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Mestské noviny
30. ročník
www.sencan.sk

Mestské noviny Senčan oslavujú tento rok už 30. výročie

K 30. narodeninám dostali noviny novú grafiku a tiež inú kvalitu papiera.

Slnečný festival bude už
11. a 12. septembra. V čísle
nájdete podrobný program.

(str. 14)

Zuzana Bacigálová sa dožila
krásnych 90 rokov. Prežila
ťažký, ale zaujímavý život.

Český manželský pár
dovolenkoval na Slnečných
jazerách už 49. raz.
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Pozvánka
na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
10. septembra 2020 o 9:00 v MsKS
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú
na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať
na www.zastupitelstvo.sk

www.sencan.sk

Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice
v Senci je vo finále CE ZA AR 2020
Slovenská komora architektov už 19 rokov
vyhlasuje prestížne ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru
CE ZA AR 2020. Zo 110 prihlásených sa odborná porota podrobne venovala 30 vybraným dielam, z ktorých 21 získalo nominácie. V kategórii Interiér je v prvej päťke aj
naše oddelenie odbornej literatúry Mestskej
knižnice v Senci. Úžasným úspechom je aj
umiestnenie vo finále, no boj o ceny sa ešte
neskončil. 7. októbra sa uskutoční galavečer, ktorý naživo odvysiela RTVS. Dozvieme
sa na ňom celkové poradie úspešných diel.
Myšlienka vytvoriť toto oddelenie prišla od vedúcej knižnice Anetty Zelmanovej, ktorej sa podarilo osloviť vynikajúceho architekta so skúsenosťami z knižničného prostredia Matúša Bišťana. Úlohou bolo
vytvoriť priestor s dostatočnou kapacitou
pre uloženie kníh a zároveň vytvoriť možnosť pre tiché študovanie, prácu s počítačom a zároveň menšie podujatia do 30 ľudí.
Ako hovorí vedúca knižnice, „potrebovali sme tiež priestor, kde by mohli zmysluplne tráviť čas deti, ktoré po škole nechcú byť

samé doma. V oddelení odbornej literatúry
si môžu urobiť domáce úlohy, čítať zaujímavé knihy a vytvárať nové priateľstvá. Sú tu
aj vo väčšom bezpečí, pretože kedykoľvek
môžu osloviť naše knihovníčky.“
Zadanie sa podarilo úspešne a veľmi zaujímavo splniť. Regály sa postupne čoraz viac zapĺňajú literatúrou a čitatelia si do knižnice našli cestu aj napriek
roku, ktorý je poznačený vírusom. Ak

ste sa do oddelenia odbornej literatúry
ešte nedostali, určite sa príďte aspoň pozrieť na netradične a efektívne zariadený
priestor, ktorý oceňujú aj odborníci.
Mestskej knižnici v Senci a architektovi Matúšovi Bišťanovi i celému tvorivému
a realizačnému tímu blahoželáme k výnimočnému úspechu a držíme palce, aby sa
im darilo aj vo finálovej päťke.
MO

Interiér oddelenia odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci.
Foto: VCs
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Stav priorít vedenia mesta a poslancov
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie
Po voľbách do orgánov samosprávy obcí sa
vedenie mesta a poslanci dohodli na najdôležitejších bodoch, ktoré chcú za 4 roky
zrealizovať. Aj v Mestských novinách Senčan o nich budeme informovať.
Poliklinika
Súťaž na vytvorenie štúdie realizovateľnosti vyhrala spoločnosť ASPIRO, a.s.
Mesto podpísalo a zverejnilo zmluvu
o dielo. Štúdia realizovateľnosti bude
ukončená 15.9.2020.
Nadmorská výška m n.m.
Školstvo
119.7
Na novú
základnú školu je predpripra118.6
vená projektová dokumentácia, hľadá sa
117.4
územie 116.3
resp. pozemky, kde by mala stáť.

Mesto má záujem získať finančné prostriedky na vybudovanie základanej školy z iných ako vlastných zdrojov. Na BSK
mesto poslalo demografickú štúdiu o kapacitách základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta ako informáciu pre odôvodnenie potreby výstavby novej školy.
V rámci školstva je prioritou aj zateplenie Základnej školy A.M. Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sa
v súčasnosti už realizuje.
Materská škola Kysucká je poslednou
škôlkou, ktorá potrebovala rekonštrukciu. Vznikne v nej 71 nových miest, čo
sú 3 triedy, nová jedáleň s kuchyňou

www.sencan.sk

s kapacitou 500 jedál denne a diétna
kuchyňa. Materská škola bude od 1. novembra plne funkčná.
Športový areál
Pri piatom jazere má vzniknúť športový areál. Komisia športu pripravila podmienky pre vyhlásenie architektonickej
súťaže návrhov.
Územný plán
Mesto komunikuje s Okresným úradom
v sídle kraja, kde prebiehajú rokovania.
V najbližších dňoch očakáva doručenie rozhodnutia o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie z Okresného úradu
Senec. Mesto musí tiež urobiť verejné obDigitálny
dna - Slnečné
jazerá
starávanie
na model
spracovateľa
ďalších
stupňov územno-plánovacej
dokumentácie,
Zhotoviteľ:
HELICOP, s.r.o.
Helicop
SNP 265/9
nakoľko spracovateľ
vypovedal
zmluvu.
916 01 Stará Turá
HYDROGRAPHIC SURVEYORS

www.helicop.eu

MO
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Digitálny model dna Slnečných jazier podľa nadmorskej výšky.
Autor: Helicop, s.r.o.

Na Mestskom úrade sa konalo stretnutie
so zástupcami spoločnosti Helicop, ktorá
sa zaoberá komplexnými riešeniami zberu
priestorových dát. Odborníci detailne preskúmali Slnečné jazerá za pomoci0 inova100
tívnych technológií.
Zistili, že na Slnečných jazerách nie je
v sedimentoch veľké množstvo organických
látok, čomu mohlo pomôcť aj bakteriálne
čistenie aplikované v ostatných rokoch. Sedimenty sa tu skladajú najmä z ílov a jemného piesku. Aj ťažba štrku, ktorá podmienila vznik Slnečných jazier, bola obmedzená práve ílom, ktorý sa nachádza v podloží
a spolu s jemným pieskom aj medzi vrstvami štrku. Práve ílovité sedimenty spôsobujú zakalenie vody najmä na prvom jazere.
Týchto sedimentov je 250-300 tisíc metrov
kubických. Toto množstvo by po vyťažení
bolo potrebné odviezť nákladnými autami.

Niektoré odporúčania nie sú úplnými novinkami, ako napríklad prehĺbenie
0
100
200
400
600
jazier. To však odporúčajú úzko spojiť aj
1:6,500
s odstraňovaním sedimentov. Najväčším
problémom
tohto
riešenia800je však vysoká
200
400
600
Metrov
finančná
náročnosť.
Problémom
je aj logis1:6,500
tika, pretože množstvo odstránených sedimentov treba niekam uložiť a tiež fakt, že
pri prehlbovaní treba zachovať bezpečný
sklon svahu. Nedá sa teda ťažiť v širokom
páse okolo brehov.
Samotný sediment je potrebné v prvom kroku detailne analyzovať, už teraz
je však zrejmé, že nie je použiteľný ako
hnojivo na polia, ale ako materiál napríklad na rekultiváciu skládky, na dopravné
stavby alebo aj na rozšírenie ostrova, ktorý by mohol byť prepojený s pevninou napríklad dreveným mostom.

Ďalšími odporúčaniami sú:
• Vyhĺbenie prepojovacieho kanálu
800
Metrov
pod vodou medzi 1. a 2. a tiež medzi
3. a 4. jazerom, aby sa zvýšila cirkulácia
vody.
• Zelené plávajúce ostrovčeky, ktoré majú
čistiacu funkciu a zabraňujú zvyšovaniu
teploty vody.
• Preoranie brehov jazera pod vodnou
hladinou pre zlepšenie spojenia vody
v jazere s podzemnou vodou.
• Výsadba líniovej vegetácie, najmä
kríkov, ktorá zadrží dažďovú vodu
s materiálom z povrchu svahu.
• Trstinová a rákosová vegetácia
v plytkých brehoch.
• Obmedziť nadmerné prikrmovanie
rybármi.
• Prevencia vzniku organických sedimentov.
MO

www.sencan.sk

09/2020

Informačný servis

Štátny tajomník Jaroslav
Kmeť rokoval o rozvoji
dopravy v našom meste

Senec postihli prívalové
dažde

Zľava doprava: Peter Klučka, Matej Varga, Juraj Gubáni, Alexandra
Horná, Marcela Kulifajová, Alena Greksa, Dušan Badinský, Jaroslav
Kmeť, Tomáš Medveď, Tomáš Jánsky. Foto: VCs

MO
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17. august zostane v pamäti mnohých
Senčanov ako deň, kedy sa príroda rozhodla roztrhnúť búrkové mračná a zaliať naše mesto. V priebehu dvoch hodín silný dážď chvíľami sprevádzaný krúpami narobil škody na rôznych
miestach. Najviac postihnuté bolo nové
sídlisko, ktoré vyrástlo v bývalej tehelni. Voda a íl sa zmiešali a zatopili desiatky áut. Veľa vody narobilo neplechu aj
na sídlisku Za Štiftom. Voda sa dostala
do pivníc ale aj do niektorých domov
napríklad na Tehelnej ulici. Asi každá
priehlbina v meste sa extrémne naplnila, v záhradách vznikali jazierka.

Na Mestskom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia
mesta Senec so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom a národným
cyklokoordinátorom Petrom Klučkom.
Stretnutia so štátnym tajomníkom a jeho
tímom sa zúčastnili relevantní zamestnanci mesta a ministerstva. Delegáciu ministerstva doplnili zástupcovia hnutia SME
Rodina. V sobášnej sieni spoločne diskutovali o dopravnej problematike mesta Senec
a jeho okolia.
• V téme železničnej dopravy preberali možnosti mimoúrovňového kríženia
cesty III/1049 so železnicou, vybudovanie bezbariérových nástupíšť a možností i problémov budovania záchytných
parkovísk a ďalších náležitostí v rámci
integrovanej dopravy.
• Zaujímavou témou bola aj cyklodoprava, konkrétne plány budovania cyklotrás prepájajúcich Senec s bližším i vzdialeným okolím, ale i bezpečné spojenie logistického centra s mestom. Otvorila sa
aj téma uloženia bicyklov pri železničnej stanici.
• Cestná doprava mala niekoľko dôležitých bodov. Mesto požiadalo o pomoc
pri obstarávaní nového územného plánu aj v súvislosti s plánovanou preložkou cesty I/61. Potrebné je aj zvýšenie kapacity cesty II/503 a úprava
jestvujúcich či budovanie nových križovatiek. Za účelom odklonenia nákladnej a tranzitnej dopravy mimo

centra mesta bude potrebná spolupráca
na tzv. severovýchodnom obchvate.
S tým istým cieľom by pomohlo aj prepojenie cesty I/61 (Trnavská) a III/1044
(Boldocká). Bezpečnosť dopravy v okolí Senca by výrazne podporila kruhová
križovatka za mestom v smere na Kráľovú pri Senci. Dôležitým bodom bola aj
diaľnica D1 a stavby s ňou súvisiace.
• Senec je stále vnímaný ako rekreačné
stredisko, v ktorom môže ministerstvo
pomôcť s rozvojom turizmu a športu.
• Napokon mesto informovalo aj o tom, že
práve naše mesto je vhodným kandidátom na vybudovanie vedecko-technického parku pre výborné demografické
ukazovatele, nízky priemerný vek a vysoké percento vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov.
Štátny tajomník Jaroslav Kmeť prisľúbil
podporu vedeniu mesta v jeho úsilí o rozvoj mestskej dopravnej infraštruktúry prostredníctvom realizácie zelených projektov. Viceprimátor Juraj Gubáni a národný
cyklokoordinátor Peter Klučka sa po rokovaní vybrali na prehliadku seneckých
cyklotrás na elektrobicykloch, ktoré mesto
získalo v rámci medzinárodného projektu
eGUTS.
MO

Ulica J. Farkasa
Autor: Pavel Vlnka

Mesto ďakuje spoločnosti Eurobeton,
ktorá bezplatne poskytla piesok a ich
zamestnancovi, ktorý bol nápomocný
pri transporte vriec. Ďakujeme tiež Branislavovi Fodorovi a Alfrédovi Danišovi a ich priateľom, ktorí sa veľkou mierou pričinili na zabezpečovaní dodávky
vriec s pieskom. Tieto vrecia mesto poskytlo oblastiam, ktoré boli najviac postihnuté, napríklad sídlisku Za Štiftom.
MO

Plnenie vriec dobrovoľníkmi.
Autor foto: Karol Czére
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Z kalendára
primátora mesta
Senec Dušana
Badinského
za júl a august
• Pracovné stretnutia so zamestnancami
• Pracovné stretnutia s vedúcimi útvarov Mestského
úradu v Senci a riešenie vzniknutých problémov
na dennej báze
• Individuálne stretnutia s občanmi
• Individuálne pracovné stretnutia s poslancami
• Slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže Senec
objektívom mobilu v MsKS
• Opätovné stretnutie so zástupcami spoločnosti
Kaufland o zlej dopravnej situácii, ktorá vzniká
pri vjazde a výjazde z parkoviska.
• Pracovné stretnutie s vedúcou školského úradu
o otváraní MŠ a ZŠ
• Priateľské stretnutie s riaditeľmi MŠ a ZŠ
a poďakovanie za celoročnú prácu
• Návšteva detí v detskom tábore Radosť v Kostoľanoch
na Tribečom spolu s prednostkou Jarmilou
Répássyovou
• Stretnutie s členmi ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých Senec
• Pracovné stretnutie o možnosti výstavby novej
základnej školy
• Pracovné stretnutie so zástupcami BSK o napredovaní
prác na Synagóge v Senci
• Slávnostné otvorenie 10. ročníka Seneckého vínneho
festivalu
• Účasť na Seneckej exhibičnej really
• Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Helicop
o ich výskume na Slnečných jazerách
• Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom
Jaroslavom Kmeťom o rozvoji dopravy v našom meste
• Pracovné stretnutie so zástupcami polície o riešení
skútrov na Guláške
• Zasadnutie Mestskej rady v Senci
• Pracovná cesta do družobného mesta
Mosonymagyaróvár pri príležitosti sviatku kráľa
sv. Štefana
• Blahoželanie 100-ročnému Senčanovi
• Stretnutie s poslankyňou Parlamentu Českej republiky
Monikou Obornou v zastúpení
• Stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej
republiky Erikom Tomášom a Petrom Kmecom
v zastúpení
• Stretnutie s primátorom a delegáciou z družobného
mesta Kőzseg v zastúpení
• Stretnutie s primátorom mesta Námestovo Milanom
Hubíkom z dôvodu načerpania inšpirácie pri rozvoji
jeho mesta a rekreačnej oblasti.
• Pracovná cesta do Bešeňovej na stretnutie ZMOS
k téme nového programovacieho obdobia 2021 - 2027
Dagmara Mičeková

www.sencan.sk

Názory vedenia mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva
V Mestských novinách Senčan dávame priestor aj
vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva,
aby vyjadrili svoj názor na rôzne aktuálne témy
mesta Senec. Keďže začína nový školský rok, pýtame
sa: Ako by malo školstvo podľa Vás fungovať, keď
už vieme, že koronavírus sa nepodarilo vo svete
zastaviť, nemáme naň vakcínu a budeme sa s ním
musieť naučiť žiť?
Janka Turanská
nezávislá poslankyňa
Investície do technického vybavenia pre učiteľov, voľba správnej platformy pre dištančné vzdelávanie a školenia sú základmi pre ďalšie fungovanie základného školstva. Pri veľkosti našich škôl je veľmi pravdepodobné, že počas roka dôjde k dištančnému vzdelávaniu. Naše školy
musia byť materiálne a personálne pripravené takéto vzdelanie zabezpečiť. Zmeniť musíme aj hodnotenie žiakov, prejsť na kombinované hodnotenie (známka + slovné hodnotenie). Treba dať učiteľom viac voľnosti
a podporiť ich kreativitu pri vzdelávaní a hodnotení. Ministerstvo školstva práve takúto zmenu školstva podporuje. Ďalšou výzvou je, aby učitelia ostali zdraví, zrejme opäť pribudne povinnosť ranných zdravotných filtrov, dezinfekcie a nosenia rúšok. Nielen pre Slovensko bude
tento školský rok veľkou výzvou a musíme robiť všetko pre to, aby deti
neostali doma, napríklad aj obmedzením hromadných akcií na území
mesta. Školy musia mať plnú podporu zriaďovateľa.
Tomáš Mókoš
nezávislý poslanec
Fungovanie školstva spadá pod gesciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, preto vo všetkých školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je naše mesto, sa v plnej miere musíme riadiť opatreniami a tzv. koronavírusovým manuálom, ktorý bol práve týmto Ministerstvom vydaný. Okrem toho sa musíme pripraviť na novinku „školský semafor“, ktorým sa bude posudzovať vývoj prípadnej nákazy žiakov a ostatného školského personálu.

Návrhy na Cenu mesta
do 30. septembra
Aj v roku 2020 bude mesto Senec udeľovať Cenu mesta a Cenu primátora.
Návrhy je možné predložiť do 30. septembra 2020 do podateľne Mestského úradu so životopisom a odôvodnením. Cena mesta sa udeľuje za:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
• činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
• činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
obyvateľov,
• získanie Jánskeho diamantovej plakety.
Cena primátora sa udeľuje za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
MO
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WIFI4EU – bezplatné wifi
na verejných priestranstvách
čoskoro aj v Senci

Z činnosti
Mestskej polície

Mesto Senec podpísalo zmluvu s dodávateľom technológie pre inštaláciu a prevádzku projektu Wifi4EU. V týchto dňoch prebieha konfigurácia zariadení a inštalácia
systému. Do konca augusta budú namontované aj prístupové wifi body na miestach
tak, ako boli v rámci projektu schválené.
Do konca mesiaca september, teda
po testovacej dobe budú všetky prístupové
body sprístupnené obyvateľom a návštevníkom mesta. Nákup technológie je hradený Európskou komisiou, prevádzkové

Obchádzková trasa pre automobilovú
dopravu a linky MHD vedú cez Most
Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu. Dopravné obmedzenia sa dotknú liniek
MHD 96, 196 a 98. Predpokladaný termín ukončenia dopravných obmedzení
je marec 2021.

Počas pešej kontroly Mierového námestia sa pri hliadke MsP pristavila T. Š.
a uviedla, že ju okradla osoba, ktorá sedí
na lavičke. Išlo o P. P., bezdomovca. Poškodená nechcela podať oznámenie.
Hliadka MsP preverila oznam od pracovníčky Domus Bene, že do garáže vedľa
budovy vošla neznáma osoba. Príslušníci
MsP zadržali podozrivého J. K. z Blatného,
odovzdali ho na OOPZ SC.
Hliadka MsP preverila oznam,
že pod stánkom PNS na Boldockej je počuť
mačku, ktorá je pravdepodobne zakliesnená pod stánkom. Za asistencie HaZZ bola
zakliesnená mačka vyslobodená.
Hliadka MsP preverila oznam z vrátnice Elektrovodu, že im vbehol do areálu
kôň. Jednalo sa o menšieho sivého koňa.
Koňa odovzdali majiteľovi M. S. Veľké
Blahovo.
Hliadka MsP na Nám.1. mája spozorovala osobu, ktorá hlasným vykrikovaním
rušila nočný kľud. Osoba bola vyzvaná, aby
sa ukľudnila a predložila hliadke doklad totožnosti. Osoba výzvu neuposlúchla. Správala sa arogantne, povýšenecky a odpila z fľaše, ktorú mala v ruke (vodka). Následne bola príslušníkmi MsP poučená, že
na Nám. 1. mája je zakázané piť alkoholické nápoje a bola predvedená na zistenie totožnosti. Išlo o D. Š zo Senca, ktorému bola
uložená bloková pokuta vo výške 30 eur
za priestupok neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa a rušenie nočného kľudu.
Na Slnečných jazerách sever bolo hliadke MsP nahlásené nezvestné 6-ročné dievčatko na kolobežke. Hliadka MsP podľa popisu dievčatko našla a odovzdala otcovi.
Hliadka MsP preverila oznam, že
pri koľajach od Svätoplukovej ulici sa nachádza neznáma osoba, ktorá asi chce skočiť pod vlak. Na mieste bolo zistené, že sa
jedná o M. P. z Košíc, ktorý hliadke uviedol, že ho prepustili z nemocnice, ale aj tak
skončí pod vlakom. Na miesto bola privolaná RZP a hliadka OOPZ SC. Menovaného
RZP previezla na psychiatriu.
Hliadka MsP preverila oznam,
že na hlavnej bráne Slnečných jazier došlo k fyzickému napadnutiu brigádnika,
ktorý predával vstupenky, pretože útočník nechcel zaplatiť vstupenku. Útočník
bol neskôr stotožnený ako R. H. z Levíc
a vo veci sú vykonané úkony podľa zákona
o priestupkoch.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislavy

Mestská polícia

náklady na prístup do siete bude hradený
z rozpočtu Mesta Senec.
Projekt Wifi4EU sa realizuje vo viacerých mestách Slovenska, ale aj po celej EU,
preto ak uvidíte logo WIFI4EU či už u nás,
alebo v ktoromkoľvek meste v rámci EU,
môžete sa bezplatne pripojiť na sieť prostredníctvom kvalitnej Wifi s rovnakým
názvom a nastavením.
Štefan Pap

Lichnerova ulica je pre motorové vozidlá uzavretá
Lichnerova ulica je smerom od Tatrabanky pre motorové vozidlá uzatvorená. Vstup je
možný len na povolenie Mestského úradu v Senci alebo výnimku zo zákona o cestnej premávke. Zásobovanie má povolený vjazd od parkoviska za MsKS (pri budove polície) a to
ráno do 9:00 a poobede od 14:30 do 15:30. Pri Tatrabanke je povolený len výjazd.
MO

Uzatvorenie Lichnerovej ulice. Autor: MO

Od 15. augusta sú dlhodobo uzavreté
zjazdy z Prístavného mosta
V Bratislave uzatvorili zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú a Slovnaftskú
ulicu v smere z Petržalky. Uzávera je
súčasťou prác na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa
na križovatke bratislavského obchvatu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
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Medziročné porovnanie
triedenia odpadu v meste
Senec za 1. polrok

Úroveň triedenia
2019 – 15,80%
2020 – 26,75%
Množstvo vyprodukovaného odpadu
2019 – 4.640,91t
2020 – 4.864,52t
Papier a lepenka
2019 – 93,310t
2020 – 196,125t
Sklo
2019 – 110,230t
2020 – 152,250t
Viacvrstvové kombinované
materiály na báze lepenky
2019 – 0,3t
2020 – 9,6t
Obaly z kovu
2019 – 0,57t
2020 – 1,680t
Biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad
2019 – 0,128t
2020 – 12,786t
Šatstvo
2019 – 16,770t
2020 – 18,740t
Drevo
2019 – 0,0t
2020 – 157,930t
Plasty
2019 – 57,690t
2020 – 142,340t
Biologicky rozložiteľný odpad
2019 – 446,340t
2020 – 599,820t

Zmesový komunálny odpad
2019 – 3.518,200t
2020 – 3.064,180t
Objemný odpad
2019 – 336,090t
2020 – 421,270t
Drobný stavebný odpad
2019 – 53,130t
2020 – 61,880t
Množstvo odpadu, ktoré skončilo
na skládke
2019 – 3.907,42t
2020 – 3.559,09t

Príprava nových stojísk
polopodzemných
kontajnerov
Počas leta prebehlo zameranie stojísk polopodzemných kontajnerov III. etapy, dokončilo sa vytyčovanie inžinierskych sietí a v
súčasnosti sa finišuje s projektovou dokumentáciou, ktorá bude podkladom k verejnému obstarávaniu. Termín predpokladanej výstavby III. etapy je plánovaný na záver roka 2020. Zoznam plánovaných stojísk: Jesenského 8-10, Jesenského 4, Jesenského 2, Košická 10, Košická 20, Košická
26, Žitavská 11- 13, SNP 2, Lichnerova (HELIOS), Sokolská 19. Zároveň prebieha príprava podkladov k budovaniu dvoch stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku za Štiftom, ktorých výstavba sa plánuje začiatkom roka 2021.

www.sencan.sk

Novinky k zberu
odpadu z kuchyne
a jedlých olejov a tukov
Koncom augusta mesto vyhlásilo verejné
obstarávanie na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne
a použitých olejov a tukov, ktoré bude prebiehať do polovice septembra.
V praxi to znamená, že od 1. januára
2021 budú mať obyvatelia povinnosť triediť aj tieto zložky odpadu. Obyvateľom rodinných domov pribudne vedierko na zber
odpadu z kuchyne a vedierko na použité
oleje a tuky. K vedierkam dostanú domácnosti aj kompostovateľné vrecia, do ktorých budú tento odpad ukladať a zároveň
každé vrece označia nálepkou s prideleným identifikátorom. Identifikátor, ktorý
im bude pridelený pri preberaní vedierok
a plastových vriec na triedenie začiatkom
roka 2021, bude zvozová spoločnosť snímať priamo pri vývoze tak, aby mesto dokázalo adresne identifikovať pôvodcu odpadu a malo zároveň podklad k fakturácii
pre zvozovú spoločnosť. Vedierko sa za čisté meniť nebude.
Bytové domy budú mať na stojiskách
zberných nádob umiestnené spoločné zberné nádoby na kuchynský odpad.
Pri bytových domoch sa budú zberné nádoby vymieňať systémom plné za prázdne umyté nádoby. Interval vývozu bude
pre všetkých nastavený na vývoz raz týždenne. Bližšie informácie postupne zverejníme na tejto strane každý mesiac. Verím,
že sa všetci postavíme k tejto zmene zodpovedne a v nádobách na odpad z kuchyne
bude končiť len to, čo tam patrí - nepoužité
potraviny a potraviny po záruke. A hlavne,
myslime na to, že ak budeme správne triediť, tento odpad neskončí na skládke odpadu, ale pôjde ďalej na zhodnotenie a v konečnom efekte nám výrazne zvýši úroveň
vytriedenia komunálnych odpadov.
Ivica Gajdošová
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Riadková inzercia
Predám novú pascu na líšky, rozmer 140/60/40cm,
cena 95euro. Tel.:0907181800
20200901

Vyčistíme váš pozemok od nežiaducich drevín. Ponúkame výrub stromov, kríkov a náletových drevín,
drvenie a štiepkovanie neporebných konárov drvičom na drevnú štiepku. Kosenie trávnatej plochy
a vysávanie popadaného lístia. Cenovú ponuku Vám
spracujeme po obhliadke.
20200902

VN - Jazykové kurzy
anglický a nemecký jazyk
pre dospelých organizuje Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Tajovského Senec
2 hodiny týždenne
celý školský rok 2020-2021
Zápis: 10.9.2020 od 16:00 do 18:00 hod.
17. 9. 2020 od 16:00 do 18:00 hod.
na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk
20200903

Riadková inzercia: sencan@senec.sk
Uzávierka novín 20.9.2020
09-01

09-02
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Možnosť nakúpiť aj
cez e-shop!
www.goldie.sk
www.goldiediamonds.sk
Bratislava Laurinská 15
Senec Lichnerova 35

09-04

Podlaha jednoducho, rýchlo,
bez
lepenia
BOLDOCKÁ 1
SENEC
09-05

Starý školský rok
v ŠKD sa skončil
a nový začína
Príroda – naša matka

Veľmi aktuálna téma Letného školského klubu rezonovala
v každodennej činnosti 4 oddelení. Deti sa s pani vychovávateľkami venovali prírode každý deň. Bol to hlavne pobyt v prírode, poznávanie vôní a chutí rastlín a výrobky, ktoré deti vytvárali každý deň. Za dva týždne pôsobenia v Letnom ŠKD
deti vytvorili množstvo výrobkov. Lienky, maľovanie na ľanové tašky, analýza prírody v téme „Pojmová mapa“, rôzne
hry a súťaže, výlety - Devínska Nová Ves, Včelárstvo, Homola.
To všetko vyplnilo dva týždne, počas ktorých deti nebrali ŠKD

ako povinnosť, ale ako priestor pre hru, zábavu, tvorbu a obohatenie vedomostí týkajúcich sa prírody. Posledný deň deti vyplnili rozlúčkou, hudbou, tancom a aj slzičkami. Vyhodnotili
sme činnosti, deti dostali darčeky, ruksaky, nanuky... 10. júla
sa o 16:30 dvere na ŠKD zatvorili. Koncom augusta sa otvorili
opäť, aby sme pripravili plány na nový školský rok 2020/2021.

Homola

Neskutočný zážitok prežili deti na Homole pri Modre. Premenlivé, ale suché počasie dodalo výletu „šmrnc“. Udýchaní, ale spokojní sa pod rozhľadňou najedli a po skupinkách
absolvovali 120 schodov nahor i nadol. Mobilmi zachytávali
okolie a dobrou náladou dotvorili pohodovú atmosféru. Pobyt
nám spestrili húfy komárov a na deťoch zanechali stopy. Ani
to však deti neodradilo. Vedeli, že parádne ukončenie výletu
zmaže aj túto nepríjemnosť. Skvelou modranskou zmrzlinou
sme spravili bodku za úžasným dňom.
MonSkov
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Rekonštrukcia synagógy vzbudzuje zvedavosť
Fasáda národnej kultúrnej pamiatky Synagógy ortodoxných v Senci
je už dlhšiu dobu takmer celkom opravená. Za ňou však pokračujú
práce, ktoré sú skryté pred zvedavými zrakmi ľudí. V samotnej
budove a aj na dvore by sa bolo na čo pozerať, pretože už stojí
nový infopavilón a za ním čaká na záchranu rituálny kúpeľ mikve.
Realizátor rekonštrukcie synagógy, Bratislavský samosprávny kraj,
zverejnil zaujímavé fotografie z kontrolného dňa stavby.
Celkové náklady rekonštrukcie a novostavby predstavujú vyše 1,5 milióna eur.
Finančné zdroje zabezpečuje Bratislavský
samosprávny kraj z vlastného rozpočtu.
Zámerom je vytvoriť zo Synagógy v Senci
nový priestor pre koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie, workshopy a festivaly.

Zrekonštruovaná senecká synagóga bude
sprístupnená verejnosti v druhej polovici
roku 2021 ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum so stálou expozíciou dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu. Slúžiť bude nielen Senčanom, ale aj širšiemu regiónu vrátane blízkeho zahraničia.
VCs, Foto: BSK

Oprava stropu synagógy.
Foto: BSK

Ľudoví remeselníci priniesli
do Senca krásu aj optimizmus

Pohľad na infopavilón z mikve.
Foto: BSK

Bohatá výzdoba hlavíc stĺpov galérie
synagógy. Foto: BSK

Deviaty ročník Medzinárodného stretnutia
ľudových remeselníkov v Senci opäť priniesol jedinečný zážitok z diel množstva zručných majstrov zo Slovenska aj okolitých krajín. Podujatie otvorila prednostka MsÚ Senec Jarmila Répássyová a predseda združenia OZ Tradičné ľudové remeslá Miloš Kunkel. Uviedol, že podujatie Ľudové umelecké
remeslá dodáva optimizmus remeselníkom
aj obyvateľom mesta. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bola zahraničná účasť obmedzená. Spomedzi 110 remeselníkov bolo deväť
z Českej republiky a jeden z Maďarska. Organizátori podujatia nerátali s takým množstvom divákov ako na jarmokoch, pretože tradičné ľudové remeslá priťahujú ľudí,
ktorí chcú vidieť a kúpiť niečo originálne
a vzácne. Počas dvojdňového festivalu si
Senčania mohli nielen kúpiť, ale aj sledovať,
ako vznikajú diela majstrov rezbárov, kováčov, košikárov, drotárov, hrnčiarov, včelárov či čipkárov a mnohých ďalších.
VCs

www.sencan.sk
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KINO - KINONOVINKY

TENET
AMFITEÁTER SENEC:
1. utorok o 20:00 5,00 Eur
Kino MIER SENEC:
3. štvrtok o 18:00 5,00 Eur

CHRUMKÁČI
Kino MIER SENEC:
4. piatok o 18:00

deti 4,00 Eur, dospelý 5,00 Eur

6. nedeľa o 16:00

deti 4,00 Eur, dospelý 5,00 Eur

AFTER: SĽUB
Kino MIER SENEC:
5. sobota o 18:00 5,00 Eur
6. nedeľa o 18:00 5,00 Eur
7. pondelok o 18:00 5,00 Eur

ŽENSKÁ POMSTA
Kino MIER SENEC:

14. pondelok o 18:00 5,00 Eur
15. utorok o 18:00 5,00 Eur

KINOSÁLA - PRIPRAVUJEME
STRETNUTIE
S MALOU
TÁLIOU
1.10. - 2.10.
štvrtok - piatok
Krajská prehliadka
detskej dramatickej
tvorivosti
Strýko Baltazár
DOBRODRUŽSTVO
V AFRIKE
4.10. nedeľa o 15:30 6,00 Eur
Rozprávkový muzikál
Divadeľná nedeľa

NÁMESTIE PRED MsKS

PRAVDA
3.10. sobota o 19:00 15,00 Eur
Divadlo

PANIKÁRI
21.10. streda o 19:00 17,00 Eur
Divadlo

PRIPRAVUJEME:
JABLKOVÉ HODOVANIE
10.10. sobota
Predpredaj od 14.9., predaj stolov obmedzený

www.sencan.sk
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LABYRINT

ČAROVNÉ VAJÍČKO
10.9. štvrtok o 14:00
Otvorenie autorskej výstavy detských ilustrácií
Aleny Wagnerovej. Výstava trvá od 10.9. – 30.9.2020

PRIPRAVUJEME:

DNI ALBERTA
MOLNÁRA SZENCZIHO
2.10. piatok o 18:00

KNIŽNICA

TALKŠOU MONIKY
MACHÁČKOVEJ
14.10. streda o 19:00

SLNEČNÝ FESTIVAL už 6. ročník.
11.9. - 12.9. piatok a sobota
Pre malých aj veľkých. Teenagerov a ich rodičov.
Priateľov aj starých rodičov. Pre všetkých,
ktorí majú radi hudbu, divadlo, zábavu, umenie, knihy
a kultúrou žijú, vyhľadávajú ju počas celého roka.

PODĽA VZORU ŽENA
23.10. piatok o 19:00
divadelný súbor
Trieska v oku
ŽABÍ KRÁĽ
24.10. sobota o 16:00
Divadlo na hojdačke

PRIPRAVUJEME:

ANTONIE
KRZEMIEŇOVÁ
2.10. piatok o 18:00
Genetika a jej vplyv
na emócie - prednáška

MESTSKÉ MÚZEUM - TURECKÝ DOM
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2020
Usporiadatelia:
Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko – Mestské múzeum v Senci,
Mestské kultúrne stredisko – Labyrint
Spoluorganizátori:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Občianske združenie Pátrač Tino,
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senci

21.9. o 18:00
Cykloprehliadka seneckých pamiatok v znamení Európskeho týždňa mobility
Stretnutie pri železničnej stanici Senec!
Výklad: Mgr. Gábor Strešňák, Mestské múzeum v Senci
25.9. o 10:00, Mestské kultúrne stredisko Senec – Labyrint
Pátrač Tino spoznáva Senec
Prezentácia brožúrky z dielne OZ Pátrač Tino vzniknutej v odbornej spolupráci s Mestským múzeom v Senci,
spojená so seminárom pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov.
29.9. o 9:00, Mestské kultúrne stredisko Senec – Labyrint
Po kom je pomenovaná pešia zóna v Senci? Ján Lichner (1897–1979)
Konferencia pre odbornú, pedagogickú i laickú verejnosť venovaná nielen osobnosti slovenského politika.
Prednášajú: Mgr. Jakub Drábik, PhD., Mgr. Vladimír Segeš, PhD., Mgr. Matej Hanula, PhD., PhDr. Radoslav Ragač, PhD.,
Mgr. Gábor Strešňák
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA: 02/45923403, 8:00 – 15:00 hod, obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod, LABYRINT: 0903405154, 0911280603, 8:00 – 17:00 hod, obedňajšia
prestávka 11:00 – 12:00 hod, POKLADŇA KINA: 0911344772, 10:30 – 19:30 hod, so. – ned. 17:00 – 18:00, Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek je 7 dní.
Zmena programu vyhradená ! www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Bemutatjuk a szenci magyar cserkészrajt
Simon Dóra a Szlovák Műszaki Egyetem Műépítészeti Karának másodéves
hallgatója öt éve vesz részt a cserkészmozgalomban a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség (SZMCS) tagjaként. Szencen egyelőre nincs önálló
cserkészcsapat ezért a szenci cserkészek 2013-tól a féli 24. számú Szent
László cserkészcsapat rajaként működnek Simon Dóra és Szedlák Péter
rajparancsnokok vezetése alatt.
Mit kell tudnunk
a cserkészmozgalomról?
A cserkészetet, 38 millió taggal, jelenleg a világ legnagyobb ifjúsági mozgalmaként tartják
számon, melynek célja a ﬁatalok erkölcsi nevelése, testi, lelki, szellemi, érzelmi, társas és
jellembeli képességeik fejlesztése. A szlovák
cserkészcsapatok a Slovenský skauting (SLSK)
nevű egyesület alá tartoznak. Mi, szlovákiai
magyar cserkészek, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) tagjai vagyunk, amely
csapatokra tagolódik. Az SZMCS-ben jelenleg
1372 tag 42 cserkészközösségben működik
Pozsonytól egészen Királyhelmecig. A szenci
cserkészek 2013-tól a féli 24. számú Szent László cserkészcsapat szenci raját alkotják.
Mik a szenci raj jellemzői?
Jelenleg mintegy 40 fős a cserkészrajunk. Nem
minden tagunk szenci. Főként a környező falvakból tevődik össze kis csapatunk, mint Zonctorony, Újfalu, Réte, Nagyfödémes, Jóka – az
idősebbek kivételével mindannyian a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola tanulói. A foglalkozásokat kisebb csoportokban, őrsökben tartjuk. Ezek általában 6-8 fősek, melyek korosztályokra vannak osztva: 1. - 2. osztályosok, 3.- 5.
osztályos gyerekek és a felsőbb évfolyamok tanulói. A rajban vannak kis- és nagycserkészek
- sárga, illetve zöld nyakkendősök és vezetők
- roverek. Cserkészanyukák és apukák is segítenek minket. Az őrsök tagjai hetente találkoznak, vezetőjük 13 évnél idősebb cserkész. A kisebb létszámú találkozók lehetővé teszik, hogy
szorosabb kapcsolatok jöjjenek létre. A tagok
segítik egymást a fejlődésben és életre szóló
barátságok is köttetnek. Rajunk már 1 segédtiszttel, 3 őrsvezetővel és 1 segédőrsvezetővel

büszkélkedhet. Mindannyian az SZMCS által meghirdetetett vezetőképzőkben szerezték képesítéseiket. Ez nem kis dolog, hiszen
Szencen 80 évvel ezelőtt működött utoljára
cserkészet, így mindent elölről kellett kezdeni
– „felépíteni”.
Mik a feltételei a tagságnak? Mi a raj fő
tevékenységi köre?
Mindenkit szívesen befogadunk közösségünkbe. A cserkészetnek hatalmas személyiségformáló ereje van. A tíz cserkésztörvényt betartva, melyeknek a tízparancsolat az alapja, igyekszünk élni – jót tenni minden nap. Az
újoncnak ahhoz, hogy megkapja a cserkésznyakkendőt el kell sajátítania a tíz cserkésztörvényt, a cserkésztudást és annak gyakorlati alkalmazását. Részt kell vennie az őrsi foglalkozásokon, a magyar kultúra és a néphagyományok ápolásában. Az újoncnak, mielőtt fogadalmat tesz, tíznapos táborozáson is részt kell
vennie. A foglalkozások a cserkésztudás megszerzésére irányulnak, mindezt azonban játékos formában próbáljuk átadni. A foglakozásokat a Szenci Pasztorációs Központban tartjuk.
Vannak-e közös magyar-szlovák
cserkésztevékenységek?
Minden évben együtt készülünk a betlehemi
láng osztására a templomban. Eddig egyetlen nagyobb arányú közös rendezvényt szerveztünk a szenci szlovák cserkészekkel, Szent
Györgynek, a cserkészek védőszentjének ünnepe alkalmából. Nagyszerű, igazi cserkészszellemiségben zajló rendezvény volt. Közös, szlovák-magyar szentmisével kezdtünk,
majd a pasztorációs központban különféle feladatok, kvíz, ügyességi játékok várták
a cserkészeket.

Kiscserkésztanyázás Nyékvárkonyon., Fotó: Simon Dóra fényképalbuma

Mi a helyzet az utánpótlással, vannak
jelentkezők?
Úgy hisszük, hogy mindig lesz elegendő érdeklődő gyerek, őket általában az alapiskolából toborozzuk. Sajnos volt néhány év, amikor nem
tudtunk toborozni, mert nem volt elég vezetőnk. A vezetők utánpótlása mindig nagy fejtörést okoz. Nagy szükség lenne önkéntesekre
a tinédzser, illetve a felnőtt korosztályból! Jelenlegi legﬁatalabb vezetőink már „belenőttek” a vezető szerepbe. Ők kiscserkész koruk
óta tagjai a csapatnak, de ez egy hosszú folyamat eredménye és nem mindenki születik
erre a szerepre.
A koronavírusjárvány, hogyan befolyásolta a cserkészraj életét?
A karantén ideje alatt kisebb feladatokat, kihívásokat találtunk ki a cserkészeink számára.
Próbáltuk őket rávezetni arra, hogy információgyűjtéssel hogyan járulhatnak hozzá a fertőzés terjedésének megakadályozásához. Voltak a húsvéti készülődéssel összefüggő feladatok, de családi társasjáték szerkesztése és akadálypálya létrehozása is.
A járvány elsősorban a csoportos foglalkozásokat hiúsította meg. Elmaradt a közös sütögetés, Cserkésznap a húsvétváró programok,
kirándulások stb. Nyáron mégis sikerült megszerveznünk egy sportnapot a kisebb cserkészek számára és egy a szokásosnál rövidebb
cserkésztábort, ahova több csapatból is érkeztek résztvevők. Cserkészeink nagyon élvezték
a tábort, és sok tapasztalatot szereztek, a táborozás végén pedig egy újabb cserkészünk kapta meg a zöld nyakkendőt. Nagyon büszkék vagyunk rá!
Milyennek látja a szenci raj jövőjét?
A jövőnk alakítását is a cserkészszellemiség
határozza meg. Szeretünk segíteni, szolgálni.
Mint ahogy részt vettünk az Egység tüze Trianoni megemlékezésen, ugyanúgy egyéb felkérésekre is szívesen mondunk igent. Szívesen
működünk együtt a helyi plébániával, részt
veszünk az adománygyűjtésben, segítünk
a plébániai napokon, éneklünk a szentmisén,
elsőáldozáson, kétnyelvű programokat szervezünk, felolvasunk a húsvéti keresztúton.
Ha a helyzet úgy engedi, a tanévkezdés után
szeretnénk mi is megnyitni a cserkészévet egy
közös tábortűzzel, és egy csapatépítő kirándulást szervezni a nagyobb cserkészeinknek
– vezetőknek.
Reméljük, hogy ősszel már újra a régi kerékvágásban folyhat a cserkészet élete is, mivel
a személyes találkozásokat, foglalkozásokat
semmi sem pótolhatja!
Szerkesztette: Vysztavel Csaba
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Predstavujeme oddiel maďarských skautov
Dóra Simon a Péter Szedlák sú vedúcimi oddielu maďarských skautov
v Senci. Študentku druhého ročníka na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Dóru Simon sme sa pýtali na život seneckých skautov. V Senci zatiaľ nie je
samostatný skautský zbor, preto od roku 2013 je oddiel seneckých skautov
súčasťou 24. skautského zboru sv. Ladislava v Tomášove, Zväzu skautov
maďarskej národnosti.
Čo by sme mali vedieť o skautingu?
Skautské hnutie so svojou 38 miliónovou členskou základňou je najväčším celosvetovým mládežníckym hnutím. Cieľom hnutia je morálna výchova mládeže,
rozvoj telesných, duchovných, citových,
spoločenských kvalít a charakterových
vlastností mladých. Slovenských skautov zastrešuje Slovenský skauting (SLSK).
Skauti maďarskej národnosti majú svoj
Zväz skautov maďarskej národnosti, ktorý má 1372 členov tvoriacich 42 skautských komunít od Bratislavy po Kráľovský Chlmec. Oddiel seneckých skautov
je od roku 2013 súčasťou 24. skautského
zboru sv. Ladislava v Tomášove.
Čím sa vyznačuje senecký oddiel?
Náš oddiel má takmer 40 členov. Nie sú
to všetci Senčania, pochádzajú aj z okolitých obcí ako Tureň, Nová Dedinka, Reca,
Veľké Úľany a Jelka – okrem zopár starších členov, sú žiakmi ZŠ A. M. Szencziho. Stretnutia organizujeme v menších
6 - 8 členných družinách, ktoré sa delia
aj podľa vekových kategórií na skupinu
prvákov a druhákov, tretiakov až piatakov a žiakov druhého stupňa a starších.
Starších a mladších skautov rozlišujeme farbou šatky, žltú nosia mladší a zelenú tí starší. Máme radcov skautských
družín, čiže „roverov“ a taktiež dospelých pomocníkov, oteckov skautov aj mamičky skautky. Členovia družín sa stretávajú týždenne. Ich radca je skaut starší ako 13 rokov. V malých skupinách sa

členovia vzájomne podporujú v rozvoji, tvoria pevnejšie väzby, často vznikajú
priateľstvá, ktoré vydržia celý život. Náš
oddiel sa môže pýšiť jedným vodcom, troma radcami a jedným zástupcom radcu,
ktorí svoju kvaliﬁkáciu získali v oﬁciálnych kurzoch zväzu. Má to pre nás veľký
význam, pretože organizovaný skauting
naposledy existoval v Senci pred osemdesiatimi rokmi, takže všetko sme museli
vybudovať opäť od základov.
Aké sú podmienky členstva v oddiele? Ktoré sú hlavné okruhy vašej
činnosti?
Všetkých vítame v našej komunite. Skauting má výnimočný vplyv na formovanie osobnosti, je to vlastne spôsob života. Snažíme sa dodržať desať skautských
zákonov, ktoré sú založené na biblickom
desatore – snažíme sa konať dobro každý
deň. Nováčik musí splniť niekoľko podmienok, aby získal skautskú šatku. Musí
si osvojiť skautské vedomosti a ich praktické uplatnenie, zúčastňovať sa stretnutí družiny a podieľať sa aj na zachovaní
maďarskej kultúry a ľudových tradícií.
Pred sľubom sa nováčikovia zúčastňujú
desaťdňového skautského tábora. Skautské vedomosti sa snažíme odovzdať nováčikom hravou formou v Pastoračnom
centre na fare v Senci.
Majú maďarskí a slovenskí skauti
spoločné aktivity?
Každý rok sa pripravujeme spolu na rozdanie plameňa Betlehemského svetla v kostole

Očakávanie Vianoc - stretnutie skautov v Pastoračnom centre, Foto: archív Dóry Simon

sv. Mikuláša v Senci. Spolu so slovenskými
skautmi sme zorganizovali Deň sv. Juraja,
patróna skautov. Bolo to úžasné podujatie,
naplnené ozajstným duchom skautingu. Začali sme spoločnou slovensko-maďarskou
omšou a pokračovali sme v Pastoračnom
centre našimi vedomostnými súťažami
a hrami preverujúcimi šikovnosť skautov.
Aká je situácia s dorastom? Hlásia
sa deti do skautingu?
Veríme, že záujem detí bude stále dostatočný, verbujeme ich hlavne zo základnej školy. Stalo sa však, že sme nemohli prijímať
nováčikov pre nedostatok vedúcich. Potrebujeme hlavne tínedžerských a dospelých
dobrovoľníkov. Našťastie, naši najmladší už
postupne dorastajú do roly radcov, ale nie
každý je ako stvorený na túto úlohu.
Ako vplývala koronavírusová pandémia na život oddielu?
Počas karantény sme vymýšľali úlohy a výzvy pre našich členov, ktoré sa týkali predovšetkým zberu informácií týkajúcich sa zamedzenia šírenia nákazy. Boli však aj úlohy
súvisiace s prípravou na veľkonočné sviatky, ohľadom tvorby rodinných spoločenských hier, dokonca aj konštrukcia záhradných prekážkových dráh.
Pandémia nás obrala hlavne o osobné
stretnutia, spoločné grilovačky, oslavy Dňa
skautingu a veľkonočné programy. Napokon sa nám v lete podarilo zorganizovať
športový deň a aj o niečo kratší letný tábor
zboru. Naši skauti nabrali v tábore veľa skúseností. Cítili sa výborne a na záver získal
náš ďalší člen oddielu zelenú šatku. Sme naňho všetci veľmi hrdí.
Ako vidíte budúcnosť seneckého
oddielu?
Formovanie našej budúcnosti ovplyvňuje
duchovný rámec skautského hnutia. Radi
pomáhame a slúžime. Rovnako, ako sme
sa zúčastnili spomienky na Trianon, povieme áno aj na iné pozvania a výzvy. S radosťou spolupracujeme so seneckou farnosťou,
pomáhame s výberom darov, podieľame sa
na farských dňoch, spievame na svätých
omšiach, na obradoch svätého prijímania,
organizujeme dvojjazyčné programy a čítame z Biblie na Veľkonočnej krížovej ceste.
Dúfame, že už na jeseň sa môžeme vrátiť
do starých koľají života skautingu. Nový
skautský rok chceme otvoriť spoločnou vatrou a výletom pre starších skautov a skautských vodcov. Najviac sa tešíme na osobné
stretnutia, ktoré nič nenahradí!
Pripravil: Csaba Vysztavel
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Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov

Ing. Vojtech Steiner (70)
Klára Cinegová (75)
Ján Varga (80)

Jednota dôchodcov
Oľga Benkovská (65)
Helena Struhárová (65)
JUDr. Tibor Repta (70)

„Kedysi ste si prstienky dali a už je to zopár liet.
Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nevzali späť.“ Dňa 26.9.2020 oslávia naši drahí rodičia - Edita a Anton Kaveckí zlatú svadbu 50 rokov spoločného života. „Želáme Vám zdravie a silu oslávenci milí, by ste v láske a šťastí ešte dlho spolu žili.“ Deti Jarka, Andrej, Edita
a Eva s rodinami. Blahoželáme!

Dušan Hajduk (70)
Ľudmila Schwarzová (70)
Ing. Vojtech Steiner (70)
Anna Mokrášová (75)

SZTP ZO č. 215

Oľga Benkovská (65)
Ľudmila Schwarzová (70)
Božena Melknerová (70)
Anna Mokrášová (75)
Ing. Miroslav Hudec (80)

Dňa 1.8.2020 oslávili Marta Sztracena rod. Farbulová a Alexander
Sztracený svoje 50. výročie uzavretia manželstva - zlatú svadbu

Spomíname
25.9. si pripomíname 20. výročie úmrtia nášho
otca, svokra, deda a pradeda Ladislava
Dömötöra. S úctou, jeho rodina
Szeptember 25-én emlékezünk halálának 20-ik
évfordulóján Dömötör Lászlóra, édesapára,
apósra, nagyapára. Szeretettel, családja
Dňa 27.6.2020 nás navždy opustila vo veku 70 rokov naša milovaná manželka, mama, babka
a prababka Mária Majová, s ktorou sme sa rozlúčili dňa 2.7.2020. Ďakujeme všetkým blízkym
a známym, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Veľká vďaka patrí
aj pohrebnej službe VA-SI. Smútiaca rodina
Už je tu zasa ten smutný čas, keď vydýchol si posledný raz, keď slzy nevrátia ťa späť nikdy viac.
Chýbaš nám všetkým každým dňom, spi sladko
– zostávaš navždy v nás. Dňa 9. augusta 2020
sme si pripomenuli šieste výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný Ján Kollárovič.
S láskou na Teba spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
S bôľom v srdci spomíname na smutný deň
8. júla, kedy uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka Terézia Peričková, rod. Roncseková, ale
v našich srdciach žije stále spomienkami. S láskou
spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
Znova prišiel ten smutný deň, keď odišla si snívať
svoj večný sen. Aj keď už nie si medzi nami, vždy
budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa mali radi.“ Dňa
28.8.2020 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia
čo nás navždy opustila naša milovaná Helenka
Kissová, rod. Zavagyelová. S láskou spomínajú
dcéra s rodinou, sestra s rodinou a vnučky s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk 2020.
augusztus 15-én drága édesanyámra, özv. Bárdos
Jánosné, szül. Danis Ilonára, születésének meg
nem élt 100. évfordulóján. Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Lánya Gabi családjával
S láskou v srdci sme si 15. augusta 2020 pripomenuli nedožité 100.
výročie narodenia mojej drahej mamičky, Heleny Bárdosovej,
rod. Danisovej. Tí, ktorí ste ju poznali,venujte jej pamiatke tichú
spomienku. Dcéra Gabi s rodinou
Dňa 30. augusta uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec
Ing. Demian Macák, CSc. S láskou v srdci
na neho spomíname.
4.8. uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil
Karol Viglaš. Kto si ho pamätá, venujte mu tichú spomienku. Ďakuje smútiaca rodina.
Mesiac september je ako každý iný, no pre nás bol
veľmi smutný a bolestivý. Čas nelieči bolesť ani
rany, iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 6.9.2020 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná Marta Michaleková, rod.
Bozsíková. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú
s nami. Smútiaca rodina.
Dňa 2.9.2020 uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, babka a prababka Mária
Pokrivková rod. Macáková. Tí ktorí ste ju poznali venujte jej s nami tichú spomienku. Synovia a dcéra s rodinami.
Dňa 31.07.2020 sme si pripomenuli 1. výročie, čo
nás navždy opustil milovaný otec, dedko, pradedo František Kiss. S láskou spomína dcéra s rodinou, švagriná s rodinou a vnučky s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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Navždy vykázaná zo Senca!
Zuzana Bacigálová oslávila 10. augusta svoje deväťdesiatiny. Teší sa dobrému
zdraviu a nechýba jej ani zmysel pre humor, hoci ju osud neušetril od ťažkých
skúšok. V roku 1952, pár mesiacov po svadbe, sa stala spolu s manželom
obeťou perzekúcií komunistického režimu. Manžela Ľudovíta Bacigála
uväznili, skonﬁškovali im celý majetok, pani Zuzanu vysťahovali do Čiech
a boli navždy vykázaní z okresu Senec. Režim a jeho prisluhovači ich však
nezlomili. Po piatich rokoch, po zmene politickej klímy, sa vrátili do Senca, ale
museli začať všetko od nuly. Vybudovali si slušnú existenciu a vychovali syna
a dve dcéry. Zuzana Bacigálová ako členka Zväzu protikomunistického odboja
a Konfederácie politických väzňov ani tento rok nevynechá spomienkové
podujatie v Leopoldove, kde bol väznený jej už nebohý manžel.
Ako ste sa zoznámili s manželom a
aké boli začiatky spoločného života?
Pochádzam z oravskej obce Babín. Manžel
bol Senčanom, ale mal priateľov na Orave a často ich navštevoval. Tak sme sa
tam nejak skamarátili a vzišla z toho láska, ktorá - ako sa hovorí - hory prenáša.
Vydala som sa zaňho 24. júla 1952, keď
som mala 22 rokov. Manžel bol o 15 rokov
starší. Slúžil pod velením Ludvíka Svobodu v 1. Československom armádnom zbore na východnom fronte, kde bol aj zranený. Získal status zahraničného vojaka
a po vojne kúpil poľnohospodársku pôdu
a dom v Senci. Po štyroch mesiacoch manželstva prišla po neho Štátna bezpečnosť.
Obvinili ho spolu s ďalšími troma seneckými roľníkmi zo sabotáže, z prípravy
rozvratu jednotného roľníckeho družstva.
Odsúdili ho 2. decembra 1952 na sedem
rokov väzenia a peňažný trest vo výške
50 000 korún. Zároveň jeho majetok prepadol štátu, stratil občianske práva na 10
rokov a bol mu navždy zakázaný pobyt
v okrese Senec. Trest odpykával v Leopoldove, Ilave, na Pankráci a v Jáchymove.
Ako ste prežili roky väznenia
manžela?
Ostala som v dome sama a nevedela som
nájsť prácu. Konečne som našla robotu

v mlyne. Obšívala som vrece, ale o tri
mesiace mi dali výpoveď. Vraj, aby som
nespravila sabotáž, aby som nenahádzala klince do múky. Pár dní po výpovedi
mi prišla výzva z Miestneho národného
výboru v Senci, aby som sa vysťahovala
z nášho domu. Napokon mi doručili aj
výmer, ktorým Okresný národný výbor
určil moje nové miesto pobytu – štátny
majetok Moravany v okrese Čáslav. Jedno ráno prišli s nákladným autom, naložili niektoré moje veci a viezli ma, nevedela som kam. Doviezli ma na taký opustený majer v Moravanoch u Čáslavi. Bývala som v miestnosti, kde prakticky nebolo kúrenie, voda mi zamŕzala. Kŕmila som dobytok a dojila kravy. V susednej miestnosti bývala ďalšia vysťahovaná pani s troma deťmi. Bola na tom tiež
veľmi zle a tak trochu sme si pomáhali.
Moji bratia ma vyslobodili z Moravan
po troch rokoch. Vybavili, aby som sa
mohla vrátiť na Oravu opatrovať chorú
mamu. Tam som čakala muža.
Ako sa vyvíjal váš osud po návrate
manžela z väzenia?
Manžel bol po piatich rokoch prepustený
na slobodu rozhodnutím súdu z 12. apríla 1957. Všetky obvinenia proti nemu
boli zrušené, čo nám umožnilo návrat

Okresný národný výbor v Senci - Výmer - Zákaz pobytu

Foto: archív rodiny

do Senca. Nemali sme kde bývať a ani peniaze sme nemali. Mužova sestra nás zobrala do malej izbičky na Pezinskej ulici.
Ja som ostala hneď tehotná, takže sme sa
presťahovali k známemu, ktorý nám vedel poskytnúť dve izby. Našli sme prácu
v Bratislave v parketárni. Bola som vtedy už tehotná a žiaľ v dôsledku ťažkej fyzickej námahy v práci som o dieťa prišla. Naša situácia sa však postupne zlepšovala. Pomocou pôžičky od manželových kamarátov sme vedeli kúpiť starý
dom. Neskôr som získala zamestnanie
v Senci na chate okresného úradu, kde
som pracovala 15 rokov, až do dôchodku.
V 58-om roku sa nám narodil syn a v 59om a 62-om sa narodili naše dve dcéry.
V rámci reštitúcií nám vrátili role, ktoré sme už pre vysoký vek manžela dali
do prenájmu. Manžel zomrel v roku 2002
vo veku 87 rokov.
Som stále činná v seneckých spolkoch.
Zúčastňujem sa na ich podujatiach. Som
členkou aj Zväzu protikomunistického
odboja a Konfederácie politických väzňov. Každý rok s nimi chodím do Leopoldova, kde bol väznený môj manžel. Chodím aj na Oravu na hroby rodičov.
Pripravil: Csaba Vysztavel

20

09/2020

Ku kávičke

www.sencan.sk

Čermákovi: Už 49 rokov jazdíme každé leto
na Slnečné jazerá, pretože sa nám tu zapáčilo.
Ich domovom sú Krkonoše a možno práve preto nedovolenkujú
na horách ale v Senci na Slnečných jazerách. Majú radi miestnu
atmosféru, dobré jedlo a množstvo slnečných dní. Lída a Zdeněk
Čermákovi sú každé leto na dva týždne Senčanmi. Tento zohratý
manželský pár odpovedal na otázky spoločne.

Priestranný stan, príjemné prostredie a dobrá partia - taká má byť dovolenka. Foto: MO

Ako vyzerala vaša prvá
dovolenka v Senci?
Pred 49 rokmi sme tu boli len asi na 3-4
dni. Tam, kde bola kedysi vodáreň a vydávali sa rybárske lístky, sme mali postavené malé áčko. Teraz je tam disko klub (za
Hotelom Sun). Naše deti boli ešte malé.
Zapáčilo sa nám tu, tak sme si kúpili stan.
Odvtedy sem jazdíme každý rok na 14 dní.
Ani jeden rok sme nevynechali. Zo začiatku sme chodili na 3 týždne, počas ktorých
ani raz nezapršalo. Keď deti vyrástli, jazdili sme sem s vnúčatami. Cena je už 3-4
roky rovnaká, tešíme sa, že to nejde hore.
Čo sa vám tu tak veľmi zapáčilo?
U nás je o takomto čase niekedy len
15 stupňov a prší. Sem sa chodíme ohriať.
Tu sa opálime a do zimy nám táto farba
vydrží. Doma sa nás zvykli pýtať, pri ktorom mori sme boli a my sme hovorili,
že v Senci na Slnečných jazerách.
Aký vidíte rozdiel medzi
jazerami vtedy a dnes?
Jazdili sme sem, keď sa ešte bagrovalo,
neboli zarovnané brehy. Bolo vidieť trať,
koľaje, kde sa nakladal štrk. Veľmi sa to
mení, je viac výstavby. Pribudli však tiež
sprchy a WC, ktoré aj opravili. Kedysi
tu bol tiež obchod, nebolo treba chodiť

do mesta, nakúpili sme priamo tu. Trhovníci mali všetko – ovocie, zeleninu,
vajcia... Teraz sadneme do auta, aj keď
do mesta to nie je ďaleko, a nakúpime, čo
potrebujeme. Ideme len po chleba a hneď
je to 70 eur. (úsmev)
Kde ste mávali stan?
Stanovalo sa v tom priestore, kde je teraz Country. V tomto kempe sme už asi
15 rokov. Jazdili sem s nami aj známi
z Moravy. Teraz im to už zdravotný stav
nedovolí.
Lída: Som po operácii bedrového kĺbu,
ktorú mi robili pred 4 mesiacmi, ale aj
tak sme prišli. Nemôžem sa kvôli pooperačnej rane kúpať, ale museli sme prísť
do Senca!
Zdeněk: Ja chodím plávať. Voda je perfektná. Prišli sme 26. júna, vtedy bola
voda ešte na pohľad špinavá. Teraz je už
nádherná.
Poznáte sa za tie roky aj
s miestnymi obyvateľmi?
Áno, poznali sme tu veľa miestnych ľudí.
Napríklad Laco Vincze nám od svojej
mamy raz doniesol veľký domáci chlieb,
ktorý bol taký dobrý, že k nemu nič nebolo treba. Len sme ho posolili. Raz sme
u neho boli aj v zime, býval v žltých

domoch pri kruhovom objazde pri Bille.
Boli sme na predvianočných nákupoch
v Bratislave a Trnave a u neho sme prespali. Vtedy začala byť populárna baracka
a čerešňovica. V Delfíne sme zasa poznali Andrášiovcov. Boli už starší, ale chceli, aby sme ich volali „máma a táta“. Písali sme si a telefonovali. Raz prišli do Krkonoš na rekreáciu a dva dni spali u nás
doma. Ich nevesta Betka robila pôrodnú
babu a potom pracovala v škôlke, teraz
je však už po smrti, čo nám je ľúto. Bola
mladšia ako my.
Aký ste mávali program, keď ste
prišli do Senca?
Kedysi sa jazdilo do Győru na nákupy, pochodili sme Trnavu, Bratislavu, Piešťany, Sládkovičovo, chodili sme do Veľkého
Medera, Vincovho lesa, Čalova... Teraz už
toľko nejazdíme. Už nás bolia nohy, tak
menej chodíme a viac sedíme. Za celý život sme už nachodení.
Radi stanujete?
Máme priestranný stan, takýto sa už nevyrába, je retro. Trnaváci nám hovoria,
že to máme taký malý domček.
L: Tento rok sa tu ešte nič nestalo, ale niekedy sa bojím spať. Asi 3x sa nám za tých
49 rokov stalo, že nás vykradli. Raz keď
sme tu mali vnúčatá.
Čo vám tu chutí?
Tu si vždy musíme dať rybu a kebab. Pamätáme si, keď sa langoše robili na veľkých plechoch kúsok odtiaľto. Ľudia si
nosili ku stanom veľa langošov uložených
na sebe. Predávala sa tu varená kukurica
a všeličo iné.
Bolo vám tu lepšie s deťmi
alebo teraz bez nich?
Aj s deťmi a vnúčatami nám tu bolo skvele, teraz však máme už taký kľud. Nemusíme variť ani upratovať. Za tie roky
vznikla partia so starými Senčanmi aj
s ďalšími stanármi. Teraz už majú viacerí karavany. Každý rok sme sa tu stretli.
Tento rok sa dosť ľudí asi bojí a tak niektorí neprišli.
Čomu sa v živote venujete?
L: Ja som dlhé roky varila, bola som
kuchárka.
Z: Ja som vodič, ale mali sme aj bistro. Teraz robíme knedlíky do reštaurácie oproti.
Prídete aj po päťdesiaty raz?
Ak dožijeme, určite áno.
Rozhovor pripravila Martina Ostatníková
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Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility 2020
Mesto Senec sa už štvrtýkrát zapája do Európskej
kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility
s názvom Európsky týždeň mobility 2020. Jej hlavným
cieľom v roku 2020 je podporiť zavádzanie opatrení, ktoré
prispejú k dosiahnutiu dlhodobého cieľa - stať sa uhlíkovo
neutrálnym kontinentom do roku 2050. Tohtoročnou témou
je „Čistejšia doprava pre všetkých“ zameraná na význam
dostupnosti dopravy s nulovými emisiami.
Preferovaním udržateľných spôsobov dopravy, ako sú pešia chôdza, cyklistika, verejná hromadná doprava, elektromobil
a iné môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť
kvalitu ovzdušia a urobiť zo svojho mesta
príjemnejšie miesto pre život a prácu.
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa
koná každý rok od 16. do 22. septembra.
V roku 2019 sa zapojilo do celkom 50 krajín s 3.135 zaregistrovanými samosprávami, z toho 58 slovenských miest a obcí.
Vyzývame obyvateľov nášho mesta, aby
sa aj v roku 2020 v rámci svojich možností pridali k zamestnancom Mestského úradu a v tomto týždni urobili niečo pozitívne
pre svoje zdravie a súčasne prispeli k čistote ovzdušia mesta a okolia aj tým, že svoje
motorové vozidlá nechajú doma a na prepravu zvolia ekologickejší spôsob dopravy ako pešiu chôdzu, bicykel, kolobežku,

mestskú autobusovú dopravu (MAD), vlak
prípadne elektromobil a podobne.
Mesto Senec deklarovalo účasť v kampani ETM 2020 podpísaním Charty 2020
a postupne celý rok realizovalo viacero
trvalých opatrení v meste, ktoré prispejú k prechodu od používania osobných
automobilov na spôsob dopravy šetrnejší k životnému prostrediu (rekonštrukcie
chodníkov, nabíjacia stanica pre elektro-

mobily na Námestí 1. mája pre verejnosť
a 8 elektrobicyklov, ktoré majú zamestnanci MsÚ možnosť využiť na služobné presuny
miesto auta, cyklotrasa na Hečkovej ulici a iné). V septembri začnú stavebné práce v rámci projektu: „Stanica Bike & Ride,
ŽST Senec“ na Železničnej ulici. Aj z dotácie na výstavbu cyklistickej infraštruktúry, ktorú mesto získalo od Ministerstva dopravy a výstavby SR, tu budú nainštalované 1 otvorený a 2 uzamykateľné prístrešky
pre 82 bicyklov s poschodovými stojanmi,
so zelenou vegetačnou strechou, servisným
stojanom pre bicykle, stojanom s vapkou
na umytie bicykla a pitnou fontánkou.
Mesto Senec bude organizovať aj tento rok viacero akcií v rámci ETM 2020 ako
napríklad Nočnú cyklojazdu Sencom, Cykloraňajky pred MsÚ, Cyklojazdu na Mohylu M. R. Štefánika, Za pamiatkami Senca na bicykli a samozrejme, zamestnanci
úradu sa zapoja tak ako každý rok do akcie Do práce na bicykli. Viac informácií na:
bit.ly/2EguAU6
Angelika Matlohová

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY
16. – 22. SEPTEMBRA 2020

#europskytyzdenmobility
www.eurotm.sk

Otvorenie národnej kampane
Do práce na bicykli, raňajky
s národným cyklokoordinátorom

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka príde podporiť našich cyklistov, ktorí aj tento rok zaregistrujú svoj tím a aktívne sa zapoja do tohtoročnej kampane
„Do práce na bicykli“. Mesto Senec patrí medzi samosprávy, ktoré sa každoročne zapájajú do národnej cyklokampane. Aktivizuje svojich občanov, firmy, inštitúcie, školy.
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Vyzýva všetkých, aby urobili niečo pre svoje
zdravie, mesto, a zároveň majú všetci prihlásení účastníci šancu vyhrať jednu z cien vrátane elektronického bicykla e-Paris od spoločnosti LIBERTY TRADE s.r.o. Otvorenie
kampane Do práce na bicykli – Raňajky s národným cyklokoordinátorom sa budú konať
3. septembra 2020 (štvrtok) o 8:00 v priestoroch MSKS Senec. Dozviete sa o kampani,
pripravovaných podporných akciách a tiež
vylosujeme tímy, ktoré získajú aktuálne tričká „Cyklohrdina“. Samotná kampaň bude
prebiehať v mesiaci september 2020.

GR

Vytvorte svoj tím a zaregistrujte sa: www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu
FB stránka: DoPraceNaBicykliSenec

Aké aktivity nás v Senci
čakajú počas Európskeho
týždňa mobility?
16. september
Nočná cyklojazda Sencom – zraz o 20:00
pred MsKS na Námestí 1. mája
18. september
Cykloraňajky pred Mestským úradom –
raňajky pre cyklistov od 7:30 do 9:00
20. september
Cyklojazda na Mohylu (Ivanka pri Dunaji). Zraz o 9:00 na parkovisku na južnej
strane Slnečných jazier.
21. september
Za pamiatkami Senca na bicykli s vedúcim Mestského múzea v Senci Gáborom
Strešňákom. Zraz o 18:00 pri železničnej
stanici.
Deti, nezabudnite si prilbu!
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„V súvislosti s aktuálnou pandemickou
situáciou Vás žiadame“ - alebo
po stopách chorôb minulých (1.)
Pohľad na časť Kaplnky Sv. Trojice postavenú v roku 1718.
Foto: fotoarchív Mestského múzea v Senci

Citát v názve článku je známy azda každému z nás.
Uvedené slovné spojenia si máme možnosť vypočuť denne
i niekoľkokrát. Vynútené spolužitie s ochorením Covid-19
nám pripomínajú v nákupných strediskách, verejných
inštitúciách, vo vlakoch či autobusoch.
„Opuch nôh nie vždy znamená zlo, pretože - ako príklady
dokazujú - choroba sa zvykla z tela vydať často cez nohy (...)“
– písal zemepán našich predkov, František Esterházy svojmu
bratovi Jozefovi 23. januára 1748 ako verbálnu útechu na jeho
ponosy. Choroby sužovali človeka od pradávna. S niektorými
sa pokúsil dať si rady, iné sa mu vymkli z rúk. Krajinskému
sudcovi, staviteľovi kaštieľa v dnešnom Bernolákove, Jozefovi
Esterházymu nepomohli riadky mladšieho brata. O niekoľko
dní zomrel vo svojom prešporskom (bratislavskom) paláci
na vodnatieľku. Mal 66 rokov.1

Niektoré choroby prichádzali vekom,
životosprávou, iné v podobách rýchlo
sa šíriacich nákaz, pred ktorými takmer
nebolo úniku. Azda najznámejším
pandemickým ochorením stredoveku
i novoveku bol mor, prenášaný prostredníctvom vší z hlodavcov (predovšetkým z potkanov) na človeka.

Kanonická vizitácia z roku 1781 prezrádza informácie aj k výstavbe Kaplnky Sv. Trojice v Senci
(výrez). Foto: Gábor Strešňák
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Choroba mala rapídny priebeh, napádala žľazy (bubonický alebo čierny mor),
vo vrcholnom epidemickom štádiu sa
prenášala z človeka na človeka a udrela
aj na pľúca (pneumonický mor). Úmrtnosť bola v oboch prípadoch vysoká,
podľa odhadov 40-percentná, pri pľúcnom type až stopercentná. Európu sužovala pravdepodobne už od 6. storočia.
V uhorských pomeroch sa prvá, isto morová pandémia zaznamenala v rokoch
1347–1349.2 Mor bol jednou z hlavných
príčin veľkej domácej úmrtnosti v rannom novoveku. Posledná veľká epidémia bola v Uhorsku zaznamenaná v rokoch 1738–1742.
Najpodrobnejšie sa dajú logicky zadokumentovať práve posledné vlny, nakoľko sa z 18. storočia zachovali v tejto
súvislosti rôzne úradné nariadenia, výkazy a iné písomnosti. O mŕtvych neraz
hovoria aj matriky zomrelých rôznych
farností. V našom okolí sa posledná vlna
choroby prehnala v rokoch 1713–1717.
V seneckých matrikách by sme však
záznamy v tejto súvislosti márne hľadali. Azda je však na zamyslenie, prečo absentujú v rokoch 1717–1722 dovtedy pravidelné vedené záznamy zomrelých.3 Súvislosť s epidémiou? Žeby mŕtvych zaznamenávali osobitne tak, ako
ich pochovávali do osobitného cintorína? Nestihli záznamy prepísať do matrík alebo sa záznamy stratili? Stala sa iba
administratívna chyba? Otázok je mnoho – možných odpovedí tiež. Prestaňme
však fantazírovať a pozrime sa do našich ulíc. Odkazy na túto chorobu totiž
možno nájsť v Senci dodnes. Dennodenne chodíme v ich okolí a možno si ich
pôvodný odkaz ani neuvedomujeme.
Jednou z nich je Kaplnka Sv. Trojice
na Štúrovej ulici. Postavená bola v roku
1718, t. j. po doznení spomínanej morovej epidémie. Súvislosť medzi kaplnkou a morom jednoznačne potvrdzuje aj formulácia významného prameňa
poznania tunajšieho cirkevného a obecného života – kanonickej vizitácie pochádzajúcej z roku 1781. Podľa nej bola
postavená so súhlasom generálneho vikára Ostrihomského arcibiskupstva Ladislava Pybera z prostriedkov tunajšieho šľachtica Štefana Bornemiszu ako
votívna (ďakovná) kaplnka. Stavba bola
venovaná Najsvätejšej trojici na základe jeho sľubu daného počas besnenia
ohromného moru (pestilentia horribilis), ktorý v tom čase Senec vyľudnil,
zničil (Szempczinum depopulabatur).4

Z dôb minulých
Kaplnke sme sa v poslednom čase
venovali viackrát a na iných miestach
(záujemcovia si môžu nájsť reportáže a videá aj na videoportáli Youtube)
a tak sa tu skôr zameriame na rod spomínaného fundátora. Kto to bol, odkiaľ prichádzal?
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Zaujímavosťou rodu je, že kým Štefan
bol jasným prívržencom rekatolizácie,
jeho reckí príbuzní boli protestantmi –
napríklad Ján s manželkou Máriou nechali v rokoch 1713–1715 pokrstiť svoje
deti na miestnej farnosti Reformovanej
kresťanskej cirkvi.

Rod Bornemisza je známym vlastníkom majetkov v Reci a v Senci už v polovici 16. storočia. Najstarší známy člen
rodu, Sebastián, sa v roku 1537 sporil
s príslušníkmi rodu Szarka o šľachtickú kúriu (usadlosť) a k nej prislúchajúce
majetky v Reci. Po vyľudnení viacerých
dedín na okolí španielskymi žoldniermi
Ferdinanda I. Habsburského bol Sebastián uvedený v Reci ako jediný šľachtic
Rodový erb Bornemiszovcov.
(1553). Okrem jeho usadlosti si tu v tom Kresba Denis Pongrácz
čase zakladali nové aj utečenci pred osPráve jedným z prejavov protireformanskou hrozbou – Chorváti. Sebastiána
spomínajú pramene ešte aj v roku 1565. mácie bol vznik viacerých exteriérnych
Pôvodný šľachtický rod získal v osobe architektonicko-sochárskych diel aj
Štefana Bornemiszu aj armálnu (erbo- v našom meste, ktoré vykazujú súvislosť
vú) listinu, ktorú im udelil cisár a kráľ s morovými epidémiami. Viac o nich si
Rudolf I. Habsburský v Prahe v roku však povieme nabudúce.
1584. Členovia rodu sa uvádzajú paralel- Gábor Strešňák
archivár – historik, Mestské múzeum v Senci
ne aj v Senci, pričom ich vzájomná príbuznosť je nesporná.
V roku 1630 sa Senčan
Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko Vás
Lukáš Bornemisza (napozýva na program Dní Európskeho kultúrneho
rodeného okolo roku
dedičstva 2020. Viac informácií na str. 13 alebo na
1578) vzdal spolu so sywebe Mestského múzea v Senci.
nom Tomášom svojho
podielu v reckých majetkoch v prospech brata Juraja (naro- Použitá literatúra a pramene:
deného okolo roku 1592), žijúceho takisto v Senci. Obaja bratia sa venovali 1 STREŠŇÁK, G. Deľby a árendy. Majetkové záujmy vybraných členov mladšej
hlavne obchodu s dobytkom, ktorý zaisfraknovskej línie Esterházyovcov v 17.
te prosperoval. Vďaka tomu si Juraj vea 18. storočí. In: STREŠŇÁK, G., ed.
del v roku 1640 prenajať aj récke majetAz Esterházyak fraknói ifjabb ága /
ky Andreja Szüllő.
Fundátor a staviteľ Kaplnky Sv. TroMladšia fraknovská línia Esterházyovjice sa pravdepodobne narodil 22. júla
cov. Senec: Mesto Senec 2019, s. 121.
1691 v Senci. Okrem toho, že pochádzal 2 KRISTÓ, GY. – ENGEL, P. – MAKK, F. Korai magyar történeti lexikon. Budapest:
z dobrých pomerov, svoje miesto si našiel aj v regionálnych správnych štrukAkedémiai Kiadó 1994, s. 543 – 544.
túrach. Po niekoľkých rokoch je uve- 3 MVSR, Štátny archív v Bratislave, Zbierdený ako podslúžny Prešporskej (Braka cirkevných matrík, R-kat. f. ú. Senec,
tislavskej) stolice. Z obdobia stavania
inv.. č. 1910, Matrika krstených, sobášených a zomrelých 1714–1773.
kaplnky sa zachoval odtlačok jeho osobného pečatidla s vyobrazením mierne 4 MVSR, Slovenský národný archív v Bratislave, Rod Esterházy – panstvo Šintamodifikovaného rodového erbu: v štíte
va-Čeklís, škat. 15, Capsa VI. Conv. 6+,
medzi dvoma palmovými ratolesťami
inv. č. 38.
sa vznáša koruna, nad ňou je znázornené pravé obrnené rameno držiace meč. 5 PONGRÁCZ, D. – RAGAČ, R. – TANDLICH, T. – STREŠŇÁK, G. a FEDERV pravom hornom rohu je čitateľná iniciála B. a v ľavom I., čo interpretujeme
MAYER, F. Šľachta Bratislavskej stolice.
ako Bornemisza István (Bornemisza
Bratislava: Agentúra Luigi 2004, heslo
Štefan).5
Bornemisza.
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Spoločenský život

Koncertom sme oslávili
sviatok sv. Cyrila a Metoda

www.sencan.sk

Pri príležitosti 30. výročia znovuobnovenia miestneho odboru Matice slovenskej srdečne pozývame
všetkých na predstavenie Na rováš! MO MS v Senci

Evanjelický kostol bol počas programu takmer úplne plný.
Foto: MO

Dedičstvo otcov zachovaj nám,
Pane - s takýmto názvom pozýval Miestny odbor Matice slovenskej v Senci Senčanov na slávnostný koncert pri príležitosti sviatku
svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy a našich vierozvestcov. Podujatie malo aj podľa slov
Heleny Čajkovej národný aj kresťanský charakter. Herec a recitátor
Jozef Šimonovič zarecitoval aj slávny Proglas v staroslovienčine a aj
v preklade do súčasnej slovenčiny.

Spevácky zbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci prvýkrát vystúpil pod názvom Limbora. K novému názvu jeho členky inšpirovala nádherná pieseň, ktorú
na toto podujatie viachlasne nacvičili. Pezinský spevácky zbor Animatus bol nadšený prijatím seneckého publika a tiež výkonom zboru
Limbora, ktorý pozval na slávnosť
pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Pezinok.
MO

Astronomická prednáška

Stav výskumu riadenej
termojadrovej fúzie
Prednáša: Ing. Milan Řípa, CSc.
Bývalý pracovník Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR
a člen skupiny Public Information
Network Group, ktorá pri EUROfusion popularizuje riadenú fúziu
v Európe. Popularizátor a expert
v oblasti riadenej termojadrovej
fúzie prednášajúci na Fakulte jadrového a fyzikálneho inžinierstva
ČVTU v Prahe.

Miesto: Mestské múzeum v Senci v Tureckom dome
Dátum a čas: 9.9.2020 o 19:00

Víťaz súťaže Senec objektívom mobilu Štefan Húska,
ktorý získal umiestnenie aj v súťaži AMFO.
Foto: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre.

Moderátor Rišo Vrablec s víťazmi mestskej facebookovej súťaže.
Rodinu Petronely Belkovej na Foodfeste výborne pohostili.
Foto: FoodFest
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X. ročník Senecký beh
okolo Slnečných jazier
V sobotu 26. septembra 2020 o 10:00
sa oficiálne otvorí už 10. ročník už tradičného športového podujatia organizovaného Komisiou športu MsZ Senec,
Senecký beh okolo Slnečných jazier.
Pripravené sú detské behy
v kategóriách pre chlapcov a dievčatá:
• 300 m do 7 rokov
• 1100 m od 8 do 9 rokov
• 1100 m od 10 do 11 rokov
• 1100 m od 12 do 14 rokov;
a hlavné kategórie pre mužov a ženy:
• 6.000 m a 12.000 m.

Aj v tomto roku organizátori prichádzajú s bohatým sprievodným programom
a viacerými novinkami. Jednou z nich je
rozdelenie detských behov do viacerých
vekových kategórií s možnosťou reprezentovať školu. Stačí sa len zaregistrovať a vybrať svoju základnú školu. Škola s najväčším počtom zúčastnených detí vyhráva pohár „Behá celá škola“.
„Chceme aby X. ročník Seneckého behu okolo Slnečných jazier bol pamätný a okrem štartovného čísla s čipom máme pripravené prekvapenie
pre všetkých online registrovaných bežcov. Účastníci sa nemusia obávať hrozby
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Korony. Hygienické i zdravotné opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR budú zabezpečené. Verím,
že pripravíme športové a kultúrne podujatie nielen pre všetkých Senčanov, ale
i pre širokú športovú verejnosť,“ hovorí
Tomáš Mókoš, predseda komisie športu.
Všetky aktuálne informácie nájdete
na FB stránke Senecký Beh okolo Slnečných jazier. ON-LINE registrácia:
https://bit.ly/3gh1OzY
GR

Rodinné leto so Speváckym zborom Radosť

V prvých dňoch letných prázdnin sa už tradične uskutočnil detský letný tábor Speváckeho zboru Radosť zo Senca, za ktorého dlhoročné vedenie vďačíme Ferkovi
Podolskému.
Štartovacou čiarou leta detí aj animátorov sa tak už znova stal rekreačný rezort
Jedliny, ktorý sa premenil na staroveký
Egypt dlhé roky zotročujúci hebrejský národ. Táborníkov sprevádzala starozákonná postava Mojžiša, ktorý ich ako izraelitský ľud viedol do zasľúbenej zeme.
Popri prekonávaní faraónových úloh
a egyptských rán sa každý deň niesol v duchu jedného z blahoslavenstiev. Výzvou celého tímu bolo priblížiť deťom Ježišov program
oslobodenia a ukázať, že nepotrebujú

prikázania tí, ktorí sa riadia blahoslavenstvami, lebo v ich srdci už vládne láska.
Láskou a prevládajúcou radosťou sme
vytvorili veľkú duchovnú rodinu, ktorú
viedol náš dlhoročný salezián don Jožko
Lančarič, tento rok spolu s kňazmi Jozefom
Zacharom a Petrom Ondrejom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave tábora, aj ktorí na nás pamätali v modlitbách a dúfame, že o rok tiež
vytvoríme kúsok neba na zemi. Ďakujeme
tiež mestu Senec, ktoré nás aj tento rok finančne podporilo.
Mária Jánska
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Čisté vody Slnečných jazier 2020

Čistenie Slnečných jazier je každoročným športovým podujatím Piccardu
Senec, ktorý pomáha v prostredí, kde pôsobí. Foto: VCs

Potápači z celého Slovenska sa zišli v hlavnom stane Piccard Senec, aby sa zúčastnili 11. ročníka akcie Čisté vody Slnečných jazier. V sobotu 29. júna 2020 vyzbieralo 29 potápačov 250,3 kg smetí z vôd jazier.
Pod vodou sa našiel aj rozvinutý stan a asi meter dlhá nepoškodená vodováha. Tohoročnými najvýkonnejšími zberateľmi
odpadu boli Štefan Bordáč - 15 kg, Roman Szalai - 37 kg a Róbert
Horváth s najväčším úlovkom s hmotnosťou 44 kg. Rekord drží
Peter Juhász z roku 2019, ktorý vyniesol na breh 130 kíl smetí.
Hlavného organizátora už tradične podporili Mesto Senec, Správa

cestovného ruchu Senec, Slovenský rybársky zväz Senec, Západoslovenská záchranná služba aj DHZ Senec. Za uplynulé ročníky
čistenia boli Slnečné jazerá celkovo zbavené o 3700 kg odpadu.
Medzi hosťujúcimi potápačmi bol aj Pavol Svitanek z popradského potápačského klubu Vodnár, ktorý je zároveň predsedom
organizačného výboru Medzinárodného festivalu potápačských
filmov a fotografie. Na tohoročnom jubilejnom 35. ročníku festivalu sa objaví aj snímka Pavla Svitanka, ktorú natočil počas akcie
Čisté vody Slnečných jazier 2020.
VCs

Senecká ruka sa kvôli
vírusu konala až v júli
V prvý júlový víkend sa už 27. raz uskutočnil svetový pohár
v pretláčaní rukou Senecká ruka. Napriek nepriaznivej situácii
(COVID-19), kvôli ktorej bola súťaž presunutá z pôvodného aprílového termínu na júl, sa do Senca dostavili pretekári z 11 krajín.
Všetci hladní po súťažení vytvorili skvelú atmosféru, ktorá bude
ešte dlho pamätná.
V kinosále MsKS sme boli svedkami napínavých zápasov
a hlavne finálový večer prebiehal v burácajúcej atmosfére. Suverénne najúspešnejším so ziskom štyroch prvých miest sa stal
Ukrajinec Dmytro Bordun. O tomto mladučkom armwrestlerovi
ešte budeme určite počuť.
Medzi skvelou konkurenciou, ktorá sa zišla v Senci, sa nestratili ani zástupcovia domáceho Armwrestling klubu. Okrem zbierania skúseností zaknihovali aj dve druhé miesta, ktoré po skvelom
výkone získal nádejný junior Alex Šimon.
AWK Senec

Alex Šimon bojuje. Foto: AWK Senec
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BK Gabko Senec na Majstrovstvách
SR v basketbale

Tím BK Gabko Senec Foto: BK Gabko Senec

BK Gabko Senec – chlapci U13 sa svojimi zo základnej časti
prebojovali na Majstrovstvá SR do Košíc. V tejto kategórii
bolo prihlásených a hralo súťaž vyhlásenú Slovenskou
basketbalovou asociáciou (SBA) v sezóne 2019/2020 25 tímov a mladí basketbalisti zo Senca v základnej časti
hrali v skupine o 1. až 4. miesto v oblasti Západ.
Korona síce prerušila sezónu, ale SBA
umožnila ju ukončiť finálovými zápasmi
FINAL 8, kde sa nominovali aj Senčania.
Záverečný turnaj zhodnotila trénerka BK
Gabko Senec Gabriela Reboršová:
„Majstrovstvá SR U13 máme za sebou.
Do Košíc sme išli s cieľom ukázať chlapcom
atmosféru vrcholového podujatia v tejto kategórii, utužiť kolektív hráčov i rodičov, ukázať náš kolektívny výkon a dať príležitosť
každému nominovanému hráčovi. Z môjho
pohľadu sa nám to podarilo. V oboch zápasoch sme podali sympatický výkon a proti
Seredi (Majster SR z uvedeného turnaja) výrazné zlepšenie oproti zápasu v nadstavbovej časti. Z konečných výsledkov M SR U13
vyplýva, že pódiové umiestnenia dosiahli
tímy, ktoré majú rozdielových hráčov - Sereď dvaja hráči - v zápase s nami nám zo 77
bodov dali 56 bodov, Žiar nad Hronom 1
hráč - priemer bodov za zápas 26 bodov, Inter 1 hráč v zápase o 3. miesto 32 bodov.
Náš tím hral kolektívne a výkon bol zameraný na rozvoj všetkých hráčov a kolektívu. Majstrovstvá SR U13 boli ukončením sezóny, v ktorej sme sa posunuli vyššie. MVP
hráčom nášho tímu za celú sezónu, t.j. za dochádzku a prístup k tréningom a zápasom,
za prístup ku svojim spoluhráčom dostal
Janko Stuhl, hráčom turnaja za bojovnosť

a nasadenie v oboch zápasoch dostal od trénerov Šimon Dobiš a jeho ocenenie bola
zmrzlina. Každý hráč odchádzal z množstvom dojmov a zážitkov a zvlášť trojka
Maťa Kozu so záverečným polčasovým signálom v zápase proti Seredi je a bude nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých.“

Maťo Homola na vytrvalostných
pretekoch a hneď víťazne!

Jeden z najlepších slovenských automobilových pretekárov súčasnosti a tiež ambasádor značky Hyundai, Maťo Homola,
sa v júli zúčastnil vytrvalostných pretekov
12h Monza v kategórii GTX. V tíme ARC
Bratislava doplnil slovenskú dvojicu otca
so synom – Mira a Maťa Konôpkovcov. Tím
vyhral svoju kategóriu GTX a v celkovom
poradí obsadil skvelé 6. miesto!
Miro Konôpka, majiteľ tímu a pretekár po úspešnom výkone povedal: “Preteky v Monze hodnotím naozaj výborne,
obaja Maťovia podali perfektné výkony
a Maťo Homola ma nesmierne prekvapil,
ako rýchlo sa dokázal adaptovať na výrazne silnejšie auto s pohonom zadnej nápravy a dokázal zajazdiť fantastické časy.“
Po tejto skúsenosti sa už Maťo Homola musí
sústrediť na svoju sezónu TCR Europe.
Kalendár TCR Europe 2020:
• 21. – 23. august PAUL RICARD
(Francúzsko)
• 11. – 13. september ZOLDER (Belgicko)
• 25. – 27. september MONZA (Taliansko)
• 09. – 11. október BARCELONA
(Španielsko)
• 22. – 24. október SPA-FRANCORCHAMPS
(Belgicko)
• 06. – 08. november JARAMA
(Španielsko)
Zdroj: www.matohomola.sk

Prvý zápas Sereď:
Body: Koza, Pražák, Štuhl - 7 bodov,
Dobiš - 6 bodov
Minutáž na ihrisku a efektivita, resp.
aktivita v zápase podľa prepočtov FIBA:
Šimon Dobiš - 17,10 min, EF 5
Jan Štuhl - 16,55 min, EF 2
Matej Koza - 16,10 min, EF -2
Druhý zápas Čaňa:
Body: Koza 11, Dobiš 6, Blaščák, Štuhl 5 bodov
Minutáž na ihrisku a efektivita podľa
prepočtov FIBA:
• Matej Koza - 17,10 min, EF 4
• Ján Štuhl - 17,16 min, EF 9
• Braňo Blaščák - 16,03 min, EF 3
• Šimon Dobiš - 15,31 min, EF 5
Máme vytýčený cieľ a postupne pracujeme
na jeho dosiahnutí, čiastkové úspechy nám
ukazujú, že ideme správnou cestou.
Gabriela Rebrošová, trénerka BK Gabko Senec
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Víťazný Maťo Homola
Foto: www.matohomola.sk
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Športové kluby v Senci
V našom meste pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú deťom, mládeži alebo dospelým.
Predstavujeme jednotlivé športové kluby a informujeme o ich činnosti, tréningoch, súťažiach
a úspechoch.

Wing Tsun Kung Fu Senec
škola bojového umenia a sebaobrany
Škola bojového umenia a sebaobrany Wing Tsun, funguje v Senci
už ôsmy rok. Trénujeme dospelých a aj deti. Kvartálne robíme aj
ženské kurzy sebaobrany. Tešíme sa záujmu ľudí, keďže to nie je
ľahké bojové umenie, používa sa pomerne málo techník, ale o to
viac variácii. Techniky sa učia vo formách, partnerských driloch,
sparingoch. Niekedy ide aj o nešpecifické pohyby, do ktorých sa
človek môže dostať. V takýchto situáciách je efektivita a funkčnosť nadriadená akejkoľvek technike. Originalita tohoto bojového
umenia spočíva v jedinečnosti hmatových (daktilných) reflexov.
Ako bojové umenie obsahuje všetky kritériá a nároky prameniace
z histórie a vývoja pretavené do modernej súčasnej doby, aby bolo
efektívne. Preto sa ho učia aj ozbrojené zložky, špeciálne vojenské
či zásahové zložky na profesionálnej úrovni.

Čo je Wing Tsun Kung – Fu?

WingTsun je tradičné čínske bojové umenie. Možno ho zaradiť
medzi vnútorné štýly veľkej školy WuShu/KungFu. Efektívne využíva pohyby a energiu celého tela a v boji dokonca aj energiu súpera. Ide o komplexný systém, ktorý sa po dlhé desaťročia vyvíjal
a stále vyvíja v rukách najvyšších majstrov. Každý pohyb v ňom
má svoj zmysel. Každý na niečo nadväzuje a niečomu predchádza.
Vývoj spoločnosti je dnes veľmi rýchly a spolu s ním sa menia aj
spôsoby útoku a boja na ulici. Na tieto zmeny potrebuje WingTsun
ako účinný štýl sebaobrany náležite reagovať. WingTsun je priamočiary, funkčný systém, postavený na princípoch. Špecializuje sa
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na boj zblízka. V boji sa nespolieha na vopred naplánovaný súbor techník. Súper totiž môže byť nevyspytateľný. V boji nie je
čas rozmýšľať nad odvetnou technikou. Uplatnenie princípov je
však automatické/spontánne a je možné ich aplikovať vždy. WingTsun je spojením tradície bojového umenia a vysoko reálnej sebaobrany. Učí nielen, ako riešiť problémy, ale aj ako im aktívne
predchádzať.

Čo vás naučíme?

Sebavedomo jednať, a ako vyriešiť krízové situácie. Ako sa vyhnúť
konfliktom, ako jednať v konflikte, ak nastane. Bezúderové ľahké
pacifikačné techniky, takisto tvrdé techniky (BLITZ FIGHT), ak sa
ohrozeniu nedá vyhnúť. Obrana na zemi, obrana proti viacerým
útočníkom, obrana proti zbraniam. V skole vyučujeme aj Escrimu,
Filipínske bojové umenie (boj s palicou) a máme aj stresové tréningy. Rozvíjame veľkú sedmičku - 7 schopností bojovníka t.j. uvedomenie, pohyblivosť, rovnováha, jednota tela, senzitivita, načasovanie a bojový duch.

Tréningy:

Trénujeme 2x týždenne, v pondelky a stredy, prihlásiť sa dá celoročne podľa kapacity. Sledujte alebo požiadajte o členstvo na FB
stránke EWTO Wing Tsun Kung Fu Senec. Informácie a kontakty
nájdete na oficiálnej stránke www.ewto.sk.
Gabriel Szakál, šéftréner školy v Senci
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