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September patril športovo najmä bežcom. Beh zdravia sa uskutočnil už po 30. raz a Senecký beh okolo Slnečných jazier už deviaty raz. Foto: MO

Bilancujeme letnú turistickú sezónu
V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma vynikajúcimi
sezónami bola letná turistická sezóna 2019 slabšia, ale
oproti roku 2016 bola lepšia. Počasie v júli aj v auguste bolo priaznivé, ale z víkendov vyšiel iba prvý a tretí
júlový, v auguste druhý a posledný, čo sa odrazilo na
poklese návštevnosti počas víkendov. Tržby z ubytovania v kempoch na južnej a severnej strane boli zhruba
na úrovni predchádzajúcich rokov. Počas sezóny sa
predalo 9 498 permanentiek, čo je o 84 kusov menej
ako v roku 2018.
Najviac zahraničných návštevníkov sme mali ako obyčajne z Českej republiky, ale mali sme turistov aj z Rakúska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Belgicka, Dánska, Slovinska a z ďalších krajín.
Vďaka vybudovaniu oplotenia a novému dopravnému
systému na severnej strane sa bezpečnosť návštevníkov zlepšila. Žiaľ, mali sme aj tri úmrtia utopením.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vykonával každé dva týždne odbery vzoriek vody. Všetky
výsledky boli v norme, kvalita vody Slnečných jazier
bola stále hodnotená ako vhodná na kúpanie.
Do konca roka ešte chceme revitalizovať vodný ekosystém na celom jazere. Plánujeme spoplatniť parkovisko
na severnej aj južnej strane jazier. Osadíme turnikety
na vstupoch do areálu Slnečných jazier.
Ing. Róbert Podolský
riaditeľ Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
23. októbra 2019
o 9:00 v Hoteli Senec
Materiály na zasadnutie sa zverejňujú na www.senec.sk
a zasadnutie sa bude online vysielať na www.zastupitelstvo.sk

Jesenné upratovanie
Opäť máme možnosť poupratovať
svoje domy, byty a záhrady počas
každoročného jesenného upratovania
mesta Senec.
Odpady s obsahom škodlivých látok
bude možné odovzdať 1.10. až 25.10.
na Kalinčiakovej 19.
Zvoz konárov zviazaných do otiepok
v dĺžke maximálne 1,5 metra zviazaných špagátom spred rodinných domov bude od 14.10. do 18.10.
Veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad a biologicky rozložiteľ-

ný odpad budú pristavené v sobotu
19. októbra a budú pod dohľadom
poverených zamestnancov. Vo večerných hodinách budú odvezené. Stojiská budú štyri: pri Kevečte, na Pezinskej, na Vodnej ulici a na Kalinčiakovej
pri garážach.
Čo je prípustné uložiť do kontajnerov
počas jesenného upratovania?
Objemný odpad: ako starý nábytok,
sedačky, podlahové krytiny, sanita.
Útvar verejnej zelene, údržby
a čistenia mesta Senec
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Poslanci boli za nafukovaciu halu aj Margovo pole
Siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril primátor Dušan Badinský informáciou o dianí v meste Senec. Informoval
tiež o zriadení kancelárie primátora, do
ktorej boli prijatí aj dvaja noví zamestnanci, a tiež o stave priorít, ktoré si vedenie
mesta a poslanci dohodli na volebné obdobie. Pri poliklinike sa diskusia pozastavila na tom, že OZ Moje mesto neposlalo
svoju predstavu tohto projektu. Na vysvetlenie predstavitelia OZ uviedli, že sa chceli
vyjadriť až k štúdii polikliniky.
Výročnú správu mesta Senec poslanci
schválili bez pripomienok.
Diskutovaným bodom bolo vyslovenie
súhlasu mesta ako prenajímateľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz s podnájmom pre MŠK Senec, ktoré sa plánuje
uchádzať o dotáciu na nafukovaciu športovú halu. Napokon bol súhlas udelený na
dobu 25 rokov s pripomienkami.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za
1. polrok 2019 a tiež informáciu o plnení
rozpočtu MsKS schválili poslanci bez pripomienok. Vzali na vedomie informatívnu
správu hlavného kontrolóra o vykonaných
kontrolách. Následne MsZ prerokovalo
Protokol Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných
a verejnoprospešných služieb a účelov
v regióne za kontrolované obdobie: 2016

až 2018. Primátor informoval o tom, že sa
pripravuje nové VZN k dotáciám.
Bez problémov bol schválený nový štatút
Mestských novín Senčan. Poslanci odsúhlasili aj zmenu účelu využitia priestoru
časti prízemia existujúceho rodinného
domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu s vybudovaním parkovacieho miesta
Mestom Senec z finančných prostriedkov
žiadateľa a tiež obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny
„Margovo pole“. Riešili sa tiež dva návrhy
na zriadenie vecného bremena.
V Redakčnej rade poslanci schválili nového člena - Jaroslava Skácela a v komisii životného prostredia Vojtecha Rajcsányiho.
V bode rôzne vystúpil JUDr. Matúš Šaray
z právneho oddelenie BSK a reagoval na
diskusie na sociálnych sieťach o oplotenom pozemku v rámci areálu SOŠ Kysucká.
Poslanci sa pýtali napríklad aj na priechody pre chodcov, spomaľovače, jedlo pre
dôchodcov, cyklochodníky, personálne
zmeny na mestskom úrade a podobne.
Z občanov sa zapojil Heliodor Macko, ktorý sa zaujímal o neporiadok v Martinskom
lese pri skládke KO. Bol informovaný, že
les nepatrí mestu a preto ho má upratovať
súkromný vlastník.
Viac informácií nájdete v zápisnici, ktorá je
zverejnená na www.senec.sk a vo videozázname na www.zastupitelstvo.sk MO

Cyklochodník na Hečkovej ulici sa stáva realitou

Jednota dôchodcov v Senci
pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším
srdečne pozýva svojich členov
na posedenie spojené s občerstvením a kultúrnym programom.
Piatok: 18.10.2019 o 16:00
v SOŠ Kysucká (Montostroj)
Na podujatie sa treba prihlásiť
v Dome sociálnych služieb
v Senci, Hviezdoslavova 55 (každý piatok od 14:00 do 17:00).
Posledný termín prihlásenia
je 11.10.2019. Po termíne nie je
možnosť prihlásiť sa.
Tešíme sa na stretnutie.

26. októbra 2019 sa uskutoční

dobrovoľné čistenie
mesta Senec
za účasti poslancov Mestského
zastupiteľstva v Senci.
Pridajte sa aj vy a spoločne vyčistime mesto od odpadkov.

Miestny odbor Matice slovenskej
v Senci Vás srdečne pozýva na

slávnostnú akadémiu
pri príležitosti roka
Milana Rastislava
Štefánika,
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia plynovodu na Hečkovej ulici. Podľa zmluvy
SPP s dodávateľskou organizáciou majú
byť práce ukončené najneskôr do konca
septembra. Po skončení rekonštrukcie
sa začne s prácami na cyklistickej ceste,
ktorú realizuje mesto Senec.
Pripravovaný cyklochodník začne napojením na existujúci chodník, vedený
pozdĺž južnej strany Boldockej cesty.
Koniec cyklistickej cesty je navrhnutý napojením na Štefánikovu ulicu, kde budú

stavebné bezbariérové úpravy na existujúcich chodníkoch a cyklisti budú pomocou piktogramov vyznačujúcich koridor
pre pohyb cyklistov vedení na opačnú
stranu, smerom na Slnečné jazerá.
Na základe pripomienok obyvateľov v stavebnom konaní bude vypracovaný plán
sadových úprav Hečkovej ulice. Po vybudovaní cyklistickej cesty budú realizované sadové úpravy, ktoré už sú zaradené
do návrhu rozpočtu mesta na budúci rok.
Text a foto: VCs

ktorá sa bude konať
v nedeľu 27. októbra o 15:00
v Labyrinte MsKS.
S odborným príspevkom vystúpi
historik PhDr. Anton Hrnko, CSc,
neskôr bude nasledovať kultúrny
program.
MO Matice slovenskej v Senci
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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.
V októbrovom čísle sa ich pýtame na to, ako si predstavujú podujatie otvorenia letnej turistickej sezóny - Senecké leto. Napriek
každoročnej vysokej návštevnosti, bohatému programu a tradícii, ktorá trvá už niekoľko desaťročí, sa ozývajú aj kritické hlasy. Moc
niečo zmeniť majú vo svojich rukách práve poslanci a vedenie mesta. Preto sme sa ich spýtali: Ako si predstavujete Senecké leto?

Monika Macháčková
nezávislá poslankyňa

Je pozitívne, že je vôľa na dialóg o zmene
a novom prístupe k tradičnému podujatiu.
Pod značkou Senecké leto by sa mohlo konať viac akcií, všetky letné podujatia by mali
byť súčasťou nového prázdninového kultúrneho multižánrového festivalu. Priestor
by mohli dostať aj pouliční umelci - kresliči
karikatúr, bodypainting, žongléri, verklikári...
Otvorenie letnej sezóny by sa zachovalo
slávnostným koncertom koncom júna.

Rudolf Galambos
poslanec SMK-MKP

Komisia na prípravu Seneckého leta má
začať pracovať už v priebehu mesiaca september-október, aby bola širšia diskusia
medzi organizátormi a širokou verejnosťou.
Program treba oživiť, má byť nový a kvalitný.
Do hlavného programu po 18-tej treba zaradiť aj účinkujúcich v jazyku národnostnej
menšiny. Program nech je zameraný proporcionálne pre všetky vekové kategórie,
nemôže byť cieľom pritiahnuť mládež zo
širokého okolia. Vystúpenia zamerané na
mládež presunúť na 5. pláž, tým rozptýliť
návštevníkov a vytvoriť im väčší komfort.

Do 3.10. je možné poslať
návrhy na cenu mesta
Aj v roku 2019 bude mesto Senec udeľovať Cenu mesta a Cenu primátora. Návrhy je možné predložiť do 3. októbra 2019
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.
Mestský úrad v Senci

Treba zabezpečiť dostatočný počet stánkov s občerstvením. SCR pri zahájení LTS
nech má pri vstupoch stánky s propagačnými materiálmi, kde by sa dali zakúpiť aj
permanentky. Tradičný ohňostroj navrhujeme ponechať v programe, patrí to k Seneckému letu. Za účelom ochrany životného
prostredia navrhujeme vylúčiť používanie
plastových pohárov, tanierov, príborov a zabezpečiť separáciu KO v celom areáli. Treba
systémovo zabezpečiť bezpečný priebeh
SL a v priľahlých uliciach dočasne reorganizovať dopravu.

Rudolf Bittner
nezávislý poslanec

Otvorenie Seneckého leta má dlhodobú
tradíciu a malo niekoľko názvov. Som za
pokračovanie. Forma je momentálne veľmi
diskutovaná. Súčasnosť je založená na veľkom podujatí, pričom aj program je tomu
prispôsobený a z toho vyplýva aj kvalita a
popularita umelcov. Prináša to samozrejme
aj náročnosť organizácie. Druhá možnosť
by bola robiť podujatie v oveľa menšom
rozsahu a z umeleckými telesami len zo
Senca, možno doplnené jednou atraktívnou skupinou. Bolo by prospešné urobiť
prieskum. Zároveň by nám odpovedal aj na

otázku „ohňostroja“. Zakončenie oficiálneho programu ohňostrojom alebo napríklad
laserovou šou je určite pekné.

Juraj Gubáni
nezávislý poslanec

Senecké leto je tradičné podujatie, ktoré neodmysliteľne patrí k nášmu mestu. V posledných rokoch je zo strany obyvateľov – najmä
mladšej generácie veľký dopyt po „kvalitnejšom“ programe. Na Slovensku je počet kapiel však limitovaný a hlavne zabezpečenie
termínu tých „vychytených“ je náročnejšie,
ako sa zdá, lebo majú zarezervované termíny v čase nášho podujatia aj rok - dva
dopredu. V príprave je možnosť, že mesto
dá priestor agentúre, ktorá by zabezpečila
program a organizáciu celého Seneckého
leta.
Uvidíme, čo všetko to prinesie, či budeme
pokračovať v tomto trende alebo sa vrátime
k pôvodnému formátu, ktorý doteraz zastrešovalo Mestské kultúrne stredisko spolu so
Správou cestovného ruchu pod záštitou
mesta. Som rád, že sa ujali jednosmerky,
ktoré sme zaviedli po prvýkrát a zlepšili dopravu počas celého dňa. Ďalšou prioritou
bude, aby toto podujatie bolo viac EKOlogické, na čo budem klásť dôraz.

Prepis auta bez čakania
Potrebujete prepísať auto a nechcete čakať v rade a mať pri tom zbytočný stres?
Dovoľujeme si oboznámiť občanov, že
zmeny v evidencii vozidiel možno vykonať elektronicky aj z pohodlia domova.
Okrem úspory času je nespornou výhodou elektronického prepisu úspora na
správnych poplatkoch- až do výšky 50%.
Aj poplatok za prepis môžete zaplatiť online.
Čo k tomu potrebujete? Žiadosť z domu
môžete podať, ak máte prístup na internet. Taktiež musíte mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom a so zaručeným
elektronickým podpisom, ktorý dostane
každý držiteľ elektronického občianskeho preukazu na požiadanie bezplatne.
Na komunikáciu počítača a občianskeho preukazu slúži elektronická čítačka,
ktorú získate bezplatne pri vydaní občianskeho preukazu. Žiadosť podávame cez Ústredný portál verejnej správy
www. slovensko.sk v časti doprava, evidencia vozidla.

Portál www. slovensko.sk Vám môže pomôcť aj pri vybavovaní iných životných
situácií (môžete získať prehľad napr.
o
exekútorských blokáciách vozidla,
o kontrole jeho originality či o technických údajoch vozidla).
Dopravný inšpektorát potom navštívite
len z dôvodu kontroly vozidla, odovzdania, resp. prevzatia evidenčných tabuliek
vozidla a vyzdvihnutia veľkého technického preukazu. Presný termín tejto návštevy si tiež môžete elektronicky zarezervovať prostredníctvom portálu www.
slovensko.sk.
Postup pri použití elektronických služieb
v oblasti dopravných evidencií nájdete na
internetovom portáli http://portal.minv.
sk/wps/wcm/connect/sk/site/top/uvod
v časti dokumenty na stiahnutie pod názvom e-služby národnej evidencie vozidiel, časť 1.
por. Mgr. Michaela Petrášová,
ORPZ Senec
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GAB začalo 70. školský rok s novou riaditeľkou
Po 25 rokoch vedenia Gymnázia Antona
Bernoláka sa v minulom školskom roku
s funkciou rozlúčil riaditeľ RNDr. Jozef Radzo. Za jeho obetavú a svedomitú prácu
pre našu školu mu patrí veľká vďaka.
Novou riaditeľkou GAB je od júla 2019
jeho dlhoročná a skúsená pedagogička,
PaedDr. Zuzana Synaková. Prvý školský
rok pôsobenia začína odvážne, prináša totiž viacero pozitívnych zmien.
K najzásadnejším patrí zaradenie dvoch
nových cudzích jazykov do výučby. Stredoškoláci si tak k angličtine vyberajú ako
druhý cudzí jazyk nemčinu, ruštinu alebo
francúzštinu a v predmaturitných ročníkoch si budú môcť voliť semináre.
Gymnázium tiež od septembra pracuje
s elektronickou triednou knihou, čím sa
zjednodušila a zmodernizovala pedagogická agenda a komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi i rodičmi. Zrealizovať túto zmenu
sa podarilo najmä vďaka Rodičovskému
združeniu pri GAB, ktoré ju finančne zastrešilo.

V novom školskom roku ponúka gymnázium najvyšší počet krúžkov, ktoré sú plnohodnotnou alternatívou často platených
záujmových aktivít študentov.
Škola pokračuje pod vedením novej riaditeľky v začatých projektoch a programoch
ako Škola škole, Zelená škola, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Erasmus+
a novinkou je projekt Cesta k modernému
vzdelávaniu, financovaný z prostriedkov
ESF, operačný program Ľudské zdroje.
Jednou z priorít pani riaditeľky je upevnenie
postavenia seneckého gymnázia v komunite mesta, aby študenti zo Senca a okolia
mohli naplno využívať jeho potenciál.
GAB v novembri oslávi 70. výročie svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti v mene pani
riaditeľky a kolektívu GAB pozývame všetkých kolegov, absolventov, rodičov a sympatizantov našej školy na slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude konať 20. novembra
2019 o 17:30 v MsKS v Senci.
Lucia Nemečková,
predsedníčka Rady školy pri GAB

Oslava 75. výročia SNP v Novom Svete

Pamiatku tých, čo sa zúčastnili Slovenského národného povstania, si Senec pripomenul na oslavách v obci Nový Svet.
Obec založená presídlencami z partizánskej obce Kšinná plní úlohu hlavného organizátora osláv SNP v seneckom
okrese. Dôstojnosť aktu kladenia vencov
pri pamätníku SNP umocnila prítom-

nosť čestnej stráže Ministerstva obrany
SR. Delegáciu ZO SZPB Senec viedol
jej predseda Zdenko Marton. Dôstojné
oslavy SNP v Novom Svete sú príkladom,
aby sme podobné akcie usporiadali aj
v našom meste. Naši hrdinovia si to určite
zaslúžia!
ZO SZPB Senec

Zriadenie odborných učební
na základných školách v Senci
Mesto Senec v auguste 2019 úspešne
ukončilo dva projekty spolufinancované
Európskou úniou. Oba projekty boli zamerané na vytvorenie nových učební na
ZŠ J.G. Tajovského a na ZŠ s VJM A.M.
Szencziho.
Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G.
Tajovského zahŕňalo vytvorenie novej IKT
učebne (dodanie nábytku do učebne, ako
aj notebookov pre žiakov, multifunkčnej
tlačiarne, interaktívneho projektora, projekčnej tabule) a dovybavenie biologicko-chemickej učebne novými učebnými
pomôckami a laboratórnymi pracoviskami
pre žiakov. Celková výška nenávratného finančného príspevku z EÚ bola 69 258,10
EUR. Cieľom projektu bola podpora rozvoja informačno-komunikačných zručností
žiakov základnej školy, ako aj zvýšenie záujmu žiakov o prírodné vedy.
Druhý projekt spočíval v zriadení odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, ktorého hlavnými aktivitami
bolo zriadenie jazykovej učebne s notebookmi, USB audioadaptérmi so slúchadlami a mikrofónmi pre žiakov, interaktívnym
projektorom s adaptérom pre bezdrôtový
prenos obrazu, ako aj novým nábytkom
(stoly a stoličky pre žiakov a učiteľa). Realizácia projektu zahŕňala aj zriadenie polytechnickej učebne vrátane mobilných pracovísk pre žiakov na vŕtanie, pílenie, brúsenie a obrábanie dreva, dielenské pracovisko pre učiteľa, dielenské špeciálne stoličky
ako aj nové učebné pomôcky. Celková
výška nenávratného finančného príspevku
z EÚ bola 55 653,43 EUR.
Hlavným cieľom oboch projektov bolo
zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry na
oboch školách, ktorá prispeje k zlepšeniu
kľúčových kompetencií žiakov školy.
Útvar stratégie a rozvoja mesta

Bezpečný prvý školský deň
Vzhľadom na to, že sa začal nový školský
rok a bezpečnosť našich najmenších žiakov je pre nás prvoradá, polícia navštívila
všetky základné školy v meste Senec. Cieľom tejto preventívnej akcie bolo našich
najmenších upozorniť na potrebu používania reflexných prvkov pri presune z domu
do školských zariadení a tým zvyšovať
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky
počas pohybu na cestnej komunikácii a v
jej blízkosti. V tejto súvislosti rozdala pre-

ventistka Okresného riaditeľstva Policajného Zboru v Senci všetkým žiakom prvého
ročníka základných škôl reflexné vesty.
Keďže sa k nám po horúcich letných dňoch
nezadržateľne blíži jesenné obdobie a
práve hmlisté a daždivé počasie či skoré
stmievanie sú faktory, ktoré znižujú viditeľnosť našich detí na cestách, je potrebné aj
takýmto spôsobom viesť už 6 ročné deti k
dodržiavaniu zásady ,,Vidieť a byť videný.“
Keďže k nešťastiu na cestách prichádza

často preto, lebo vodič dieťa na ceste jednoducho nevidí, nosením reflexných prvkov chceme docieliť, aby bolo vaše dieťa
v cestnej premávke dostatočne viditeľné.
Aj napriek tomu, že táto preventívna aktivita bola zameraná na naše najmenšie deti,
pripomíname pre všetkých chodcov a cyklistov povinné používanie reflexných viest
a reflexných prvkov.
por. Mgr. Michaela Petrášová
ORPZ v Senci
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Kam s BIO odpadom v rodinnom dome a kam na sídlisku?
Ak patríte medzi tých, ktorí zo svojho odpadu vytriedia plasty, plechovky, tetrapakové obaly a bežný papier, vidíte, že kôš
sa vám doma plní najmä bio odpadom. Ak
žijete v byte je to najmä odpad z kuchyne,
ak žijete v dome, pridá sa k tomu zelený
odpad zo záhrady a okolitého porastu.

Kto to má s bio odpadom jednoduchšie?
Ten, kto má viac možností. Pre obidve
skupiny platí staré dobré: „kde je vôľa, tam
je cesta“. Obyvatelia rodinného domu, napriek tomu, že bio odpadu majú viac, to
majú, zdá sa, jednoduchšie, pretože majú
v súčasnosti k dispozícií hnedú nádobu
na bio odpad a jej obsah sa pravidelne
vyváža. Tiež je okolo domu viac možností
vybudovať si jednoduchý a účelný kompostér, čím majú obyvatelia rodinných domov možnosť „vyrobiť si“ kvalitnú zeminu.
Čo bráni obyvateľom „paneláku“ vytvoriť si spoločný kompostér?
Svoj, vlastný, komunitný. Pravdu povediac, nič. Opäť sa musí spojiť len pár nadšených jednotlivcov, overiť si možnosti
vo svojom okolí, spojiť sa s mestom, aby
zámer evidovali a odsúhlasili, pripraviť/
vyrobiť samotný kompostér a potom už
len informovať o možnosti kompostovať
svojich susedov.
A že to naozaj funguje, dokazuje reálne
komunitné kompostovisko na Jesenské-

ho 4 v Senci. O kompostovisko a jeho
okolie sa starajú pán Šilhár a pani Pappová a veru, je tam čo obdivovať. Za 4 mesiace naplnia odpadom z kuchyne, zvyškov kvetov a recyklovaným papierom,
drevený kontajner objemu 1 m3. Áno.
Je potrebná určitá disciplína obyvateľov
pri vyhadzovaní bio odpadu a tiež kontrola a údržba kompostoviska, ale výsledok je príkladný a hodný nasledovania.
A o krásnom, upravenom okolí, plnom
kvetov a stromčekov ani nehovorím... Radosť tam bývať :-).
Vytvoriť si kompostovisko je pritom veľmi jednoduché a nenákladné
A to platí pre obe skupiny obyvateľov - aj
pre domy aj pre byty :-). Potrebujete tienisté a prístupné miesto. Na samotný
kompostér vám stačia 4 staré palety postavené do kocky, rohmi spojené - vydržia
viac ako 5-6 rokov, nepotrebujete kupovať
plastové kompostéry. Je dobré zmenšiť
otvory na paletách vložením latiek alebo
starého pletiva z dôvodu znemožnenia
prístupu hlodavcom - inak môže kompostér ležať na zemi. Celá ďalšia tvorba obsahu je len jednoduché striedanie dusíkatého a uhlíkového odpadu, teda odpad
z kuchyne ako dusík a odpad z drevnej
hmoty ako uhlík. A dôležitý je, samozrejme, kyslík, tzn. prevzdušnenie a voda, ak
bude skladba odpadu príliš suchá. Čo
proces kompostovania môže urýchliť je
veľkosť odpadu, takže tak ako pri plastových fľašiach a plechovkách - je vhodné
aj bio odpad „PUČIŤ“ či drviť. Čím menšie kúsky, tým rýchlejší rozklad odpadu
a premena na zeminu.
Čo do kompostu môžete dať a čo nie?
Dusíkatý bio odpad: zvyšky surovej zeleniny a ovocia a ich šupky, pokosená tráva

(nie viac ako 30% všetkého dusíkatého
odpadu), burina - to je samostatná kapitola - treba naštudovať, vylúhovaný čaj
a káva, škrupinky z vajec aj orechov, srsť
a perie z hospodárskych zvierat - v obmedzenom množstve aj ich trus. Z dusíkatého bio odpadu do kompostu NEPATRÍ:
mäso a kosti, odpad z varenej stravy, pečivo, koláče, citrusové plody, oleje a lieky
a výkaly domácich zvierat.
Uhlíkatý bio odpad: papierové obaly
z vajec, „ruličky“ z toaletného papiera
a kuchynských utierok - natrhať na menšie kúsky, hobliny, piliny, lístie v primeranom množstve, podrvené konáre a kríky,
malé množstvo ihličia, malé množstvo popola z neošetreného dreva. Z uhlíkatého
bio odpadu do kompostu NEPATRÍ: popol
z dreveného uhlia, noviny, časopisy a letáky, nečistoty a prach z vysávača.
Keď to zhrniem...
Kompostér je, pri troche disciplíny a malej starostlivosti, veľmi užitočná a osožná
vec, pretože premení váš bio odpad, ktorý
by inak hnil niekde na skládke a bol potravou hlodavcom, na krásnu a úrodnú zeminu. Príroda je mocná čarodejka - buďme
viac jej súčasťou.
Peter Kmeť
bezobalový obchodík ŠPAJZKA, Senčan,
ktorému záleží na prostredí, kde žije

Zmeníme planétu alebo seba?
Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste
s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň
tichým svedkom zániku. Filmový festival
Ekotopfilm - Envirofilm prináša v utorok
22. októbra 2019 do Kina Mier v Senci
dokumentárne filmy, ktoré vás motivujú
k zmene. Nebude chýbať sprievodná diskusia, inšpiratívni rečníci, či Junior festival
pre školy. Vstup na festival je voľný.
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
na Slovensko každoročne prináša široký
výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej
produkcie. V rámci celoročnej TOUR je
snahou organizátorov prostredníctvom

dokumentárnych snímok a sprievodných
aktivít zvyšovať v regiónoch Slovenska
environmentálne povedomie. „Festivalové
filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody,
odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby
na životné prostredie. Ľudí však nechceme strašiť, chceme im priniesť informácie
a motivovať ich k zmene, možno trošku varovať. Je potrebné sa poučiť zo zlých návykov a naštartovať v sebe zmenu,‘‘ informuje
o charaktere podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím.
Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
odštartuje v utorok ráno 22. októbra 2019
v Kine Mier programom pre vopred prihlásené základné a stredné školy. V rámci

Junior festivalu sa deti pomocou filmového
plátna a sprievodných aktivít naučia ako
chrániť životnému prostredie. Festival pokračuje večerným programom pre širokú
verejnosť. Filmový program od 16:00 do
21:30 prináša spektrum tém. Nenechajte si
ujsť jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre, naučte sa predchádzať vzniku odpadov, vyriešte dilemu udržateľného
stravovania, predstavte si život bez hmyzu
alebo sa inšpirujte príbehom odhodlanej
aktivistky, novodobej Johanky z Arku.
Vstup na festival je voľný.
Viac informácií o programe nájdete na:
www.ekotopfilm.sk/senec
Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou a Kohéznym fondom.
Zdroj: EKOTOPFILM
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Večerný jedálny lístok

VÝ VIETORNOVÝ VIETOR
CKEJ LODE
SENECKEJ LODE
Pozývame Vás od októbra
na vynikajúce jedlá
zo zážitkovej kuchyne
na novom jedálnom lístku.

Tradičné menu
Predjedlá
80 g Losos gravlax marinovaný cviklou, podávaný
s citrusovým krémom, estragón
80 g Kačacie paté s pečenou foie gras, jabĺčkový
gél

Polievky
0,33 l Hovädzí vývar, raviolla s mäsom a zeleninou
0,33 l Paradajková z pečených paradajok, farmársky si
syrnevie predstaviť, čo všetko sa
ďou na juhu Sl- Reštauráciu
Mnoho ľudís si
pirátskou
nevie predstaviť,
loďou načojuhu
všetko
Sl-sa Mnoho ľudí

14 rokov pod nečných
skrýva jazier
za vašim
poznáme
povolaním,
už 14
vedeli
rokov
by pod
ste im skrýva za vašim povolaním, vedeli by ste im
sme sa vyspove- názvom
to opísať?
LOBSTER. Rozhodli sme sa vyspove- to opísať?
Bezmäsité jedlá
Michala Kováča, dať tamojšieho šéfkuchára, Michala Kováča,
300 g Domáce bryndzové pirohy, hľúzovka, keloiekoľko veľkých ktorý
Kuchárske
na jeseňremeslo
chystá hneď
je riadna
niekoľko
drina,
veľkých
veľmi Kuchárske remeslo je riadna drina, veľmi
vý chips
zmien.
veľa práce je za každou malou skúsenosťou. veľa práce
je za každou malou skúsenosťou.
g Vyprážaný
z lokálnej aby
farmy,
A kuchár potrebuje veľa skúseností, aby sa A kuchár150
potrebuje
veľa syr
skúseností,
sa varené
zemiaky s maslom,
domáca
tatarskáJeomáčka
rácie Lobster? Ako
niekam
ste sa dostali
posunul,doaby
Reštaurácie
získal kvality.
Lobster?
Je to niekam posunul,
aby získal
kvality.
to
300 g Tagliatelle
Putanesca
pečeným baklažáremeslo nekonečných možností a kombinácií, remeslo nekonečných
možností
a skombinácií,
lnosti. Majitelia Viedli
v ktorom
ma si
tam
kuchár
viaceré
musíokolnosti.
nájsť zameranie,
Majitelia
inak v ktorom nom
si kuchár musí nájsť zameranie, inak
Lobster
ma pri náhodnom
náhodnom stret- Reštaurácie
by sa v tých
možnostiach
stratil. Ja sastretzame- by sa v tých možnostiach stratil. Ja sa zameu nich, že majú nutí
riavam
oslovili,
predovšetkým
či nechcem variť
na kvalitnú
u nich, že
základnú
majú riavam predovšetkým
na kvalitnú základnú
Šaláty
sokej úrovni, ale víziu
surovinu,
robiť gastronómiu
z ktorej sana
snažím
vysokej
variť
úrovni,
moderne
ale surovinu,300
z ktorej
sašalát
snažím
variť moderne
g Caesar
s pancetou
hoteli Senec, tak vtedy
s nádychom
som bol šéfkuchárom
tradícií a obzvlášniť
v hotelitoSenec,
celé prvkatak s nádychom tradícií a obzvlášniť to celé prvkag/100 vg trende.
Listový šalát s hovädzou sviečkovičase začínal roz- som
mi,odmietol.
ktoré sú Keď
práve
som
v trende.
sa po čase začínal roz- mi, ktoré 300
sú práve
cou, marinovanou zeleninou a chrenovou majorát, tiež kuchár, hliadať po novej práci, kamarát, tiež kuchár,
nézou
menul, tak som si miVieme,
Reštauráciu
že Lobster
približne
pripomenul,
na jeseň
tak chystáte
som si Vieme, že
približne na jeseň chystáte
g/120 g Rímsky
šalát smohli
hydinovými
tam
pomerne
dohodol zaujímavú
stretnutie. zmenu, mohli by ste pomerne300
zaujímavú
zmenu,
by kroketami,
ste
nám v skratke naznačiť, o čo ide?
nám v skratke
o čo ide?
domácinaznačiť,
hummus, tekvicový
olej
ho lístka?
Ste autorom nového jedálneho lístka?
Ideme do úplne nového konceptu. Jedlá sa Ideme doHlavné
úplnejedlá
nového konceptu. Jedlá sa
ť vďačný, dostal Áno,
budú
a som
niesťzav túto
duchu
príležitosť
moderného
vďačný,
bistradostal
s dôra- budú niesť
v
duchu
bistra s dôra160 g Kuraciamoderného
balotínka s chrumkavou
kožou, pari jeho tvorbe. som
zom
úplnú
na kvalitu.
dôveru a
Naším
voľnosť
cieľom
pri jeho
je jedlá
tvorbe.
povýšiť zom na kvalitu. Naším cieľom je jedlá povýšiť
radajkové
pyré,
ratatouille,
polenta
na zážitok a ja pevne verím, že sa nám to aj na zážitok a ja pevne verím, že sa nám to aj
g Konfitovaný
orá Vám napa- Čopodarí.
bola prvá
V ponuke
myšlienka,
okrem ktorá
úplne Vám
nového
napajedál- podarí. V160
ponuke
okrem bôčik
úplnes teriyaki
novéhoglazúrou,
jedál- fava-wasabi
ryžové kroketky
i, v Reštaurácii dla
neho
po prvom
lístka bude
pracovnom
aj týždenná
dni, v
ponuka,
Reštaurácii
v ktorej neho lístka
budepyré,
aj týždenná
ponuka, v ktorej
180 g Pomaly
pierko,
krém z peLobster?
sa bude každý týždeň striedať niekoľko nových sa bude každý
týždeň dusené
striedaťhovädzie
niekoľko
nových
jedál. Upgrade dostane aj denné menu, ale to jedál. Upgrade
dostane
aj dennérolka,
menu,
čenej karotky,
zemiaková
hlivaale to
si reštaurácia
trvalé miesto v kvalit- už sa nechajte
prekvapiť.
miesto v kvalit- Žeuž
sa nechajte zaslúži
prekvapiť.
18 0 g Hovädzí
steak zo sviečkovice , variácie zeleôže podariť, variť nej gastronómii. Že tu sa to môže podariť, variť
ninových pyré, omáčka z červeného vína
hutne.
pre ľudí kvalitne, moderne a chutne.

E

Príďte od 11:00 do 15:30 ochutnať
jedlá z nášho
nového jedálneho lístka
a od 17:30 do 21:00
nevie predstaviť,
čo všetko
sa
zažiť nové
chute špecialít
m povolaním,našich
vedelišéfkuchárov,
by ste im
ktoré inde v Senci nenájdete.
meslo je riadna drina, veľmi
a každou
malou skúsenosťou.
Čakáme vás na obed od 11:00 do 15:30
ebuje veľa naskúseností,
aby sa
denný jedálny lístok spolu
ul, aby získal kvality. Je to
menu
ečných možnostísadenným
kombinácií,
A na
výbornú
večeru od inak
17:30 do 21:00
hár musí
nájsť
zameranie,
na večerný
jedálny
lístok
ožnostiach stratil.
Ja sa
zamešetkým na kvalitnú základnú
orej saLobster
snažím
variť
moderne
organizuje
podnikové
večierky, svadby, prodícií a mócie,
obzvlášniť
to celé
narodeninové
párty aprvkapodobne.
Na súkromné účely prenajímame aj podpalubie lode
ve v trende.

bez obsluhy.
Volajte na číslo: 0948 011 210
ibližne
jeseň chystáte
Píštena
na lobster@lobster.sk

ímavú zmenu, mohli by ste
naznačiť, o čo ide?

emecku.
emecku.

e nového konceptu. Jedlá sa
uchu moderného bistra s dôra-

Jedlá z rýb
160 g Pečený sumec, zeleninový perkelt, créme
fraiche, kôprové pesto
220 g Pečená pražma s cesnakovým maslom,
omáčka choron, hrianky z kváskového chleba
180 g Steak z lososa, omáčka ravigote, jemné zemiakové pyré, medová brokolica
Dezerty
120 g Domáci cheessecake podľa ponuky
120 g Lávová tortička z Ruby čokoládou, anglický
krém, maliny
120 g Domáce tiramisu
Sezónne jedlá v týždennej ponuke
180 g Grilované kačacie prsia a slivkovo-perníkovou omáčkou, zemiakové krokety
180 g Pomaly dusený jelení guláš z lopatky
s dubákmi a žemľovo – slaninovou knedľou
200 g Do ružova pečená bravčová panenka
s paštrnákovým pyré a burgundskou omáčkou
300 g Jesenný Bowl s kuskusom, červenou repou, mrkvou a falafelom, tahini dresing
300 g Šalát nicoisse s tuniakom (rímsky šalát, vajíčko, fazuľky, horčicový dresing)

SK
OL
AU
DO
VA
NÉ
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NA
PREDAJ

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

3 izb. byt 70m2
4 izb. byt 127m2
0903 464 365 - 0903 464 368
www.facebook.com/3bytygrasalkovicova
Inzercia

Astronomická prednáška
HODINKY A ŠPERKY

BATÉRIÍ
v ZŠ s VJM Alberta MolnáraVÝMENA
Szencziho
9. 10. 2019 o 19:00 h OPRAVY

Zľavový kupón
Téma: Optické pozorovania
10 eur
kozmického
odpadu na Slovensku
SOLAR Hvezdáreň Senec

Inzercia

Inzercia

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM A. M. Szenciho
9. 10. 2019 o 19:00

Prednáša: Mgr. Jiří Šilha PhD.

Téma: Optické pozorovania kozmického
odpadu na Slovensku
Prednáša: Mgr. Jiří Šilha PhD.

facebook.com/Obuv-LaVale

Vedecký pracovník FMFI

Vedecký
pracovník
UK s primárnym zameraním
FMFI UK s primárnym
Pešia kozmického
zóna
na výskum
odpazameraním na výskum
SENEC,
Lichnerova
kozmického
odpadu.
du. Manažér ESA PECS
Manažér ESA PECS proprojektov.
Absolvent
doktojektov. Absolvent doktoDUNAJSKÁ
LUŽNÁ
randskej stáže v Johnsrandskej stáže v Johnsnovom
novom vesmírnom cencentre NASA,
tre NASA, Houston,vesmírnom
USA
a postdoktorandského
Houston, USA a postdoktoštúdia na astronomic• Zľavový kupón možno uplatniť, ak hodnota nákupu prevyšuje celkovú cenu 40 €.
randského
štúdia na astrokom inštitúte Univerzity
• Pri nákupe je možné použiť iba jeden kupón.
• Kupóninštitúte
nie je možné kombinovať
s inými zľavami a akciami.
v Berne vo Švajčiarsku.
nomickom
Univerzity

Módna kožená obuv

kabelky a doplnky

• Platnosť kupónu je do 30.11.2019.

v Berne• PrivoplatbeŠvajčiarsku.
sa cena nákupu zníži o 10 €.
Inzercia
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PRENÁJOM PRACOVNÉHO
MIESTA V ZDIEĽANOM OFFICE

už od 6 EUR

D1 CENTER, Diaľničná cesta 22/B, 903 01 Senec
Tel: +421 914 331 340 | E-mail: rezervacia@D1sharedoffice.sk

www.D1sharedoffice.sk

PRENÁJOM
MEETING ROOM

už od 25 EUR

SENČAN október 2019
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Inzercia

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. októbra 2019
Všetky informácie k inzercii nájdete na www.senec.sk/sk/register/mestske-noviny-sencan

Chválime, karháme
• Dobré a užitočné, ale...

ZUBNÁ AMBULANCIA SMILE SV SENEC

Založenie karty zadarmo od 01.10.2019 do 01.12.2019

Telefonický kontakt: 0915 069 088

Každá firma, ktorá sa snaží vybudovať optické internetové pripojenie v Senci, „optimalizuje“ svoje náklady
a samozrejme aj zisk. Preto sa stáva, že niektoré lokality, obzvlášť redšie obývané s rodinnými domami,
nie sú atraktívne na pripojenie. Sú však aj chvályhodné občianske riešenia, ako napr. na slepej Tehelnej ulici, kde po odmietnutí dodávateľa natiahnuť
do 7 rodinných domov optokáble po ceste v súkromnom vlastníctve, si občania sami uložili chráničky do
zeme. Dodávateľ ochotne poskytol samotné chráničky, využila sa aj chránička položená pred desiatimi
rokmi. Je vidieť, že ak sa chce a je aj vôľa trochu pomôcť, všetko sa dá riešiť - aj občianskou iniciatívou.
Len aby sa to nestalo pravidlom!
Gabriel Agárdy
• Počas rozkopávok na Hečkovej ulici sa našli aj takí
„dobráci“, ktorí k vykopanej zemine pridali aj svoj stavebný odpad. Opäť nikto nič nevidel, nikto nevie, okdiaľ
sa tam odpad vzal... A tak sa na odvoz odpadu budeme, žiaľ, opäť skladať všetci.
MO

NAŠE SLUŽBY

Individuálny prístup,
okamžite bez čakania,
vstupná prehliadka
zadarmo.
Mierové námestie 11
90301 Senec

Zubná pohotovosť
Estetická stomatológia
Zachovná stomatológia
Protetika
Dentálna hygiena
Bielenie zubov
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SENČAN oktober 2019

KINO - HITY

VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO ?
5.10. sobota o 18:00 5,00 Eur
6.10. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

BLÍŽENEC
10.10. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
11.10. piatok o 20:00 5,00 Eur

NÁMESTIE PRED MsKS

JABLKOVÉ HODOVANIE
5.10. sobota od 10:00 vstup voľný
Miesta na predaj sú vypredané.
Vlastné stoly nie sú povolené.

VLÁDKYŇA ZLA 2

18.10. piatok o 18:00 2D 5,00 Eur
20.10. nedeľa o 18:00 3D 6,00 Eur
21.10. pondelok o 18:00 2D 5,00 Eur

RODINA ADDAMSOVCOV
31.10. štvrtok o 16:00 5,00 Eur

KINOSÁLA

HORÚCA SPRCHA divadelná komédia
8.10. utorok o 19:00
15,00 Eur

GALAVEČER
23.10. streda o 18:30
10,00 Eur

EKOTOPFILM
22.10. utorok
PRIPRAVUJEME:
NOC DIVADIEL
16.11. sobota

ZAJKO LAJKO
6.10. nedeľa o 15:30 3,00 Eur

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

DUO JAMAHA
30.11. sobota
Predpredaj
vstupeniek
od 7.10.2019

SENČAN október 2019

SENČAN október 2019
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KNIŽNICA

LABYRINT
„HODINKA S...“
Talkšou Moniky Macháčkovej.
2.10. streda o 19:00 4,00 Eur
Po letnej odmlke sa na Vás teší Monika
Macháčková a jej hosť Lucia Debnárová.
Armwrestlerka robí dlhé roky Slovensku
fantastickú reklamu. Rodáčka zo Senca
má už desať titulov majsterky sveta,
vďaka čomu sa v tomto neolympijskom
športe radí k jeho najväčším legendám.
Kto ju k športu priviedol, prečo práve
pretláčanie rukou? Aké sú jej ciele,
radosti aj starosti príde a osobne
rozpovie každému z nás absolútne
svetová špička Lucka, ktorá napriek
obrovským úspechom zostáva stále
skromná a svoje víťazstvá venuje
bežným ľuďom.
Kapacita hľadiska je limitovaná!

BRAŇO JOBUS
3.10. štvrtok o 10:00
Beseda s hudobníkom
a autorom detských kníh

Otvorenie výstavy „70 rokov Csemadoku
a 50. Dni Alberta Molnára Szencziho“
4.10. piatok o 19:00
Výstavu otvorí Jenő Görföl, tajomník Csemadoku
a potrvá do 25.10.2019.
A Csemadok 70 éve és az 50 éves Szenczi Molnár
Albert Napok című kiállítás megnyitója.
2019. október 4. 19:00
A kiállítást Görföl Jenő a Csemadok országos titkára
nyitja meg. A kiállítás október 25-ig tart.
„ROZKRÁVKA“
19.10. sobota o 16:00
2,50 Eur
Detské predstavenie
Divadlo PIKI.
Ak sa aj vy chcete
dozvedieť kto zachránil
kozliatka z vlkovho brucha,
alebo kto pomohol
prasiatku postaviť pevný
murovaný domček,
určite si nenechajte ujsť
toto predstavenie.
Kapacita hľadiska
je limitovaná!
PRIPRAVUJEME:
2.11. KRAJINA. Skupinová výstava viacerých autorov
6.11. Talkšou Moniky Macháčkovej s Csongorom Kassaiom o 19:00
16.11. Noc divadiel: detské divadelné predstavenie o 16:00 hod.

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
100 ROKOV
KLUBOVÉHO FUTBALU
V SENCI
3.10. štvrtok o 18:00
vernisáž výstavy

ČÍTANIE S MRKVIČKOM
8.10. utorok o 9:00, 10:00, 11:00
Veselé a zábavné dramatizované čítanie
s Tiborom Hujdičom

PASOVANIE PRVÁKOV
16.10. streda o 10:00
Slávnostné pasovanie prvákov
za čitateľov knižnice
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
KANCELÁRIA
8.00 – 15.00 hod
Obedňajšia prestávka
11.00 – 12.00 hod
LABYRINT
8.00 – 17.00 hod
Obedňajšia prestávka
12.00 – 13.00 hod
POKLADŇA KINA
10.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 10:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772
www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Cesta priateľstva

Uprostred horúceho leta sa deti a animátori zo speváckeho zboru Radosť so saleziánmi spolupracovníkmi zo Senca vydali na „Cestu priateľstva do Bavorska“,
do lona nádhernej prírody Národného
parku Berchtesgaden.
V bohatom programe si každý našiel to
svoje; pešia turistika, výlet loďou po jazere Königssee, výlet lanovkou na vrch
Jenner, kúpanie v termále, posedenie
pri ľudovej hudbe, návšteva zábavného parku... Prehliadka soľnej bane bola
zážitkom pre všetky vekové kategórie
a tiež návšteva smutne známeho „Orlieho hniezda“ s krásnym panoramatickým výhľadom na okolie.
Celý týždeň zúčastnených duchovne
sprevádzal don Jozef Lančarič, ktorý
pripravil prekvapenie v podobe návštevy miestnych kostolov v širšom okolí
s denným slúžením svätej omše.
Obohatení o zážitky, nové a utužené priateľstvá sme sa cestou domov zastavili
v rakúskom Heiligenkreuz. Poďakovaním
pred relikviou Svätého kríža za týždeň
v spoločenstve nášho Pána a priateľov
sa všetci vrátili do svojich domovov.
Ďakujeme za finančnú pomoc pri zrealizovaní tejto cesty mestu Senec a mestskému zastupiteľstvu.
S. Hozlárová

Letný tábor s Radosťou
Prvé dva prázdninové týždne zorganizoval spevácky zbor Radosť letný tábor
v krásnom prostredí Jedlín. Oboch turnusov tábora pod vedením saleziána spolupracovníka Ferka Podolského sa zúčastnilo dokopy viac ako 200 účastníkov. Medzi animátormi bolo aj niekoľko saleziánov spolupracovníkov.
Prvý týždeň bol pre deti vo veku od 5-11
rokov. O hodnotné duchovné sprevádzanie sa postarali don Jozef Lančarič a don
Jozef Luscoň.

Hlavná téma tábora „Jeruzalem a Tajomstvá slávnostného ruženca“ od začiatku
deti a mladých zaujala. Skvelé stvárnenie
života Pána Ježiša, Panny Márie a učeníkov našimi tvorivými a obetavými animátormi deti vtiahlo do deja a tajomstva ich
života. Spevom, tancom, hrami sme spoločne budovali a upevňovali vzájomné
vzťahy a meditáciami, svätou omšou či
scénkami si prehlbovali poznanie o Bohu
a Panne Márii. Nemohol chýbať ani „blší
trh“ či kúpanie v bazéne. Chlapci z komunity Cenakolo prišli deti naučiť pliesť
ružence.
Ďakujeme Pánu Bohu za tento nezabudnuteľný týždeň plný naozajstnej detskej
radosti, úprimnosti a zážitkov. Bol to pre
nás všetkých požehnaný čas s mladými.

Druhý turnus bol venovaný mladým vo
veku 11-15 rokov. Témou bol Slávnostný
ruženec, ktorý bol situovaný v Jeruzaleme za čias Pána Ježiša.

Každý deň si programový tím spolu s animátormi pripravili scénku, kde znázornili
tajomstvá ruženca. Hneď prvý deň mladí
zažili, čo predchádzalo týmto slávnostným udalostiam. A tak na hranej krížovej
ceste mohli pomôcť Pánu Ježišovi niesť
kríž. Vyvrcholením celého týždňa bola
tieňohra o slávnostnom ruženci.
Počas týždňa vládla v tábore pokojná,
premodlená atmosféra. Našim veľkým
požehnaním bol don Peter Ondrej (Pegas), ktorý sa o nás duchovne staral aj
s don Jožkom Lančaričom. Zo začínajúcich 30 ľudí, ktorí mohli prijímať sviatosť
eucharistie sa na konci tábora odhodlalo
70 ľudí prijať Ježiša s čistým, nanovo pretvoreným srdcom. Veríme, že im to vydrží
čo najdlhšie.
Naše poďakovanie patrí aj mestu Senec,
mestskému zastupiteľstvu za finančnú
podporu, primátorovi Ing. Dušanovi Badinskému a prednostke mestského úradu Ing. Jarmile Répassyovej za návštevu
detí v letnom tábore.
animátorky Ivka a Nina

Senecká Bodka za prázdninami

Každá veta má bodku. Prázdniny zboru Radosť majú Bodku za prázdninami.
Každoročne ju organizujú saleziáni spolupracovníci a zbor Radosť. Je to podu-

jatie, kde sa deti zo zboru i z celej farnosti môžu hneď po prázdninách stretnúť,
porozprávať, zahrať sa a zároveň poďakovať Bohu za prežité prázdniny.

V tomto roku sa uskutočnila v sobotu
6. septembra. Začali sme sv. omšou „na
Martine“, potom sme sa kvôli daždivému počasiu presunuli do Pastoračného
centra v Senci. Tu si animátori pripravili
stanovištia, na ktorých deti súťažili. Za
body (hracie peniaze) získané v súťažiach si potom „zakúpili“ pekné ceny.
Kto vyhladol, mohol si pochutiť na párkoch, či guláši, pri jedle a malinovke sa
debatovalo, spomínali sme na zážitky
z prázdnin a tešili sa, že po dvoch mesiacoch znova vidíme známe tváre. Ďakujeme organizátorom a sponzorom za tento
pekný poprázdninový zážitok a máme
radosť, že sa po úspešnej bodke môžeme tešiť na podobné pekné chvíle medzi
priateľmi zboru Radosť. K. Vinczeová
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Slnečný festival

Radošinské naivné divadlo a ich predstavenie Besame mucho

Foto: Juraj Šebok

Milí Senčania,
dovoľte nám, vám všetkým, ktorí ste sa
zúčastnili 5. ročníka Slnečného festivalu
zo srdca poďakovať!
Opäť sa nám spoločne podarilo vyčariť
neopísateľnú atmosféru plnú interaktívnych divadelných predstavení, rozprávkového literárneho čítania, tvorivých
dielní a zábavy pre celú rodinu. Ráno ste
k nám prichádzali v pršiplášťoch a s dáždnikmi v rukách. Priniesli ste slnečnú náladu aj počas daždivej soboty. Zostali ste
s nami pod divadelnou strechou MsKS.
A záver? Odchádzali ste s úsmevom na
perách. Vaša energia nás potešila a preto
sa posnažíme pripraviť vám Slnečný festival opäť o rok.
Ak máte tip, čo sa vám páči a aké predstavenie by ste chceli vidieť, napíšte nám
prosím na: labyrint@senec.sk. Váš názor
oceníme.
Vy všetci ste súčasťou Senca a prajeme
si, aby Senec žil divadlom nielen v septembri ale počas celého roka. Ďakujeme za finančnú pomoc Mestu Senec,
MsKS, Správe cestovného ruchu Senec
a Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Teší nás, že sa opäť dobrovoľníci našli
a svojou ochotou a pomocou nás rovnako podporili. Dovidenia o rok!
Labyrint, MsKS
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A jubileumi 50. Szenczi Molnár Albert Napok műsora
2019. szeptember 27-29. (péntek, szombat, vasárnap)
Tanulmányi kirándulás Rákóczi nyomában
(Kassa, Borsi, Eperjes, Nagysáros, Zboró)
2019. október 4. (péntek) – Szenc
18.00 – Koszorúzási ünnepség Szenczi
Molnár Albert szobránál. Ünnepi beszédet
mond Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, szavalat – Korpás Lilla, konferál: Németh Gabriella
19.00 – Labirintus - A Pósfa zenekar koncertje
20.00 – A Csemadok 70 éve és az 50 éves
Szenczi Molnár Albert Napok című kiállítás
megnyitója
2019. október 6. (vasárnap) – Boldogfa,
katolikus templom
16.30 – Megemlékezés, emlékfaültetés és
emléktábla-leleplezés a Csemadok megalakulásának 70. évfordulója tiszteletére
a templomkertben. Koszorúzás az aradi
vértanúk emlékére a templom előtti emlékműnél
17.00 – „Áldjad én lelkem az Urat…” Dévai
Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede diákjainak / Gyuris Petra, Léhárt Míra, Kolozsi Kitti, Bazánth Zita / műsora a római katolikus
templomban
2019. október 7. (hétfő) – Szenci Közös
Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Közép-

iskola
10.00 – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás, közreműködnek az iskola diákjai.
„Áldjad én lelkem az Urat…” Dévai Nagy
Kamilla és a Krónikás Zenede diákjainak
/ Gyuris Petra, Léhárt Mira, Kolozsi Kitti, Bazánth Zita / műsora
2019. október 13. (vasárnap) – Jóka, református templom
16.30 – Zsapka Attila „Tiszta szívvel” című
műsora
2019. október 16. (szerda) – Szenc, VMK

19.00 – „Akikre büszkék lehetünk” - Ünnepi
műsor a Csemadok megalakulásának 70.
évfordulója alkalmából. Közreműködnek:
Árva Dávid, Ballán Zsuzsa, Ballán Viktória,
Bárdos Judit, Huszár Melinda, Molnár Zsuzsanna
2019. október 18. (péntek) - Réte, református templom
18.00 – a pozsonyi Trio Impression „Őszi
prelűdök” című műsora
2019. október 27. (vasárnap) – Hegysúr,
Közösségi Ház
17.00 – Zsapka Attila „Tiszta szívvel” című
műsora
2019. október 29. (kedd) – Szenc, VMK
15.30 – A Szenci járás elsőseinek kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes köszöntése
2019. november 6. (szerda) – Szenc VMK
19.00 – Molnár Ferenc: Üvegcipő - Vígjáték
a Komáromi Jókai Színház előadásában
2019. november 9. (szombat) - Szenc,
Szenczi Molnár Albert Alapiskola
14.00 – Az 50. Szenczi Molnár Albert Napok záróműsora. Gál Sándor: Így kezdődött – Visszatekintés a Szenczi Molnár
Albert Napok indulására, „Szállj, madár,
szállj!” – irodalmi összeállítás az iskola
diákjainak előadásában. Rendező: Tóth
Katalin tanárnő, Koszorúzás az aulában
Szenczi Molnár Albert domborművénél

Organizátori Slnečného festivalu aj tento rok zaradili do programu predstavenie
v maďarskom jazyku. Uvedenie divadelnej adaptácie rozprávky „ŽENA!!!“ v podaní herečky Szilvie Kiss a Tamása Gála,
laureáta ceny Jászai Mari a slovenského
divadelného ocenenia DOSKY, podporilo aj mesto Senec. Umelci tvoria spolu
manželský pár a sú hlavnými protagonistami Divadla CSAVAR. Divadelnú sálu ZŠ
A. M. Szencziho zaplnili žiaci 5., 6. a 7.

ročníka. Na takmer sto žiakov zapôsobila
už aj samotná scéna, ale strhujúca hra ich
už nadobro očarila, pretože do deja boli
vtiahnuté aj deti z hľadiska. Umelci zožali
veľký úspech. V Senci sú čoraz populárnejší aj vďaka tomu, že tento rok už siedmy raz viedli letný divadelný tábor v ZŠ
A. M. Szencziho. Herci Divadla CSAVAR
ukázali na festivale dalšiu tvár zo svojej
širokej palety možností stvárnenia postáv.
Margit Polák

Slnečný festival 2019

Napfényes Fesztivál 2019
Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához,
magyar nyelvű műsorszámot is beiktattak
a szervezők az idei Napfényes fesztivál
programjába. Szenc Városa támogatásával a CSAVAR Színház volt a vendégszereplője a kétnapos műsorfolyamnak.
Mesejátékot mutattak be a Szenczi Molnár Albert Alapiskola színháztermében.
Az Asszony !!! című népmesét dolgozták
fel és alkalmazták színpadra a CSAVAR
Színház színművészei Gál Tamás Jászai
Mari díjas színművész és felesége Kiss
Szilvia színésznő. Az ötletes díszletek és
kosztümök mindjárt a játék elején lekötötték az 5., 6. és 7., évfolyamok közönségét.

A száz kisdiák élénk figyelemmel kísérte
a fergeteges játékot, melynek vidám cselekményébe a nézőket is bevonta a két
művész. A szép magyar szó erőssége a
művészek játékának, élvezet volt hallgatni
őket. A bő egy órát tartó mesejáték végén a lelkes közönség szűnni nem akaró
tapssal jutalmazta a szereplőket, akik már
ismerősként járnak Szencre. Népszerűségük egyre nő. Az immár hagyományos
nyári színjátszó tábor vezetőiként is ismertek a diákok körében.
Az idei, immár hetedik Napfényes Fesztivál műsorát a CSAVAR Színház új színnel
gazdagította.
Polák Margit
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Pro gram 5 0. D ní A lb e r t a M olnár a S ze nc z iho
27-29. septembra 2019 – Po stopách Rákócziho - poznávací zájazd (Košice, Borša,
Prešov, Veľký Šariš, Zborov)
4. októbra 2019 (piatok) v Senci
18.00 – Kladenie vencov k soche Alberta Molnára Szencziho. Slávnostný príhovor prednesie predseda Csemadoku Gyula Bárdos.
19.00 – Koncert skupiny Pósfa v Galérii Labyrint MsKS
20.00 – Vernisáž výstavy „70 rokov Csemadoku a 50 rokov Dní Alberta Molnára Szencziho“
v Galérii Labyrint MsKS
6. októbra 2019 (nedeľa) – Boldog – rímskokatolicky kostol
16.30 – Odhalenie pamätnej tabule a zasadenie stromu pri príležitosti 70. výročia vzniku
Csemadoku v kostolnej záhrade. Spomienka
na aradských mučeníkov - kladenie vencov
k pomníku pred kostolom.
17.00 – „Chváľ, duša moja, Pána …” Vystú-

penie Kamilla Nagy Dévai a žiakov hudobnej
školy Krónikás Zenede v rímskokatolickom
kostole.
7. októbra 2019 (pondelok) – Spojená škola
s VJM
10.00 – Spomienková slávnosť a kladenie vencov. S programom „Chváľ, duša moja, Pána
…” vystúpi Kamilla Nagy Dévai a žiaci hudobnej školy Krónikás Zenede, spoluúčinkujú žiaci Spojenej školy s VJM.
13. októbra 2019 (nedeľa) – Jelka, kostol reformovanej cirkvi
16.30 – Attila Zsapka vystúpi s programom
„Tiszta szívvel”
16. októbra 2019 (streda) – Senec, MsKS
19.00 – Galaprogram „Sme na nich hrdí“ pri
príležitosti 70. výročia vzniku Csemadoku
18. októbra 2019 (piatok) – Reca, kostol reformovanej cirkvi
18.00 – „Jesenné prelúdiá” odznejú v podaní

Trio Impression
27. októbra 2019 (nedeľa) – Hrubý šúr, Obecný dom
17.00 – Attila Zsapka vystúpi s programom
„Tiszta szívvel”
29. októbra 2019 (utorok) – Senec, MsKS
15.30 – Slávnostné privítanie prváčikov škôl
s VJM okresu Senec.
6. novembra 2019 (streda) – Senec, MsKS
19.00 – Ferenc Molnár: Veselohra Sklenené
topánky v podaní Jókaiho divadla v Komárne
9. novembra 2019 (sobota) – Senec, ZŠ Alberta Molnára Szencziho
14.00 – Záverečný program 50. Dní Alberta
Molnára Szencziho, Sándor Gál: Takto sa to
začalo – Spomienka na začiatky organizovania slávností Dni Alberta Molnára Szencziho,
„Szállj, madár, szállj!” – literárne pásmo v podaní žiakov ZŠ A. M. Szencziho, Kladenie vencov k reliéfu A. M. Szencziho

Hétköznapi hősök – Írjunk történelmet!
diákjai a helyi magyar közösség két tagjának életét és munkásságát dolgozták
fel. Zeman Tamás, immár volt diákunk,
az iskola előtt található háborús emlékmű viharos történetében fontos szerepet
játszó Kramarics László életét dolgozta
fel, míg Izsák Anna kilencedikes tanulónk
Polák Margitot, a szenci könyvtár, majd
a városi múzeum fáradhatatlan munkatársát mutatta be. A Szlovákiai Magyar
Művelődési Intézet oklevéllel és emlékplakettel ajándékozta meg azokat a személyeket, akik önkéntes munkájuk révén
közösségük fontos közéleti szereplőivé
váltak és akiknek munkásságát ebben az
évben a Hétköznapi hősök pályázatban
is feldolgozták. Polák Margit is egyike
volt a díjazottaknak. A diákok közreműködésével készült munkák megtekinthetőek a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet honlapján.

Szeptember 17-én Nagymegyeren hirdették ki a „Hétköznapi hősök – Írjunk
történelmet!” című Kárpát-medencei
mintaprojekt keretében érkezett pályázatok eredményeit. A diákok pályamunkáikban feltérképezték a lakóhelyük és
szélesebb pátriájuk történelmét.
A magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága már második alkalommal hirdette meg ezt a projektet, melynek ötletgazdája Lakatos Mihály, akinek meggyőződése, hogy minden kisebb-nagyobb
közösség „kitermeli” a maga hőseit.
A meghívásos pályázat lebonyolítását a
Kárpát-medencében működő művelődési intézetekre bízták. A Csemadok szakmai háttérintézményeként működő Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Huszár
László vezetésével több felvidéki település diákjait és tanáraikat vonta be a projektbe. A megszólított intézmények között volt a Szenczi Molnár Albert Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola is, melynek

Takács Róbert – Szenczi Molnár Albert
Alapiskola

Hrdinovia všedných dní – Píšme históriu!
Pod týmto názvom sa uskutočnil v Karpatskej kotline už druhý ročník projektu,
v rámci ktorého si žiaci základných
a stredných škôl s vyučovacím jazykom
maďarským mapovali históriu svojho bydliska a širšieho regiónu. Pôvodcom a gestorom projektu je Úrad štátneho tajomníka
pre kultúru Ministerstva ľudských zdrojov
Maďarska. Partnermi projektu s obmedzeným postupom sú inštitúcie národnostnej
kultúry susedných krajín. László Huszár,
riaditeľ Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku, odbornej ustanovizne

Csemadoku, zapojil do projektu žiakov
a učiteľov viacero škôl južného Slovenska.
Medzi oslovenými školami bola aj ZŠ A. M.
Szencziho, ktorej žiaci spracovali životné
dielo dvoch členov miestnej maďarskej
komunity. Bývalý žiak našej školy Tamás
Zeman sa venoval príbehu Lászlóa Kramaricsa, ktorého životná dráha sa spojila
s búrlivou históriou vojnového pamätníka
stojaceho pred vchodom do areálu ZŠ
A. M. Szencziho. Naša deviatačka Anna
Izsák predstavila Margit Polák, neúnavnú
knihovníčku knižnice MsKS Senec, neskôr

pracovníčky Mestského múzea MsKS Senec. Výsledky projektu boli vyhlásené 17.
septembra vo Veľkom Mederi. Maďarský
osvetový inštitút na Slovensku ocenil pamätným listom a plaketou tých, ktorí prostredníctvom svojej dobrovoľnej činnosti
dosiahli významné postavenie vo svojej
komunite a ich príbeh bol spracovaný
v rámci tohoročného projektu. Jednou
z ocenených bola aj Margit Polák. Práce žiakov a ich mentorov sú dostupné na
webstránke Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku.
Róbert Takács
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Spoločenská kronika
Už je to 60 rokov, keď ste si
prstienky z lásky dali, úctu
a vernosť si sľubovali. Láska
nech Vás stále povznáša,
nech ste zdraví i keď vek
sa ohláša. Našu vďačnosť
nenahradí ani tisíc slov,
múdrosť našich predkov
radí – Váž si svojich rodičov!
Drahí oslávenci Anna a Ladislav Porubský, chceme
Vám srdečne zablahoželať
k diamantovej svadbe, ktorú oslávite 24.10.2019. Všetko dobré želajú dcéra Magdaléna, syn Ladislav
s manželkou, vnučky Andrea a Veronika
s manželom, pravnučka Elif prastarých rodičov bozkáva, ako i ostatná rodina
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Mária Kľúčiková (70), Alexander Magyar (70), František Michalík (70), Zuzana
Majová (75), Alžbeta Múčková (75), Eva
Schavelová (75), Jozef Farkaš (80)
Jednota dôchodcov
Mgr. Anna Ivančová (65), Ľudovít Urban
(65), Pavel Stacho (65), Mária Kľúčiková
(70), Anna Lakyová (70), Zuzana Majová
(75), Mikuláš Šesták (80), Jozef Farkaš (80)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Róbert Santai (35), Mária Bacigalová (55),
Anna Ivančová (65), Libuša Grosmanová
(70), Mária Kľúčiková (70), Anna Lakyová (70), Alžbeta Magyarová (70), Anna
Szabová (70), Zuzana Majová (75), Ažbeta
Mokošová (75), Eva Schavelová (75)
Spomíname
Prišlo to tak náhle, nečakane ...a o to viac
to bolí. Dňa 23.08.2019 nás opustil manžel, otec, dedko, brat, svokor, švagor Ján

Hegedűs vo veku 75 rokov.
Navždy ostane v našich srdciach. Ďakujeme príbuzným
a známym za účasť na poslednej rozlúčke, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Dňa 13. septembra uplynie
dlhých 20 rokov,
čo nás navždy
opustil náš milovaný otecko,
dedko, pradedko Jozef Ištvanovics a taktiež 15 rokov, čo
nás navždy opustila naša milovaná mamička, babka, prababka Mária Ištvanovicsová, rod. Takácsová. Nie je dňa, keby sme
na vás s láskou v srdci nespomínali. S úctou
a vďakou dcéra, žať, vnúčatá a pravnúčatá
Dňa 14. októbra 2019 si so
smútkom v srdci pripomíname 2. výročie, čo nás navždy
opustil Michal Kolárik. Nie je
dňa, čo by sme na teba s láskou nespomínali. Manželka,
syn s rodinou, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá.
Už 11 rokov, čo sme dali posledné s Bohom nášmu otcovi, bratovi, dedkovi Júliusovi
Królikovi, ktorý nás navždy
opustil dňa 18.10.2008 a pripomíname aj Editu Królikovú
rod. Hercsányovú, našu milovanú mamu, sestru, babku
k 1. výročiu, ktorá nás dňa
16.11.2018 navždy opustila.
S láskou a so smútkom v srdci
na nich spomínajú dcéry Judita a Edita s rodinami. Zároveň si pripomíname 11. výročie aj Jána Królika, s ktorým
sme sa rozlúčili dňa 3.12.2008. Neterky Judita s Editou
Túžba po živote sa skončila, ako keď
luskneš prstami a nasledovala cesta k Ot-

covi. Musela si ísť, navždy.
Už neprídeš domov, nikdy.
Chceli by sme počuť aspoň tvoj hlas, no už sa tak
nestane. Tak rozhodol Pán
a prijal Ťa na miesto, ktoré Ti bolo určené.“ Dňa 01.10.2019 sme si
pripomenuli 8 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička,
babička, sestra Mária Lovíšková. S láskou
a úctou spomínajú manžel Dušan, dcéry
Ľubica a Mária s rodinami, vnuk Marek,
vnučky Mária a Petra s rodinami a sestra
Lýdia s rodinou.
Dňa 16.8.2019 sme sa navždy rozlúčili
s milovanou manželkou, maminou, babkou a prababkou Máriou Némethovou.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Naše veľké poďakovanie
patrí rodine Ježíkovej a Rózsovej za ich všestrannú pomoc a podporu. Smútiaca rodina
2019.8.16.-án
örökre
elbúcsúztunk
a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától,
dédnagymamától
Németh
Máriától, szül. Maceák. SZÍVÜNKBEN
ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG. Köszönjük a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek
a részvétet és a virágadományokat. Külön
köszönjük a sokoldalú segítséget és támogatást a Ježík és Rózsa családnak. A gyászoló család
Pripomíname si 5. výročie, čo nás navždy opustil ocino Silvester Török.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.
Uplynulo dlhých dvadsať rokov od úmrtia Ing. Ludmila
Vasileva. Stopy spomienok
na tohoto vzácneho, láskavého a neobyčajného muža sú
také bohaté a hlboké, že ich
nič neprekryje. Sme šťastní, že sme s ním
žili. Manželka Viktoria, syn Boris s manželkou Irenou, vnuci Boris a Isabel.

Zájazd členov MO Jednoty dôchodcov v Senci na Moravu
MO Jednoty dôchodcov v Senci pripravila trojdňový zájazd na Moravu. V Znojme
sme navštívili Znojemské podzemie. Zaujímavé boli postavičky, ktoré nám priblížili
legendy, mýty a život v stredoveku. Prezreli
sme si najzaujímavejšie časti kráľovského
mesta vyhliadkovým turistickým vláčikom.
Vo Vranove nad Dyjou, ktorý je romanticky
uložený na začiatku národného parku Podyjí, sme navštívili zámok, klenot európskeho barokového umenia. V Ludskom kláštore, ktorý založili přemyslovské knieža Konrát Oto s matkou Máriou, pôsobil tu i známy

prírodovedec Prokop Diviš. Videli sme i jeho
svetový vynález – hromozvod. Prezreli sme
si aj unikátnu románsko – gotickú kryptu
v podzemí kláštorného kostola Nanebovzatia Panny Márie a svätého Václava.
Tretí deň sme navštívili malebný zámok
v Buchloviciach, ktoré patria k najvýznamnejším barokovým šľachtickým sídlam na
území Českej republiky. Cestou domov sme
sa zastavili v Skalici, kde sme si vo Farskom
kostole sv. Michala, prezreli aj 6 barokových
oltárov zasvätených patrónom skalických
cechov. V kultúrnom dome svetového ar-

chitekta D. Jurkoviča sme sa zastavili na
nádvorí, v divadelnej sále ojedinelého štýlu
s oponou a nástennými maľbami J. Uprku
a A. Frolku a nádhernými mozaikovými dekoráciami na fasáde podľa návrhu M. Aleša.
Prehliadku Skalice sme zavŕšili návštevou
Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského.
Je dôležité stretávať sa a zoznamovať
s ľuďmi, vidieť unikátne pamiatky, ktoré môžeme spoznávať. Vďaka všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácii tohoto zájazdu.
Mgr. Mária Juranová
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Seneckí matičiari si pripomenuli udalosti z dejín na poznávacom zájazde
V roku 2019 si Matica slovenská pripomína dve významné
udalosti
• 150. výročie smrti biskupa
Štefana Moyzesa
• 100. výročie obnovenia Matice slovenskej po jej nezákonnom zrušení uhorskou vládou.
Seneckí matičiari si tieto udalosti pripomenuli na tradičnom
poznávacom zájazde. V Žiari
nad Hronom navštívili pamätnú
izbu banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, ktorý mal
sídlo v miestnom kaštieli. Pochovaný bol v hrobke banskobystrických biskupov, jeho pamiatku si uctili modlitbou a položením venca. Prešli sa i parkom pri kaštieli. Druhú udalosť
si pripomenuli trojhodinovou
prehliadkou Martina s výborným sprievodcom. Navštívili
významné miesta slovenskej

histórie: námestie, kde boli prijaté žiadosti slovenského národa, slovenské gymnázium,
Maticu slovenskú s námestím osobností, Národný dom,
Múzeum A. Kmeťa, Komorné
divadlo a budovu poisťovne,
kde bola 30.10.1918 prijatá deklarácia, ktorou sa Slovensko
prihlásilo k ČSR. Na národnom
cintoríne navštívili hroby významných slovenských osobností a pripomenuli si ich zásluhy. Okrem toho sa zastavili
v Kremnici, i pri trestuhodne
zanedbanom „Strede Európy“. V Mošovciach navštívili
rodný dom Jána Kollára, tu ich
s jeho životom a dielom oboznámila fundovaná a ochotná
sprievodkyňa. V parku pri jeho
soche položili venček. Kláštor pod Znievom bol nielen
sídlom tretieho slovenského

gymnázia, ale aj významným
mestečkom, z ktorého pochádzali mnohí známi ľudia.
Pamätná izba obce bola plná
zaujímavých exponátov. Tretí
deň strávili v krásnej prírode
Malej Fatry, vo Vrátnej doline.
Lanovka vyviezla všetkých do

Snilovskéha sedla, tí zdatnejší
vyšliapali na Chleb alebo Veľký Kriváň. Ubytovanie v Turčianskych Tepliciach umožnilo
využiť miestnu liečivú vodu na
regeneráciu. Už sa všetci tešia
na stretnutie o rok v inom kúte
Slovenska. Jarmila Ožvaldová

Zelený deň v Betánii

1. 9. na Deň ústavy sa seneckí matičiari
tradične zišli pri Pamätníku ústavy a položili venček. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa v hojnom počte zúčastnili a nezabudli, aký významný sviatok to je.
MO MS v Senci

Nové oddelenie odbornej literatúry v knižnici

Žiaci z katechetického krúžku ZŠ J.G.Tajovského pripravili pre klientov chránenej
dielne Betánia a podobných zariadení
enviromentálne súťaže a hry. Prečítajte si,
čo o tomto dni napísala žiačka 7.A triedy
Olivia Wye:
„Dnes 18.9.2019 sme si užili Zelený deň
v Betánii. Bolo tam super. Pripravili sme si
stanovištia a všetci to zvládli na jednotku.
Hrali tam aj ping-pongový turnaj, ktorý
bol veľmi napínavý. Som rada, že som
tam bola. Už sa teším na ďalšie stretnutia
s nimi. Dúfam, že sa to páčilo aj im. Taktiež ďakujem aj pani učiteľke Lýdii Kolekovej, že tam s nami bola.“ Lydka Koleková
Mestská knižnica sa 18. septembra oficiálne rozrástla
o nové oddelenie. K dvom oddeleniam pre deti a dospelých
pribudlo tretie - Oddelenie odbornej literatúry.
Vznikol vysoko funkčný a zároveň reprezentatívny priestor
plný moderných prvkov, ktoré sú pre študujúcu mládež
samozrejmosťou. Nájdete tu
oddychovú zónu, počítačovú
zónu a vyše 15 tisíc odborných kníh.
Architektonický koncept vypracoval Mgr. art. Matúš Bišťan v spolupráci s vedúcou
knižnice Anettou Zelmanovou. Realizácia projektu trvala

deväť mesiacov a bola financovaná z Fondu na podporu umenia a obnovu knižníc.
Finančne prispelo aj mesto
Senec.
Na slávnostnom otvorení sa
zúčastnili predstavitelia mesta a poslanci. Vedúca knižnice predstavila smelé plány
do budúcna, nakoľko chce
v rekonštrukcii a prestavbe
mestskej knižnice naďalej pokračovať.
V Senci tak vzniká v dobe,
kedy majú knižnice doslova
existenčný problém, projekt,
ktorý na Slovensku nemá konkurenciu.
Dagmara Mičeková
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Storočnica futbalu v Senci
V Hoteli Senec sa konalo 3. septembra
2019 prvé podujatie v rámci osláv 100 rokov futbalu v Senci. V kongresovej sále sa
zišlo približne 250 hostí, medzi nimi ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
SR Martina Lubyová, predseda BSK Juraj
Droba, prednosta Okresného úradu Senec Martin Doboš, predseda celoštátneho
výboru Csemadoku Gyula Bárdos, funkcionári Slovenského futbalového zväzu
na čele s predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom, poslanci mestského zastupiteľstva
a ďalší významní predstavitelia seneckého
futbalu a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života mesta.
Históriu uplynulých 100 rokov prezentoval hosťom primátor mesta Senec Dušan
Badinský. V mene mesta Senec prevzal
z rúk Juraja Jánošíka ocenenie za podporu
rozvoja futbalu v našom meste, pričom vyslovil želanie: „Aby senecký futbal navždy
ostal seneckým. Aby sa šíril patriotizmus
nielen ku klubovým farbám, ale aj k mestu Senec.” Prítomní si minútou ticha uctili
pamiatku zosnulých seneckých osobností
futbalu.

Primátor mesta Senec Dušan Badinský
s predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom
a projektovým manažérom SFZ.
Foto: Dagmara Mičeková

Mlynská paráda

V sobotu 14. 9. sa za slnečného počasia na ZŠ Mlynská
konala milá akcia - Mlynská
paráda 2019. Cieľom bolo
vytvoriť ďalší priestor pre rast
komunity našej školy (škola,
žiaci, rodičia).
Akciu pripravil Aktív rodičov
so značnou podporou vedenia školy a aktívnou participáciou učiteľov, vychovávateľov, administratívnych
pracovníkov, školníkov, upratovačiek. Hlavným bodom
programu bolo pasovanie
prváčikov do stavu žiackeho,
o ktoré sa postarali dievčatá
z deviateho ročníka. Našich
prváčikov prišiel pozdraviť
Dušan Badinský, primátor

Oslavy storočnice seneckého futbalu korunovalo v sobotu 7.9.2019 v areáli NTC
víťazstvo MŠK Senec nad Pezinkom
v majstrovskom zápase TIPOS III. ligy BA.
Prvý polčas sa skončil bezgólovou remízou, hoci v druhej polovici polčasu sme
už mali citeľnú prevahu nad súperom.
V druhom polčase sme premenili prevahu
na dva góly.
Majstrovskému zápasu predchádzali priateľské stretnutia mladších tímov MŠK: U12
MŠK - SFC Kalinkovo, U13 MŠK - ŠK Bernolákovo, U15 MŠK - ŠK Bernolákovo. Najmladší, MŠK U7 a U8 sa ukázali Senčanom
pred majstrovským zápasom. Popoludní sa
konala autogramiáda s futbalovými osobnosťami Slovenska. Deti aj dospelí stáli
v rade pred stolom, kde ich vítal Tomáš
Medveď, Jozef Kožlej, Martin Obšitník, Július Šimon, Vladimír Kinder, Ladislav Pecko, Jozef Valachovič a Ondrej Krištofík.
Súčasťou osláv stého výročia bude
3. októbra 2019 o 18:00 aj otvorenie tematickej výstavy mestského múzea s názvom „Storočnica organizovaného futbalu
v Senci“.
VCs

Beachová bodka za letom
Memoriál Mariána Mosorjaka

mesta. Pre všetkých návštevníkov boli sprístupnené zaujímavé miesta školy: knižnica,
cvičná kuchynka, technická
a informatická učebňa, laboratórium fyziky a chémie.
Deti hrali futbal, stolný tenis,
hľadali poklad, tvorili, súťažili.
Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie i tombola. Jednoducho to bola veľká zábava.
Čo dodať na záver? Ešte raz
vďaka všetkým, ktorí akciu
pripravovali a všetkým tým,
ktorí na akciu prišli. Dovidenia na Mlynskej paráde 2020.
text: AR,
foto: Dominika Marčanová,
Zdenka Töröková

Marián Mosorjak, odchovanec košického volejbalu hrával extraligu, odkiaľ odišiel do
popredného tímu českej najvyššej súťaže, kde získal extraligové striebro. Po návrate
z ČR pôsobil vo VKP Bratislava. Hrával na poste libera.
V roku 2002 ho tréner Pavel
Třešňák povolal aj do reprezentácie, v ktorej odohral tri
prípravné zápasy.
Po skončení aktívnej činnosti sa otec dvoch detí usadil
v Senci. Marián Mosorjak si
svojou povahou, ľudskosťou,
získal takmer hneď každého,
ale žiaľ už nie je medzi nami.
Rozhodla som sa, že by bolo
dobré usporiadať koncom leta
turnaj, kde by sa všetci „beachisti“ stretli bez ohľadu na
výkonnosť, zároveň by to bol
memoriál Mariána Mosorjaka,
spomienka na Maja, ktorý do
tejto komunity neodmysliteľne
patril a v srdciach nás všetkých
Senčanov-volejbalistov vždy
bude patriť.
29. augusta 2019 sa uskutočnil
beachový mixový ťahaný tur-

naj - 1. ročník memoriálu Mariána Mosorjaka.
Na turnaji sa zúčastnilo 10
zmiešaných dvojíc, hralo sa
v 5-členných skupinách systémom každý s každým na jeden
hraný set do 21 bodov. Víťazmi
turnaja sa stali Lenka Vandáková s Michalom Frčom, druhé
miesto získali Gustáv Major so
Zuzanou Lasabovou, na treťom mieste skončili Soňa Korčoková s Viktorom Korčokom.
Turnaj mal dobrú športovú
úroveň, veď Lenka Vandáková
z víťaznej dvojice skončila na
majstrovstvách SR v plážovom
volejbale na 3. mieste.
Turnaj mal charitatívny charakter, štartovné bolo dobrovoľné a vyzbierané príspevky
boli použité na podporu rodiny
zosnulého Mariána Mosorjaka. K dobrej atmosfére turnaja
prispel aj výborný guláš, ktorý
sponzorsky zabezpečil pán
Major. Ihrisko nezištne poskytol pán Bučan.
Tešíme sa o rok na 2. ročník
memoriálu Mariána Mosorjaka.
Silvia Meszárosová
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BK Gabko Senec

BK Gabko Senec so svojim „A“ tímom,
ktorý tvoria trinásťroční chlapci ukončilo
súťažnú sezónu 2018/2019 krásnym štvrtým miestom z celkového počtu 10 tímov.
BasketKo Senec 2019 – 8.6.-9.6.
Zorganizovali sme medzinárodný turnaj,
v ktorom sme si zmerali sily s BK Klokani
Komárno a MTE 1904 Mošoň. Okrem zápasov prebehli i individuálne súťaže. Po
tvrdých zápasoch sa náš tím umiestnil na
2.mieste.
Jarmočný streetball Sereď 2019 – 22.6.
1.miesto – kategória 2008
3.miesto – kategória 2006
2.miesto – kategória 2007
O tieto úspechy sa zaslúžili Matej Koza,
Šimon Dobiš, Janko Štuhl, Branislav Blaščák, Lukáš Blinka, Matúš Rybnikár, Andrej Náhlik, Heňo a Rado Karczovci.
Basketland Camp 2019 - 1.7. – 5.7.
V júli sa ôsmi basketbalisti seneckého
basketbalového klubu Gabko zúčastnili
v súčasnosti na Slovensku najväčšieho
medzinárodného letného Basketland
Campu v Piešťanoch. Zo 109 zúčastnených chlapcov naše farby najúspešnejšie hájil Maťo Koza, ktorý si odniesol dve
ocenenia – individuálne za aktivitu a celokempové – 4. miesto MVP.
Streetball Žiar nad Hronom 2019 – 7.9.
Na poslednom streetballe sezóny 2019
sme sa umiestnili:
1.miesto – kategória 2008
3.miesto – kategória 2006
Basket Cup MBA Prievidza – 13.9. -15.9.
Siedmy ročník turnaja sa konal na domácej palubovke MBA Prievidza - vicemajstra SR 2018/2019 v tejto kategórii, za
účasti tímov RIM Basket Košice, TJ Šumperk, BK Gabko Senec a MBA Prievidza.
Konečné umiestnenie:
1.miesto – MBA Prievidza
2.miesto – RIM Basket Košice
3.miesto – BK Gabko Senec
4.miesto – TJ Šumperk
Aktuálne nás čaká pracovať na sebe v tréningovom procese, pripravujeme priateľské zápasy a štart novej súťažnej sezóny. Všetky informácie o našich aktivitách
nájdete na gabbo-gabko.sk; FB stránke:
gabbo.gabko.
GR

ŠPORT

19

Beh zdravia - 30. ročník s rekordnou účasťou
Beh zdravia vznikol so vznikom Základnej
školy Mlynská a z iniciatívy vtedajšieho
riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Chríbika.
Jej základným cieľom bola masovosť
a zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov
do športovania. Organizátor, ktorým je
i naďalej ZŠ Mlynská Senec v spolupráci s referátom športu a dotácií mesta sa
pri príležitosti 30. výročia rozhodli zaviesť
bonusové body za účasť školy na behu.
Ide o percentuálne vyjadrenie zúčastnených žiakov na celkovom počte žiakov
školy. Prejavilo sa to na celkovej účasti.
Jubilejného Behu zdravia sa zúčastnilo
rekordných 404 žiakov z 10 škôl v pôsob-

nosti Útvaru školstva a športu mesta Senec a dvoch družobných škôl z Moravy
- ZŠ Hudcova Brno a ZŠ Žďárec.
Beh zdravia v utorok 17.9.2019 slávnostne
otvoril viceprimátor Juraj Gubáni, ktorý
ocenil zachovanie tradície a vysokú účasť
aktuálneho ročníka. Vyzval zakladateľa
Behu zdravia pána Vladimíra Chríbika
o slovo a poprial všetkým účastníkom
veľa šťastia v pretekaní.
Putovný pohár opäť získala tesným víťazstvom ZŠ J.G.Tajovského Senec pred
hosťujúcou ZŠ Hudcova Brno a Súkromnou základnou školou Senec. Výsledky
nájdete na www.senec.sk.
GR

Senecký beh okolo Slnečných jazier s rekordnou účasťou
V sobotu 21. septebra bolo ráno len 7°C.
V tom čase nikto netušil, že IX. ročník
bude lámať rekordy v počte zúčastnených bežcov, predovšetkým detí, keď po
ukončení registrácie bolo prihlásených
449 bežcov a na trate – 300 m, 1 km, 6 km
a 12 km odštartovalo 390 bežcov z toho
7 nadšencov nordwalkingu. Zvýšil sa
počet zapojených škôl do tohtoročného
behu a o cenu Behá celá trieda bojovali
tri školy – ZŠ Kysucká, Súkromná základná škola Kysucká a Súkromná materská
škola Benjamín. Cenu získala ZŠ Kysucká Senec. Zaujímavosťou bol čas a tým
aj rekord Seneckého behu na 6 kilometrovej trati. Žena, juniorka Elena Dušková predbehla so svojím časom 0:24;300
všetkých.
Senecký beh okolo Slnečných jazier píše
aj príbehy. Jedným z nich je príbeh Michala Rusňáka zo Sečoviec, ktorý sa nášho behu zúčastňuje už tradične. Je to 72
ročný pán, ktorý zostal pred 10 rokmi po
zdravotných problémoch na vozíku. Jeho
húževnatosť a vytrvalosť ho postavila na
nohy a odvtedy začal behať. Aktuálne sa
pripravuje na Maratón Mieru do Košíc.

Okrem behu bol pripravený aj kultúrny
program, o ktorý sa postaral SETAS, F´Dance a Mamboleta.
„Chcem poďakovať všetkým – bežcom,
organizátorom, dobrovoľníkom avšak
zvlášť pánovi Viktorovi Bielikovi, ktorý venoval svoju knihu „Umenie behať“
všetkým bežcom dospelých kategórii.
Senecký beh okolo Slnečných jazier má
aj charitatívny rozmer, celé vyzbierané
štartovné sa daruje niekomu, komu život
priniesol vážne prekážky. Tento rok sa
Komisia športu rozhodla venovať vyzbierané štartovné v celkovej výške 1 098,70
eur Branislavovi Mazáčekovi, ktorý mal
vážnu dopravnú nehodu a aktuálne tvrdo
pracuje na svojom návrate do normálneho života. Ešte raz ďakujeme všetkým za
Braňa a verím, že vyzbierané peniaze mu
pomôžu pri liečbe,“ povedal Tomáš Mókoš, predseda Komisie športu pri MsZ
v Senci.
Výsledky nájdete na: www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/5023
Podrobnejšie informácie a foto na: www.
facebook.com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier/
GR
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Športové kluby v Senci
V Senci pôsobí množstvo športových klubov, ktoré sa venujú či už deťom, mládeži alebo dospelým.
Komisia športu prišla s nápadom postupne Senčanom predstaviť jednotlivé športové kluby, ich činnosť,
tréningy, súťaže a úspechy. V tomto čísle predstavujeme BIG STREET PROJECT.

BIG STREET PROJECT
“Parkour je cvičenie o spoznávaní samého
seba, čoho ste v skutočnosti schopní, aké
sú vaše limity. S tréningom začnete prichádzať na to, čo všetko dokážete.“ David Belle
Big Street Project vznikol ako spoločný
sen troch kamarátov zo Senca, Patrika
Horvátha, Marka Urbanca a Pala Mocáka. Tým snom bolo vytvoriť komunitu ľudí,
ktorí budú spoločne prostredníctvom pohybovej aktivity (hlavne parkour) rozvíjať
svoj potenciál. V roku 2015, keď sa dohodli, že sa začnú o svoj talent a pohybové
zdatnosti deliť s deťmi a mladými prostredníctvom vedených tréningov vtedy ešte
v telocvični na ZŠ A.M. Szencziho. Takmer
bez vybavenia, bez vlastného priestoru,
ale s o to väčším nadšením viac ako rok
budovali v Senci piliere novej komunity.
Rok 2016 priniesol pre Big Street Project
dve zásadné zmeny. Najprv sa do tímu
pridal tréner Tomáš Huszár, ktorý priniesol nielen rozšírenie projektu a komunity
o tréningy v seneckých škôlkach, ale
zhostil sa aj neľahkej úlohy celý Big Street
Project zastrešiť po manažérskej stránke. Big Street Project sa oficiálne stal
občianskym združením. Rokom 2017 sa
kapacity na tréningoch parkouru naplnili
natoľko, že bolo treba vymyslieť, ako ich
navýšiť, aby mohli trénovať všetci, ktorí
mali záujem. Tak sa položili základy nového projektu, ktorým bola v roku 2018 nová
parkourová telocvičňa (Streetpark) priamo
v srdci Senca.
S rastúcou komunitou sa diferencovali aj
záujmy, tak sa okrem parkouru a freerunningu otvorili aj hodiny pohybovky pre dospelých, prípravky pre deti a všeobecnej
gymnastiky. Do tímu sa pridala trénerka
Zuzka Mojžišíková, ktorá si zobrala pod
svoje krídla okrem gymnastiky aj organizáciu letných aktivít; táborov v júli a Big
Street Session, ktorú organizujeme v auguste. Neskôr prišli s náložou tréningov
pomôcť aj tréneri Erik Takáč a Samo Kováč a najnovším prírastkom do rodiny BSP
je Dominik Ráček, ktorého sme s radosťou
privítali začiatkom septembra. Tento rok
sme sa úspešne stali členom Slovenskej
gymnastickej federácie a sme teda ofici-

álne registrovaným športovým klubom
v športe parkour. Všetko nasvedčuje tomu,
že ak zase raz chceme uspokojiť dopyt,
budeme musieť nájsť väčší priestor.
V roku 2016 malo BSP 30 členov s pravidelnou návštevnosťou tréningov. Momentálne je to viac ako 200 aktívnych členov,
množstvo prihlásených, ktorí čakajú na
uvoľnenie niektorého z termínov, trénujeme v štyroch seneckých materských
školách a telesnú výchovu u nás absolvuje celý 5. a 6. ročník ZŠ Mlynská. To nám
dokazuje, že to čo robíme, má zmysel
a obrovský dopad na deti a mládež, ktoré
sa snažíme nielen pohybovo vzdelať, ale
vštepiť im aj disciplínu, pokoru a odhodlanie dosiahnuť vytýčený cieľ.
Jednotlivé druhy tréningov:

Detská prípravka - S pohybom treba začať už od najmenších, čo si v Big Street
Project uvedomujeme, a preto sme vytvorili skupinu 5-8 ročných. Výučba prebieha
hravou formou.
Parkour začiatočníci - sústredíme sa najmä na to, aby sa naučili vedome a správne
ovládať svoje telo či už ako celok, alebo
jeho časti. Zvyšujeme fyzickú a mentálnu
kapacitu, ktorá zabezpečí plynulý a hlavne
bezpečný postup, aby vedeli svoje schopnosti odhadnúť a posunúť svoje limity ďalej, keď sú na to pripravení.
Parkour pokročilí - Ak atlét dobre ovláda
svoje telo a myseľ, je disciplinovaný a chce
svoje schopnosti posunúť ďalej, sú tu tréningy pokročilej skupiny. V tejto skupine
dostávajú atléti viac voľnosti, pretože už
vedia pracovať samostatnejšie a ich zameranie v rámci parkouru sa viac špecializuje
(napríklad niektorí cvičenci sa chcú viac
orientovať na veľké skoky po prekážkach,
kým niektorí sa viac venujú akrobacii).
Pohybovka - Nie je to tréning zameraný
len na parkour ako taký, ale na zdravé „cí-

tenie sa“ vo vlastnom tele. Vítaní sú aj úplní
začiatočníci, ktorí nevedia ako začať a potrebujú naštartovať. Snahou je aj odstrániť
problémy, ktoré spôsobuje moderný spôsob života najmä nedostatočným, neprimeraným pohybom a sedením.
Pohyb hrou - Podstata pramení v rozvoji
motoriky a základných pohybových zručností u detí vo veku 3-6 rokov. Preto sa
v tomto prípade trénuje priamo v seneckých materských školách. Cieľom projektu
Pohyb hrou je rozvoj nielen fyzických, ale
aj mentálnych schopností detí. Pomáha
budovať zdravé sebavedomie, podporuje
súťaživosť a prácu v skupine, čo prispieva
ku komplexnému formovaniu osobnosti.
Toto všetko hravou a atraktívnou formou.
Parkour pre školy – Dávame možnosť
deťom zo základných škôl nahliadnuť do
sveta parkouru na jednej alebo dvoch hodinách telocviku za týždeň vyučovaných
našimi trénermi (a jedným telovýchovným
učiteľom) priamo v priestoroch Streetparku. Hodiny sú štrukturované v súlade
s osnovami základných škôl, pričom precvičujeme najmä gymnastickú a atletickú
časť telesnej výchovy. Hodiny majú veľký
úspech a deti získavajú pozitívny vzťah
k fyzickej aktivite ako takej.
Za najväčší úspech vnímame možnosť
stovkám detí, mladistvých a aj dospelým
zlepšiť ich pohybovú úroveň a rozvíjať
ich potenciál, ktorý nie je len pohybový.
Parkour ako taký je minimálne z rovnakej
časti o mentálnej príprave ako o fyzickej,
preto významne posilňuje osobnosť a vyzdvihuje pozitívne charakterové vlastnosti.
Za nemenej veľký úspech vnímame aj
podporu, dôveru a pomoc všetkých ľudí,
ktorí nás na našej ceste stretli. Aj vďaka
Vám všetkým je Big Street Project tým čím
je. My všetci sme Big Street Project!
Kontakty:
WEB: www.bigstreetproject.sk
Facebook: /bigstreetproject
Instagram: bigstreetproject
Mail:
bigstreetproject@gmail.com
tomas@bigstreetproject.sk
Možnosť prihlásenia na čakaciu listinu:
formulárom na stránke, osobne priamo
v streetparku
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