzne vekové kategórie
a vnímali to každý po svojom.
Mladší sa smiali najviac a starší
diváci sa viac zamýšľali. Dobrý divák sa pozná podľa toho,
že sa nielen baví, ale nastane
v hľadisku aj ticho v správnej
chvíli. Ďakujem seneckým divákom, boli veľmi, veľmi pozorní.
• Do Senca ste si „odskočili“
z Prahy. Na čom pracujete v súčasnej dobe?
Aktivít je čoraz viac, ale túto
sezónu sa trošku upokojím.
Budem síce nakrúcať jeden film
na Slovensku, možno aj v Čechách, ak sa to bude dať skĺbiť.
Táto sezóna bude trošku divadelná a trošku filmová. Skúšam
v Prahe veľmi krásnu americkú
hru Gin Game a na konci sezóny začneme skúšať Gogoľovu
hru Revízor v réžii Evy Holubovej. Pfuj, pfuj pfuj, aby to dobre dopadlo! Medzitým budem
trošku filmovať a budem sa
snažiť chodiť na výlety a oddy-

chovať. Dúfam, že sa mi to podarí, lebo minulá sezóna bola
veľmi plodná. Mala som štyri
premiéry a to som si povedala,
že si už musím trošičku aj odpočinúť. Práve preto som odmietla jeden veľmi vtipný seriál,
ale myslím si, že som urobila
dobre. Určite to bude fajn, držím kolegom palce, ale ja som
potrebovala prázdniny.
• V nedávno dokončenom českom filme hrala aj Senčanka
Judit Bárdos. Ako sa Vám s ňou
spolupracovalo?
Judit mám veľmi rada, veľmi jej
držím palce. Hrala som s ňou aj
v televízii, ale ani som nevedela,
že je Senčanka. Senec vychoval veľmi šikovnú a talentovanú herečku, mám z nej radosť
a myslím si, že je veľmi zdravo sebavedomá, cieľavedomá, inteligentná a pracovitá dievčina.
Mala som radosť, že sme sa
vo filme Chata na predaj stretli,
aspoň na premiére, pri nakrúcaní nie, pretože moja postava
bola na začiatku a na konci.
• Ste verná aj Astorke?
V Astorke hrám tri tituly. Hra
Lásky jednej plavovlásky je veľmi navštevovaná. Je to úplne
iným spôsobom uchopené ako
v známom geniálnom filme.

Hráme tam všetci a divákom sa
to páči. Za divadelnou adaptáciou stojí výborné režijné duo
zvané SKUTR. Sú to veľmi šikovní a temperamentní režiséri

a všetci sme sa do nich zamilovali. Ďalší titul je Tichý dom
od Silvestra Lavríka, ktorý hrám
hádam už jedenástu sezónu,
a to je teda rarita, so Zitou Furkovou. To je také naše parádne číslo. No a treťou vecou je,
bohužiaľ stále aktuálna, hra
Jama deravá, ktorú sme spolu
vytvorili s režisérom Michalom
Vajdičkom. Spolu sme vytvárali texty aj situácie. Hra sa kriticky pozerá na nás Slovákov,
na naše Slovensko aj na našich
politikov. Dejú sa u nás stále
také veci, že by bolo treba hru
inovovať a pritvrdiť. Diváci sa
na to hrnú. Jeden divák to povedal za všetkých: Celý čas
som sa smial a na konci mi bolo
do plaču.
• Veľakrát ste dali najavo, že
sa zaujímate o politiku. Čo vás
k tomu vedie?
Budem trošku citovať Milana
Lasicu: „Bodaj by to u nás bolo
tak, že keď sú voľby, tak sa človek môže rozhodnúť, že nepôjde, lebo prší“. Zatiaľ je to tak,
že musíme naozaj uvážlivo voliť a občiansky sa prejavovať,
hoci nie sme na to zvyknutí.
Musíme, pretože ide o budúcnosť našich detí a vnúčat.
Ja sa snažím spolupracovať
so Slovenskými ochranármi. Sú
to veľmi vzácni ľudia, ktorí poukazujú na nešváry, poukazujú
na kontaminovanú vodu, trebárs
na Žitnom ostrove, alebo na rúbanie lesov v chránených územiach. Keď môžem, tak vždy
pomôžem spropagovať, poukázať na veci ako známa tvár.
• Má slovo umelca stále váhu?
Nie som si taká istá. Myslím
si, že ľudia by mali viacej veriť
a počúvať odborníkov, vedcov,
múdrych ľudí. Veľmi ma bolí,
že učitelia už nemajú takú vážnosť ako v minulosti. Prečo nie
sú skutočnými celebritami naši
filozofi, spisovatelia, lekári, vedci a učitelia? To ma veľmi bolí
a to by sa malo zmeniť! Je to
v nás ľuďoch.
Rozprával sa Csaba Vysztavel
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A Napfényes Fesztivál magyar rendezvényei
Szeptember első hétvégéje a Napfényes
Fesztivál jegyében telt városunkban. A
gazdag műsorfolyam kínálatába a Csemadok Városi Szervezete is bekapcsolódott. A 2003-ban elhunyt írónő Janikovszky Éva emlékének szentelt vándorkiállítás
a Pozsonyi Magyar Intézet és a Szlovákiai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében érkezett Szencre és szeptember
27-ig volt látogatható a Városi Művelődési
Központ Labyrintus Galériájában. A tárlat bemutatta Janikovszky Éva életútját,
munkásságát. Műveit harmincöt nyelvre
fordították le. A kiállítás anyagában megtalálható volt néhány idegen nyelven megjelent kötete is, az írógépe, irodalmi díjai,
kitüntetései, és egyéb fontos és érdekes
dokumentumai.
A további magyar nyelvű rendezvények az

amfiteátrum parkjában felállított sátorban
zajlottak. A jelenleg zárva tartó, felújítás
alatt álló, Szenci Városi Múzeum „Szenc
környékiek az első világháborúban” című
kiállításával volt jelen a sátorban. A tárlat
anyagát délelőtt Strešňák Gábor intézményvezető ismertette az odalátogató
iskolás csoportokkal. Az ezt követő irodalmi délután vendége Aich Péter író volt,
aki 1969-72 között Szencen tanított. A közönség soraiban ott voltak akkori szenci
kollégái és tanítványai is. A beszélgetést
Bárdos Ágnes vezette, érdekes kérdéseire
az író őszintén válaszolt, s mint született
pozsonyi polgár felidézte a valamikori város hangulatát, ami írásaiban is nyomon
követhető. Ovidius visszatér című könyve
iránt nagy volt az érdeklődés, de a többi
könyve is gazdára talált. A tartalmas be-

szélgetést dedikálás követte. Elmondhatjuk, hogy az idén is nagyon sikeresek voltak a Szenci Napfényes Fesztivál magyar
nyelvű rendezvényei.
Polák Margit

Maďarské podujatia Slnečného festivalu
Prvý septembrový víkend patril Slnečnému festivalu. Mestská organizácia Csemadoku aj toho roku prispela do bohatej
programovej ponuky festivalu. Putovná
výstava venovaná pamiatke spisovateľky,
zosnulej v roku 2003, Évy Janikovszkej sa
zastavila aj v Senci vďaka Maďarskému inštitútu v Bratislave a Spolku maďarských
knihovníkov na Slovensku. Expozícia, ktorá predstavila životnú dráhu a dielo Évy
Janikovszkej bola prístupná verejnosti do
27. septembra v Galérii Labyrint MsKS. Jej
diela preložili do do 35 jazykov. Expozíciu

tvorili aj niektoré cudzojazyčné výtlačky
jej kníh, jej písací stroj, literárne ceny, vyznamenania a iné dôležité a zaujímavé dokumenty. Ďalšie podujatia v maďarskom
jazyku sa odohrávali pod stanom v Parku
oddychu. Výstavou „Prvá svetová vojna a
Senecko” sa prezentovalo Mestské múzeum v Senci, ktoré v súčasnej dobe je
zatvorené pre rekonštrukciu. V doobedňajších hodinách prišli školské skupiny,
ktorým k expozícii podal odborný výklad
vedúci múzea Gábor Strešňák. Hosťom literárneho popoludnia bol spisovateľ Péter

Aich, ktorý v rokoch 1969-72 učil na seneckej ZŠ s VJM. V hľadisku sedeli aj jeho
bývalí kolegovia a žiaci. Péter Aich odpovedal veľmi úprimne na otázky Ágnes Bárdos, moderátorky rozhovoru. Ako rodený
Bratislavčan navodil svojím rozprávaním
atmosféru niekdajšieho mesta, ktorá je
prítomná v jeho diele. Bol veľký záujem
o jeho knihu Ovídius sa vracia, ale našli
si majiteľa aj jeho ďalšie diela. Maďarské
podujatia Slnečného festivalu boli aj toho
roku žiadané a úspešné.
Margit Polák

Előadás a kápolna 300 éves történetéről
A szenci tóparti Szentháromság-kápolna
az idén 300 éves. Ebből az alkalomból
Strešňák Gábor múzeumigazgató egy vetítéssel egybekötött helyszíni előadást tartott
szeptember 9-én a kápolna történetéről.
A kápolna megtelt helybeli és környékbeli
érdeklődőkkel, még kinn a teraszon is ültek.
Strešňák Gábor előadásában a kápolna
történetét szélesebb kontextusba helyezve
rávilágított más kutatásokra is, mint például
az 1981-es templomtűzben megsérült és
később előkerült zászlómaradványra, amelyet mára három fázisban sikerült restaurálni. Részletesen foglalkozott a Jung János

által 1827-ben kezdeményezett felújítással,
amellyel a kápolna elnyerte mai formáját.
A kápolna történetének kutatása során
előkerült sok más érdekes leletanyagot is
bemutatott, amelyek szorosan összefüggnek Szenc városával és az Esterházyakkal. Az előadást követően Duray Rezső
megköszönte az előadónak az érdekes
előadást és köszönetet mondott Csasznyi
Lászlónak a sokéves fáradozásáért, amel�lyel - korábban édesanyjával, Fáni nénivel
(1930-1989 között) – gondozta-gondozza
Szenc egy ritkaságszámba menő szakrális
épületét.
Agárdy Gábor

Prednáška o tristoročnej histórii kaplnky

V kaplnke Najsvätejšej trojice pri Slnečných
jazerách rozprával 9. septembra vedúci
mestského múzea Gábor Strešňák o jej
histórii pri príležitosti 300. výročia založenia.
Prednášku doplnil premietaním historických
materiálov. O prednášku bol taký záujem,
že kaplnka bola plná ľudí zo Senca a okolia,
niektorí sedeli dokonca aj vonku na terase.
Gábor Strešňák hovoril o histórii kaplnky

v širšom kontexte výskumu seneckej histórie. Spomenul aj nález kostolnej zástavy,
poškodenej pri požiari kostola sv. Mikuláša
v roku 1981, ktorú sa podarilo zreštaurovať. Podrobne sa zaoberal rekonštrukciou,
iniciovanou Jánosom Jungom v roku 1827,
kedy kaplnka dostala svoju súčasnú podobu. Prezentoval aj ďalšie zaujímavé nálezy,
ktoré boli objavené pri skúmaní histórie

kaplnky a úzko súvisia s dejinami nášho
mesta a rodom Esterházyovcov. Rezső Duray sa poďakoval za pútavú prednášku a zároveň vyjadril vďaku Lászlóovi Csasznyimu
za dlhoročnú starostlivosť o kaplnku, o ktorú
sa staral spočiatku spolu so svojou matkou,
tetou Fáni (v rokoch 1930-1989). Pomohli tak
zachovať unikátnu sakrálnu stavbu Senca.
Gábor Agárdy
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Családi délután az alapiskolában
Nagyon fontos a közösségi
élmény, időt kell szakítani a
kötetlen beszélgetésekre és a
jó kultúrára. Ennek a gondolatnak a jegyében valósult meg
szeptember 14-én a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola Libertate családi délutánja. Az iskola
udvarán fölállított pódiumot, az
asztalokat és a padokat kitűnő
művészek, kézműves mesterek és a lelkes közönség vette
birtokába ezen a délutánon. Az
időjárás nem kedvezett ugyan,
mégis nagyon sokan eljöttek,
szülők, volt diákok, diákok és

pen hangzott a Gombocska, a
Szenczi Molnár Albert Alapiskola énekkara. A szenci Közös
Igazgatású MTNY Iskola formációja a Campa-Nulla lendületes műsorral mutatkozott be.
Végül Szarka Tamás és zenekara adott nagyszerű koncertet. Egész délután kézműves
foglalkozásokon lehetett részt
venni. Agyagozással besegített a Petőfi Sándor-program
ösztöndíjasa, Murányi Veronika, aki a Csemadok helyi
szervezetének munkáját segíti.
Matus Mónika, Foto: AG

ovisok, nemcsak Szencről, de
a szélesebb régióból is, Nagymagyartól Félen át Pozsonyig,
Nagyfödémestől Rétéig.
Aki pedig ott volt, az nem bánta
meg. Volt Ringató Herics-Hideghéty Mónikával - nagyon
sok babás anyuka érkezett.
Csodálatos élmény volt a Budapestről érkezett Tindia moldvai csángó zene és táncház
műsora. A gyerekeknek hatalmas élmény volt Arany János
darabja, „A nagyidai cigányok”
Gál Tamás zseniális interaktív
előadásában. Nagyon szé-

Rodinné popoludnie v ZŠ A. M. Szencziho
Je veľmi dôležité, aby sme si našli čas na pekné spoločné kultúrne zážitky a na neformálne rozhovory. V duchu tejto myšlienky
sa uskutočnilo 14. septembra
Rodinné popoludnie v ZŠ A. M.
Szencziho. Na školskom dvore
postavené pódium, stoly a lavice obsadili výborní umelci, majstri ľudového umenia a nadšené
obecenstvo. Počasie síce nebolo ideálne, napriek tomu prišlo
veľa rodičov, bývalých a súčasných žiakov aj škôlkarov, nielen
zo Senca, ale aj zo širšieho oko-

lia, zo Zlatých Klasov cez Tomášov po Bratislavu a od Veľkých
Úľan po Recu. Kto prišiel, neoľutoval. Prišlo veľa matiek s bábätkami, pre ktoré mala pripravený program Mónika Herics-Hideghéty. Nezabudnuteľným
zážitkom bolo hudobno-tanečné vystúpenie skupiny Tindia,
ktorá predviedla muziku a tance Maďarov žijúcich v rumunskej Moldove. Tamás Gál učaril
deťom geniálnou interaktívnou adaptáciou divadelnej hry
„A nagyidai cigányok” od Jáno-

sa Aranya. Krásne zneli piesne
v podaní Gombocsky, zboru
ZŠ A. M. Szencziho. Nechýbala ani Campa-Nulla, hudobno-literárna formácia Spojenej
školy s VJM. Tamás Szarka
a jeho kapela zahrali na záver
parádny koncert. Počas celého
popoludnia boli pre záujemcov
otvorené tvorivé dielne. V jednej z nich sa mohli venovať práci
s hlinou s Veronikou Murányi,
ktorá v rámci Programu Sándor
Petőfi vypomáha Csemadoku
v Senci.
Mónika Matus

Mosonmagyaróváron lépett föl a Gombocska
A Szenczi Molnár Albert Alapiskola felső tagozatos gyermekkarának, a Gombocskának a tagjai 2018. szeptember
8-án, reggel indultak el testvérvárosunkba, Mosonmagyaróvárra, ahol a
magyar családok kétnapos fesztiválján
léptek föl. A rendezvénynek a Széchenyi
István Egyetem adott otthont. Az ünnepélyes megnyitó végén énekkarunk a
mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium,
Általános Iskola és Óvoda gyerekkará-

val együtt énekelte el az Örökségünk
című, összefogást jelképező dalt. Ezt
követően összesen 18 dél-szlovákiai
fellépő szólista, ének- és tánccsoport
mutatta be színvonalas műsorát a magyarországi közönségnek, ízelítőt adva
a határon túl élők hagyományaiból,
kultúrájából. Kézműves foglalkozások
és gazdag tombola is várta a nézőközönséget. Élményekkel és rengeteg
tombolával érkeztünk meg a szálláshe-

Gombocska hosťoval v Mosonmagyaróváru
Gombocska, spevácky súbor žiakov
druhého stupňa ZŠ A. M. Szencziho, sa
8. septembra vybrala do nášho partnerského mesta, do Mosonmagyaróváru,
aby sa v priestoroch Univerzity Istvána
Széchenyiho zúčastnila dvojdňového festivalu maďarských rodín. Na záver otváracieho ceremoniálu sme zaspievali pieseň
Örökségünk (Naše dedičstvo) spolu so
zborom mosonmagyaróvárskeho Piaristického gymnázia, základnej školy a
materskej školy. Nasledovali vystúpenia
osemnástich sólistov aj speváckych a ta-

nečných formácií z južného Slovenska,
ktoré poskytli maďarskému obecenstvu
náhľad do našich zvykov a kultúry. Nechýbali ani tvorivé dielne a tombola. Do penziónu Babosmajor v Halászi sme sa vrátili s krásnymi zážitkami a kopou výhier
z tomboly. V nedeľu sme sa prešli mestom,
po omši a krátkom vystúpení sme ukončili
výlet obedom. Veľká vďaka patrí hlavným
organizátorom, Združeniu za spoločné
ciele, Združeniu rodín Karpatskej kotliny
a Stromu života - združeniu mnohopočetných rodín.
Katalin Tóth

lyünkre, a halászi Babosmajor panzióba. Vasárnap a szervezők városnézésre vittek bennünket, majd a szentmisét
és rövid koncertet követően ebéddel
zártuk a kirándulást. Köszönettel tartozunk a főszervezőknek, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, a Szövetség a Közös Célokért
társulatnak és a mosonmagyaróvári
Életfa Nagycsaládos Egyesületnek.
Tóth Katalin
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Martin Maczeák, Miroslav Vojtilla, Liana
Horská, Adam Bulavčiak, Tomáš Lelič,
Dorothy Horváthová, Šarlota Mary
Krajčovičová, Petra Dienerová, Michal
Kovács, Dominik Roško, Eliška Doroňaiová, Imrich Németh, Metod Podolský,
Titus Podolský, Vanessa Mihálová, Jakub Németh, Michal Miklošovič, Tomáš
Černuška, Zuzana Kičková
Zosobášili sa
Anton Dvorský – Adriana Hornáčková
Martin Mäsiar – Zuzana Vyskočilová
Juraj Bačík – Ľubica Čepelová
Miroslav Havlík – Zuzana Piatrovová
Lukáš Sabo – Dominika Slivková
Peter Mrva – Petra Šmáliková
Tomáš Hráček – Michaela Ivančová
Ferdinand Döme – Nikoleta Likeová
Marko Cingel – Erika Maršovská
Miroslav Melicher – Kristína Čaputová
Zoltán Kovács – Veronika Nagyová
Roman Gazdík – Lucia Bacigálová
Tomáš Mikeš – Patrícia Adamcová
András Szakál – Erika Horváthová
Martin Kühnel – Tina Valentová
Tomáš Tomovič – Emerencia Matúšová
Matej Slezák – Michaela Mračnová
Milan Orel – Karin Takáčová
Michal Baránek – Olga Nikolajevna
Sosnina
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Ema Ježovičová (65), Eva Makkiová (65),
Eva Berglová (70), Mária Galambos (70),
František Stankovič (80), Helena Škrabáková (85), Magdaléna Víťazová (85)
Jednota dôchodcov
Ema Ježovičová (65), Eva Makkiová (65),
Ľudmila Fülöpová (70), Eva Berglová (70)
Ján Švihran (75), Cecília Porubská (75),
Terézia Mádelová (75), Pavol Trubač (80)
Terézia Kublihová (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Renata Rötová (50), Anna Marková (70),
Ľudmila Fülöpová (70), Terézia Mádelová
(75), Cecília Porubská (75), Alžbeta Farkašová (75), Terézia Kublihová (80)
Dňa 5.10. oslávi naša milovaná mamička, babička
a prababička Anna Pokrivková svoje okrúhle výročie
80 rokov. Želáme jej všetko
najlepšie, veľa krásnych chvíľ

prežitých v kruhu rodiny v pokoji a v zdraví
strávenú jeseň života. Od dcér Renaty, Aleny a Ivana, vnukov Tomáša, Petra, Lukáša
a Tomáša a pravnučky Viktórie. Máme ťa radi
Opustili nás
Juraj Filo (1950), Ján Szabó (1958), Iveta
Túryová (1966), PhDr. Ivan Maruška (1936),
Peter Zelman (1929), Ján Matyašovič (1958),
Štefan Farkaš (1947),
RNDr. Ľubomír Brtek CSc. (1934), Štefan
Mokoš (1960), Margita Čerňanská (1923),
Štefan Horváth (1951), Michal Gáspár (1936)
Fájó szívvel emlékezünk 2018.
szeptember 2-án Bordács
Ferencné szül. Pomsár Piroskára meg nem élt 100.
születésnapja
alkalmábol.
Szeretö családja.
Dňa 2. septembra 2018 si pripomíname našu drahú zosnulú Prisku Bordácsovú pri príležitosti jej nedožitých
100. narodenín. S láskou spomíname.
Dňa 14. októbra 2018 si so
smútkom v srdci pripomíname 1. výročie, čo nás navždy
opustil Michal Kolárik. Nie je
dňa, čo by sme na teba s láskou nespomínali. Manželka,
syn s rodinou, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá.
V priebehu roka s úctou a pokorou spomíname na našich najbližších. Už navždy prestali
pre Vás hviezdy svietiť a slnko hriať, ale tí,
čo Vás milovali, nikdy neprestanú spomínať.
25.októbra si pripomíname 30.
výročie úmrtia nášho otecka
Ladislava Kollárika.
10. apríla sme si pripomenuli
8.výročie úmrtia našej mamičky Alžbety Kollárikovej rod.
Michalekovej.
10. augusta sme pripomenuli
13 výročie, čo nás opustil tíško
a v pokore náš brat Ladislav
Kollárik ml..
Kto ste ich poznali, prosíme o tichú spomienku spolu
s nami. Ďakujeme S úctou a s vďakou spomínajú syn a brat František Kollárik s rodinou,
dcéra a sestra Klára Csizmaziová s rodinou,
dcéra a sestra Alžbeta Csasznyová s rodinou,
dcéra a sestra Marika Vrbiarová s rodinou.
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 25.9. uplynulo 15
rokov, čo nás navždy opustila
naša manželka, mama, babka
Anna Kuchárová. S láskou
na ňu spomíname.

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre Teba slnko hriať, ale Tí,
ktorí Ťa radi mali, nikdy neprestanú na Teba
spomínať. To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.“
Dňa 01.10.2018 sme si pripomenuli 7 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamička, babička, sestra Mária Lovíšková. S láskou
a úctou spomínajú manžel Dušan, dcéry Ľubica a Mária s rodinami, vnuk Marek s rodinou, vnučky Mária
a Petra s rodinami a sestra Lýdia s rodinou.
Dňa 27.7. uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko a dedko
Stanislav Pavličko. S láskou
a vďakou na Teba spomína
celá rodina, navždy zostaneš
v našich srdciach. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme
More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, prázdno je tam, kde znel Tvoj
hlas, spomienka večná na Teba zostava
v nás. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech
Ti dá Pán Boh vecnej milosti. Dňa 6.11.2018
si pripomíname prvé výročie smrti Kataríny
Sabovej, rod. Krajčovičovej. S nekonečnou
láskou v srdci si spomínajú manžel, dcéra
s rodinou, syn, celá rodina a priatelia.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, susedom a bývalým
spolužiakom, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu
priateľku, maminku a babinku
Ivetu Túryovú. Opustila nás
vo veku 52 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Ďakujem
všetkým,
ktorí
24.8
.2018 prišli sa rozlúčiť
s mojím manželom Petrom
Zelmanom. Ďakujem susedom, priateľom a známym
za ich podporu a kvetinové
dary. Smútiaca manželka
S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že nás dňa 16.8. 2018
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a brat
Juraj Filo vo veku 68 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za účasť na poslednej rozlúčke kvetinové dary
a prejavenú sústrasť. Veľkú vďaku vyslovujeme ošetrujúcemu doktorovi MUDr. Mariánovi Príbelskému, CSc. Kto navždy ostáva
v našich srdciach, neumiera, je len vzdialený.
S láskou spomína smútiaca rodina.
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Slnečný festival 2018
val aj tento rok ponúkol bohaté možnosti
kultúrneho vyžitia zahŕňajúce výstavy,
tvorivé dielne, čítania, koncerty a najmä
divadlo. To všetko sa nieslo v umeleckej
oddychovej atmosfére, ktorú zažijete len
na Slnečnom festivale.
Nina Bučeková, Gymnázium Antona
Bernoláka v Senci, Foto: Juraj Šebok

Slnečný festival oslovuje divákov
Slnečný festival dlho pred otvorením svojich brán pripravuje dramaturgiu celého
festivalu, ako aj komunikáciu, ktorou sa
snaží soloviť cieľovú skupinu návštevníkov.
V spolupráci a s pomocou Mesta Senec,
Bratislavským samosprávnym krajom,
Správou cestovného ruchu Senec a Regiónom Senec máme tak možnosť pretaviť svoje snahy do reality a pripravovať tak
obľúbené podujatie na záver leta v Senci.

Takú atmosféru zažijete len na Slnečnom festivale
Leto v Senci znova aspoň o kúsok predĺžil Slnečný festival. Prvý víkend po nástupe do školy mohli deti opätovne pocítiť prázdninovú atmosféru pri rôznych
aktivitách, divadielkach, tvorivých dielňach a súťažiach. Už vo štvrtok mohli deti
zo seneckých škôlok zažiť trochu kultúry
a dobre sa zabaviť pri bábkových divadlách z tvorby VŠMU, divadla ZáBaVKa
či divadla JAJA. V piatok sa Slnečný
festival rozbehol naplno organizovaným
programom pre školy, ktorý zahŕňal
premietanie skvelého dokumentárneho
filmu „Cesta do školy“ a diskusiu. Popri
tom Mestské múzeum organizovalo prednášky a výstavu na tému prvej svetovej
vojny v okolí Senca, návštevníci si mohli

pozrieť výstavu Daniely Olejníkovej v galérií Labyrint. Podvečer Waxwing Theatre
predstavilo hru „Smysl kura“, ktorá oslovila deti aj ich rodičov vďaka vtipným,
nesmierne podareným bábkam, humoru,
a zároveň podchytila hlbšie otázky zmyslu života. Festival slávnostne otvorila
v piatkový večer hra Shirley Valentine
v podaní Zuzany Kronerovej, ktorá jednoznačne potvrdila svoje herecké kvality
a sama úspešne zaplnila sálu chytľavým
humorom, ktorý spôsobil úprimný smiech
ozývajúci sa priestormi. Dobre sa mohli
zasmiať a zabaviť deti celú sobotu, ktorá
ponúkala mimoriadne pestrý výber divadielok určených hlavne pre deti ale nezabudlo sa ani iné vekové kategórie. Večer
patril skvelým hrám „Potkany“ v podaní
študentov VŠMU či Storočie humoru
z tvorby Túlavého divadla. Slnečný festi-

Veľmi si vážime i spoluprácu s miestnym
odborom Csemadok, Maďarským inštitútom v Bratislave, Mestským múzeom
Senec, vydavateľstvom a kníhkupectvom
Artforum, Mestskou knižnicou mesta
Piešťany, VŠMU v Bratislave, ASFK, Kumšt production, ZUŠ Senec, OZ Šidielko,
divadlom ZáBaVka, divadlom Agapé, divadlom TUŠ či pivovarom Sessler, ako
i mediálnymi partnermi Senčan, sdeťmi.com, ISPA, Senec TV, Trnavské Rádio, farebnemesto.sk, Kreatívny piknik
a Creatul, vďaka ktorým môžeme kúsok
po kúsku vyskladať skvelý festival pre
všetkých zábavychtivých.
Obrovské ďakujem patrí všetkým kolegom, priaznivcom a „pomáhačom“
z radov zamestnancov mesta, mestskej
samosprávy, Správy cestovného ruchu a Mestského kultúrneho strediska.
Bez nich by to nešlo.
if a sa

22

SENČAN október 2018

ŠPORT

Priestory hlaveného stanu seneckého futbalu sú vynovené
V budove Národného tréningového centra sa stretli v pondelok 3. septembra
významní predstavitelia slovenského futbalu s vedením mesta Senec a funkcionármi MŠK Senec, aby spolu odovzdali
do užívania vynovené priestory MŠK Senec.
Predseda klubu MŠK Ľudovít Szabo privítal viceprezidenta SFZ a predsedu BFZ
Juraja Jánošíka, predsedu ObFZ Bratislava-mesto Ľubomíra Suchého, predsedu ObFZ Bratislava- vidiek Miroslava
Baxu, primátora mesta Senec Karola
Kvála, viceprimátora a člena o.z. MŠK
Senec Dušana Badinského, prednostku MsÚ Jarmilu Répássyovú, poslancov
MsZ a ďalších hostí. Vo svojej úvodnej
reči zdôraznil, že najdôležitejšie bolo
vyriešiť vetranie miestností rekuperáciou vzduchu, pretože bez nej by nebolo
možné zabrániť vlhnutiu stien priestorov
klubu. Až po vyriešení vetrania sa mohlo
pristúpiť k výmene nábytku v šatniach
a k rekonštrukcii spŕch a sociálnych zariadení. Hlavná časť finančného krytia
rekonštrukcie vo výške 30.000 eur po-

chádza zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu prostredníctvom Ministerstva
školstva SR aj vďaka podpore oblastných
futbalových zväzov Bratislava-vidiek
a Bratislava-mesto. Mesto Senec prispelo 20 percentnou spoluúčasťou vo výške

6.000 eur. Zostatok z celkových nákladov
v hodnote cca 15.000 eur uhradilo o.z.
MŠK Senec z vlastných zdrojov. Predseda klubu zároveň pripomenul, že MŠK za
ostatné roky už investoval, vrátane vlastných zdrojov, cca 80.000 eur do priestorov, ktoré sú naďalej majetkom mesta.
Zástupcovia donorov zhodne konštatovali, že peniaze boli investované správne
a účelne.
Karol Kvál pripomenul, že miestnosti,
ktoré pred pár rokmi prevzal MŠK Senec
do užívania, boli v žalostnom stave,
ale od začiatku sa klub usiloval o ich zveľaďovanie. Prvým významným krokom
pre zlepšenie podmienok pre športovcov
bolo vybudovanie relaxačno-regeneračnej miestnosti pred štyrmi rokmi. Teraz
dokončená rekonštrukcia vytvára dôstojné podmienky pre senecký futbal.
Dušan Badinský vyzdvihol, že klub MŠK
už bude vedieť poskytnúť dôstojné podmienky pre účastníkov športových podujatí v rámci jubilejného programu stého
výročia seneckého futbalu, ktoré oslávime budúci rok.
VCs

Piccard Senec bol aktívny aj počas letných prázdnin
3. ročník majstrovského preteku v orientačnom potápaní
V sobotu 18.8. sa na Slnečných jazerách konal 3. ročník majstrovského preteku v orientačnom potápaní. Organizoval ho
potápačský klub PICCARD SENEC. Náš klub má historickú
tradíciu v tomto športe. Súťažilo sa v dvoch disciplínach. Veľkým favoritom ako je Braňo Benkovský (SC) a ďalším sa v tomto
ročníku veľmi nedarilo. Dominoval však náš člen klubu Roman
Szalai, ktorý v kategórii „jednotlivci“ s kompasom doplával
v najlepšom čase a v cieľovej línii bójok mal najmenšiu odchýlku. V kategórii „družstvá“ Roman Szalai a Dalibor Martišovič
úplne presne trafili krížovú bóju a doplávali v najlepšom čase.
Roman sa tak stal absolútnym víťazom pretekov. Po tomto vydarenom preteku sa tešíme na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční
o rok.
Ing.Tibor Tóth - riaditeľ preteku
Piccard Senec

Potápači z Piccardu Senec v družobnom meste Senj
Potápači z Piccardu Senec sa v dňoch 20.8 – 25.8.2018 zúčastnili sústredenia v Chorvátskom družobnom meste Senj. Počas
piatich dní absolvovali ponory s kolegami z Chorvátska a Maďarska. Neoddeliteľnou súčasťou výcviku bolo potápanie s mládežou. Ponor absolvovali skúsení potápači Roman Szalai st.,
Róbert Gábriš, Eva Gábrišová, Martina Martišovičová a Imrich
Treplán. Mladí potápači Roman Szalai ml., Diana Szalaiová, Ivana Martišovičová, Nella Martišovičová a Dávid Mráz absolvovali
odborné prednášky a základný potápačský výcvik. Nové skúsenosti a zážitky prispeli k zvyšovaniu odbornej a profesijnej
prípravy našich potápačov.
Piccard Senec
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Európsky týždeň mobility v Senci
Mesto Senec sa už druhýkrát zapája
do Európskej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility s názvom Európsky týždeň mobility 2018 (ETM). V tomto
roku je do kampane zapojených 2 665
miest z 53 štátov Európy, na Slovensku sa
zapojilo 54 miest vrátane Senca.
ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a Mesto Senec si pripravilo pre
svojich občanov celý rad aktivít zameraných na výchovu, propagáciu multimodality, cyklistiky, poznania. Tento rok boli
zapojené:
• materské školy – v rámci akcie „Detský
vodičák“ počas dopravnej výchovy, predškoláci získavali na detskom ihrisku MŠ
Kollárova pod dohľadom zástupcu náčelníka Heringeša prvý vodičský preukaz,
• základné školy – žiaci I. stupňa základných škôl a družín mohli nakresliť, namaľovať svoj pohľad na cestu do školy v duchu
hesla „Kombinuj a choď“.
• široká verejnosť – cyklotúra po pamätihodnostiach Senca s odborným výkladom
vedúceho múzea Strešňáka, veľkým prínosom akcie boli spomienky účastníkov,
ktorými jeho výklad dopĺňali.
Vo štvrtok 20.9. sa v rámci akcie „OTVORENÁ ULICA“ stretli s obyvateľmi mesta
predstavitelia a zástupcovia organizácií
(Správa pre cestovný ruch, Slovenský
Červený kríž, AIKIDO, FOOTGOLF, Gabko – basketbal, SPORT CLUB SENEC, Big
Street Project, Materská škôlka Kollárova
a Fándlyho, Csemadok), aby prezentovali
svoje aktivity, odovzdali skúsenosti a vedomosti. Všetci svojou činnosťou prispievajú k tomu, aby mali všetky generácie
obyvateľov možnosť športovať, alebo iným
spôsobom pracovať na svojom zdraví.
Viceprimátor Badinský privítal účastníkov
akcie a poďakoval sa za aktívnu prezentáciu zúčastneným organizáciám. Informoval prítomných o činnostiach, ktorými
Mesto Senec deklarovalo zapojenie sa

do kampane ETM 2018. Okrem organizovania týždňa aktivít sa mesto zaviazalo
v tomto roku podpísaním Charty 2018 aj
k realizovaniu trvalých opatrení v meste,
ktoré prispejú k prechodu od používania
osobných automobilov na spôsob dopravy šetrnejší k životnému prostrediu (napr.
postupné rekonštrukcie chodníkov v meste na bezbariérové, rozšírenie bezplatnej
mestskej autobusovej dopravy o nový
autobus, nové zastávky a trasu, inštalácia nabíjacej stanice pre elektromobily
a elektrobicykle a pod.). Vyzval prítomných,
aby sa zapojili do kampane v sobotu 22. 9.
v Deň bez áut, aby nechali svoje autá doma
a na nákupy a výlety sa vybrali pešo, bicyklom, MAD, vlakom a pod. a tak prispeli
k čistote životného prostredia a súčasne
urobili niečo pozitívne pre svoje zdravie.
Súčasne zablahoželal a odovzdal ceny
žiakom vyhodnotených výtvarných prác
vytvorených v rámci výtvarnej súťaže
„Kombinuj a choď“ (zapojili sa základné
školy Tajovského, A. Molnára a Kysucká).
Ďakujeme všetkým za účasť, podporu
a pomoc pri realizácii ETM 2018, rady privítame nové námety do ďalšej kampane.
G. Rebrošová a A. Matlohová
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Basketbalisti BK Gabko
Senec v plnej príprave

Basketbalisti, 12 roční chlapci začali svoju prípravu v polovičke augusta. Ihrisko
a atletický ovál sa stal ich kamarátom
a pravidelne v podvečerných hodinách ste ich tam mohli nájsť zdokonaľovať sa predovšetkým vo svojej kondícii, v technike behu a tiež
v
basketbalových
zručnostiach.
V posledných augustových dňoch
absolvovali tréningové sústredenie
v Habovke. Sústredenie bolo zamerané
nielen na kondíciu, ale predovšetkým
na budovanie tímu. Chlapci absolvovali celo dennú túru na Roháčske
plesá, navštívili Oravský hrad, Múzeum oravskej dediny ako tiež lanovú dráhu. V dňoch 7.9. až 9.9.2018 sa
BK GABKO Senec zúčastnilo na silne
obsadenom medzinárodnom basketbalovom turnaji v Ostrave. Boli to prvé
zápasy v tejto sezóne a na našom výkone to bolo vidieť. Napriek tomu sme
sa zlepšovali zo zápasu na zápas
a obsadili sme konečné 5. miesto. Náš
hráč Matej Koza sa dostal do ALL Star –
najlepších 5 hráčov U12. Príprava pokračuje už tréningami v telocvični, veríme,
že nám opäť chlapci budú svojimi výkonmi a reprezentáciou prinášať radosť.
Všetky informácie a podrovbnosti nájdete
nawww.facebook.com/gabbo.gabko/
GR
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Súkromná ZŠ Kysucká získala podporu O2 Športovej akadémie Mateja Tótha
Súkromná ZŠ Kysucká sa zapojila do projektu O2 Dobrá
vec v kategórii základných
škôl a zvíťazila vysoko najvyšším počtom hlasov v rámci
BSK. Školy súťažili prostredníctvom platformy O2 Dobrá
vec, kde sa dalo za jednotlivé
školy hlasovať a zároveň získať
aj bonusové hlasy za čítanie
článkov
v magazíne Sóda. V kategórii škôl s počtom žiakov 86
až 200 získala Súkromná ZŠ
Kysucká 5532 hlasov, pričom
väčšie bratislavské školy, ktoré sa stali víťazmi vo svojej
kategórii, dostali okolo 1300
hlasov. V stávke bolo získanie
odborného vedenia jednej 20
člennej skupiny na celý školský rok zadarmo od O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.
Olympijský víťaz Matej Tóth
prišiel 20. septembra so svo-

jím tímom do Súkromnej ZŠ
S.E.N.E.C., aby sa stretol so
žiakmi a pedagógmi víťaznej
školy a slávnostne im odovzdal plaketu symbolizujúcu
potvrdenie víťazstva a začiatok spolupráce medzi školou
a akadémiou Mateja Tótha.
Školení tréneri akadémie sa
podujmú počas školského
roka 2018/2019 na rozhýbanie
žiakov hravou formou, zároveň
sa budú snažiť objaviť predpoklady na ich športové nadanie.
Mateja Tótha privítali žiaci súkromnej ZŠ Kysucká v telocvični školského komplexu s nefalšovaným nadšením. Osobné
stretnutie s ním len umocnilo
presvedčenie všetkých prítomných, že je skromný, pokorný a láskavý človek, ochotný vždy pomôcť. Matej Tóth
porozprával žiakom o chôdzi
ako športovej disciplíne a o

akadémii, ktorá sa v nasledujúcich mesiacoch postará o
ich telesný rozvoj. Hovoril aj o
technike chôdze a krátko si za-

trénoval s deťmi. Na záver pózoval s každou triedou zvlášť,
pričom si deti mohli siahnuť aj
na olympijské zlato.
VCs

Maťo Homola v lete pretekal virtuálne na pretekových simulátoroch
Tesne pred vyjdením októbrového vydania Senčana bude
mať Maťo Homola 30. septembra za sebou prvý jesenný
pretek svetového pohára FIA
WTCR 2018 v Číne na Ningbo
International Circuit.
O jesenných pretekoch budeme priebežne informovať,
ale teraz priblížime uplynulé leto Maťa Homolu. Keďže
Maťo je veľkým nadšencom
virtuálnych pretekov a pretekových simulátorov trénoval
na počítačovom simulátore RaceRoom Racing Experience,
ktorý je jedným z najlepších,
na ktorých trénujú aj pretekári
svetového pohára. Práve preň
vydali vývojári balík, v ktorom
sa nachádzajú aj pretekárske
špeciály seriálu FIA WTCR.
Vývojári ho ako jediného jazdca FIA WTCR oslovili, aby im
pomohol s prípravou modelov
áut WTCR (vrátane vlastného Peugeotu 308 TCR). Pre
server Živé.sk povedal: „Pre

ešte lepšie priblíženie reality
som im povedal, ako presne
by sa malo dané auto správať
v jednotlivých fázach zákruty
a ako sa správa pri danom
uhle natočenia volantu. Pretože v reáli má nejako nastavený
limit, kedy auto ešte poslúcha
a kedy sa jednoducho “utrhne” a celý prejazd zákruty je
zlý”.
Pretekanie na simulátore nebolo jedinou jeho aktivitou
počas leta. Začiatkom augusta sa vydal so svojim bratom
Ondrejom za veľkú mláku
do Spojených štátov amerických, ktoré sa spoločne
rozhodli precestovať. Ako
správny pretekár nevynechal
na svojej ceste legendárny
okruh Laguna Seca, na ktorom zažil atmosféru pretekov nádherných historických
vozidiel, ako McLaren, Porsche, Formula Lola, Ferrari,
staré Mustangy a mnohé ďalšie. Ešte lepší zážitok prišiel

na ďalšom americkom okruhu
– COTA (Circuit Of The Americas) v texaskom Austine. “Dostal som od Audi Sport a okruhu COTA fantastický darček,
v podobe 10 kôl za volantom
Audi R8 V10. Úžasná kombinácia, ktorú som si náramne

užil,” neskrýval po jazde nadšenie Maťo. Putovanie Spojenými štátmi zaviedlo Homolovcov aj na ďalšie krásne miesta,
ako napríklad Death Valley,
Las Vegas, Miami Beach,
či Yosemitský národný park.
Zdroj: www.matohomola.sk
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