Športovec roka mesta Senec za rok 2017 už 28. februára o 17:00 v MsKS
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Jubilejného 20. Trojkráľového kúpania sa 6. januára zúčastnilo rekordných 184 plavcov, z toho 39 žien a 145 mužov. Po takmer arktických
minuloročných podmienkach nebolo ani chýru. Vonku bolo +12°C a voda mala teplotu +3,5°C. Viac na strane 12.
Foto: VCs

Senec má 19148 obyvateľov
Senec k 1. januáru ešte neprekročil hranicu
20 000 obyvateľov. Zastal na čísle 19 148.
Počas roka 2017 sa narodilo 277 detí - malých Senčanov. 146 chlapcov a 131 dievčat.
K trvalému pobytu sa prihlásilo 599 nových
obyvateľov, z toho 267 mužov a 332 žien.
Počet úmrtí dosiahol číslo 122, z toho
65 mužov a 57 žien. Z trvalého pobytu sa
odhlásilo 454 obyvateľov, z toho 216 mužov
a 238 žien.
Prírastok je teda 300 obyvateľov. Priemerný
vek v Senci je 38,63 roka.
Prvým seneckým narodeným dieťatkom
v roku 2018 je Nela Krištofiaková. Najpopulárnejšími menami medzi novorodencami v
roku 2017 boli Šimon, Nela a Viktória.
V roku 2018 očakávame opäť nárast počtu
obyvateľov, pretože je vo výstavbe obytný súbor „Tehelňa Senec“ a pripravujú sa
„Mlynský Klin II“ a „Senec Juh - Čierna
voda“. Hranicu 20 000 obyvateľov by teda
Senec mohol dosiahnuť možno už v roku
2019.
MO

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
7. február 2018 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

Hlasujme za Žihadielko
Opäť je aktuálna súťaž Lidla - Žihadielko. Mestu, ktoré vo svojej kategórii získa najviac hlasov, vybuduje ihrisko pre deti vo veku 2-12 rokov.
Poradie miest sa mení, stále je tu
šanca, že práve Senec bude víťazom. Hlasovať môžete do konca
februára. Informovať sa o projekte,
o pravidlách hlasovania a hlasovať
môžete na webstránke: zihadielko.
lidl.sk
VCs
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Nové športovisko na Slnečných jazerách
Mesto Senec v spolupráci s MŠK Senec začne na jar s realizáciou finančne nenáročného, ale o to užitočnejšieho projektu pre športovo založených Senčanov a rekreantov. Na
doteraz nevyužitom území areálu severnej
strany Slnečných jazier, blízko vrtu termálneho prameňa, budú vytvorené dve trávnaté
ihriská a v ich okolí budú rozmiestnené tréningové cvičiace prvky. Areál bude oplotený,
ale prístup verejnosti bude zabezpečený
správcom areálu Slnečných jazier v určených časoch. Ihriská poslúžia aj pre tréningy
300 futbalistov MŠK Senec, ktorí v súčasnej
dobe využívajú aj ihriská v okolitých obciach.
„Zlepšovanie podmienok pre športovanie
v našom meste patrí medzi moje priority.
Tento projekt považujem za veľmi vydarený,
pretože za minimálne náklady sa nám podarí výrazne zveľadiť a zatraktívniť pre širokú
verejnosť severný areál Slnečných jazier“ vyjadril sa viceprimátor mesta Senec Dušan
Badinský.
VCs

Mestská polícia Senec obsadzuje
voľné pracovné miesta na pozíciu
príslušník mestskej polície

Pumpa na Boldockej ulici funguje bez kolaudácie!

Podmienky prijatia:
• vek minimálne 21 rokov
• úplné stredné vzdelanie
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť
• vodičský preukaz skupiny B
• ovládanie úradného jazyka slovom aj písmom
K žiadosti je potrebné priložiť:
• profesijný životopis
• doklad o nadobudnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
Žiadosť je možné zasielať na adresu:
Mestský úrad Senec
Referent personalistiky a RĽZ
Mierové nám. č. 8
90301 Senec
Ďalšie informácie budú uchádzačom poskytnuté
po prijatí žiadosti Mestským úradom.
Mestská polícia Senec

Mesto Senec upozorňuje občanov,
že bezobslužná čerpacia stanica
na Boldockej ulici v Senci (par. č.
920/9) sa užíva bez kolaudačného
rozhodnutia, čím je porušený stavebný zákon, pretože dokončenú
stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia!
Mesto Senec preto upozorňuje občanov, že bez kolaudačného konania nie je preukázané, či samotná
realizovaná stavba bezobslužnej

čerpacej stanice na Boldockej
ulici, alebo jej užívanie nebude
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
Na konania na území prebiehajúcej stavby bolo podané trestné
oznámenie na príslušný útvar policajného zboru.
mesto Senec
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Premeny mesta

• Za Mestským kultúrnym strediskom sú
už nainštalované polozapustené kontajnery. Ak sa osvedčia, budú inštalované
po celom meste. Prosíme obyvateľov
mesta, aby rešpektovali pokyny pre separáciu a aby vyskúšali, ako tieto kontajnery fungujú.
• Okolie evanjelického cintorína sa stáva čoraz krajším. Vďaka Útvaru verejnej
zelene, údržby a čistenia mesta sem pribudla aj krásna stromová alej.

• Na cintoríne na Boldockej ulici je nainštalovaná nová bránka z dôvodu zlepšenia prístupu k smetným nádobám a manipulácie s odpadom v cintoríne.

• Táto fotografia by bola vhodná aj
do rubriky „Karháme, chválime“. Majiteľ
rodinného domu sa tu už dlhodobo stará
o predzáhradku pri mestskom chodníku.
Často však jeho dobrovoľnú prácu ničili
nákladné autá. Mesto zabezpečilo krajnicu Dúhovej ulice a túto situáciu tým vyriešilo.
• po rekonštrukcii chodníkov Vajanského
ulice mesto zabezpečilo aj čistenie uličných vpustí, do ktorých bude odvázdaná dažďová voda zo zrekonštruovaného
chodníka.

Karháme, chválime
• Rybárska ulica je súčasťou vychádzkovej trasy okolo jazera. Bývam na nej
a vidím i cítim, koľko okoloidúcich psíčkárov necháva výkaly tam, kde z ich psov
vypadnú. Budem vďačný všetkým, ktorých sa to dotýka, keď po svojich psoch
upracú a nebudú to nechávať na nás.
Martin Lettrich

• Karháme majiteľa predajného stánku
na Boldockej, ktorý svojou nečinnosťou
prispieva k devastácii zariadenia i celého
okolia.

Mestská autobusová doprava do 1.4. po starom
Mesto má nového prevádzkovateľa
Mestskej autobusovej dopravy (MAD) Slovak Lines a v rozpočte sú pripravené finančné prostriedky na spustenie
dvoch autobusov, ktoré by mali lepšie
slúžiť potrebám Senčanov. Druhý autobus však bude premávať až od 1. apríla.
Od tohto termínu bude na stránke mesta a na jednotlivých zastávkach aj nový
cestovný poriadok.
MAD bola spustená ako bezplatný vláčik určený najmä pre seniorov, ktorí sa
potrebujú dostať k lekárovi či na nákupy
a pre žiakov základných škôl. Časom
bol vláčik nahradený autobusom, ktorý
však už komplikovane zvláda obslúžiť
okrajové štvrte mesta a chcú ho používať aj ďalšie skupiny obyvateľov.
MO
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Budova gymnázií v novom šate

Bratislavský samosprávny kraj
pokračuje so zatepľovaním župných gymnázií, ktoré bolo schválené ešte starým vedením BSK.
Nový šat tak dostane aj budova
v Senci, kde sídli Gymnázium
A. Bernoláka a Spojená škola s VJM.
Prebiehajúca rekonštrukcia zahŕňa zateplenie šikmej strechy, výmenu strešnej krytiny, pokládku
novej fóliovej izolácie plochých
striech a postupné zateplenie celého obvodového plášťa budovy.
Vymenené budú aj drevené okná
a sklobetóny za plastové okná.
Cena rekonštrukčných prác seneckého gymnázia je 375 994,51
eur a ukončené by mali byť koncom januára 2018.
Riaditeľ Gymnázia A Bernoláka
RNDr. Jozef Radzo vidí prínos
zateplenia budovy najmä v tom,
že po výmene starých okien

za plastové pred 10 rokmi a rekonštrukcii plynovej kotolne pred
5 rokmi prispeje k zníženiu energetickej náročnosti celej budovy. Maximum bude dosiahnuté
po plánovanej rekonštrukcii zastaraných vykurovacích telies.
K ekologickej pohode v interiéri
prispeje aj rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia, ktorá sa
začne realizovať teraz v januári.
Riaditeľka
Spojenej
školy
s VJM Zuzana Kontárová dodala,
že komplexná rekonštrukcia školy
bola už dávno aktuálna. Obnova
vnútorných priestorov prebiehala
postupne v niekoľkých krokoch.
Minulý rok padlo rozhodnutie
o tom, že s podporou zriaďovateľa školy bude zateplený vonkajší
plášť školy a budú vymenené
okná podkrovných priestorov aj
strešná krytina. Práce na streche boli ukončené v decembri.
Zateplenie prebieha od novembra minulého roka a ak počasie
dovolí, tak by malo byť ukončené
koncom januára. Okrem toho,
že nový plášť výrazne zlepší estetickú kvalitu budovy, dôjde
k značnej úspore energie na vykurovanie a tým aj k úspore finančných prostriedkov pre školu. VCs

Výzva Západoslovenskej
distribučnej, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie
v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej
len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu
podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí
a prevádzok je možné realizovať celoročne do 05cm.
Nad 05cm v období od 1.4. do 30.9. príslušného roku.
Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej
prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 01.10. do 31.03. príslušného roku.
Pred vykonaním výrubu je potrebné túto skutočnosť
oznámiť orgánu ochrany prírody — okresnému úradu —
odbor starostlivosti o životné prostredie. Orgán ochrany
prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia
oznámenia vydať stanovisko, že výrub sa môže uskutočniť, alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa
výrub a orez drevín nevykonáva.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je
v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou
prác na ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy sietí
podľa obce.

Upozornenie

Župné školy v Avione
Bratislavský samosprávny kraj aj
tento rok vytvoril priestor pre prezentáciu svojich škôl. Siedmy ročník už tradičného podujatia Deň
župných škôl v Avione sa uskutočnil 19. januára. Od 9-tej do 17-tej
hodiny sa prezentovalo 49 stredných škôl a gymnázií, čiže takmer
všetky stredné školy v pôsobnosti
Bratislavského
samosprávneho
kraja. Počas dňa sa v pri stánkoch
stredných škôl vystriedali skupiny
zo základných škôl. Blíži sa termín
podávania prihlášok na stredné
školy a bližšie oboznámenie sa

so strednými školami na tomto
podujatí pomohlo žiakom vybrať
si tú správnu školu. Okrem svojich
informačných stánkov viaceré školy vystúpili aj na pódiu hudobnými
a tanečnými programami, predviedli módnu show, prezentáciu viazania
kytíc či ukážky športových činností.
Členovia záujmového krúžku robotiky z Gymnázia Antona Bernoláka,
Senec predviedli svoje súťažné roboty. Spojenú školu s VJM v Senci
reprezentovala Hudobná skupina
Campa Nulla. Na burze stredných
škôl mala svoj stánok aj Stredná
odborná škola automobilová a podnikania.
Zdroj BSK

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme
vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod
vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme
Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom
pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m
od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke
4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je
potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp.
vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia
na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie
vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012
Z. z. v platnom znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv
na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj
pre Vaše odberné miesto.
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Hasiči a rok 2017
Štatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči je dôležitým ukazovateľom ich činnosti.
Za obdobie roka 2017 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 827
výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 413. Z celkového
počtu výjazdov bolo k požiarom 347 (okres Pezinok
178, okres Senec 169). Technických zásahov bolo 244
a zásahov pri dopravných nehodách bolo 209 (okres
Pezinok 80 a okres Senec 129). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 15 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči
10 taktických a previerkových cvičení.
Celková priama škoda pri požiaroch bola 956 870 eur.
Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči
pri požiaroch 6 808 300 eur.
Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej
fajčenie, vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť
u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy
na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám
a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2017 bolo vykonaných spolu 211 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1252
nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti
bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov,
ktorí poskytujú sociálne služby občanom. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám 7 blokových pokút občanom. V oblasti stavebnej prevencie
(stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1408 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných
9 komplexných a 7 následných kontrol.
V preventívno - výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo
zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť.
V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok - mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku,
bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov, technika
a ukážky polície. Príslušníci okresného riaditeľstva
vykonávali v priebehu celého roka besedy s dôchodcami a
besedy spojené s ukážkami práce hasičov
a techniky priamo na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. Preventívno
– výchovnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky ale aj psychicky
náročnej práci hasičov aj v roku 2018.
V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia,
lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou
stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach
a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
e. o.
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Jedna časť brehu Hlbokého jazera sa skultúrni

Hlboké jazero alebo „Guláška“ je
obľúbeným miestom nielen Senčanov, ktorí sa v lete v danej lokalite radi kúpu a nepotrebujú žiadnu infraštruktúru. Stačí im príroda, teplo a voda. Pritom si neuvedomujú, že využívajú pozemky,
ktoré sú v súkromnom vlastníctve
bez dohľadu záchranného systému a základného hygienického
zázemia, čím podstupujú značné
riziko.
Po tom, čo mestské zastupiteľstvo schválilo zadanie urbanistickej štúdie na jednu časť brehu
Hlbokého jazera, začali sa šíriť
rôzne fámy o tom, ako sa ide jazero ničiť a ako sa tam už nebude
dať kúpať.
Pri takýchto debatách však treba
povedať dve veci:
1. Brehy Hlbokého jazera patria
do troch katastrov - Senec, Krmeš (Kráľová pri Senci) a Reca.
Celé jazero teda nepatrí do pôsobnosti mesta Senec.
2. Pozemky okolo jazera sú
takmer výlučne v súkromnom
vlastníctve.
Z toho vyplýva, že senecké mestské zastupiteľstvo môže rozhodovať len o jednej z troch častí okolia
Hlbokého jazera a musí rešpektovať súkromné vlastníctvo. Žiaľ,
v okolí jazera počas roka neustále vznikajú čierne skládky.
Veľké množstvá navozeného odpadu odviezol zo svojich pozemkov na vlastné náklady aj budúci
stavebník predmetnej lokality pri
Hlbokom jazere.
V roku 2009 sa na zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Senci prvýkrát objavil bod, v ktorom
bola lokalita pri Hlbokom jazere
(Guláške) zaradená do riešeného
územia v novom Územnom pláne mesta Senec ako samostatná
lokalita s číslom 48. V roku 2015
na základe žiadosti investora
prerokovala návrh zadania Urbanistickej štúdie „Hlboké jazero“
komisia výstavby a územného
plánovania. Od tohto roku pribúdali rôzne podmienky od členov
komisie a poslancov mestského
zastupiteľstva. Medzi najviac spomínané patril prístup k verejnej
pláži po celej dĺžke územia v šírke
minimálne 13 metrov alebo aj regulatív o tom, aby bola na území
zástavba maximálne 2 nadzemné podlažia s plochou strechou
alebo jedno nadzemné podlažie
s podkrovím. Zadanie Urbanistickej štúdie bolo schválené uznesením, ktoré poslanci MsZ v Senci
schválili 17 hlasmi (1 poslanec sa
zdržal a 1 bol neprítomný), a bolo
prijaté 7.4.2016 s pozmeňujúcimi
návrhmi ako napríklad, aby chodník oddychovej plochy (pláže)
bol oddeľovacou líniou oddychovej plochy a výstavby a aby boli
rozvody pripravené na prípadné
pokračovanie zástavby územia.
Schválené regulatívy v predmetnom územní bude mesto požadovať aj pri prípadnej výstavbe
na ďalších územiach okolo Hlbokého jazera v našom katastri, ako
aj na územiach patriacich do katastra susedných obcí.
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Možno bude aj tretia...
Po dvoch veľmi úspešných knihách fotografií a zaujímavostí z histórie mesta Senec, ktoré pripravil Peter Sedala a kolektív,
by mohla vyjsť ďalšia kniha. Dve predošlé
knihy síce obsahujú množstvo unikátnych
fotografií a človek by povedal, že ďalšie sa
už nebudú dať nájsť, no opak je pravdou.
Autorovi kníh sa opäť podarilo skontaktovať sa s vlastníkmi doteraz nikde neuverejnených fotografií. A bola by škoda, aby
zostali len v albumoch. Ako hovorí sám
autor: „Ešte nedávno som bol skalopevne
presvedčený, čo sa nájdených historických fotografií týka, že stav je konečný,
ale realita sa vyfarbuje v nových ešte
stále nevídaných nájdených pohľadoch
na naše mesto. Prichádzajú z Maďarska,
Čiech, Francúzska a sem–tam sa nejaké
Senecké pohľadnice objavia aj na stránkach medzinárodných akciových fór.“
Verí tiež, že aj Senčania majú ešte stále

doma v rodinných albumoch skryté poklady, ktoré sú možno zabudnuté na povalách či v pivniciach. A bola by veľká škoda,
ak by zanikli na smetisku dejín.
Prvá kniha sa volala „Senec putovanie storočím“ a druhá „Senec putovanie v čase“.
Ako by sa mohla volať ďalšia? Peter Sedala už návrh má – „Senec putovanie v spomienkach“.
Jednu novú kapitolu by mohli tvoriť skutočné príbehy z obdobia prelomu 19. a
20. storočia v Senci. Peter Sedala ich po-

Planetárium v Senci

Zo zápisov Mestskej polície
• Preverenie oznamu, že na Hviezdoslavovej ulici vošiel do dvora rodinného domu neznámy muž, ktorý nechcel
z dvora odísť. Po príchode na miesto
hliadka Mestskej polície (MsP) zistila,
že išlo o P. G. z Bratislavy pod vplyvom
alkoholických nápojov. Menovaného si
prevzala a odviedla jeho exmanželka.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland majú zlodejov. Hliadka MsP
predviedla Olexandra V. a Mykolu H.
z Ukrajiny. Olexander V. odcudzil tovar
v hodnote 59,55 eur. Skutok sa vyriešil
v blokovom konaní.
• Žiadosť z OO-PZ Senec o preverenie oznamu, že na ODI OR PZ Senec
sa nachádza osoba, ktorá po oboznámení sa s rozhodnutím začala byť agresívna a robí problémy. Hliadka MsP
zistila, že išlo o L. S. zo Senca, ktorého
upokojila a potom ho za asistencie príslušníkov MsP Senec vypočul pracovník ODI.
• Preverenie oznamu, že v OD Kaufland je zlodej. Hliadka MsP zistila,
že išlo o Jozefa K. a Attilu H. z Kráľovského Chlmca. Odcudzili tovar v hodnote 2,19 eur, skutok sa vyriešil v blokovom konaní.
• Žiadosť z OO-PZ Senec o preverenie
oznamu, že na Šamorínskej ulici, alebo na parkovisku pri erotickom salóne
Oáza, sa pohybuje agresívna osoba,
ktorá sa vyzlieka a ohrozuje premávku
a okoloidúcich. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že sa pri salóne nachádza T. H. z Novej Dedinky
viditeľne v depresiách resp. psychicky

zbieral od ľudí - tragické príbehy, vražda,
ale aj humorné príbehy. Všetky založené
na skutočných udalostiach.
Zaujímavosťou celého projektu bude bezpochyby nový pevný obal na všetky tri
publikácie dokopy, ktorý sa bude dať samozrejme zakúpiť, hlavne pre tých, ktorí
už vlastnia aj prvé dve. Týmto získajú ucelenú formu do knižnice Senčanov.
Nemenej zaujímavá bude aj obálka knihy,
ktorá vraj má byť veľkým prekvapením
pre „fajnšmekrov“ histórie mesta Senec.
V súčasnosti sa celá záležitosť nachádza
v konceptuálnej forme, kniha by mala mať
156 strán, formát ako predchádzajúce. Fotografie sa vyhodnocujú, triedia a pripravujú na skenovanie.
Ak by ste našli naozaj akékoľvek zábery
z rodinných albumov, hoci aj zo 70. – 80.
rokov, kontaktujte Petra Sedalu na E-mail:
sedala@sedala.sk
MO

labilný. Na mieste si ho prevzali príslušníci OO-PZ Senec a pracovníci
Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).
• Preverenie anonymného oznamu,
že na Kysuckej ulici leží neznámy
muž. Hliadka MsP spozorovala muža
pod vplyvom alkoholu. Išlo o Jozefa M.
z Čadce, ktorý uviedol, že vôbec nevie, ako sa na ulici ocitol. Hliadke MsP
sa podarilo telefonicky skontaktovať
jedného z jeho kamarátov, ktorý si
pre neho prišiel.
• Preverenie oznamu, že v čakárni
na železničnej stanici obťažuje občanov
bezdomovec. Po príchode na miesto
hliadka MsP zistila, že išlo o známu osobu s pestrou kriminálnou minulosťou Ľudovíta F. z Veľkého Bielu a o Jozefa M.
z Turzovky. Osoby vykázali.
• Na žiadosť OO-PZ Senec preverenie
oznamu, že na Kollárovej ulici parkuje motorové vozidlo zn. Nissan a jeho
osádka sa má vypytovať maloletých
osôb na miesta, kde by zohnali drogy.
Hliadka MsP Senec oznam preverila,
motorové vozidlo našla a vodiča Ondreja K. z Popradu odovzdala hliadke
OO-PZ Senec.
• Na žiadosť OO-PZ Senec hliadka
MsP Senec v rámci súčinnosti vykonávala na križovatke Kráľová pri Senci –
Senec požadované úkony pri dopravnej nehode troch motorových vozidiel,
kde sa zranilo deväť osôb. Medzi nimi
boli dve deti, z ktorých jedno 3-ročné
utrpelo vážne zranenia. Okrem polície
zasahovali aj RZP a Hasičský a záchranný zbor.
MsP

V roku 2017 združenie SOLAR Hvezdáreň
Senec získalo finančnú podporu od mesta
Senec a od Bratislavského samosprávneho
kraja na realizáciu projektu mobilného planetária. Planetárium prevádzkujeme v priestoroch Základnej školy s VJM Alberta Molnára
Szencziho. Obstaranie komponentov planetária a stavba zobrazovacieho modulu trvala
približne 6 mesiacov, počas ktorých sme testovali svojpomocne zostavený zobrazovací
modul, v ktorom je použitý projektor s 4K rozlíšením. Výsledné rozlíšenie obrazu je kruhové
zorné pole s 2160 x 2160 pix. Priemer kupoly
planetária 5m s kapacitou 20 miest na sedenie. Koncom decembra 2017 sme naplánovali
prvých 5 premietaní s odborným výkladom,
pre veľký záujem sme zorganizovali navyše
ešte jedno predstavenie. Počas tohto týždňa
videlo program planetária viac ako 100 návštevníkov. Predstavenie planetária je rozdelené na dve časti. V prvej sme oboznámili návštevníkov s hviezdnou oblohou, namodelovali
sme úkazy, ktoré sme v minulosti pozorovali
na hvezdárni v Senci, ako prechod Venuše
a Merkúra pred Slnečným diskom, ale aj vzácny úkaz úplné zatmenie Slnka a zistili, ako
k nim dochádza. Po odbornom výklade nasledovalo premietanie 30 minútového náučného filmu z produkcie hvezdárne a planetária
v Brne: Neuveriteľný vesmír, ktorý je špeciálne vyrobený pre zobrazenie v planetáriu.
V budúcnosti plánujeme premietania hlavne
počas školských prázdnin, jeden víkend v mesiaci, ale aj individuálne skupinové premietania. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu planetária je nutné rezervovať si miesta telefonicky,
kontakty a najbližšie termíny predstavení nájdete na web stránke www.solarastronomy.sk.
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SENECKÉ
P ROZKY
NOVINKA
PONUKA:
Pondelok: makovo - lekvárové
Otvorené
Utorok:
tvarohové
aj v sobotu
Streda:
makovo - jablkové
od 9:00-13:00 hod.
Štvrtok: orechové
Piatok:
makovo - lekvárové
Otvorené Po-Pi od 9:00 - 18:00 hod.

Tradičná výroba čerstvých pirôžkov
priamo zo stroja.

Zabezpečujeme ROZVOZ
pirôžkov do práce aj domov.

Inzercia

ROZUMNÁ
pôžička

Pri min. odbere 10 ks v rámci mesta
Senec dovoz ZDARMA.

Tel: 0904 699 034

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

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

21. 2. 2018 o 19.00
Téma:

Potrebujeme ešte tmavú
hmotu?

od 500 EUR až do 5 000 EUR

www.senec.sk

Novootvorené obchodné miesto:
Trnavská 2049/56
903 01 Senec
(budova BELLE EPOQUE)
matlak@silverside.sk

www.silverside.sk
Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 19. 2. 2018
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.

Prednáša: Mgr. Ivan Kačala
FMFI Univerzita Komenského Bratislava

Je doktorandom na Falkute matematiky,
fyziky a informatiky UK v študijnom odbore astronómia a astrofyzika. Vo svojej
práci sa venuje vývoju a stavbe Mliečnej
cesty, našej domovskej galaxie.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk
Inzercia
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Ako triedime odpad v Senci (manuál triedenia):
Podrobnosti o nakladaní s odpadmi upravuje VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec.
Intervalový zber nižšie uvedených separovaných zložiek komunálnych odpadov je stanovený na vývozný deň – STREDA.

Plasty, kovy a viacvrstvové
kombinované obaly
Patria sem:
Plasty: číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš,
fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí,
tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, drobné hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,
Kovy a obaly z kovov: plechovky od nápojov, kovové obaly z potravín zbavené obsahu,
konzervy, oceľové plechovky, kovové rúrky,
hliníkové obaly, starý riad, drôty a káble (bez
bužírky), kovové súčiastky, kovové vrchnáky
a fliaš a pohárov
Viacvrstvové kombinované materiály –
tetrapaky: obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov
a vína.
UPOZORNENIE: Obaly z plastov musia byť
čisté, stlačené, aby zaberali čo najmenej
miesta.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami či olejmi a pod.
SYSTÉM ZBERU:
Rodinné domy: vrece alebo žltá zberná
nádoba o objeme 120 litrov, vývoz 1 krát
za 7 dní Bytové domy: žltá zberná nádoba
o objeme 1100 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
v stredu
TIP: Objemné plastové výrobky (penový polystyrén, záhradný nábytok, prepravky, bedničky, vedrá, sudy, bandasky, veľké hračky)
je možné odovzdať na zbernom dvore na
Réckej ceste alebo v prevádzke INGEMAR,
s.r.o. na Železničnej 26 A (okrem penového
polystyrénu).

Papier
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy,
listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, papierové krabice, kartón, obálky,
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový
obal a pod.
UPOZORNENIE: krabice, resp. obaly musia byť poskladané (rozrezané, roztrhané), aby zaberali čo najmenej miesta
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier
s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, zmesový komunálny odpad a pod.

SYSTÉM ZBERU:
Rodinné domy: vrece alebo modrá zberná
nádoba o objeme 120 litrov, vývoz 1 krát
za 7 dní
Bytové domy: modrá zberná nádoba o objeme 1100 litrov, vývoz 1 krát za 7 dní
TIP: Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať na zbernom dvore na Réckej ceste.

Sklo
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly
a predmety zo skla, pohár fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov...
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo,
dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti
uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami,
potravinami), sklá z automobilov, rôzne lepené sklá a pod.SYSTÉM ZBERU: Na zber
skla slúžia zelené zberné nádoby o objeme
1300 litrov, rozmiestnené v rámci Mesta,
spoločne pre rodinné aj bytové domy, vývoz 1 krát za 30 dní.
TIP: Netypické a veľké sklá, prípadne pri
väčšom množstve vyzbieraného skla je
možné odovzdať na zbernom dvore na Réckej ceste.

Textil
Patria sem: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (čiapky, šály), prípadne iné druhy
šatstva a textilu.
Nepatria sem: znečistené, mokré a výrazne
znehodnotené šatstvo a pod.
SYSTÉM ZBERU: Zber sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych kontajnerov minimálne 1krát za 7 dní.
UPOZORNENIE: Veci do kontajnerov vkladajte zabalené v plastových vreciach resp.
taškách, predíde sa tak ich znehodnoteniu.

Bioodpad zo záhrad, parkov a
cintorínov, bioodpad z kuchyne
Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol,
šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov.
Nepatria sem: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod., kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papie-

rové vrecká znečistené zeleninou, ovocím,
maslom, džemom, potraviny po záručnej
dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.
SYSTÉM ZBERU:
konáre a haluzina upravené na dĺžku max.
1,5m, zviazané do otiepok spred domov
v termínoch vyhlásených počas jarného
a jesenného upratovania, na zbernom dvore
celoročne.
Rodinné domy: hnedé plastové zberné nádoby o objeme 240 litrov s vývozom 1 krát
za 7 dní – presné termíny vývozov sú uvedené na webovej stránke Mesta (kalendár
vývozov na rok 2018)
Bytové domy: hnedé plastové zberné nádoby o objeme 1100 litrov s vývozom 1 krát
za 7 dní – presné termíny vývozov sú uvedené na webovej stránke Mesta (kalendár
vývozov na rok 2018)
UPOZORNENIE: do nádob vkladať biologický odpad voľne, nie vo vreciach. Konáre
je potrebné nasekať na veľkosť adekvátnu
veľkosti zberné nádoby.
Na zbernom dvore je možnosť odovzdať:
biologický odpad z úpravy záhrad (pokosená tráva, burina, orezy stromov a krovín,
podstielky malých zvierat ako napr. zajac,
škrečok a pod.), kuchynský odpad rastlinného pôvodu a odpad z dreva počas celého
roka

Jedlé oleje a tuky
Patria sem: oleje a tuky z prípravy jedál,
zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla, či tuku
Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné
oleje a tuky, ktoré neboli určené na konzumáciu, či prípravu jedla
SYSTÉM ZBERU: oleje a tuky v plastových
nádobách je možné odovzdať na zbernom
dvore (iba občania, nie podnikatelia!) alebo
na čerpacej stanici Slovnaftu (ktokoľvek)
na Bratislavskej ceste.

Objemné odpady
Patria sem: komunálne odpady, ktoré sa
svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad (linoleum,
koberce, sedačka, nábytok, plastový nábytok, prepravky…)
Nepatria sem: odpady s obsahom škodlivín, pneumatiky, drobný stavebný odpad,…
SYSTÉM ZBERU:
2 krát v roku, na vyhlásených miestach, celoročne na zbernom dvore
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Drobné stavebné odpady
Miesto zberu: areál spoločnosti AVE SK
odpadové hospodárstvo s.r.o., Skládka odpadov Červený majer, počas pracovných
dní od 7:00 do 15:00 hod.
Zbiera sa: inertný odpad (tehly, betón, keramika, dlažba, obkladačky, suť, zemina,...)
Nezbiera sa: odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového
komunálneho odpadu, či zložiek triedeného
zberu odpadov.
SYSTÉM ZBERU:
stavebné odpady budú odvážené. Zber je
samostatne spoplatnený. Platí sa na mieste v hotovosti poverenému zamestnancovi
Mesta.

Batérie a akumulátory
(s výnimkou autobatérií)

patria medzi nebezpečné odpady a je neprípustné zmiešavať ich s iným odpadom,
ukladať vedľa zberných nádob, odovzdávať
pouličným zberačom, či do nich zasahovať.
Miesta zberu pre batérie:
Zberný dvor mesta Senec, Récka cesta
Mestský úrad - vedľa informátora
elektropredajne: Euronics Krátka ulica
všetky predajne, kde je možné ich kúpiť.
Napr. Tesco, Kaufland, Billa, Coop Jednota

Autobatérie, akumulátory
Miesto zberu akumulátorov:
všade, kde je možné ich kúpiť.
podľa § 48 zákona 79/2015 o odpadoch je
každý distribútor akumulátorov a autobatérií
povinný zabezpečiť ich spätný zber na svojich
predajných miestach bez ohľadu na ich značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu. Bezplatne. Pri nákupe
cez internet sa môžete tiež informovať, kde má
predajca v okrese Senec zriadené odberné
miesto.

PNEUMATIKY
Pneumatiku, ktorá sa stala odpadom je možné odovzdať vo všetkých pneuservisoch.
Mesto zriadilo, na základe uzatvorenej zmluvy, zberné miesto na skládke odpadov Červený Majer. Občania ich tam môžu odovzdávať počas otváracích hodín od 7,00-15,00
v pracovné dni po preukázaní sa platným
občianskym preukazom. Zberné miesto neslúži pre pneuservisy a iné právnické osoby.
UPOZORNENIE: Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.

LIEKY
Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu ani do vôd odvádzaných v rámci kanalizácie. Je potrebné
ich odovzdať do lekární!
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Elektrospotrebiče

červené kontajnery spoločnosti ASEKOL
Zbiera sa: káble, čierna aj biela elektronika, domáce elektrospotrebiče, (chladničky, pračky, počítače, televízory, fény,
telefóny,…), elektronické hračky, lineárne
žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové
a nízkotlakové výbojky, svietidlá
Nezbiera sa: žiarovky, CD, DVD

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Miesto zberu:
Kalinčiakova 19 vo dvore počas jarného
a jesenného upratovania.
DÁTUM: Presný dátum je aktuálne zverejňovaný na internetovej stránke a v Mestských
novinách Senčan, zvyčajne počas jarného
a jesenného upratovania
Zbiera sa: odpadové motorové a mazacie
oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické
prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
UPOZORNENIE: Pokiaľ je možné musí občan odpady odovzdať v uzavretom obale pokiaľ sa jedná o tekutý odpad, uviesť druh
alebo aspoň názov odpadu a preukázať sa
platným občianskym preukazom. Občan
preukáže materiálovým listom, prípadne
kartou bezpečnostných údajov, zloženie
nebezpečných odpadov – na vyžiadanie ich
dostane od predajcu.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY
ODPAD
Zberné nádoby si zabezpečuje občan
na vlastné náklady. Pokiaľ vlastní nádobu
na komunálny odpad inej farby ako je čierna, je povinný si pri najbližšej výmene zabezpečiť nádobu čiernej farby, tak aby zodpovedala systému zberu.
Patrí sem:
len zmesové komunálne odpady, ktoré nemožno ďalej triediť
Nepatrí sem:
do týchto zberných nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné
odpady (zemina, kamene, drevo); papier,
plasty, kovy a sklo - zložky triedeného systému zberu; biologicky rozložiteľný odpad;
nebezpečné odpady (lieky, pesticídy, farby,
riedidlá, motorové oleje, batérie a akumulátory, žiarivky, neónové trubice..), elektroniku, pneumatiky
SYSTÉM ZBERU:
Rodinné domy: 110 litrové kovové, 120 litrové plastové zberné nádoby alebo 240 litrové
plastové zberné nádoby čiernej farby; vývoz
1krát za 7 dní
Bytové domy: 1100 litrové plastové zberné
nádoby čiernej farby alebo kovové zberné
nádoby; vývoz 2 krát za 7 dní
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PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA
Prevádzkovateľom zberného dvora je Mesto.
Zber odpadov na zberných dvoroch sa neuskutočňuje od podnikateľov, ale len od fyzických osôb na základe preukázania sa platným občianskym preukazom.
adresa: Récka cesta - areál PD Klas
otváracie hodiny:
Od 1. novembra do 30. marca: pondelok až
piatok 08:00 až 16:00 /obed 12:00 až 12:30/
sobota 08:00 až 14:00.
Od 1. apríla do 30. júna a od 1. Septembra
do 30. októbra: pondelok až piatok 08:00
až 18:00 /obed 12:00 až 12:30/. V sobotu od
08:00 do 14:00.
Cez letné prázdniny: od 08:00 do 20:00 /obed
12:00 až 12:30/ v sobotu od 08:00 do 14:00.
Čo je možné odovzdať:
Papier a lepenku, sklo, šatstvo a textílie, jedlé
oleje a tuky, elektroodpad neobsahujúci nebezpečné látky( stolný počítač bez monitora,
klávesnica počítača, malé spotrebiče a pod.),
plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad,
objemný odpad.
Čo nie je možné odovzdať:
Drobné stavebné odpady, odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, uhynuté
zvieratá, pneumatiky, elektroodpad s obsahom nebezpečných látok ( monitory, mobily,
TV, chladničky, ...), lieky a zdravotnícke pomôcky
Oprávnené organizácie určené na zber
a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov,
na základe podpísanej zmluvy s Mestom:
• AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. zmesový komunálny odpad, objemný odpad,
BIOODPADY zo zberných nádob
• NATUR-PACK, a.s. – organizácia zodpovednosti výrobcov - separované zložky KO
(plast, papier, kovy, tetrapaky)
• INGEMAR, s.r.o. Železničná ul. 26 – elektroodpad a odpadové batérie
• HUMANA People to People Slovakia o.z.
– textil a šatstvo
• ELT Management Company Slovakia
s.r.o. – pneumatiky
• EKOHEAT s.r.o. – jedlé oleje a tuky
• HERMET spol. s r.o. – drevo, haluzovina
a biologicky rozložiteľný odpad ( tráva z kosenia)
• EBA s.r.o. – odlučovače ropných látok
Zodpovední pracovníci Mesta Senec:
Vedúca útvaru verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta
Ing. Viera Kolozsváriová
kolozsvariovav@senec.sk
+421 2 4592 2757
Referent odpadového hospodárstva
Bc. Ivica Gajdošová
gajdosovai@senec.sk
+421 2 4592 2757
Referent ochrany životného prostredia
Ing. Lenka Nižnanská
niznanskal@senec.sk
+421 2 2020 5149
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KINO - HITY

ZMENŠOVANIE
4.2. nedeľa o 18:00 hod.
5.2. pondelok o 18:00 hod.
vstupné: 5,00 Eur

ČIERNY PANTER
50 ODTIEŇOV SLOBODY
9.2. piatok o 18:00 a 20:00 hod. 16.2. piatok o 20:00 hod. 2D
17.2. sobota o 18:00 hod. 2D
10.2. sobota o 18:00 hod.
18.2. nedeľa o 18:00 hod. 3D
11.2. nedeľa o 18:00 hod.
vstupné: 2D 5,00 Eur, 3D 6,00 Eur
vstupné: 5,00 Eur

AFÉRA V PENTAGONE
22.2. štvrtok o18:00 hod.
23.2. piatok o 20.00 hod.
vstupné: 5,00 Eur

KINOSÁLA
ŽABÍ PRINC
7.2. streda o 11:00
Rozprávková hra
v podaní Divadla
Pódium z Budapešti
BÉKAHERCEG
2.7. szerda 11:00
Mesejáték a budapesti
Pódium
Színház előadásában

OTEC
JE IBA JEDEN ?!
7.2. streda o 19:00
Komédia v dvoch
častiach.
Divadlo Pódiumi
APA
CSAK EGY VAN ?!
2.7. szerda 19:00
Bohózat két részben,
budapesti
Pódium Színház

ZOZNAMKA
ALEBO PREČO EŠTE NEMÁM SVOJHO MILANA ?
26.2. pondelok o 19:00 11,00 Eur
ŠPORTOVEC
ROKA
MESTA SENEC
2017
28.2. streda o 17:00
vstup voľný

SMEJKO
A TANCULIENKA
KUK, ANI MUK !
nové predstavenie
4.2. nedeľa
o 11:00 a o 15:30
8,00 Eur
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
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KNIŽNICA
PO STOPÁCH VELIKÁNOV DEJÍN:
Riečan Marek
prednáška
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LABYRINT

NEBÚKANDESAR
pýcha predchádza pád
12.2. pondelok o 18:00
KÝROS
osloboditeľ z Perzie
19.2. pondelok o 18:00

PRIPRAVUJEME

GULLIVEROV
DENNÍK
4.3. o 15:30
3,00 Eur
divadelná
nedeľa
Predpredaj
vstupeniek od
5.2.2018
STRATENÉ KNIHY
5.3. pondelok - 9.3. piatok
Spoločné podujatie verejných knižníc
Bratislavského samosprávneho kraja
v Týždni slovenských knižníc 2018

HODINKA S...
7.2. streda o 19:00 4,00 Eur
Talkšou Moniky Macháčkovej.
Hosť Lujza Garajová Schrameková,
televízna aj divadelná herečka, speváčka,
stand-up komička. Spestrené živou hudbou.

KNIŽNÁ NEDEĽA
11.3. nedeľa od 10:00 – 17:00
Deň otvorených dverí v knižnici

O ČERTOVI
KOLOFÓNOVI
17.2. sobota o 16:00
2,50 Eur
Bábkové divadlo
Morgonrock.
Klasické marionetové
bábky.

ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA
15.3. štvrtok o 10:00
Dramatizované čítanie pri príležitosti
Dňa slovenskej ľudovej rozprávky
KRZEMIEŇOVÁ ANTONIE
Prednáška
MANIPULÁTOR
16.3. piatok o 18:00
NOC S ANDERSENOM
23.3. piatok o 18:00
Rozprávková noc v knižnici
PO STOPÁCH VELIKÁNOV DEJÍN
Riečan Marek
pokračovanie prednášok
POÉZIA A PRÓZA / SPOLOČENSKÁ HRA
2.3. piatok o 18:00
Spojená vernisáž výstavy troch výtvarníkov
dvoch generácií.

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ
17.3. sobota od 9:00 do 16:00
HUDOBNÝ HAPPENING
21.3. streda o 19:00
ZLATÁ RYBKA
24.3. sobota o 15:30
Divadlo ZkufraVon

ACAPELLA
KONCERT FOR YOU
21.2. streda o 19:00 5,00 Eur
Acapella aranžmány známych skladieb
v podaní skupiny FOR YOU
v „klubovej“ atmosfére.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
POHĽADNICE
POD KLENBAMI
(Senec 1957-2017)

1.2. o 18:00
Vernisáž výstavy
pohľadníc Senca
z korešpondencie
prof. Andreja
Tušera
Program moderuje:

Monika
Macháčková
Účinkuje: Collegium
Wartberg
SAKRÁLNE PAMIATKY SENECKÉHO
REGIÓNU (18. - 20. stor.)
Mgr.Peter Buday, PhD.
22.2. o 19:00
prednáška

...A DALI NÁM
FARBY
9.2. piatok o 18:00
Vstup voľný
Výstava prác žiakov
zo Súkromnej
základnej umeleckej
školy Renaty
Madarászovej
v Senci.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
15.00 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní.

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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„Vstaň, zažiar, Jeruzalem, veď prišlo tvoje Svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou...“
Tieto slová proroka Izaiáša, ktoré sa v chrámoch
čítajú na bohoslužbách sviatku Troch kráľov, boli
mottom koncertu , ktorý už viac rokov usporadúva MO Matice slovenskej v Senci 6. januára
pri príležitosti tohto sviatku.
V programe zazneli koledy a piesne, ktoré sa
spievajú od Štedrého dňa do Troch kráľov. Piesne plné radosti, nádeje i úžasu z udalosti, ktorá
sa stala v Betleheme a dozvedeli sa o nej nielen
pastieri, teda jednoduchí ľudia, ale i traja králi
ako predstavitelia vedy - hvezdári, filozofie z ďalekého sveta. Spieval Ženský spevácky zbor pri
MO MS a ako hosť mládežnícky ľudový orchester
Igrici – tu z blízkeho Igramu pod vedením Dr. Miroslava Brnu. Zaznela aj poézia Milana Rúfusa,
Michala Chudu i úryvok z Proroka Izaiáša z Biblie
v prednese H. Čajkovej.
Chceme poďakovať speváčkam domáceho matičného zboru i mladým hudobníkom z Igramu
za krásny duchovný i umelecký zážitok, ktorým
rozsvietili Svetlo v Jeruzaleme našich sŕdc. HČ

Mesto Senec laureátom ceny
„Zamestnávateľ bez predsudkov”

V DanceArene na Sokolskej
10 sa uskutočnilo 19. decembra o 17:30 benefičné kultúrne
podujatie na podporu rozvoja talentu detí a mladých ľudí
z Bratislavského kraja a prezentácia aktivít TENENET o.z.
s mládežou so zdravotným
postihnutím v roku 2017. Pri
tejto príležitosti boli odovzdané aj ocenenia „Zamestnávateľ bez predsudkov”.
V rámci prezentácie celoročnej činnosti neziskovej organizácie TENENET, pôsobiacej ako komunitné centrum
a sociálna a psychologická
poradňa, predstavili mladí ľudia so zdravotným postihnutím dve videá o svojom talente
a dôležitosti žiť kvalitný život aj
napriek zdravotnému obmedzeniu. Posolstvá týchto videí
reflektovali na sociálny experiment, ktorý poukázal na pretrvávajúcu potrebu búrať predsudky spoločnosti a zvyšovať
toleranciu voči ľuďom žijúcim

so zdravotným postihnutím.
Nasledoval sprievodný kultúrny program v podaní talentov
SZUŠ Renaty Madarászovej,
v rámci ktorého Elena Kopcová a Nora Horváthová, predstaviteľky chránenej dielne
WELLNEA, odovzdali ocenenia “Zamestnávateľ bez predsudkov 2017”. Tohoročnými
laureátmi ceny sa stali tri senecké chránené dielne, Montostroj, Lumax a Mestský úrad
Senec, za ich spoločensky
zodpovedný prístup a podporu ľudí so zdravotným postihnutím v ich sociálnej inklúzii.
Záverečný
galaprogram
s ocenením zamestnávateľov
ľudí so zdravotným postihnutím bol realizovaný vďaka
dotácii Mesta Senec. Vďaka
patrí aj BSK, za jeho podporu
z dotačnej schémy na kultúru,
čo umožnilo uskutočniť kultúrne aktivity TENENETu v tomto
roku.
Zdroj: TENENET

XX. Trojkráľové kúpanie ľadových medveďov
Jubilejného Trojkráľového kúpania sa 6. januára zúčastnilo rekordných 184 plavcov,
z toho 39 žien a 145 mužov.
Po takmer arktických minuloročných podmienkach nebolo
ani chýru. Vonku bolo +12°C
a voda mala teplotu +3,5°C.
Kým vo vestibule Hotela Senec
sa registrovali ľadové medvede
a medvedice, na pláži hotela vyhrával DJ Robo Matejka pre čoraz viac divákov, ktorí si užívali
príjemné sviatočné popoludnie.
Pri vode na malom pódiu vystupovali od 13:00 mladí umelci,
ako Mirka Belancová v sprievode Alexa, herci Divadla z domčeka na chodúľoch a Martin Harich, ktorý povedal, že tam spieval na najextravagantnejšom
pódiu celého jeho uplynulého

koncertného roka. Umelcov vystriedali primátor mesta Senec
Karol Kvál, predseda oddielu
ľadových medveďov Sport Club
Senec Vladimír Lysičan a Ľubomír Klimek predseda združenia
Ľadové Medvede Bratislava. Pozdravili nastúpených otužilcov
a zvlášť najmladších účastníkov
Trojkráľového kúpania, dvojčatá Dominika a Dominiku, ktorí
v ten deň oslavovali svoje siedme
narodeniny. Ľadové medvede
posilnené slovami hymny otužilcov – „My sa zimy nebojíme, nemáme z nej strach, s obľubou si
zaplávame v ľadových vodách,
No tak plávaj plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nevzdávaj...“ – sa s chuťou vrhli do studenej vody Slnečných jazier.
Text a foto: VCs
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GAB.sc tím na súťaži First Lego League - do tretice najlepší výskumný projekt
Osem študentov tercie a kvarty Gymnázia Antona Bernoláka
v Senci: Dalibor Batěk, Matúš Buček, Jakub Doboš, Martin Holec, Tim Köppl, Lukáš Mikulec, Robert Nemeček a Kristián Porzer - to je GAB.sc tím.
V sobotu 9.12.2017 sme sa zúčastnili na regionálnom turnaji
súťaže First Lego League v Bratislave (FLL). Cieľom súťaže je
v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť v deťoch
a mládeži záujem o vedu a technológie, vybudovať cit pre tímovú spoluprácu a povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh.
Účasť na turnaji bola vyvrcholením intenzívnej trojmesačnej prípravy. Začali sme však už oveľa skôr. Od februára do júna sme
riešili korešpondenčnú súťaž Robotická liga FLL. V júni sme získali finančný dar 1000 eur v programe Gesto pre mesto (téma
VZDELÁVANIE) od Raiffeisen bank. Ďakujeme za hlas všetkým
pedagógom, študentom a ich rodinám aj náhodným okoloidúcim, ktorých zaujali naše roboty na seneckej pešej zóne. Zo získaných peňazí sme financovali materiál na prípravu aj štartovné
na súťaži. Tímového ducha podporili aj tričká s logom tímu. Ich
grafický návrh pripravil Matej Hlavanda z kvarty.
A nakoniec prišiel deň D – osem hodín plných emócií a extrémnych výkonov. Veľké rezervy má náš tím v kategórii hra
na súťažnom ihrisku (robot game), zlepšili sme sa v konštrukcii
robota (robot design), bronzoví sme boli v tímovej spolupráci
a prvé miesto nám patrí za najlepší výskumný projekt (môžete si
ho pozrieť na webe školy www.gab.sk). Celkovo sme na turnaji
obsadili 4. miesto.
Na tomto mieste by sme chceli poďakovať všetkým odborníkom, s ktorými sme predebatovali tému Hydro Dynamics - voda
a všetko s ňou spojené. V seneckom múzeu sme sa stretli

s PaedDr. Janou Fedorovou, na hasičskej stanici v Senci s jej
veliteľom mjr. Ing. Miroslavom Ďurišom, dizajn návrhu aplikácie
sme doladili s Ing. Andreou Mikulcovou a mentorom tímu sa
so svojimi bohatými skúsenosťami a srdcom na dlani stal
Ing. Ján Maglocký. Ďakujeme!!!
za GAB.sc tím PaedDr. Martina Kobolková,
Gymnázium Antona Bernoláka Senec

Kurz tvorby umeleckého smaltu na chate Csemadoku
V decembrovom vydaní sme predstavili
Veroniku Murányi, ktorá prišla do Senca na stáž z Maďarska ako štipendistka
v rámci Programu Sándor Petőfi, aby
počas deviatich mesiacov pomáhala
Csemadoku. Medzi jej mnohopočetné
aktivity patrí aj vedenie kurzu tvorby umeleckého smaltu na chate Csemadoku pri
Slnečných jazerách. S Veronikou Murányi
a účastníkmi kurzu sme sa porozprávali
na začiatku januára.

• Prečo práve umelecký smalt?
Veronika Murányi: K umeleckému smaltu som sa dostala po niekoľkoročnom
hľadaní vhodnej techniky pre výtvarné
vyjadrenie svojich predstáv. Je vzrušujúce pozorovať premenu rôznofarebných smaltovacích práškov nanesených
na medenú platňu ako sa v peci menia
pri teplote 830°C. Má to aj určitú magickú stránku, pretože napriek akokoľvek

dlhej praxi, nikdy nevieme úplne presne,
ako bude vyzerať vypálená vrstva. Tvorba
umeleckého smaltu má mnoho techník.
Vrstvením môžeme dosiahnuť aj vypuklé povrchy, ale všetky vrstvy musia byť
zvlášť vypálené. Keď si predstavujeme,
ako bude vyzerať obraz, musíme presne naprojektovať všetky kroky dopredu.
Treba určiť ako jednotlivé vrstvy nanesieme, kedy a čo zakreslíme do danej vrstvy
a z koľkých vypálení vznikne výsledný obraz. Je to proces nikdy sa nekončiaceho
učenia.
• Čo môžeme povedať o samotnom kurze?
Veronika Murányi: Kurz sme začali v októbri minulého roka a potrvá do konca
mája. Máme desať-jedenásť účastníkov,
ktorí prichádzajú sem do chaty Csemadoku raz za týždeň, spravidla v piatok. Väčšinu používaných materiálov zabezpečuje
Csemadok, ale mám čoraz viac aj takého
náradia, ktoré priniesli účastníci kurzu ako
príspevok pre uľahčenie spoločnej práce.
• Ako sa cítia účastníci kurzu?
Mária Fehér: Veronika k nám pristupuje
veľmi ústretovo. Každému z nás podrobne vysvetľuje techniku smaltovania. Sme
jej vďačné za jej trpezlivosť a ochotu. Je tu

príjemná atmosféra, v podstate sem chodíme relaxovať.
Andrea Straňáková: Na webstránke ZŠ
s VJM som našla tento kurz a prihlásila som sa hneď medzi prvými. Väčšinou
som tu v sprievode mojich dvoch dcér.
Pre nich sa kurz stal rodinným programom. Vyrobili sme tu mnoho vianočných
darčekov, taniere, kríže, šperky pre babky
a krstné mamy.
Zsuzsa Skeren: Vždy som chcela vyskúšať umelecké smaltovanie. Navštevovala
som viacero výtvarných dielní, ale tu som
mala prvýkrát možnosť vyskúšať si túto
techniku. V súčasnej dobe ma najviac
zaujímajú vtáčie motívy, takže hlavne tie
sa snažím vyjadriť aj v umeleckom smalte.
VCs
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A Szenczi Molnár Albert Alapiskola tükröt tart önmagának
A Bethlen Gábor Alap
pályázatán elnyert anyagi
támogatásnak köszönhetően elkészült a Szenczi
Molnár Albert Alapiskola
állapotának objektív felmérése, amelynek
elvégzésére külső szakembereket kértünk
föl.
Iskolánk működésének komplex belső felmérésével Setényi Jánost, az EXPANZIÓ
Oktatáskutatási Intézet budapesti igazgatóját bíztuk meg. Vizsgálódása kiterjedt iskolánk légkörére, tanítási formáira, óralátogatásokra, valamint szóbeli adatgyűjtésre,
személyes beszélgetésekre is sor került.
Setényi János a felmérése eredményeit

egy kilenc fejezetre bontott részletes elemzésben fogalmazta meg, amelynek a lényege így foglalható össze:
„Az iskola sikeres, jól irányított, erős intézmény, amely nem szorul átfogó megújításra. Az alábbi javaslatok csak a szakmai működés finomhangolását szolgálják.
A hagyományos és értékteremtőnek tartott
eseménynaptárban szereplő eseményszámot csökkenteni kellene, helyette ajánlott:
- a tanulói aktivitás, a délutáni és szabadidős (egyéni, páros és csoportos) tanulói
projektmunka ösztönzése,
- a diákszínjátszás megerősítése, a szenci
közösségépítésben való felhasználása,
- a digitális tanulói projektek elkezdése ma-

ZŠ Alberta Molnára Szencziho si nastavuje zrkadlo

Vďaka finančnému príspevku získaného
od Nadácie Gábora Bethlena si ZŠ Alberta
Molnára Szencziho mohla objednať nezávislé štúdie o stave školy. Výsledky prvého
z dvoch auditov sú už známe.
Vypracovaním hĺbkového auditu fungovania našej školy sme poverili riaditeľa
Pedagogického výskumného inštitútu EXPANZIÓ v Budapešti Jánosa Setényiho.
Do svojho auditu zahrnul celkovú atmosféru
v škole, skúmal formy vyučovania, vykonal
hospitácie na vyučovacích hodinách a zber
dát formou osobných pohovorov.
Autor zhrnul výsledky auditu do deväť kapitol rozsiahleho elaborátu, ktorého výstupy

smerujú k niekoľkým odporúčaniam.
„ Škola je úspešná, dobre riadená silná ustanovizeň, ktorá nepotrebuje zásadné zmeny.
Odporúčania sa týkajú len jemného ladenia
odborného vedenia školy.
Bolo by vhodné znížiť počet akcií považovaných za tradičné, či hodnototvorné, ktoré
zapĺňajú kalendár podujatí školy. Namiesto
nich sa doporučuje:
- podporiť žiacke aktivity, poobedňajšiu
a voľnočasovú projektovú prácu žiakov (jednotlivcov, dvojíc aj skupín),
- podporiť žiacke dramatické aktivity integrované do úsilia na posilnenie súdržnosti
komunity,

gyarországi és nemzetközi partnerekkel.”
Második felmérésünk a külső, szülői vélemények felmérése volt, melynek kérdőívét
Lampl Zsuzsanna szociológus, a Fórum
Kisebbségkutató Intézet Szociológiai
és Demográfiai Kutatások Részlegének
igazgatónője állította össze. Köszönjük
mindenkinek, aki segített abban, hogy
megfogalmazta véleményét iskolánkkal
kapcsolatban, hiszen elősegítette a fejlődésünket, a jövőbeni céljaink pontosabb
megfogalmazását. Köszönjük a rengeteg
pozitív véleményt, de a kritikát is, hiszen az
első megerősít bennünket, a másik célokat
ad. A részletes elemzés iskolánk weboldalán elérhető.
Mgr. Matus Mónika
- začať s tvorbou digitálnych žiackych projektov v spolupráci so zahraničnými partnermi.”
Druhý audit bol zameraný na názory rodičov
na našu školu. Dotazník vypracovala sociologička, riaditeľka Odboru sociologických
a demografických výskumov Fórum inštitútu
pre výskum menšín Zsuzsanna Lampl. Ďakujeme za záujem rodičov podať nám spätnú väzbu. Pomohli tým presnejšie artikulovať naše nové ciele. Ďakujeme za nespočetné množstvo pozitívneho hodnotenia, ale aj
za kritické podnety. Tie prvé nás posilnia
a tie druhé nám stanovujú ciele. Výsledná
analýza je dostupná na webstránke školy.
Mgr. Mónika Matus

Tudok

Viem

2017. december 8-án részt vettem Dunaszerdahelyen a Tudok nemzetközi
diákverseny szlovákiai döntőjén, ahol
humán és természettudományi szekciókban mutathatták be a kutatásaik
eredményeit az előadók. Én a biológia
szekcióban az “Édesek és mostohák”
című, a Gould Amandina madárfajról
szóló kutatásomat adtam elő. Párkány
Antónia tanító néni készített fel a versenyre, melynek folyamán sok érdekes
előadást hallgattam végig, különböző
témakörökből, és nagyon sok hasznos
információt gyűjtöttem. Az előadások
elhangzását követően megebédeltünk,
majd ezután következett az izgulással
teli egy óra, amíg a kiértékelésre vártunk. Természetesen nagyon szerettem
volna továbbjutni és a lehető legjobb
eredményt elérni. Szerencsére ez sikerült is, mert a kutatásommal 1. helyezést
értem el a biológia szekcióban. A nap
végére kimerülten, de boldogan jöttünk
haza. Otthon büszkén jelenthettem ki,
hogy Tudok!
Straňák Emma (9. osztály)

V Dunajskej Strede som sa 8. decembra
2017 zúčastnila finále medzinárodnej
študentskej vedomostnej súťaže Tudok
(Viem) v divízii Slovensko. Prednášajúci predstavili výsledky svojho výskumu
v humanitných a prírodovedných sekciách súťaže. Ja som vystúpila v biologickej
sekcii s prednáškou pod názvom „Vlastní a nevlastní”, v ktorej som pojednávala
o svojom výskume vtáčieho druhu Gould
Amandina. Na súťaž som sa pripravovala
pod vedením pani učiteľky Antónia Párkány. Súťažiaci prezentovali zaujímavé
témy z rôznych vedných disciplín. Z prednášok som si uchovala veľa užitočných
informácií. Po odznení prednášok sme sa
naobedovali a potom nasledovala hodina vzrušeného čakania na vyhodnotenie
súťaže. Samozrejme som si veľmi želala,
aby som postúpila a dosiahla čo najlepší
výsledok. Našťastie sa splnilo moje želanie, pretože som obsadila prvé miesto
v biologickej sekcii. Na záver dňa sme sa
vrátili domov unavení, ale šťastní. Doma
som mohla hrdo zahlásiť, že Viem!
Emma Straňák (9. trieda)
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Tűzzománc tanfolyam a Csemadok üdülőben
Decemberi számunkban mutattuk be Murányi Veronikát, aki a magyarországi Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként érkezett
Szencre, hogy kilenc hónapon keresztül segítse a Csemadok munkáját. Sokrétű tevékenységének egyik szelete a tűzzománc
tanfolyam, amelyet a Csemadok tóparti üdülőjében tart heti egy alkalommal. Január elején beszélgettünk Murányi Veronikával és
a tanfolyam résztvevőivel.
• Miért éppen tűzzománc?
Murányi Veronika: A tűzzománcozáshoz
pár éves keresés eredményeként jutottam el. Izgalmas, ahogy a rézlemezre felvitt színes zománcok 830C fokon rövid,
egy és három perc közötti idő alatt ös�szeolvadnak. Van ennek egy mágikus oldala is, mivel minden gyakorlat ellenére

megtanít minket erre a technikára. Sokat
köszönhetünk neki. Nagyon jó itt a légkör itt, valójában ide relaxálni is járunk.
Straňák Andrea: Az alapiskola honlapján
láttam, hogy indul ez a tanfolyam. Az elsők között jelentkeztem. Többnyire a két
lányom is elkísér. Számunkra a tanfolyam családi programmá lett. Sok kará-

indult, és május végéig tart. Összesen
tíz-tizenegy résztvevőnk van, akik hetente egyszer, többnyire pénteken jönnek
össze a Csemadok üdülőben. A felhasznált anyagokat nagyrészt a Csemadok
biztosítja, de egyre több olyan eszközünk is van, amit a tanfolyamra járók
hoztak a közös munkához.

soha nem lehet pontosan tudni, hogy mi
alakul ki. Nagyon sokféle technikája van
a tűzzománcozásnak. Több réteg felvitelével domború felületeket is létre lehet
hozni, de minden réteget külön kell kiégetni. Amikor elképzeljük, hogy milyen
lesz a kép, pontosan meg kell tervezni,
hogy melyik réteget hogyan viszem fel,
mikor mit karcolok rá és hány égetésből
alakul ki a végeredmény. Ez egy véget
nem érő tanulási folyamat.
• Mit mondhatunk el a tanfolyamról?
Murányi Veronika: Tavaly október elején

• Hogy érzik magukat a tanfolyam résztvevői?
Fehér Mária: Veronika nagyon készségesen foglalkozik velünk és aprólékosan

Karneváli hangulat az alapiskola bálján
A Szenczi Molnár Albert MTNy
Alapiskola idei, 2018. január 20án megtartott farsangi bálja, folytatva a tematikus bálok tradícióját,
a velencei karneválok hangulatát
idézte meg. A tombola fődíja stílusosan egy az idei velencei karneválra szóló kétszemélyes út

volt. A bálon városunk alpolgármestere Dušan Badinský is tiszteletét tette és az értékes különdíjak
nyerteseinek egyikét is ő sorsolta ki. A hajnalig tartó vidám bál
színvonalas talpalávaló zenéjét
a magyarországi Syncron Band
szolgáltatatta.
VCs

Ples v znamení benátskeho karnevalu
Fašiangový ples ZŠ A. M.
Szencziho 20. januára pokračoval v tradícii tematických plesov, sa niesol v znamení benátskeho karnevalu. Hlavná cena
tomboly, poukaz pre dve osoby
na pobyt na tohoročnom karnevale
v Benátkach, bola štýlovým pod-

čiarknutím témy plesu. Viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský
si uctil svojou prítomnosťou toto
podujatie a vylosoval aj jedného
zo šťastných výhercov hodnotných
mimoriadnych cien. Ples pokračoval pri muzike od skupiny Syncron
Band z Maďarska až do úsvitu. VCs

csonyi ajándékunk: tányérok, keresztek
és ékszerek itt készültek a mamáknak ás
a keresztmamáknak.
Skeren Zsuzsa: Mindig nagyon szerettem volna kipróbálni a tűzzománcozást.
Több képzőművészeti szakkörbe is jártam, de ez az első alkalom, hogy megismerhetem ezt a technikát. Mostanában
leginkább a madármotívumok foglalkoztatnak, amelyeket igyekeztem tűzzománcban is megfogalmazni.
VCs

16

SENČAN február 2018

KRONIKA

Spoločenská kronika
Narodili sa
Hana Krajčovičová, Zoya Macurová,
Mathias Poor, Viktória Horváthová, Ema
Kiradžiev, Alica Mišičková, Alexandra
Bulavčiaková, Michaela Ďurčová, Daniel
Jakubec, Diana Šranková, Kristína Platková, Lara Oravec, Anna Jankovičová,
Lukáš Szabo, Timea Bordácsová,
Kristián Pusztai, Kristína Pusztaiová,
Oliver Šloner, Fedor Ferencik, Nela Krištofiaková, Lívia Széllová, Dávid Kamas,
Sandra Vargo
Zosobášili sa
Filip Svoboda - Liliana Micháleková
Vladimír Felvidéky - Helena Vlčková
Alan Tomaškovič- Jarmila Polčicová
Maroš Starosta - Katarína Neštráková
Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov
MUDr. Valerián Brázdil (70)
Darina Chobotová (70)
Mgr. Vladimír Chríbik (70)
Helena Bežuchová (80)
Ján Lošonský (80)
Štefan Matej (80)
Žofia Pocedičová (85)
Klub dôchodcov
Marta Gemeriová (65)
Margita Kissová (65)
Darina Chobotová (70)
Gabriela Molnárová (75)
Helena Bežuchová (80)
Géza Takács (80)
Ladislav Heringeš (85)
Irma Tallová (90)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Božena Pálová (55)
Marcel Smolica (45)
Opustili nás
Milan Gálik 1942, Terézia Pučíková 1953,
Iveta Shmidtová 1968,
Viktor Slovák 1965,Ferdinand Falusi
1959, Eva Pomšahárová 1953,
Tibor Susla 1942, Pavol Bankó 1966,
Mgr. Zita Šuplatová 1939,
Anna Vargová 1953, Mgr. Herta Kadnárová 1945
Dňa 19.1.2018 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil náš otec,
starý otec a brat František Bakuš. Kto ste ho poznali, venujte
mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékeztünk
2018.január 18-án drága édesapánkra, ifj. Bárdos Jánosra,
meg nem élt 100. születésnapja
alkalmából. Akik ismerték és
szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot. Lánya Gabika családjával
S láskou a nikdy neutíchajúcim žiaľom sme si
pripomenuli 18. januára 2018 nášho drahého
otca Jánosa Bárdosa ml. pri príležitosti jeho
nedožitých 100. narodenín. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Dcéra Gabika s rodinou
Ten, kto Ťa poznal spomenie si,
ten kto ťa mal rád nezabudol.
Dňa 6.2.2018 uplynie dlhých
20 rokov, kedy nás opustila
naša drahá mama a babka Juliana Gábrišová. Tí, ktorí ste ju
poznali venujte jej s nami tichú spomienku.
Dcéra, zať a vnučky
Dňa 22.2.2018 uplynie 40 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko Ladislav Galovič. S láskou
na neho spomína manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina. Navždy zostávaš v našich srdciach.
Dňa 28. februára si pripomíname 10. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko Viliam Horváth.
S láskou na Teba spomíname,
navždy ostaneš v našich srdciach. Manželka, deti, nevesta a vnuci.
„Mindent nekünk adtál, mindent értünk tettél,
szívünkben örökké élni fogsz, mert nagyon
szerettél!“ Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk február 28-án halálának
10. évfordulóján a drága jó férjre, apára és nagyapára, Horváth Vilmosra. Köszönjük mindenkinek, akik velünk emlékeznek. Szerető
felesége, fia, lánya, menye és unokái.
Dňa 5.2.2018 si so smútkom
v srdci pripomíname nedožité
80. narodeniny nášho milovaného Michala Kolárika. Nie
je dňa, čo by sme na teba nemysleli, nie je dňa, čo by sme
na teba s láskou nespomínali. Manželka, syn
s rodinou, vnúčatá s rodinami
16 januára bolo 30 rokov,
keď Juraj Laky odišiel navždy z našej rodiny. Ocko,
veľa na Teba myslíme a modlíme sa za Teba. Synovia Róbert, Gábor a ostatná rodina.
Január 16-án volt 30 éve, hogy
Laky György eltávozott családunkból. Apuka, sokat gondolunk rád és imádkozunk érted. Fiaid Róbert, Gábor és a többi rokonság.

Dňa 25. februára uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný otec, manžel a dedko Alexander Makki. S láskou
v srdci na neho spomína smútiaca rodina.
Február 25-én lesz 5 éve, hogy örökre eltávozott szerettei köréből a drága jó férj, édesapa
és nagyapa Makki Sándor. Szeretettel és
fájdalommal őrzi emlékét a gyászoló család.
Dňa 6.1.2018 uplynul 1 rokov
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec Ladislav
Papp. S láskou spomína manželka, syn a sestra s rodinou.
Odišiel si tichučko ako odchádza deň a v našich srdciach
ostáva spomienka len. Tak
snívaj ten svoj večný sen a ver,
že nikdy nezabudneme na ten
smutný deň. Dňa 16.2.2018
si pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý otec a manžel František
Pomšahár (Fegenc). S láskou spomíname.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom,
priateľom
a známym, ktorí na poslednej
ceste odprevadili Ing. Viktora
Slováka, nášho drahého syna
a brata, ktorý nás opustil
vo veku 52 rokov. Ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca matka
a sestra s rodinou. Naša vďaka patrí Pohrebnej službe VA-SI za vybavenie a dôstojnú prípravu rozlúčkovej miestnosti. Ďakujeme Vám.
Dňa 14.2.2018 si pripomenieme
nedožité 70-te narodeniny môjho drahého manžela, otecka,
dedka, svokra, brata, krstného
otca a strýka Ladislava Bučeka.Tak snívaj ten svoj večný sen
a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný
deň. S láskou spomína manželka, deti s rodinami, ako aj ostatná rodina.Vnúčatá posielajú
dedkovi do neba veľkú pusu. Spi sladko náš
drahý.
Čas plynie a nevráti čo život vzal, zostali len
spomienky a žial. Dňa 18.2.2018 uplynie
1-rok, čo nás náhle opustil náš drahý manžel,
otec, svokor, brat, švagor, krstný otec, strýko
a dobrý kamarát Ladislav Buček. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou spomína manželka, deti s rodinami, ako aj ostatná rodina.
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že Mgr. Zita Šuplatová
rod. Petková nás 07. januára
2018 navždy opustila vo veku
78 rokov. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili poslednej
rozlúčky s ňou. Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku. Syn s rodinou
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Helena Majorová sa vzdala kormidla Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec
V roku 1960 nastúpila Helena Majorová ako čerstvá absolventka školy učiteľov materských škôl do Materskej školy s VJM v Senci.
Onedlho odišla na „dočasnú výpomoc“ do MŠ vo Veľkom Bieli, kde vo funkcii riaditeľky zotrvala vyše tridsať rokov, až do roku 2000,
kedy odišla do dôchodku. V roku 2002 vstúpila do Klubu dôchodcov pri MsÚ v Senci. V roku 2005 sa stala predsedníčkou, keď vedúcou klubu bola Magdaléna Kloknerová. V rámci organizačných zmien si v roku 2008 vymenili funkcie. Helena Majorová bola iniciatívnym a úspešným kormidelníkom klubu počas uplynulých rokov.

• Čo ste zmenili ako prvé po prevzatí vedenia klubu?
V prvom rade som preštudovala Štatút klubu, ktorý pochádzal z roku 1991. Začala
som tým, že som ho prepracovala na nové
podmienky. Vypracovala som plán činnosti
výboru, ako aj prvý ročný plán, ktorý odrážal moju ambíciu spestriť život v klube. Ťažiskom môjho úsilia sa stalo organizovanie
tuzemských aj zahraničných výletov, návštev divadelných predstavení, usporiadavanie prednášok pre seniorov, ale aj vybavovanie rôznych zliav pre klub.
• Ako často sa stretávajú a čomu sa bežne
venujú členovia klubu?
V klubových miestnostiach v budove Strediska sociálnych služieb sa delíme so Základnou organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých a seneckou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. Náš klub
je najpočetnejší, máme vyše 400 členov,
takže nám patrí pondelok, utorok a streda.
Žiaľ, naši muži a ženy sa separujú podľa druhu záujmov. Mužom patria pondelky a stredy, kedy hrajú karty, hlavne mariáš a žolíka.
Ženy sa stretávajú v utorok. Rozprávajú sa,
vymieňajú si recepty, zúčastňujú sa tréningu pamäti, či inej organizovanej aktivity.
• Čo ste ponúkli členom mimo priestorov
klubu?
Absolvovali sme nespočetné množstvo
jednodňových
poznávacích
zájazdov
a kúpeľných pobytov na území Slovenska,
Maďarska a Rakúska, a to aj loďou po Dunaji. Organizovala som tiež sedemdňové
vnútroštátne dôchodcovské dovolenky
s 50 eurovou štátnou účelovou dotáciou.
K moru sme prvýkrát išli v roku 2008,
do chorvátskej Grebaštice, potom do Vodíc
a odtiaľ na fakultatívne výlety do Primoštenu, Kornati, Krka a na ďalšie miesta. Obľúbili
sme si more a ešte trikrát sme boli aj v Taliansku v Lignane.
Snažila som sa zabezpečiť pre našich dô-

chodcov aktuálne a zaujímavé prednášky
o zdravom životnom štýle, o chorobách seniorov, o bezpečnosti dopravy a zabezpečení osobnej bezpečnosti seniorov, ale aj
o mnohých iných užitočných témach.
Pravidelne dvakrát do roka sme chodili
do divadla, najčastejšie do SND v Bratislave
a do divadla v Trnave.
Organizovala som štyrikrát ročne posedenia členov nášho klubu, na Fašiangy,
na Deň matiek a otcov, v Októbri - mesiaci úcty k starším a vianočné posedenie.
V sprievodnom programe našich posedení
vystupoval zbor Radosť, Gizka Oňová, ZUŠ
na Fándlyho 20 a o tanečnú hudbu sa pravidelne staral Gyuri Kovács so svojou kapelou. Vždy v októbri sme pozývali našich
najstarších 80, 85, 90 ročných jubilantov,
pre ktorých sme pripravili darčekové balíčky.
Spolupracovali sme s materským centrom
Slniečko a s TENENET-om. Naše ženy mali
možnosť zúčastniť sa na tvorivých dielňach,
ktoré viedla Miriam Szakálová. Od roku 2012
sme sa pravidelne zúčastňovali na župnej

olympiáde v Bratislave, kde sme v roku 2015
boli vyhodnotení ako najlepší športový tím
a získali sme putovný pohár župana a cenu
VÚC, cenu najlepšieho župného koláča
sme získali dvakrát.
• Spomínate si aj na úsmevné príhody z výletov?
Nespočetnekrát sa stalo na rôznych výletoch, že sa nám niekto stratil, alebo oneskoril. Nebolo to vždy úsmevné, ale nakoniec
to vždy dopadlo dobre. Napríklad raz pri
odchode zo SND nám chýbal účastník zájazdu. Našla som ho pri šatni divadla, spiaceho v kresle s dvoma kabátmi v náručí.
• Prečo ste sa rozhodli odstúpiť z funkcie
vedúcej klubu?
Za posledný rok som sa dvakrát za sebou
dostala do nemocnice, moje zdravie zavelilo stop. Vydržala som až do konca roka,
vďaka osudu a vôli naplniť tohoročný plán
do posledného bodu. Vždy ma veľmi potešila
spokojnosť členov klubu, bolo to mojím hnacím motorom. Toto mi dodalo silu úspešne
dokončiť aj tento rok a odísť s pocitom dobre
vykonanej práce.
VCs

Zmena vedenia Klubu dôchodcov

nový štatút Klubu dôchodcov pri MsÚ
Senec, ktorý zlučuje funkcie predsedu
a vedúceho klubu do jednej pozície výkonného manažéra klubu pod názvom
predseda klubu. Funkciu predsedníčky
Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec obsadila
Barbora Molnárová.

Bývalé vedenie klubu dôchodcov reprezentované predsedníčkou Magdalénou
Kloknerovou a vedúcou Helenou Majorovou odstúpilo k 1.1.2018 na vlastnú žiadosť. Dňom 2.1.2018 nadobudol účinnosť
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Vianočný tenisový turnaj má svojich víťazov
Posledný
piatok
pred
Vianocami,
22.12.2017 sa konal už „tradičný“ vianočný tenisový turnaj, ktorý organizoval
tenisový klub TK PROFI Senec. Turnaj sa
odohral v tenisovej hale Hotela Družba
na Slnečných jazerách v Senci.
Potešením pre klubových organizátorov
bola vysoká účasť nielen detí, ale i dospelých - rodičov detí, ktorí si zmerali sily
so svojimi ratolesťami v štvorhre. Pre najmenšie deti, ale i dospelých, boli pripravené rôzne hry a súťaže, kde si mohli i tí
najmenší zasúťažiť a zabaviť sa.
V štvorhrách, v zložení dieťa - rodič boli vytvorené dve skupiny, kde v prvej skupine
boli staršie a pokročilejšie deti a v skupine
druhej boli mladší účastníci turnaja so svojimi rodičmi. V skupine starších sa najlepšie darilo Jozefovi a Filipovi Gregušovcom
a v skupine menších detí zvíťazil Branko
Blaščák so svojím otcom Máriom.

Turnaj sa niesol v duchu priateľskej a príjemnej atmosféry. Nesmelo chýbať ani
nasadenie a chuť zvíťaziť. Príjemnú atmosféru turnaja dopĺňala vôňa výborného
vianočného punču a vianočného pečiva,
o ktoré sa postarali rodičia detí. Veľká vďaka patrí aj všetkým trénerom a organizač-

nému tímu, ktorí dopomohli k bezchybnému a plynulému priebehu turnaja.
Na záver len môžeme skonštatovať, že i tento ročník vianočného tenisového turnaja bol
veľmi úspešný a predvianočnú atmosféru
umocnil výborný pocit z krásnych športových výkonov. Kolektív TK PROFI Senec

Senčania získali medailové umiestnenia na MS SR Taekwon- Do I.T.F.

16. decembra sa v obci Viničné konali
otvorené majstrovstvá SR Taekwon-Do
I.T.F. aj za účasti seneckého Taekwon-Do
klubu pod vedením Tibora Labudu, IV.
DAN Degree black belt. Za klub Taekwon-Do Senec sa tohto šampionátu zúčastnilo 15 z celkového počtu 170 súťažiacich,
ktorí v štyroch súťažných disciplínach získali nasledovné umiestnenia:
Žiaci do 120cm, 8-7 kup
Tobias Medveď - 2. miesto disciplína sparing
Žiaci do 130cm, 6-3 kup
Adam Blinka - 2. miesto disciplína sparing

Michal Kalina - 3. miesto disciplína sparing
Žiaci do 160cm, 8-7 kup
Tomáš Kováčik - 2. miesto disciplína sparing
Vilam Knotek - 3. miesto disciplína sparing
Juniori nad 70kg, 8-5 kup
Andrej Knotek - 1. miesto disciplína sparing
Peter Hollý - 2. miesto disciplína sparing
Seniori do 76kg, 1. Dan a vyššie
Richard Škabla - 3. miesto disciplína sparing
Seniori do 82kg, 3 kup 2. Dan
Erik Zelman - 3. miesto disciplína sparing
Seniori nad 82kg, 8-5 kup

Tomáš Medveď - 3. miesto disciplína sparing
Tomáš Medveď - 3. miesto disciplína team
sparing
Seniori nad 82kg, 4 kup- 4 Dan
Jakub Pavelka - 2. miesto disciplína sparing
Jakub Pavelka - 3. miesto disciplína team
sparing
Juniori nad 60kg, 8 kup- 2 kup
Lucia Sečanská - 3. miesto disciplína sparing
Dávid Řídky - 3. miesto disciplína team
sparing
Zdroj: Taekwon-Do Senec
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Sviatok basketbalu v Senci s Ratkom Joksičom
Ratko Joksič je legenda srbského basketbalu, v minulosti šesť rokov koordinátor
a šéftréner mládeže CSKA Moskva, štvornásobný víťaz juniorskej EUROligy, známy tiež z pôsobenia v bulharskom Levski
Sofia, jeden z najväčších basketbalových
odborníkov pre mládežnícke kategórie
na svete, zakladateľ viacerých basketbalových škôl. Napriek svojmu pokročilému
veku je stále aktívny. Aktuálne pôsobí
ako koordinátor v známom Srbskom basketbalovom klube Čačak a zároveň ako
šéftréner v Bulharskom klube Levski Sofia.
V lete v úlohe hlavného trénera koordinuje
a tvorí program letného basketbalového
kempu v Zlatibore (najstarší basketbalový kemp v Európe), kde sa venuje nielen
rozvoju individuálnej techniky mladých
hráčov, ale v kempe pracuje aj na rozvoji
a vzdelávaní trénerov.

Športovec roka Mesta
Senec za rok 2017
Športovec roka Mesta Senec za rok 2017
je za dverami. Komisia športu pri MsZ Senec v týchto dňoch rozhoduje o tom, kto
bude medzi ocenenými a kto si túto prestížnu cenu zaslúži. Tento rok to je skutočne vážne rozhodovanie, lebo návrhov na
udelenie titulu za športové výsledky v roku
2017 prišlo veľa. Návrhy bolo možné podať
do 10.1.2018 a podávali ich občania, kluby
aj športovci.
Pri posudzovaní najúspešnejších športovcov rozhodujú nasledovné kritéria:
- reprezentácia a počet štartov v reprezentácii, - účasť na MS, ME, majstrovstvách SR
a umiestnenie, - medzinárodná účasť na turnajoch, podujatiach a umiestnenie, - účasti
a umiestnenie na regionálnych či republikových turnajoch, či podujatiach.
Vyhlásených bude 10 najúspešnejších
športovcov, 3 najúspešnejšie športové

Ratko Joksič, Dimče Kofileski a riaditeľ
basketbalového kempu Profesora Aleksandra Nikoliča v Zlatibore Dušan Pavičevič navštívili v dňoch 12.1. až 14.1.2018
Slovensko. V sobotu 13.1.2018 sa zastavili aj v Senci, kde v telocvični ZŠ A. M.
Szencziho uskutočnili Workshop – otvorenú tréningovú hodinu basketbalu v
troch kategóriách – prípravka, mladší mini
a kadeti. Workshopu sa zúčastnili nielen
seneckí tréneri, ale aj tréneri z Bratislavy,
Trnavy a zo Serede. Všetky deti chceli
s Ratkom trénovať a aj tie najmenšie boli
koncentrované a snažili sa robiť všetko,
čo im povedal a ukázal. Napriek veľkému
záujmu a počtu detí, všetci tréneri, hráči
i rodičia zvládli tréningy na výbornú. Bolo
to o prístupe, o zaujímavom rozprávaní,
vysvetľovaní základných basketbalových
činností a zručností.

„V Zlatibore, pred šiestimi rokmi sa začala
naša spolupráca s týmto nielen skvelým
basketbalovým odborníkom a trénerom
ale predovšetkým skvelým človekom Ratkom Joksičom. Už v tom čase to bol obrovský zážitok stretnúť velikánov srbského
basketbalu, olympijského víťaza, víťazov
EUROligy, trénerov európskych gigantov
(Real Madrid, CSKA Moskva, Levski Sofia) – Ranka Žeravicu, Borislava Džakoviča, Ratka Joksiča a ďalších. Počúvať ich,
trénovať s nimi bol a aj je úžasný zážitok.
Som nesmierne šťastná, že spolupráca
pokračuje a Ratko prišiel do Senca a veľmi
si vážim, že som mu mohla asistovať. Je to
človek s obrovským prehľadom a skúsenosťami. Takéto tréningy, či workshopy sú
nielen pre naše deti, ale predovšetkým pre
našich trénerov prínosom a posúvajú nás
basketbalovo ďalej.“ Gabika Rebrošová
tímy bez udania poradia, skokan, resp.
skokanka roka. Mimoriadné ocenenia
sa budú udeľovať za celoživotný prínos
pre šport v Meste Senec. Okrem toho,
že komisia športu určí absolútneho víťaza,
každý sa môže zapojiť aj do internetového hlasovania, ktoré bude spustené
na informačnom portáli Mesta Senec
1. februára 2018 a bude trvať do 18. februára do 24:00.
Vyhlásenie výsledkov Športovec roka
Senec za rok 2017 sa bude konať v
stredu 28. februára o 17:00 v kinosále
Mestského kultúrneho strediska Senec
za účasti vedenia mesta, poslancov, športovcov a hostí zo športového prostredia.
Pripravený je bohatý program, v ktorom
budú účinkovať aj naši športovci. Pozývame širokú verejnosť Mesta Senec – príďte
sa pozrieť, kto a ako úspešne reprezentuje
Senec nielen na domácich, ale aj európskych či svetových športových podujatiach.
Komisia športu MsZ Senec
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Silvestrovský turnaj FMS 2017

Pozvánka na priateľské zápasy
MŠK Senec srdečne pozýva
svojich fanúšikov a všetkých priaznivcov futbalu
na priateľské zápasy mužstva „A“, ktoré budú odohrané
v rámci zimnej prípravy na jarnú sezónu roku 2018.
3.2.: So/11:00 MŠK - Tomasov
11.2.: Ne/11:00 MŠK - Jablonove
14.2.: Str/18:30 MŠK - Janiky
17.2.: So/11:00 MŠK - Calja Pezinok
21.2.: Str/18:30 MŠK - Nový Život
4.2.: So/11:00 MŠK - Vištuk
3.3.: So/11:00 MŠK - Smolenice
10.3.: So/11:00 MŠK - Kirchber an der Pielach

Posledný deň roku 2017 sa podarilo vedeniu Futbalovej miniligy Senec zorganizovať prvú
ostrú skúšku nového trávnika
ihriska ZŠ Mlynská 50.
Počasie síce Silvestrovskému
turnaju až tak neprialo, no napriek tomu sa zišla skvelá partia až šiestich mužstiev. Tri tímy
- Gold team, Joga Bonito a Šaňove deti - boli priamo z ligy,
ostatné mužstvá - Rammstein ,
Bohemia a FootGolf Senec - sa
prihlásili na základe oznamu
na facebooku. Favoritmi boli
samozrejme ligové tímy a tento status aj potvrdili. Skupinu
A vyhrali muži z Gold teamu
a skupinu B zase Šaňove deti.
V zápase o tretie miesto sa
stretli Joga Bonito a prekvapenie turnaja FootGolf Senec.
Skúsenosti z FMS rozhodli
a Joga Bonito si odnieslo pohár za 3. miesto.
Vo finálovom zápase medzi
Gold teamom a Šaňovými deťmi sme mali možnosť vidieť

veľmi kvalitný zápas, pretože
na oboch stranách hralo viacero šikovných futbalistov. Gold
team však zápas ovládal a stali
sa víťazmi.
Konečné poradie turnaja:
1. miesto - Gold Team
2. miesto - Šaňove deti
3. miesto - Joga Bonito
4. miesto - FootGolf Senec
5. miesto - Rammstein
6. miesto - Bohemia
Vedenie FMS chce touto cestou poďakovať Bratislavskému
samosprávnemu kraju, pani
Gabrielly Németh, Mestu Senec a viceprimátorovi Dušanovi Badinskému, ZŠ Mlynskej
a Ivanovi Rezníkovi za spoluprácu a pomoc počas celej
realizácie obnovy umelého
trávnika nášho spoločného
miniihriska. Veríme, že bude
čo najlepšie slúžiť všetkým žiakom ZŠ Mlynskej počas celého
roka a našim hráčom FMS počas minifutbalových sobôt.
Róbert Jonáš

Maťovi Homolovi sa v novom roku splní sen
Nový rok 2018 prinesie
do sveta okruhového motoršportu aj nový seriál. Pre automobilového pretekára Maťa
Homolu je to akoby dostal vianočný darček - splnenie sna
o
pravidelných
štartoch
v majstrovstvách sveta cestovných automobilov, ktorý
sníva od začiatku svojej kariéry. Stane sa to veľmi zaujímavým spôsobom. Progresívny a stále viac obľúbený
koncept TCR sa spojil s oficiálnymi Majstrovstvami sveta
FIA WTCC. Vznikne nový seriál FIA WTCR s technickými
pravidlami podľa tohtoročných predpisov TCR. O tieto
preteky tak určite vzrastie
záujem zo strany fanúšikov,
sponzorov, výrobcov automobilov aj jazdcov. Maťo Homola
k tomu dodáva: „Vždy som
chcel štartovať v MS cestovných automobilov. Je to ten
najvyšší cieľ. Podarilo sa mi
už absolvovať jedny preteky, na Slovakia Ringu v roku
2015. Teraz teda prídu MS za
mnou do série, v ktorej som
už 2 roky. A ja sa na to veľmi
teším.“

Do seriálu FIA WTCR vstúpili
nové značky automobilov, zorientovať sa v ponukách je náročné. Tím Homola Motorsport
má záujem na tom, aby Maťo
Homola v novej sezóne bojoval
o popredné priečky a výrazne
zlepšil 12. miesto v celkovom
poradí TCR International Series z roku 2017.
„Verím, že sa nám to spoločne
podarí. Nech je teda rok 2018
pre nás všetkých úspešný, radostný a plný dobrých výsledkov. Ďakujem všetkým fanúšikom, partnerom a sponzorom
za podporu. Bez vás by to nešlo,“ – poďakoval sa Maťo Homola. Zdroj: matohomola.sk
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