Program Slnečného festivalu (už 7.-8. septembra) nájdete na 12. strane
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Kochali sme sa nádherou ľudového umenia
Siedmy ročník Medzinárodného
stretnutia ľudových remeselníkov
v Senci sa konal 11. a 12. augusta
2018. Dvojdňový festival remesiel
opäť priniesol jedinečný zážitok
z diel množstva ľudových remeselníkov zo Slovenska aj okolitých krajín. Práce zručných majstrov rezbárov, kováčov, košikárov, drotárov, hrnčiarov, včelárov
či čipkárov a mnoho ďalších sme

mohli nielen kúpiť, ale aj pozorovať ako ich jedinečné diela vznikajú. Ich šikovnosť zaujala nielen
deti, ale aj dospelých.
Podujatie otvoril primátor mesta
Senec Karol Kvál a v programe
vystúpila aj Ľudová hudba Borovienka. Toto podujatie už patrí
k letnej sezóne na Slnečných jazerách a radi ho navštevujú domáci i turisti.
MO

Pozvánka na zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Senci
12. septembra 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

Kočovní Íri skomplikovali život na jazerách
Neprisôsobiví Íri dovolenkovali
na Slnečných jazerách aj v minulosti. Neprišli vo veľkom počte
a uniformované zložky a Správa
cestovného ruchu Senec, s.r.o.
si s nimi vedeli poradiť. Pred letnou sezónou 2018 zabezpečila
SCR vlastnú SBS, dohodla sa
s Mestskou políciou aj s Okresným riaditeľstvom policajného
zboru v Senci na súčinnosti
v prípade, ak by títo občania Európskej únie opäť prišli. Počas

augusta však prišlo do Senca
asi 130 karavanov. Problémy
sa znásobili. S pribúdajúcimi
sťažnosťami, ale aj z iniciatívy
SCR, MsP a mesta, boli privolané uniformované posily.
Na jazerá prišli psovodi so psami a policajti na koňoch. MsP
pridala na Slnečné jazerá ďalšiu
hliadku a policajti pracovali nadčas. Do budúcnosti bude mesto
a správne orgány SCR hľadať
spôsob riešenia situácie. MO

Keď 21. augusta 1968 prišli aj do Senca tanky a autá, na plote gymnázia na nich takto reagovali Senčania. Replika transparentu visela
aj tento rok, pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk varšavskej zmluvy
na územie Československa.
-red-
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Mesto začína s čipovaním nádob na komunálny odpad
Od 6.8.2018 začalo čipovanie nádob na
komunálny odpad najskôr v satelitných častiach mesta a následne sa bude čipovať v
intraviláne. Obyvatelia mesta Senec dostanú do schránok oznam o termíne čipovania.
Je potrebné, aby bol v danom termíne doma
poplatník, ktorý je uvedený na rozhodnutí o
platbe za komunálny odpad.
Skontrolujte si, či máte poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady uhradený, lebo fyzicky sa budú čipovať len zberné nádoby poplatníkov bez nedoplatku.
Najčastejšie kladené otázky:
• Na čo slúži čipovanie nádob?
Umiestnenie elektronických čipov na zberné nádoby prednostne slúži:
a) k presnej evidencii zberných nádob
b) ku kontrole fakturácie voči zvozovej spoločnosti
c) na detekovanie „čiernych nádob“ pôvodcov odpadu, ktorí nie sú prihlásení v systéme zberu komunálnych odpadov, ale zberné nádoby si vykladajú na vývoz
d) na úhrady vyrubených rozhodnutí neplatičmi
• Prečo sa čipujú aj zberné nádoby na
biologicky rozložiteľný odpad (BRKO)?
Nakoľko je zakázané ukladať BRKO na
skládky odpadov, je povinný každý pôvodca BRKO tento odpad odovzdávať oddelene od zmesového komunálneho odpadu.
Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. pozná
len dve možnosti a to buď odovzdávanie
BRKO v zbernej nádobe alebo kompostovanie v kompostéri, prípadne v domácom
kompostovisku. Zberná nádoba na BRKO
bude ošetrená číslom elektronickým čipom
a evidovaná v systéme mesta. Pokiaľ sa pôvodca BRKO rozhodne pre domáce kompostovanie, je povinný podpísať s mestom
dohodu o domácom kompostovaní, aby mu
bolo pridelené číslo v evidenčnom systéme
mesta. Tým si pôvodca BRKO splní zákonnú povinnosť. Dohodu o kompostovaní môžete podpísať na podateľni mesta Senec,
alebo si ju stiahnuť z webovej stránky mesta
a zaslať ju podpísanú v dvoch rovnopisoch
na adresu mesta. Po podpísaní má mesto
právo kontroly dodržiavania dohody.
• Koľko zberných nádob si mám dať očipovať, ak ich teraz vlastním viac?
Očipovať by ste si mali dať toľko zberných
nádob, koľko viete, že reálne naplníte za
predpokladu, že dodržiavate zákaz ukladania BRKO do zberných nádob na zmesový
komunálny odpad a že domácnosť riadne
separuje papier, kovy, plasty, sklo a tetrapaky. Mesto stanovilo z dôvodu zamedzenia
špekulácií minimálny počet, objem a interval vývozu zberných nádob. Pod tento počet by ste nemali ísť, nakoľko prepočet vychádzal z minulých období a je postavený

na reálnej tvorbe komunálnych odpadov.
Je na Vašom rozhodnutí, koľko zberných
nádob si dáte očipovať nad stanovený limit.
• Čo znamená minimálny počet nádob
na zmesový komunálny odpad?
Hlavným zámerom pri prechode na množstvový systém je minimalizovať pokusy pôvodcov o „odpadovú turistiku“ a roznášanie
svojho odpadu po zberných nádobách
iných pôvodcov, prípadne tvorenie čiernych
skládok. Stanovenie minimálneho množstva zberných nádob bude podkladom pre
tvorbu VZN o nakladaní s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi pre rok
2019 a bude záväzné pre všetkých pôvodcov na území mesta.
• Budú sa meniť poplatky?
Pre rodinné domy (IBV) nastane v nasledujúcom období zmena spôsobu výpočtu
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a to z paušálneho poplatku (na
osobu) na množstvový poplatok (na zbernú
nádobu). Pôvodcovia tak majú prijať zodpovednosť za množstvo odpadov a zvýšiť úroveň separácie tak, aby čo najmenej odpadu
končilo na skládke.
• Kedy začne fungovať evidenčný systém očipovaných zberných nádob?
Čipovanie prebieha do konca októbra a
skúšobná verzia bude v mesiacoch november a december. Od 1.1.2019 ideme na
ostrú prevádzku.
• Od akého termínu mi nevyvezú neočipovanú zbernú nádobu?
Od 1.11.2018 - musíme vyskúšať všetky čipy
umiestnené na zberných nádobách v spolupráci so zvozovou spoločnosťou.
• Ako bude vývoz fungovať?
Nálepka na Vašej nádobe má v sebe RFID
čip, ktorý sa aktivuje len čítacím zariadením
na zvozovom vozidle. Závozníci a ani šofér
zvozovej spoločnosti nebudú reálne skenovať tento čip, bude to automaticky robiť
čítacie zariadenie inštalované na zvozovom
vozidle. Nápisy na nálepky nie sú dôležité a
môžu sa časom ošúchať, keďže dôležitý je
RFID čip umiestnený vo vnútri nálepky.
• Čo ak si nedám očipovať nádoby?
Zberné nádoby bez aktívneho čipu nebudú obslúžené a ak áno, nebudú zvozovej
spoločnosti uhradené. Následne budeme
pôvodcu v spolupráci s útvarom životného
prostredia kontaktovať, aby nám preukázal
ako a kam ukladá zmesové komunálne odpady a taktiež BRKO a budeme postupovať
v zmysle platnej legislatívy a s pokutami s
tým spojenými.
• Čo mám robiť, keď ste ma doma v čase
čipovania nezastihli?
Je nutné, aby ste nás kontaktovali pre dohodnutie individuálneho termínu čipovania
na odpady@senec.sk.

• Dokedy si musím dať očipovať nádoby?
Do konca októbra musia byť začipované
všetky zberné nádoby.
• Čo v prípade, keď sa mi zberná nádoba
poškodí?
V každom prípade poškodenia zbernej nádoby a pri jej výmene za novú nás bezodkladne kontaktujte na mailovej adrese: odpady@senec.sk, aby sme mohli pôvodný
čip deaktivovať a aktivovať Vám nový čip.
V prípade, že ju poškodila zvozová spoločnosť pri vývoze, je nutné nám mailom
bezodkladne zaslať reklamáciu spolu s priloženými fotografiami a menom a adresou
poplatníka. Zberná nádoba sa následne vymení za novú a aktivuje sa nový čip.
• Čo v prípade, keď mi zbernú nádobu
odcudzia?
V prípade odcudzenia vieme pri ďalšom
vývoze Vašu zbernú nádobu lokalizovať,
nakoľko je priradená na poplatníka a pokiaľ
by „nový majiteľ“ strhol čip a vyložil ju k vývozu, tak mu to nepomôže, lebo zberná nádoba bez čipu nemôže byť obslúžená.
• Akú životnosť má čip a čo sa stane,
keď ďalšie obdobie neuhradím poplatok
za zmesový komunálny odpad a drobný
stavebný odpad?
Elektronický čip má životnosť cca 10 rokov
a v prípade, že na ďalšie obdobie budeme u
Vás po lehote splatnosti evidovať nedoplatok, bude Vám čip na „diaľku“ deaktivovaný
s príkazom pre vývozcu, aby zbernú nádobu nevyvážal do odvolania.
• Som právnická osoba – musím byť zaevidovaný v systéme zberu komunálnych
odpadov?
Áno, každý pôvodca komunálnych odpadov
- v tomto prípade aj Vy a Vaši zamestnanci
tento odpad tvoríte - musí byť zaevidovaný
v systéme zberu a je povinný uhradiť poplatok za zmesové komunálne odpady mestu.
Každý podnikateľský subjekt je povinný sa
prihlásiť do systému zberu komunálnych
odpadov za svoje prevádzky. V prípade, že
zaňho prevzal zmluvne túto zodpovednosť
správca areálu, je povinný správca nahlásiť
zberné nádoby v minimálne stanovenom
objeme a počte. Zberné nádoby podnikateľských subjektov, ktoré nie sú nahlásené
v evidenčnom systéme mesta, nebudú po
30.10.2018 obslúžené a títo pôvodcovia
budú v spolupráci s útvarom životného prostredia vyzvaní na preukázanie ako a kam
ukladajú zmesový komunálny odpad.
• Pre koho sú tieto otázky?
Pre rodinné domy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Elektronické čipy
budú ale postupne umiestňované na všetky
zberné nádoby na území mesta, teda aj pri
bytových domoch, kvôli kontrole fakturácie.
Mesto Senec
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PHSR je v pripomienkovacom konaní
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta (ďalej len PHSR) je základným strednodobým (7 – 10 rokov) strategickým dokumentom miestnej samosprávy. Povinnosť miestnej samosprávy
vypracovať tento programový dokument
vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení
zákona č. 378/2016 Z. z.. Tento strategický
dokument je základným prvkom komplexného rozvoja územia miestnej samosprávy. Okrem zákonnej povinnosti dôležitosť
dokumentu vyplýva aj z dôvodu získavania
finančných prostriedkov z EÚ. Platný a zastupiteľstvom schválený dokument PHSR
je jednou z povinných príloh Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z Eurofondov.
V súčasnosti platný PHSR mesta Senec
bol vypracovaný na roky 2011 – 2018,
platnosť dokumentu končí tento rok. Na
základe citovaného zákona Mestu Senec
vyplýva povinnosť vypracovať nový dokument PHSR na ďalšie obdobie 2019 –
2028. Práce na tvorbe nového dokumentu
sa začali v januári 2018, v súčasnosti prebieha pripomienkovanie komisiami MsZ
a verejnosťou, posúdenie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Následne
bude dokument predložený mestskému
zastupiteľstvu na schválenie. Programo-

vý dokument PHSR vypracováva Inštitút
priestorového plánovania v spolupráci
s pracovníkmi mestského úradu.
V súčasnosti platná, ako aj prerokovávaná
verzia pripravovaného PHSR na roky 2019
– 2028 je k dispozícii na webovej stránke
Mesta Senec https://www.senec.sk/sk/
clanok/uzemny-plan, v časti strategické
dokumenty.
Alebo konkrétne:
Platná verzia PHSR na roky 2011 – 2018
je k dispozícii na webovej stránke Mesta
Senec https://www.senec.sk/userfiles/file/
dokumenty/phsr_2010-2018.pdf
Prerokovávaná verzia pripravovaného
PHSR na roky 2019 – 2028 je k dispozícii
na webovej stránke Mesta Senec
https://www.senec.sk/userfiles/file/dokumenty/PHSR%20Senec_komplet_v1_3.
pdf
https://www.senec.sk/userfiles/file/dokumenty/Priloha_6_Akcny_plan_PHSR.pdf
V prípade záujmu občanov o strategický
dokument v priebehu jeho pripomienkovania je možné získať konkrétne informácie
na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, počas stránkových
dní mestského úradu.
Nový dokument PHSR schválený mestským zastupiteľstvom bude rovnako
k dispozícii na webovej stránke mesta
www.senec.sk
Mesto Senec
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra

Už v novembri budeme voliť nového
primátora a poslancov do Mestského
zastupiteľstva v Senci. O voľbách Vás
budeme informovať aj na stránkach
Mestských novín Senčan.
Do 11. septembra musia všetci kandidáti na primátora a poslanca odovzdať
všetky materiály, ktoré sú zverejnené
na www.senec.sk. Mestský úrad bude
pre tieto účely k dispozícii počas
stránkových hodín a 10. septembra až
do 20:00 a 11. septembra do 24:00.
Kontakt: maczeakovaj@senec.sk.
Všetkým kandidátom dávame do pozornosti, že si v Mestských novinách
Senčan môžu kúpiť inzerciu ešte
v októbrovom čísle. V novembri vyjde samostatné volebné číslo, v ktorom
dostanú bezplatne určený rovnaký
priestor všetci kandidáti na primátora
i poslancov.
Mestský úrad v Senci

Európsky týždeň mobility 2018
Mesto Senec sa už druhýkrát zapája do Európskej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility
s názvom Európsky týždeň mobility 2018. Jej hlavným cieľom v roku
2018 je povzbudiť ľudí, aby si vyskúšali rôzne riešenia mobility dostupné vo svojich obciach a mestách
a spochybnili rozšírené presvedčenie,
že jedinou vhodnou možnosťou prepravy sú samostatné autá. Tohtoročná kampaň nás vyzýva k tomu, aby
sme preskúmali mnohé ďalšie možnosti na presun z bodu A do bodu
B a premýšľali o najvyhovujúcejšom spôsobe dopravy na daný presun. Prečo nevyskúšať dopraviť sa
do telocvične bicyklom, do kancelárie vlakom alebo do obchodu pešo?
Tým, že prijmeme myšlienku multimodality a zavedieme do našich presunov niektoré udržateľné spôsoby
dopravy, možno nielen pozitívne
ovplyvníme životné prostredie, znížime dopravné zápchy v meste, ale aj
zistíme, že sme zdravší a šťastnejší,
a zostanú nám aj peniaze na výdav-

ky. EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY
sa koná každý rok od 16. do 22.
septembra. Vyzývame obyvateľov
nášho mesta, aby sa v rámci svojich
možností pridali k zamestnancom
Mestského úradu a v tomto týždni
prispeli k čistote ovzdušia mesta
a okolia aj tým, že svoje motorové
vozidlá nechajú doma a na prepravu
do zamestnania a školy zvolia ekologickejší spôsob dopravy ako bicykel, mestskú autobusovú dopravu (MAD), vlak alebo pešiu chôdzu
a pod. Súčasne Vás pozývame
na akcie, ktoré bude Mesto Senec organizovať v rámci Európskeho týždňa mobility, presný čas
a miesto ich konania budú zverejnené na web stránke mesta www.
senec.sk a na plagátoch umiestnených v meste v najbližších dňoch.
Plánovaná je cykloprehliadka pamätihodností mesta s vedúcim nášho múzea Mgr. Gáborom Strešňákom, ale aj dopravná súťaž pre deti
našich materských škôl.
Angelika Matlohová

4

SENČAN september 2018

SPEKTRUM

Strecha Tureckého domu sa dočkala prepotrebnej rekonštrukcie

Mesto Senec získalo v júni tohto roka dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške
20 000,- EUR na podporu realizácie projektu s názvom : „Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Úrad slúžneho - Zámer obnovy
časti národnej kultúrnej pamiatky, č. ÚZPF
537/1, na Námestí 1. mája 53/4 v Senci“. Finančné prostriedky sú určené na obnovu

strechy Tureckého domu, celková výška
investície do 1. etapy stavebných prác činí
127 121,15 EUR. Realizácia projektu začala v polovici augusta a bude ukončená
do decembra tohto roka. Po ukončení prípravných prác sa v septembri začne s obnovou strechy, ktorá je v súčasnosti v zlom
technickom stave, na viacerých miestach
zateká, je narušená statická stabilita streš-

nej konštrukcie a nemenej významné sú aj
tepelné straty. Projekt obnovy odsúhlasil aj
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý
bude vykonávať štátny pamiatkový dohľad
počas stavebných prác. V tejto prvej etape
budú realizované búracie práce spojené
s odstránením starej strechy a krovu, odstránením omietok atiky z vnútornej časti,
výmena poškodenej plechovej krytiny, osadenie novej konštrukcie krovu aj strechy
vrátane novej strešnej krytiny, strešných
okien, klampiarskych prác, rekonštrukcia
historických strieľní v obvodovej stene, rekonštrukcia schodiska vedúceho do podkrovia, zateplenie strechy a obvodových
stien v podkroví. Tieto práce v ďalšej etape
umožnia budúce využitie podkrovia pre potreby nášho mestského múzea na nové výstavné priestory a umiestnenie depozitára.
Angelika Matlohová - projektová manažérka MsÚ Senec

Návšteva
v Mosonmagyaróvári

Skončila sa letná sezóna na Slnečných jazerách. Výsledky návštevnosti od Správy
cestovného ruchu Senec, s.r.o. prinesieme v nasledujúcom čísle Senčana. -red-

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

Na pozvanie Dr. Istvána Árvayho, primátora partnerského mesta Mosonmagyaróvár, sa 20. augusta 2018 zúčastnila
delegácia Mesta Senec slávnostného kladenia vencov v rámci Dní svätého Štefana
pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska.
Viceprimátor Dušan Badinský, prednostka
MsÚ Jarmila Répássyová, hlavný kontrolór
Ján Winkler a redaktor Mestských novín
Senčan Csaba Vysztavel sa stretli po slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva Mosonmagyaróváru s primátorom
Dr. Istvánom Árvaym a ďalšími členmi
vedenia mesta. Na stretnutí si delegácie
zhodnotili vzťahy našich miest a prebrali
-redaj možnosti ich ďalšieho rozvoja.

12. 9. 2018 o 19:00
Téma: Tranzity exoplanét
Prednáša: Mgr. Pavol Gajdoš
Doktorand na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Venuje sa skúmaniu exoplanét, analýze tranzitov s cieľom určiť presné parametre exoplanét
a skúmanie periodických zmien časov
tranzitov. Druhou oblasťou jeho výskumu je štúdium dlhodobej stability exoplanetárnych sústav.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

Leták o zmenách v cestovnom poriadku
liniek v Senci a okolí si môžete vyzdvihnúť
vo vestibule Mestského úradu v Senci.
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3. septembra sa otvoria brány seneckých škôl

Pohotovosť na poliklinike

V školskom roku 2018/2019 privítajú svojich žiakov tieto senecké školy:
• základné školy: ZŠ J. G. Tajovského,
ZŠ Mlynská, ZŠ A. M. Szencziho s VJM a
nová ZŠ Kysucká.
ZŠ Kysucká je zaradená do siete škôl
a školských zariadení od 1. septembra
2018 a jej prví žiaci sa budú vzdelávať v
štyroch triedach 1. ročníka a v jednej triede 2. ročníka. Zároveň jej priestory budú
využívať žiaci 1. ročníkov zo ZŠ J. G. Tajovského.
• materské školy: MŠ Fándlyho, MŠ A.

Od 1. 10. 2018 by mohla začať fungovať
pohotovosť na poliklinike v Senci. Mesto
po rokovaniach s prevádzkovateľom ambulantnej pohotovostnej služby prisľúbilo súčinnosť pri materiálno-technickom
zabezpečení. Počas septembra bude
robiť úpravy priestorov a zariadenia tak,
aby spĺňali požiadavky poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby. S blížiacim sa termínom spustenia pohotovosti
v Senci budeme informovať o stave prác
a personálneho obsadenia na stránke mesta aj v Mestských novinách Senčan. MO

M. Szencziho s VJM, MŠ Kollárova, MŠ
Košická, MŠ Kysucká a MŠ Slnečné jazerá
• Základná umelecká škola

Čo sa v školách robilo v lete?
• MŠ, Fándlyho 2 (slovenská): dokončenie studne na závlahu, maľovanie triedy, výdajne, šatne v pavilóne ,,A“ (trieda
na poschodí), nová dopadová plocha
s gumovým povrchom pod dvojhojdačku, a robila sa bežná letná údržba - upratovanie, dezinfekcia priestorov, pieskovísk, hračiek; kosenie a polievanie.
• MŠ s VJM, Fándlyho 20: montovanie
klimatizácie do výdajne jedál na poschodí (v nadstavbe), maľovanie chodby - šatne detí, plus šatne zamestnancov, výroba
a montáž skriní do šatne zamestnancov,
prebieha rekonštrukcia dvora MŠ: chodníky, tráva, ihrisko. V pláne je aj maľovanie riaditeľne a výmena interiových dverí
na prízemí.
• MŠ, Kollárova 23: kazetový strop
v triede č. 8 a 9, následné vymaľovanie
priestorov, výmena okna za dvere – únikový východ, zamurovanie otvoru medzi
triedami 4. a 5., vymaľovanie oboch tried,
sociálneho zariadenia a šatne na 1 podlaží. Vytvorenie nových priestorov pre
prevádzkových zamestnancov – sociálne
zariadenia, maľovanie, interiérové vybavenie priestorov, oprava herných prvkov

na školskom dvore, vyhotovila sa vstavaná skriňa 8 tr. – na odkladanie ležadiel
a lôžkovín pre deti.
• MŠ, Košická 40: bežná údržba (kosenie, upratovanie, dezinfekcia)
• MŠ, Kysucká 9: rekonštrukcia umyvárka, zvončeky a maľba, drobná oprava
nábytku - šatňové skrinky, úprava kancelárskeho nábytku, oprava žalúzií, maľba
jedálne
• MŠ, Slnečné jazerá 2764: bežná
údržba (kosenie, upratovanie), diagnostika zatekania strechy, čistenie trativodov
• ZŠ J. G. Tajovského: oprava kanalizácie, vybudovanie prístrešku pri školskej
jedálni, oprava kabinetu TEV a priestoru
špeciálneho pedagóga, oprava elektrickej rozvodne v hlavnej budove škole,
doplnenie šatňových skriniek v ŠKD, vymaľovanie tried, výmena tabúľ v triedach
• ZŠ, Mlynská 50: 2 triedy (1.ročník) –
sadrokartón steny, odpad, umývadlá, radiátory, maľovanie, sokel, podlahy; chodba – prízemie – brúsenie starej podlahy,
nivelizácia, guma, maľovanie stien, sokel,
náter kovových konštrukcií, oprava 3 tried
pre 2.stupeň – odpad, doplnenie umýva-

diel – nevyhovujúce podľa hygieny
- učebňa TECH – oprava podlahy
- jedáleň – oprava stien pri výdajni jedál
- hlavný vchod školy – oprava (sieťkovanie, omietka, obklad, nová omietka
- kuchynka – odpad, doplnenie nového
umývadla podľa hygieny
- maľovanie učební, sokel okolo tabúľ
• ZŠ s VJM A. M. Szencziho: pokračovalo sa v rekonštrukcii školského dvora:
urobila sa zámková dlažba na časti školského dvora, tým celý školský dvor bude
slúžiť od septembra len deťom. Máme
v pláne vybudovať nové parkoviská pre našich zamestnancov za budovou školy. 15.
augusta zahájili novú stavbu - zateplenie
„novej budovy“ (z roku 1976). Práce majú
byť dokončené do polovice decembra.
• Základná umelecká škola: úprava
miestnosti v novej prístavbe ZUŠ - odhlučnenie miestností, montáž zrkadiel,
zariadenie tried nábytkom a pomôckami
v triede č. 3. a č. 7. odvlhčenie miestnosti
novou podlahou, oprava stien a maľovanie, triede č. 5. oprava prasklín na stenách, maľovanie koncertnej sály.
Mesto Senec

Chválime, karháme
lefónu z kontajneru na papier na Košickej
ulici v Senci. Veľmi pekne mu ďakujem!
Helena Hrušovská
• Možností separovania pribúda, ale
stále sa nájdu takí, ktorí vytvárajú čierne skládky. A pritom by stačilo len zájsť
na zberný dvor!

• Chválime snahu obyvateľov, ktorí
z vlastnej iniciatívy upravili povrch a dosadili zeleň.
• Neznámy pán mi 11. júla 2018 pomohol pri hľadaní a vyťahovaní mobilného te-

• Veriaci prichádzajúci 19. augusta
2018 na nedeľnú rannú omšu s pohoršením konštatovali, že vandali opäť rozbili
hrubé sklo informačnej vitríny stojacej už
28 rokov pri kostole svätého Mikuláša.
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Mesto Senec vyhlásilo súťaž návrhov na rozšírenie mestského úradu

Predmetom súťaže návrhov je rozšírenie Mestského úradu v Senci,
ktoré pozostáva z prístavby, ktorá má doplniť
nedostatočný administratívny priestor existujúcej
budovy, a jej prípadnej
rekonštrukcie, ktorá bude
zahŕňať najmä dispozičné
preusporiadanie jednotlivých priestorov.
Návrh by mal poskytnúť
energeticky úsporný objekt, ktorý nebude Mesto
Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí
reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu Mestského úradu.
Dôležitou úlohou návrhu
je vytvorenie klientskeho
centra ako kontaktného

pracoviska pre občanov
s väzbami na existujúci
objekt ako aj navrhovanú
prístavbu.
Rozhodujúce bude dispozičné riešenie, ktoré
má napomáhať prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi jednotlivými
útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.
Súťažné
podmienky
vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je
možné získať na webovej adrese súťaže návrhov www.2021.sk/senec
a v profile verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa na elektronickom
úložisku vestníka Úradu
pre verejné obstarávanie
www.uvo.gov.sk.
MsÚ

Stavebné práce na Triblavine spomalili vodičov
Na diaľnici D1 v úseku Bratislava
- Senec bola obmedzená premávka od 11. do 24. augusta 2018,
pretože Národná diaľničná spoločnosť opäť odštartovala práce
na križovatke Triblavina. Stavba
mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec pripojí na diaľnicu
okolité obce a okružnými križovatkami stavby sa výrazným spôsobom odľahčí doprava na frekventovaných cestách. Stavba križovatky Triblavina je umiestnená
na 18. kilometri diaľnice D1
Bratislava – Trnava s ohľadom
na budúce rozšírenie diaľnice D1.
V smere do Trnavy napája križovatka priľahlé obce v smere Bernolákovo - Veľký Biel - Senec a na
druhej strane Čierna voda – Slovenský Grob - Pezinok. Namiesto
pôvodne plánovaného rozšírenia na šesť pruhov so súbežnými pripájacími komunikáciami
bude mať diaľnica osem pruhov
po Blatné a šesť po Trnavu bez
tzv. kolektorov, pričom Triblavina
sa podľa NDS bude stavať tak,
aby sa v budúcnosti na ňu mohli
napojiť kolektory, ktoré by v prípade potreby viedli popri diaľnici.

Od augusta do novembra 2018
budú prebiehať stavebné práce
na rozšírení južnej strany telesa diaľnice v celej dĺžke stavby
a na budovaní dočasného násypu v mieste navrhovaného
diaľničného mosta. NDS žiada
vodičov o zvýšenú opatrnosť pri
realizácii dočasného dopravného značenia. Doprava v smere
von z Bratislavy bude v prvom
štvrťroku 2019 presmerovaná
na dočasne rozšírený úsek D1
v režime tri plus tri jazdné pruhy.
Následne po vybudovaní polovice podjazdu sa v rovnakom režime presmeruje doprava v smere
do Bratislavy a vybuduje sa druhá polovica podjazdu. Križovatka
Triblavina bude napojená na D1
v úseku Bratislava - Senec samostatnými križovatkovými vetvami
a na navrhovanú cestu druhej triedy v mieste „turbo-okružných“ križovatiek.
Zdroj: NDS

Letná filmová sezóna na seneckom amfiteátri sa opäť vydarila
Tohtoročná letná filmová sezóna na seneckom amfiteátri, kde sme sa presunuli
z vnútorného kina na celé tri mesiace,
bola úspešná. Sme veľmi spokojní s dosiahnutými výsledkami. Návštevnosť letného kina bola viac ako 13 000 divákov.
Výborne začal fungovať on-line systém
nákupu lístkov na filmové predstavenia,
ktorý využíva čoraz viac návštevníkov.
Počas letnej filmovej sezóny sme nezaznamenali žiaden vážny problém. Naši
návštevníci sa u nás mohli cítiť skutočne
príjemne a bezpečne. Tu by som chcela
vyzdvihnúť kultivované a zodpovedné
správanie filmových divákov na amfiteátri.
Začiatok letnej filmovej sezóny (jún) sa
vzhľadom na nestálosť počasia nevyvíjal veľmi priaznivo. Následne nám ale júl
a august všetko vynahradil a prekonal
všetky očakávania.
Z hľadiska filmovej ponuky si naši diváci mali z čoho vyberať. Predstavili sme
9 filmových trhákov, z ktorých by som vyzdvihla Jurský svet, Mission Impossible-Fallout, Avengers: Nekonečná vojna
a ďalšie.

Ďakujeme aj našim detským divákom,
ktorí už tradične veľkou mierou prispievajú k výborným výsledkom kina. Animované rozprávky Hotel Transylvánia 3
(návštevnosť 3 250) a Rodinka úžasných
2, si u nás pozrelo viac ako 1 600 divákov.
Deti sme za to odmenili omaľovávankami
a dospelých vo forme tzv. detského vstupného, ktoré sa nám podarilo vyjednať s filmovou distribučnou spoločnosťou.
Výborné výsledky sme zaznamenali aj
s americkým filmovým muzikálom Mamma mia 2, na ktorom zazneli nesmrteľné
hity švédskej skupiny ABBA. Film okrem
skvelej hudby približuje aj výnimočnú atmosféru na gréckych ostrovoch. Možnosť
sledovania uvedeného filmu pod holým

nebom priniesla do amfiteátra jedinečné
čaro a nezabudnuteľnú atmosféru. Diváci nás za to dokonca odmenili potleskom
na konci filmu.
Naši návštevníci majú v obľube aj slovenskú filmovú tvorbu, čomu sme prispôsobili filmovú ponuku. V lete sme úspešne
zreprízovali film Backstage a zaradili premiéru filmu Dôverný nepriateľ. V obidvoch
prípadoch bola vysoká návštevnosť.
Od septembra sa opäť vraciame do kina
Mier v centre mesta. Budeme premietať
tradične každý deň, okrem stredy, o 18:00
piatky aj o 20:00 a v nedeľu aj o 16:00
(v rámci tzv. detských filmových nedieľ).
Program kina je možné si prezrieť na
našej webstránke kinosenec.sk kde sú
k dispozícii všetky potrebné informácie
o konkrétnom filme vrátane filmových
upútaviek.
Verím, že v ďalších mesiacoch roka budeme v našom kine pokračovať v pozitívnom
trende a aj v roku 2018 sa budeme môcť
pýšiť titulom „najlepšie jednosálové kino
na Slovensku“.
Vedúca kina Alžbeta Ležáková

SENČAN september 2018

PONUKA
Pondelok makovo - lekvárové
Utorok
tvarohové
Streda
makovo - jablkové
Štvrtok
orechové
Piatok
makovo - lekvárové
Otvorené od 9:00 - 18:00 hod.
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ROZVOZ
PIRÔŽKOV

Inzercia

DO PRÁCE AJ DOMOV

Uzávierka Mestských novín Senčan: 20. 9. 2018

Pri odbere min. 10 ks v rámci mesta
Senec (aj Diaľničná cesta)

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.

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

Inzercia

Riadková inzercia
• VN - JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký jazyk pre dospelých organizuje Mgr. Viola
Nováková na ZŠ Tajovského Senec 2 hodiny týždenne celý
školský rok 2018-2019
Zápis: 13. 9. 2018 od 16:00 do 18:00
18. 9. 2018 od 16:00 do 18:00
na ZŠ Tajovského Senec
T. č.: 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

HODINÁRSTVO

KRÁTKA 4, SENEC

• Prijmeme šikovnú a spoľahlivú upratovačku do nášho tímu
v Penzióne pri Senci. Pracuje sa krátky a dlhý týždeň. Mzda:
500 Eur. T. č.: 0905 910 734
• Pilates v Senci - pokračujeme!
Cvičenie na vyváženie svalovej dysbalancie, rozhýbanie pohybového aparátu. V Pastoračnom dome na Farskom námestí,
Vždy v pondelok 1.hodina o 18:15
2.hodina o 19:30
Začíname 17.9.2018, info: 0903 135 613
• Tanečná škola F DANCE CENTER pod vedením tanečníka
a choreografa Ferdinanda Kováča znovu otvára kurzy moderných tancov hip hop pre všetkých záujemcov, od začiatočníkov,
až po pokročilých vo veku od 4 rokov. Naučiť alebo zdokonaliť
sa môžete v tanečných štýloch lockin, breakdance, new style
i old school. Prihlásiť a informovať sa je možné na telefónnom
čísle 0903225334 u pána Kováča od 3.9. alebo priamo v Senci
na ul. Sokolskej č. 10 v Dance Aréne (bývalý plecháč). Na všetkých záujemcov a nových tanečníkov sa už tešíme.

HODINKY A ŠPERKY
VÝMENA BATÉRIÍ
OPRAVY
Inzercia

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

Mária HUDÁKOVÁ

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

STAROSTLIVÉ mesto
Vybudujeme relaxačno-športový areál s viacúčelovou športovou halou
Oživíme námestie a pešiu zónu pravidelnými kultúrnymi akciami
Prepojíme satelity s centrom mesta cyklochodníkmi
Zvýšime objem zelene - opatrenia pre predchádzanie klimatickým zmenám
Vytvoríme optimálne a motivačné podmienky pre účinné triedenie odpadu
Zvýšime čistotu v meste, urobíme maximum pre zdravé životné prostredie
Postavíme parkoviská pri staniciach ako súčasť integrovanej dopravy

ATRAKTÍVNE mesto
Dobudujeme dostatočnú kapacitu miest v školských zariadeniach
Navýšime kapacity strediska soc. služieb a zariadenia opatrovateľskej služby
Vybudujeme modernú polikliniku na úrovni okresného mesta
Budeme bojovať proti hazardu a drogovým závislostiam
Vybudujeme zariadenie pre seniorov
KARTA
Zvýšime bezpečnosť v meste
SE
pre kaž NČANA
dého, k
to má t
lisko v
rvalé by
mesto
S
dzdarma ENCI, ktorá
vstup n
umožní
a
a mnoh
Postaráme sa o dodržiavanie pravidiel a zákonov pre všetkých
o ďalšíc Slnečné jazer
á
h výhod
Zapojíme občanov do spolurozhodovania o dianí v meste
.
Podporíme občianske projekty ﬁnanciami z rozpočtu mesta
Zosúladíme a optimalizujeme graﬁkon MHD s ostatnou dopravou
Urýchlime prijatie územného plánu s udržateľnými hodnotami majetku občanov
Zefektívnime komunikáciu s obyvateľmi pri haváriách, odstávkach, dôležitých udalostiach

ZODPOVEDNÉ

Odberateľ : Ing. Mária Hudáková, A.Dubčeka 1, Senec; Dodávateľ : Mestský úrad Senec, Mierové nám. 8, Senec

Vaša kandidátka na primátorku mesta SENEC

Inzercia
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Koncert na Cyrila a Metoda
5. júla sme oslávili sviatok sv. Cyrila a Metoda koncertom v evanjelickom kostole na Lichnerovej ulici v Senci. Ako
hosť vystúpil spevácky
zbor Prameň z Voderád
s dirigentom Mgr. Art.
Michalom
Matejčíkom
a domáci spevácky zbor
pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Senci,
ktorý vedie Mgr. Marta
Benešová. Zazneli piesne
na počesť našich vierozvestov a spolupatrónov
Európy, hymnické národné piesne. Z textov zaznel
úryvok z encykliky Jána

Pavla II. Apoštoli Slovanov a z diela Štefana Vragaša Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom,

národnom a kultúrnom
živote Slovákov v podaní
Heleny Čajkovej.
MO MS v Senci

Mesto Senec už má Žihadielko

Sobota 14. júla patrila veľkolepému otvoreniu detského
ihriska Lidl Žihadielko. Michal
Beňo, vedúci oddelenia podpory predaja Lidl, odovzdal
symbolický kľúč od ihriska

primátorovi mesta Senec Karolovi Kválovi. Ihrisko, za ktoré
zabojovali Senčania a sympatizanti z okolitých obcí odovzdaním 138 113 hlasov, uzrelo svetlo sveta na sídlisku medzi Šafárikovou a Jesenského
ulicou v Senci. Pásku prestrihli
deti, ktoré boli odmenené maľovankovou knihou Senca od
autoriek Zuzany Oros a Angélou Garai, v ktorej je už zakreslené ihrisko Lidl Žihadielko. Bohatý program slávnostného otvorenia prebiehal od
10:00 do 18:00. Na deti aj na
ich rodičov čakalo veľa zážitkov s včielkou Majou, ich obľúbenými veselými Trpaslíkmi
z RTVS, mnoho hier a občerstvenie.
VCs

Letné požiare v Senci

• Požiar pri železničnej trati
O požiari podal správu priamy svedok, ktorý 13.8.2018,
okolo 14:00 sa išiel okúpať
na Slnečné jazerá. Pri železničnej trati, na úrovni Gulášky
(Hlbokého jazera) spozoroval
dym a potom aj plamene šľahajúce do výšky 1 – 1,5 m.
Zavolal požiarnikov, ktorí prišli
z Mostu pri Bratislave a z Bratislavy, pretože seneckí hasiči
vtedy už zasahovali popri trati
na úrovni Kysuckej ulice, kde
horel záhradný domček. Ha-

siči zistili, že ide o požiar viac
ako 15 ohnísk pri trati medzi
obcami Ivanka pri Dunaji
a Nový svet. Pri požiari nebol
nikto zranený. Príčiny vzniku
požiarov vyšetruje zisťovateľ
požiarov v súčinnosti s políciou.
GA a -mh• Požiar búd oproti Lidlu
Po rokoch, čo búdy oproti
Lidlu len chátrajú a slúžia ako
„nocľaháreň“ bezdomovcov,
počas tohto leta vyhoreli.
Mesto na tomto pozemku
počas rokov upratalo veľa
neporiadku, teraz tam máme
zhorenisko.
-red-
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Mestské kultúrne stredisko Senec KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko KULTÚRNE PODUJATIA
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KINO - HITY

CESTA ZA LÁSKOU
6.9. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
8.9. sobota o 18:00 5,00 Eur

MAMMA MIA !
Here We Go Again

11.9. utorok o 18:00 5,00 Eur

PO ČOM MUŽI TÚŽIA
22.9. sobota o 18:00 5,00 Eur
23.9. nedeľa o 18:00 5,00 Eur

PIVNICA

27.9. štvrtok o 18:00 5,00 Eur
28.9. piatok o 20:00 5,00 Eur

KINOSÁLA
PRIPRAVUJEME:
24.10. streda o 18:00 10,00 Eur
GALAVEČER
- hudobná skupina AKCENT LIVE

Krst nového CD.
- hudobná skupina PROFIL
- Lenka a Eva BACMAŇÁKOVÉ
- hudobná skupina ORIONS
- hudobná skupina TREND
- M. Perný a M. Dragúň DUO LAPAJI
- Spevácky súbor seniorov ČATAJAN
- hudobná skupina AT BAND
- CUSHCAGUA

ZBOŽŇUJEM SA VYDÁVAŤ
2.9. nedeľa o 19:00 5,00 Eur
Hudobná veselohra. Ochotnícke divadlo
HAHOTA - Sládkovičovo
Predpredaj vstupeniek u členov výboru
CSEMADOK
IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI
9.2. 19 órakor 5,00 Eur
Zenés vígjáték a diószegi HAHOTA
Színház előadásában. Jegyelővétel
a CSEMADOK vezetőségi tagjainál

PRIPRAVUJEME:
TdPASLÍK
DIVADLO
NA
HOJDAČKE
7.10. nedeľa
o 15:30
3.00 Eur

PRIPRAVUJEME:
všetko o jablkách a dobrotách z nich
JABLKOVÉ HODOVANIE
6.10. sobota od 10:00 vstup voľný

PRIPRAVUJEME:
SENECKÝ FESTIVAL
DYCHOVEJ HUDBY
20.10. sobota od 15:00 vstup voľný
- DH HRADÍŠŤANKA
- BŘETISLAV OSÍČKA
- DH SENČANKA
- DH DUNAJSKÁ KAPELA
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HAVEDNÍK
7.9. piatok o 10:00
Vstup voľný
Vernisáž ilustrácií
a tvorby Daniely
Olejníkovej.
Najvýraznejšej
osobnosti
súčasnej
slovenskej
ilustrácie.
Výstava trvá
7.9. – 19.10.2018

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

PAMÄTNÁ VÝSTAVA ÉVY JANIKOVSZKY
7.9. piatok o 10:00 Vstup voľný
Vernisáž výstavy venovanej obľúbenej
maďarskej autorke mnohých humorných
kníh pre deti aj dospelých.
Výstava trvá 7.9. – 27.9.2018

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
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KNIŽNICA

LABYRINT
SLNEČNÝ
FESTIVAL
7.9. piatok
8.9. sobota
Senec žije
divadlom!
Opäť!

MsKS

PRIPRAVUJEME:
MOZART MEETS ANGERER
17.10. streda o 19:00
Concilium musicum Wien.
Koncert vážnej hudby
PRIPRAVUJEME:
HANIČKA BEZ RÚK
20.10. sobota o 16:00

LABYRINT

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018 V SENCI
„VENOVANÉ J.N. HUMMELOVI“
Séria podujatí nesúca sa v znamení hesla „Zdieľané dedičstvo“
a Európskeho roka kultúrneho dedičstva pripomínajúc nám
významných dejateľov lokálnych dejín európskeho významu.
13.9. štvrtok
MAĽOVANÉ PRI HUDBE J.N. HUMMELA
9:00 - Výtvarný workshop pod vedením akad. mal. Jitky Bezúrovej
18:00 – Vernisáž a výstava výsledkov workshopu a vybraných diel
akad. maliarky Jitky Bezúrovej
Galéria LABYRINT MSKS, Nám. 1. mája 2, Senec
ZŠ Alberta Molnára Szenciho, Námestie Alberta Molnára 2, Senec
23.9. nedeľa
16:00 - MOZART/LICHTENTHAL/KRIGOVSKÝ „REQUIEM PRE SLÁČIKOVÉ
KVINTETO“
Koncert vážnej hudby a súčasne krst nového CD Collegia Wartberg
Kostol sv. Mikuláša, Bratislavská ulica
18:00 – S FARBAMI A ZVUKMI J.N. HUMMELA POD KLENBAMI
Potulky po seneckých pivniciach. V tých barokových pod budovou ZŠ Alberta
Molnára Szenciho nás očaria maľby vytvorené pri hudbe J.N.Hummela aj výstava
venovaná životu a tvorbe tohto významného umelca a v tej vínnej – Jungpereg
1632 - naše putovanie s Hummelom symbolicky ukončíme.
ZŠ Alberta Molnára Szenciho, Námestie Alberta Molnára 2, Senec
Vínna pivnica Jungpereg 1632
19:00 – MLADŠIA FRAKNOVSKÁ LÍNIA ESTERHÁZYOVCOV
Prezentácia najnovšej knižnej publikácie z dielne Mestského múzea v Senci.
Rozprávať, diskutovať i otázky bude klásť Mgr. Gábor Strešňák a jeho hostia.
Vínna pivnica Jungpereg 1632
Bližšie info na www.msks-senec.sk

JOHNY PEŤKO
19.9. streda o 17:00
Beseda o knihe Démon chlast
PASOVANIE PRVÁKOV
26.9. streda o 10:00
Pasovanie prváčikov
za čitateľov knižnice
PRIPRAVUJEME:
ANTONIE KRZEMIEŇOVÁ
25.10. štvrtok o 18:00
Vplyv myslenia na zdravie
PRIPRAVUJEME: HLAVATÁ DANA
beseda so spisovateľkou pre deti
a mládež
PRIPRAVUJEME: ORBÁN JÁNOS
beseda o knihe Nanó mesél
- Mezőköbölkúti mesék nagyoknak

MESTSKÉ MÚZEUM
TURECKÝ DOM
KAPLNKA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE,
SENEC
9.9. nedeľa o 18:00
Prednáška Mgr. Gábora Strešňáka
k dejinám 300 ročnej kaplnky
(program v maďarskom jazyku).
KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA,
TRNAVA
13.9. štvrtok o 17:00
Uvedenie novej publikácie
Mladšia fraknovská línia
Esterházyovcov, vzniknutej pod
taktovkou Mestského múzea v Senci.
Mestské múzeum v Senci oznamuje svojim
návštevníkom,
že od 20. augusta 2018 bude z dôvodu
rekonštrukcie budovy Tureckého domu,
pozastavená výstavná činnosť
a múzeum bude pre verejnosť zatvorené.
Predpokladaný termín ukončenia prác je
koniec r. 2018.
O aktivitách múzea počas tohto obdobia
(prednášková činnosť a pod.) budeme
verejnosť priebežne informovať. V prípade
potreby môžete pracovníkov múzea
kontaktovať na našich mailových adresách
a mobilnom tel. čísle.
Ďakujeme za porozumenie.

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
14.30 – 19.30 hod
Maximálna dĺžka rezervácie vstupeniek
je 7 dní. Zmena programu vyhradená !
Tel.- kancelária: 02/45923403,
pokladňa: po. – pia. 14:30 – 19:30,
so. – ned. 17:00 – 18:00, 0911344772

www.msks-senec.sk
www.kinosenec.sk
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Stvorenie sveta – letný tábor Jedliny 2018
Stvorenie sveta, strom poznania, život
v Edene, akí boli prví ľudia a mnoho iných
zvedavých otázok bolo zodpovedaných
don Jožkom Lančaričom, SDB na tohoročných dvoch turnusoch letného tábora
zboru Radosť v Jedlinách.
Svojou návštevou nás opäť potešili primátor Karol Kvál a viceprimátor Dušan
Badinský.
Mestu Senec ďakujeme za finančnú podporu pre animátorov, ktorí deťom naplno
nezištne venovali svoj čas.
Postreh jednej účastníčky z 2. turnusu
V dňoch 7.7. až 14.7. sa konal tábor s Radosťou, ktorý sa odohrával v Jedlinách
pri Nitre. Ako každý rok bol plný zábavy,
hier a hlavne prekrásnych úsmevov na
všetkých tvárach. Každý z nás spoznal
nových priateľov, alebo si aspoň zlepšil
vzťahy so svojimi kamarátmi. Aj napriek
dažďu, ktorý zmaril rôzne skvelé hry
a atrakcie, nikomu nebolo vďaka úžasnej
partii ľudí vedenej Ferkom Podolským
smutno. Tábor bol taktiež sprevádzaný
Božou láskou, ktorá do nás vstupovala
hlavne každodennými omšami a eucha-

ristiou. A keď už nás Pán Boh obdaril
teplým počasím, mohli sme sa ísť kúpať. Každý jeden rok sa koná tento tábor

plný radosti, spevu, lásky a priateľstiev,
ktoré nikdy nemajú konca.
Jana Somolányiová, 12 r.

Letný vínny festival s návštevou z Moldavska

Letná environmentálna škola

Občianske združenie MŠK
Senec, v spolupráci s mestom
Senec a SCR Senec usporiadalo na prelome júla a augusta už 4. ročník Letného vínneho festivalu v Senci na južnej
strane Slnečných jazier.
V piatok 27. júla o 18:00 sa
konalo slávnostné otvorenie
festivalu. Primátor Mesta Senec Karol Kvál srdečne privítal všetkých hostí, medzi nimi
aj delegácie z partnerských
miest Kőszeg, Parndorf a Ialoveni. Delegáciu z Kőszegu
zdobila úradujúca vínna kráľovná za rok 2017-2018. Prvýkrát bolo na vínnom festivale
zastúpené aj moldavské partnerské mesto Ialoveni. Pred-

seda okresu Ialoveni Lilian
Carmanu sa okrem vínneho
festivalu zúčastnil aj programu, ktorú pripravilo mesto
Senec v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou
Senec - Pezinok.
Stánky „Vínneho mestečka“
boli otvorené deväť dní, denne od 16:00 do 23:00. Návštevníci sa mohli tešiť z kvalitných vín zo Slovenska, Moravy, Maďarska či Talianska. Ku
konzumácii vína jednoznačne
patrí veselá hudba, čo ponúkla každý deň iná kapela,
aj dobré jedlo v podobe pečeného mäsa, rôznych druhov
syra a zeleninových šalátov.
VCs

Témou tohtoročnej Letnej environmentálnej školy v ZŠ J. G.
Tajovského bola „Mestská zeleň“. Opäť sa nám podarilo pre
deti pripraviť bohatý program.
Ukázať im, že vyučovanie nemusí prebiehať len tradičnou
formou v školských laviciach.
V prvý deň sme navštívili zámocké parky v rakúskom
Marcheggu a Schloss Hofe.
Deti videli, že už v minulosti
ľudia, hlavne šľachta, prostredie, v ktorom žili, pretvárali
a zušľachťovali. Pri ďalšom výjazde sme sa vybrali do bratislavského Sadu Janka Kráľa.
Tu sme si vypočuli prednášku
RNDr. Ivana Ružeka, PhD.
z Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Dozvedeli sme sa,
ako sa menil pohľad verejnosti
na mestskú zeleň v priebehu

storočí. V neposlednom rade
tiež to, aké nezastupiteľné
funkcie má zeleň v životnom
prostredí človeka. Prednáška bola doplnená názornými
ukážkami drevín v parku. Naša
cesta v tento deň pokračovala
do Botanickej záhrady v Bratislave. Veľmi zaujímavá a inšpiratívna bola tiež prednáška
pani Petry Slezákovej na tému
„Ako žiť bez odpadu“. Nielen
teoreticky, ale hlavne prakticky
deťom vysvetlila, ako funguje
domácnosť, ktorá dennodenne
neprodukuje zbytočný odpad.
Počas trvania LEŠ deti pracovali na úlohe vytvoriť KÓDEX
ENVIROSENČANA. Na záver
by sme chceli poďakovať mestu Senec za podporu pri organizovaní tejto vydarenej akcie.
Predmetová komisia BIO
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Színjátszó tábor hatodszor
Sokféle játék, helyzetgyakorlat és persze foci volt az idei
színjátszó tábor programja. A
Csemadok Városi Szervezete
Kincskereső Ifjúsági-és Gyermekklubja immár 2013 óta a
nyári szünidő első hetében
szervezi meg a színjátszó tábort a Szenczi Molnár Albert
Alapiskolában. A CSAVAR
Színház népszerű színészházaspárja Gál Tamás és Kiss
Szilvia vezetik a foglalkozásokat, akik kifogyhatatlanok
ötletekben, energiában és
türelemben. Negyvenhárom
5 és 14 éves kor közötti gyermek foglalkoztatása és szórakoztatása nem könnyű feladat,

ezért ebben az évben is besegítettek az iskola napközis pedagógusai, Molnár Enikő és
Vincze Csilla. Nekik is köszönhető, hogy nem volt üresjárat
és unatkozó gyerek a táborban reggel nyolctól délután
háromig. Az iskola konyhája
biztosította a napi háromszori
étkezést. Az állami ünnep, július 5., kirándulással telt, a Dióspatony melletti Malkia Parkba látogattunk el, ahol nagyon
szép környezetben tartalmas
idegenvezetés mellett ismerkedtünk az ott menedéket és
méltó életkörülményeket találó
vad – és víziállatokkal.
A hatodik színjátszó tábor na-

gyon jól sikerült, bár sokan voltunk, mivel az elmaradt angol
nyelvi táborba jelentkezettek is
csatlakoztak hozzánk, sőt Budapestről és járásunk kisisko-

láiból is voltak kisdiákok. S ami
igazán jó, a tábor utolsó napján már a hetedik színjátszó
tábort tervezték a résztvevők.
Polák Margit

preto hercom opäť pomohli
pedagogičky školského klubu
Enikő Molnár a Csilla Vincze.
Aj vďaka nim nebolo od ôsmej
rána do tretej poobede hluché
miesto v programe a nenašlo
sa ani jedno znudené dieťa. 5.
júla, cez štátny sviatok, sme si
dali voľno od divadla a spravili
si výlet do Malkia Parku v Orechovej Potôni, kde si v krásnom prostredí našli útočisko
viaceré druhy zvierat, ktoré

boli týrané alebo nechcené.
Šiesty divadelný tábor sa veľmi dobre vydaril napriek tomu,
že nás bolo veľa, pretože sa
k nám pridali aj deti zrušeného
anglického jazykového tábora. Navyše sme mali účastníka z Budapešti aj z niektorých
obcí okresu Senec. Najlepším
indikátorom spokojnosti bolo,
že deti v posledný deň už plánovali účasť v siedmom divadelnom tábore. Margit Polák

Sikeresek voltak a Csemadok nyári táborai
dultak a nyitrai várba, Léván
megtekintették a felújított Zsinagógát és a Kálváriát, jártak
a vezekényi csata színhelyén,
Nyitracsehiben megcsodálták
a jurtát és a rackajuhokat, valamint ellátogattak a malonyai
arborétumba. A tábor területén
játszóvár és rengeteg érdekes
foglalkozás várt a résztvevőkre.
A második turnus résztvevői
2018. augusztus 11-től 18-ig
Élesmartonban töltöttek el egy
élményekben gazdag hetet. Ki-

rándultunk a revistei várromhoz
és a ZOO - parkba. Megnéztük
Selmecbánya nevezetességeit
a felújított Kálváriát és a Bányászati Múzeumot. Elmentünk a
Szent Benedek Apátsághoz,
túráztunk a tábor környéki hegyekben, sportoltunk, vetélkedtünk, élveztük a medencét és
a focipályát is maradéktalanul
kihasználtuk. Mindkét táborban
nagyon sokat énekeltünk, sok
új dalt tanultunk meg és sok
hasznos tudást is átadtunk játékos formában a gyerekeknek.
Fekete Márta

„racka“ a kochali sa v kráse
Arboréta Mlyňany. Na ranči sme mali nafukovací hrad,
ale aj nespočetné množstvo
inej zábavy.
Druhý turnus strávil týždeň
plný zážitkov od 11. do 18. augusta 2018 v Ostrom Grúni.
Navštívili sme Hrad Revište
a ZOO – park. V Banskej Štiavnici sme si pozreli zrekonštruovanú Kalváriu a Banské múze-

um. Videli sme Benediktínske
opátstvo v Hronskom Beňadiku, chodili sme na túry do hôr
v okolí tábora, športovali sme,
hrali kvízy, vychutnávali kúpanie sa v bazéne a aj futbalové
ihrisko bolo neustále vyťažené.
V oboch táboroch sme veľa
spievali, učili sa nové pesničky a hravou formou sme odovzdali deťom veľa užitočných
vedomostí.
Márta Fekete

Divadelný tábor po šiestykrát
Od roku 2013 každý rok
v prvý týždeň letných prázdnin usporiada Mládežnícky
a detský klub Kincskereső,
pôsobiaci pri Mestskej organizácii Csemadoku, divadelný
tábor v ZŠ A. M. Szencziho.
Na programe boli rozmanité
hry, situačné cvičenia a neodmysliteľný futbal. O stravu sa
postarala školská kuchyňa,

ktorá poskytla divadelníkom
tri jedlá počas dňa. Tábor, ako
vždy, viedli hlavní protagonisti
divadla CSAVAR Színház, populárna herecká aj manželská
dvojica Tamás Gál a Szilvia
Kiss, ktorí majú nevyčerpateľnú zásobu nápadov, energie
a trpezlivosti. Zamestnať aj
zabaviť 43 detí vo veku 5 až
14 rokov nie je ľahká úloha,

A Csemadok Szenci Területi Választmánya két egyhetes nyári
művelődési tábort szervezett
júliusban és augusztusban 6 –
15 éves korú gyerekek számára, amelyek a Bethlen Gábor
Alap támogatásával valósultak
meg. A gyerekek biztonságáról, egészségéről és jókedvéről
négy felnőtt gondoskodott.
Az első turnus résztvevői Alsóbodokon Paulisz Boldizsár
rancsán táboroztak 2018. július
14-től 21-ig. A táborozók kirán-

Letné tábory Csemadoku zožali úspech
Senecký oblastný výbor Csemadoku zorganizoval dva letné kultúrno-osvetové tábory
pre deti vo veku 6 – 15 rokov, ktoré sa uskutočnili v júli
a v auguste s podporou nadácie Bethlen Gábor Alap.
O bezpečnosť, zdravie a dobrú
náladu detí sa postarali štyria
dospelí. Účastníci prvého tur-

nusu od 14. do 21. júla 2018 sa
utáborili v Dolných Obdokovciach na ranči Boldizsára Paulisza, odkiaľ vyrážali na výlety.
Absolvovali výlet na Nitriansky
hrad, v Leviciach si pozreli vynovenú Synagógu a Kalváriu,
pobudli na dejisku bitky pri Vozokanoch, v Čechynciach obdivovali jurtu a ovce z plemena
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Bejártuk Kárpátalja nevezetességeit
Az MKP Szenci Szervezete
idei négynapos kirándulásának úticélja Kárpátalja volt. Július 5-én kora reggel indultunk
el Szencről és délután a helyi
idegenvezető már Beregszász
és környéke nevezetességeivel ismertetett meg bennünket. A kirándulás 44 résztvevője Beregdéda községben
szállt meg magyar családoknál. A vendéglátók minden
nap finom bőséges vacsorával
és reggelivel szolgáltak, valamint sok értékes információval
is az ottani magyarság életéről. Másnap reggel Szolyván,
a malenykij robot kárpátaljai
magyar áldozatainak emlékére állított emlékparkot tekintettük meg, ahol koszorút
is elhelyeztünk, majd tovább
utaztunk a Vereckei-hágóra,
a millecentenáriumra állított,

újjáépült emlékűmhöz, ahol
a gyönyörű völgy minden fáradalmat elfeledtetett. Ebéd
után az onnan 13 km-re található hatalmas katonai bunkert
kerestük föl, amelyet a szovjet csapatok feltartóztatására
1941-ben kezdtek el építeni az
Árpád-vonal részeként. Szombat reggel a Munkácsi várat
„vettük be”, délután pedig az
Ungvári várat „foglaltuk el”. A
vár alatt elterülő parkban bejártuk a több mint 20 házból
álló skanzent, majd Ungváron
megnéztük a görög katolikus
székesegyházat és az Ung
partján sétáltunk Európa leghosszabb hársfasora mellett.
A szálláshelyen a vacsora
után színvonalas kultúrműsorral kedveskedtek nekünk
a helyiek, amit csoportunk
pár férfi tagja magyarnóta

összeállítással viszonzott. Vasárnap reggel búcsút vettünk
a vendéglátóinktól és útban
hazafelé megálltunk Magyarország egyik legnagyobb és
leglátogatottabb kegyhelyén,
Máriapócson, ahol II. János
Pál pápa is járt 1991-ben. A
liturgiát bemutató Orosz Ist-

ván Imre parókus a szentmise
keretében külön köszöntette
csoportunkat. Hazaérve elmondhattuk, hogy nagyon
sajnálhatják azok, akik nem
jöttek el erre a nagyon sok újat
és szépet nyújtó kirándulásra.
Duray Rezső
Fotó: Árva Péter

Pochodili sme pamätihodnosti Zakarpatska
Miestna organizácia SMK
v Senci zorganizovala štvordňový výlet do Zakarpatska.
5. júla sme skoro ráno vyrazili
zo Senca a poobede nám už
miestny sprievodca ukazoval pamätihodnosti Berehova
a okolia. Večer sme sa ubytovali u maďarských rodín
v obci Dijda. Každý deň nás
hostili s výdatnými a chutnými
raňajkami a večerou a poskytli aj cenné informácie o živote
maďarskej komunity v Zakarpatsku. Na druhý deň sme
navštívili v Svalovej pamätný

park a položili veniec k pamätníku obetiam, ktoré boli odvlečené na „málenkyj robot“,
na nútené práce do Sovietskeho zväzu po II. svetovej vojne.
Potom sme zamierili na Verecký priesmyk k pamätníku príchodu Maďarov do Karpatskej
kotliny. Po vzhliadnutí krásnej
scenérie, ktorá sa pred nami
z vrchu otvorila, sme zabudli
na všetky útrapy cesty nahor.
Po obede sme sa presunuli
k neďalekému rozsiahlemu
vojenskému bunkru, ktorého
stavba sa začala v roku 1941

Nový školský rok s novým menom školy
Stredná
odborná
škola
v rámci Spojenej školy s VJM
dostane v novom školskom
roku nové pomenovanie,
ktoré lepšie vystihne profil školy: Stredná odborná
škola ekonomická a pedagogická s VJM – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola. Veľmi nás teší,
že v novom školskom roku
k nám pribudne 60 prvákov:
29 žiakov denného štúdia
a 19 žiakov večerného štúdia
učiteľstva pre materské školy
a vychovávateľstvo, 12 žia-

kov odboru logistika. Počas
uplynulých päť rokov sme
zdvojnásobili počet našich
žiakov, ktorý v tomto roku
prekročil 150. Na žiakov čakajú vynovené triedy, nové
stoly a stoličky. Pokračuje aj
rekonštrukcia našej odbornej
knižnice. Pripravujeme kompletnú výmenu výpočtovej
techniky a technického vybavenia cvičnej firmy. K začatiu
tejto rekonštrukcie chýba už
len súhlas zriaďovateľa.
Piroska Tirinda

ako súčasť Árpád-línie, ktorá
mala zastaviť postupujúce Sovietske vojská. V sobotu ráno
sme „dobyli“ hrad v Mukačeve a poobede sme „obsadili“
užhorodskú pevnosť. V podhradí sme sa prešli v skanzene
a potom nás čakala návšteva
gréckokatolíckeho
chrámu
a prechádzka najdlhšou lipovou alejou Európy na brehu
rieky Uh v Užhorode. Naši
hostitelia pre nás po večeri pripravili milý kultúrny program.
Na oplátku im zanôtili chlapi
z našej skupiny. V nedeľu ráno

sme sa rozlúčili s hostiteľmi
a po ceste domov sme
sa zastavili v Máriapócsi
na najnavštevovanejšom pútnickom mieste v Maďarsku,
ktoré v roku 1991 navštívil aj
Ján Pavol II. V rámci svätej
omše kňaz Imre István Orosz
zvlášť pozdravil našu skupinu. Po návrate domov sme
sa zhodli na tom, že môžu
ľutovať všetci, ktorí nešli
s nami na tento výlet, pretože
sme sa vrátili bohatší o veľa
nových a krásnych zážitkov.
Rezső Duray, Foto: Péter Árva

Új névvel kezdjük a tanévet
A szenci Közös Igazgatású Iskola szakközépiskolája az új
tanévben új nevet kap: Stredná odborná škola ekonomická
a pedagogická s VJM – Közgazdasági és Pedagógiai
Szakközépiskola. A szakközépiskola megnevezése így
egyszerűbb és kifejezőbb
lesz. Az új iskolaévet nagy
örömünkre 60 új diákkal kezdjük: 29 diák az óvodapedagógia és nevelői szak nappali
tagozatán, 19 esti tagozaton
és 12 diák logisztika szakon
folytatja nálunk tanulmányait.

Diákjaink száma az elmúlt öt
évben megduplázódott, idén
túllépte a 150-et.
Új diákjainkat felújított osztályok, új asztalok és székek
várják. Folyamatban van a
tankönyvraktárunk rekonstrukciója is. Az elkövetkező
tanév tervei között szerepel
a gyakorlóüzem számítógép
állományának teljes felújítása, valamint a technikai rendszer modernizálása. Ennek
magvalósításához már csak a
fenntartó beleegyezésére van
szükség.
Tirinda Piroska
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Marcel Konečný, Oliver Čerešnéš, Viktória Janková, Nikolaj Žiak, Júlia Víteková,
Lukas Halaj, Hana Očadlíková, Adam
Lukáčik, Adel Peričková, Melek Huseini,
Dominik Falusi, Milan Troška, Andrej
Farský, Jakub Nagy, Filip Pomichal,
Roman Vernarský, Eliška Gubová, Adam
Gál, Lukas Hýll, Abigail Pospěchová,
Andreas Mlynarčík, Lukáš Ťapuška, Zita
Viestová, Teo Sipos, Kristína Bakaľárová, Adela Agnerová, Tamara Vargová,
Phillip Kenneth Lawson, Elizabeth Kelecsényi, Richard Šipoš, Adam Roško,
Rebeka Koprivová, Kemal Armani
Abusomwan, Zoja Zverbíková, Šimon
Kamenský, Ondrej Šenkeri, Tibor Vidra,
Sára Kalmarová, Alex Bordács, Dorota
Maderičová, Alexandra Miková, Dávid
Molnár, Oliver Róka, Karolína Uvírová,
Alexandra Šefcová, Júlia Paule, Samuel
Teo Šalkovič, Tobias Kuhejda, Richard
Krásny, Hana Kosztolányi, Tamara Olgyayová, Tobias Olgyay, Ela Matláková,
Dorota Kleberczová, Bianka Kuľhová.
Zosobášili sa
Štefan Nagy – Eva Šipošová
Miloslav Klembara – Hana Dobešová
Špuláková
Ladislav Mészáros – Eugénia Vidrová
Juraj Jedlička - Miriam Sudar
Marek Kubica – Miroslava Krakovská
Jiří Hradecký – Mgr. Ivana Jurkovičová
Tomáš Šteffen . Renáta Nogová
Martin Plencner – Silvia Palčeková
Tomáš Vincze – Nikoleta Voldánová
Boris Sokol – Alžbeta Müllerová
Marek Varga – Gabriela Kladivíková
Juraj Kamien – Bc.Linda Fülöpová
Silvester Mácsai – Veronika Mizeráková
Pater Fary – Tatiana Vavrovičová
Michal Spuchľák – Martina Gašparíková
Gabriel Dimitrov – Silvia Tomášeková
Tomáš Mihalík – Katarína Orthová
Gabriel Valkay – Lenka Čertíková
Jaroslav Čechovič – Emília Vavríková
Štefan Várady – Daniela Šedibová
Miroslav Okkel – Mária Duľová
Milan Strezenický – Adriana Markovicsová
Ladislav Havalda – Dagmar Chrenková
Erik Horváth – Lenka Česneková
Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov
Viera Augustovičová (65), Mária Szabová (65), Mária Kúdelová (75),
Tibor Szorger (75), Valéria Vajkó (75),
Mária Múcsková (80)

Jednota dôchodcov
Štefan Šalkovič (90), Miloš Hrdlička
(75), Mária Kúdelová (75), Vojtech Lacko
(75), Anna Borkovičová (65), Ing. Blanka
Pipová (65), Mária Szabová (65)
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 215
Robert Laky (55), Vojtech Petrovič (55)
Opustili nás
Marian Bašnár 1969, Viliam Roško 1955,
Jana Mrázová 1963, Jolana Hokšová
1934, Imrich Filipovič 1939, Ing. Adnan
Al Ansari 1943, Katarína Czereová 1953,
Mária Rajcsányiová 1936, Ing. Ivan Fila
1941, Juraj Vrbiar 1934, Ján Mónosi
1940, Ing. Ladislav Heriban 1936, Emil
Kašička 1941, Ing. Alexander Mókoš
1942, Terezia Peričková 1946.
Dňa 10. augusta uplynulo
8 rokov, čo nás navždy
opustila drahá manželka,
mamička, babička, sestra a švagriná Magdaléna Bittnerová. S láskou
a vďakou na ňu spomína
rodina, priatelia a známi.
Odpočívaj v pokoji.
S hlbokým zármutkom
v srdci vám chceme oznámiť, že dňa 11.07.2018 vo
veku 64.r. nás navždy
opustila naša drahá a milujúca mama, manželka,
sestra a kamarátka Katarína Czereová. Navždy
ostaneš v našich srdciach. Tvoja milujúca rodina.
Dňa 21.8.2017 sme si
pripomenuli 1. výročie,
čo nás opustil náš drahý
manžel, otec, dedko Jozef Ivaniš st.. S láskou
naňho spomíname: manželka, deti a vnúčatá.
More lásky si so sebou
vzala, hory bolesti zanechala, prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva
v nás. Dňa 28.8.2018 sme
si pripomenuli štyri roky
čo nás navždy opustila naša milovaná
Helenka Kissová, rod. Zavagyelová.
S láskou spomínajú manžel František,
dcéra s rodinou, sestra s rodinou a vnučky s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.

Dňa 29. júla sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, babka a prababka Alžbeta
Kocková a dňa 25. septembra si tiež
pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy
opustil milovaný otec, dedko a pradedko
Michal Kocka. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dňa 18.10.2018 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec,
nagyapi Július Królik. S láskou spomínajú manželka Edita, dcéry Judita
a Edita s rodinami. Zároveň spomíname
aj na Jána Królika, ktorý nás opustil
3.12.2008. Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. Ďakujeme
Dňa 8.7.2018 nás vo veku
71 rokov navždy opustila
naša milovaná manželka,
mama a babka Terézia
Peričková rod. Rončeková. Všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa s ňou
dňa 11.7.2018 prišli poslednýkrát rozlúčiť
ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dňa 6.júla 2018 nás náhle opustil Ing. Dušan
Šebeň, starosta obce
Nový Svet vo veku 65
rokov. Predtým pracoval
ako výrobný námestník
na Štátnom majetku
v Senci i ako SHR. Jeho
odchodom stráca naša spoločnosť jedinečne dobrého človeka ,dobrého starostu a poľnohospodára. Mal rád ľudí i oni
jeho.
Smútočného obradu dňa 10.6.2018
v dome smútku v Novom Svete sa okrem
milovanej manželky, detí Zuzky a Andrejka a príbuzných zúčastnilo neuveriteľne
veľa ľudí, primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a ďalšie významné osobnosti.
Pohrebnú rozlúčku vykonal farár ECAV
na Slovensku v Senci Tibor Jančík.
Za ZMOS sa s ním rozlúčil poslanec NR
SR Ing. Ľubomír Petrák PhD., starosta
obce Hurbanova Ves.
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Evanjelický kňaz, filozof a teológ, prof. ThDr. Dušan Ondrejovič:
Prajem si, aby som vždy cítil, že tu v Senci žijeme ako jedna veľká rodina
Keď po jedenástich rokoch opustil senecký evanjelický a.v. cirkevný zbor jeho prvý duchovný pastier ThDr. Július Jankó, uvoľnené
miesto získal 28-ročný Dušan Ondrejovič. Pôsobil v Senci 45 rokov až do roku 2003. Z mladého kňaza sa postupne vypracoval
na významného vzdelanca a osobnosť nielen Evanjelickej cirkvi a.v., ale aj Slovenska. Je známy svojou špecializáciou na dielo
Paula Tillicha a jeho metódy korelácie filozofických a teologických otázok a odpovedí. Zaoberal sa dejinami svetových náboženstiev, ale aj slovenskými osobnosťami ako Ján Kollár, Karol Kuzmány alebo Michal Miloslav Hodža. Zastupoval Evanjelickú cirkev
a.v. na stretnutiach v Helsinkách, Nairobi, Dar es Salaame, Budapešti a Curitibe. Je autorom monografií, skrípt a mnohých článkov.
Tento rok oslávil 88. narodeniny. Jeho manželka Milada Ondrejovičová učila na Gymnáziu v Senci slovenský jazyk a ruštinu.
Odkiaľ pochádzate?
Narodil som sa v Turíčkach,
kde moja rodina žila niekoľko
stáročí. Mojich predkov uviedol do šľachtického stavu v novohradskej župe kráľ Leopold
I. Šľachtický titul spolu s erbom
bol vyhlásený v roku 1692.
Na erbe sú tri strieborné ľalie
a vták pelikán, ktorý kŕmi svoje
mláďatá vlastnou krvou.
Ako ste sa rozhodli pre Senec?
Po štúdiu vo Viedni som
chcel byť pri Bratislave, pretože som chcel pôsobiť aj
v teologickej fakulte. Najbližšie
uvoľnené miesto bolo v Senci.
Mal som výbornú kázeň a bol
som mladý, získal som väčšinu
hlasov a bol som inštalovaný
v cirkevnom zbore. Urobil som
si doktorát, neskôr docentúru
a profesúru. Stal som sa profesorom a vedúcim katedry
religionistiky a dejín náboženstiev, ale prednášal som
aj psychológiu náboženstva.
Psychológia náboženstva je
ako lekárska veda, mnohým
pomôže, nie všetkých vylieči.
(úsmev)
Cestovali ste veľa po svete...
Pôsobil som na Svetovom luteránskom zväze. Mal som
za úlohu študovať materiály
pre valné zhromaždenia. Boli
sme traja delegáti a cirkev nás
vysielala do sveta.
V Dar es Salaame sme mali
valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu. Na rozdiel od ostatných som si musel
niesť aj svoj luterák (náš talár),
pretože ma tak ocenili, že jediný za Európu som prisluhoval
Večeru Pánovu po slovensky
pred 5000 ľuďmi. Ja som hovoril „Vezmite a jedzte, toto je
pravé telo...“ Luteránsky zväz
mal v tom čase okolo 90 pobočiek v rôznych krajinách a takúto česť mal len jeden človek
za každý svetadiel. Prijal nás

tiež prezident Tanzánie Nyerere, ktorý bol dobrý katolík, ale
jeho dcéry chodili na výborné
evanjelické lýceum. Hovoril
som s ním aj svahilsky, čo som
sa naučil v Ženeve.
A čo Vaša rodina?
S manželkou Miladkou sme
sa vzali v roku 1963 po mojom
pobyte v Helsinkách a máme
tri deti. Sven je lekár vo Francúzsku už 18 rokov, Torsten
študoval na Vysokej škole múzických umení, teraz má vlastnú firmu, a Inge išla v mojich
šľapajach, študovala na teologickej fakulte, urobila si doktorát aj PhD. V Bruseli vykonávala ekumenické služby a teraz je
späť na Slovensku.
Prečo dostali deti severské
mená?
Mal som priateľa Svena vo
Švédsku, ktorému som sľúbil,
že keď sa mi narodí syn, dám
mu meno Sven. Potom sa narodili dvojičky a tým som chcel
dať tiež ladiace mená.
Aký máte vzťah k Sencu?
Veľa ľudí som v Senci krstil,
konfirmoval, sobášil aj pochovával. Senec mám rád,
s manželkou sme si povedali,
že tu zostaneme aj na dôchodok. Miladka učila v Senci na
gymnáziu, ale potom ako farárova žena nemohla učiť v Senci, musela chodiť do učilišťa
do Bratislavy. Aj naše deti

preto museli chodiť do školy
do Pezinka. Bolo to náročné,
pretože sme bývali oproti gymnáziu a deti aj manželka cestovali inam. Senec však bol mojou oázou a domovom pre našu
rodinu. Keďže som ako farár
nemohol dostať byt ani pozemok, urobila to pre nás detská
lekárka Eva Podivínska, ktorá
potom získaný pozemok prepísala na nás. Vyrovnali sme sa
slovami „Pán Boh zaplať“. So
stavbou domu nám pomáhali
cirkevníci, ktorí boli úžasní.
Ako vznikol cirkevný zbor
v Senci?
Zozbierali sa peniaze na 10
cirkevných zborov, ale po príchode komunizmu sa mohli
postaviť len dva – v Senci
a v Nesvadoch. Viac komunisti
nedovolili. Začal sa stavať kostol v Senci. Architektom bol
Beluš, oltárny obraz máme od
Sychru, organ urobil Rieger.
Zároveň sa staval aj senecký
okresný úrad, ale tam ľudia
nechodili pomáhať. Kostol ľudia chodili stavať a išlo to rýchlo, ale museli si urobiť nútenú
pauzu, aby bol skôr postavený
okresný úrad. Súčasťou zboru
boli aj presídlenci z Nadlaku
v Rumunsku, z Tótkomlósu,
Prietrže, Kšinnej, Pliešoviec-Lešte a z Pitvaroša. Niektorí

sa roztratili po dedinách a postavili si malé kostolíky ako napríklad v Sládkovičove. Pán farár Jankó položil základy nášho cirkevného zboru. Keď som
ja nastúpil, zbor už fungoval.
Ešte asi 10 rokov sme museli
splácať dlžobu, ale vzťahy boli
veľmi dobré.
Cirkevný zbor mal fílie – Hurbanova Ves, Reca, Nový Svet
a Veľký Biel. Bohoslužby boli
v Senci o 9:30 a poobede aj
vo fíliách. Reformovaní tiež využívali náš kostol popoludní.
Aké sú vaše spomienky
na vpád vojsk do Československa v roku 1968, ktorého 50.
výročie sme si pripomenuli?
Z veže kostola som odfotil
Lichnerovu ulicu plnú tankov
a áut. Túto fotografiu však neviem nájsť. Jano Guryča, brat
známeho darcu krvi, bol huncút a napísal na gymnázium
nápis v ruštine „U nás ani
na záchod“. Po roku 68 som
sa osobne spoznal aj s Dubčekom, ktorý mal chatu na Slnečných jazerách. Pred jeho chatu
krátko po vpáde vojsk ľudia
nosili kvety a zapaľovali sviečky. Bolo to dojímavé. Neskôr
za Dubčekom chodili aj v Senci eštébáci ako tieň. Dokonca
aj v autobuse sedeli dvaja pred
ním a dvaja za ním.
MO
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Zdeněk Macháček by sa v auguste dožil 90 narodenín
Hudobný skladateľ, pedagóg a šéfdirigent
orchestra Novej scény Zdeněk Macháček
by sa 15.8. 2018 dožil 90.narodenín. Moja
generácia poznala pána dirigenta z inscenácií operiet Dusíka, Offenbacha, Lehára
nielen na javisku Divadla Nová Scéna, ale
aj na javiskách menších miest, kam zavítali
so svojimi operetnými predstaveniami. Bol
veľkou osobnosťou slovenského hudobného života.
V roku 2002 sa presťahoval do Senca, kde žije jeho syn Zdenek - tiež hudobník kontrabasista - s rodinou. Nezostal v Senci
nečinný. Prišiel ponúknuť svoje schopnosti a sily do ZUŠ. Literárno-dramatický odbor vtedy pripravoval inscenáciu divadelnej hry Hašašár, pre ktorú napísal piesne hudobný skladateľ
Belo Felix. Pustili sme sa do práce a pán dirigent s malými dramatikmi pripravil piesne a sám sprevádzal na klavíri spev detí
pri vystúpeniach pre základné školy, škôlky, na koncertoch ZUŠ
i súťažných vystúpeniach.

Od roku 2O10 sa stal dirigentom Ženského speváckeho zboru
pri MO Matice slovenskej v Senci. Viedol ho až do roku 2017.
Dirigoval zbor na prehliadkach speváckych zborov v Suchej
nad Parnou, v Devínskej Novej Vsi, na cyrilometodských oslavách na Devíne, v Ivánke pri mohyle M.R.Štefánika, pripravoval
program na koncerty MS pri príležitosti sviatkov Troch kráľov
a sviatku sv. Cyrila a Metoda, vystupoval so speváckym zborom na stretnutiach Jednoty dôchodcov a iných spoločenských
organizácií. 6. januára mal dirigovať matičný spevácky zbor
na trojkráľovom koncerte v Senci, no v ten deň, žiaľ, skončil svoju pozemskú púť.
Veľmi krátky čas pred jeho odchodom slávila Nová scéna
70 rokov trvania a pán dirigent Macháček dirigoval slávnostný
koncert na jej scéne. Určite prežíval veľkú radosť i zadosťučinenie pri stretnutí s bývalými spolupracovníkmi členmi orchestra
i spevákmi.
Chcem sa poďakovať za jeho veľké a láskavé srdce, za vedenie speváckeho zboru pri MO Matice slovenskej i za spoluprácu
s literárno-dramatickým odborom ZUŠ v Senci.
H. Čajková

Zomrel Ivan Fiala – legenda slovenského a svetového horolezectva
13. júla 2018 zomrela významná osobnosť horolezectva - Ivan Fiala. Už 25 rokov býval v Senci. Vo februárovom vydaní
Mestských novín Senčan v roku 2017 sme
s ním robili rozhovor, ktorý sme na jeho
počesť opäť uverejnili na stránke mesta.
Z rozhovoru vyberáme:
Prečo človek lezie?
Veľmi ťažko povedať! Poznám veľa definícií, ale každý horolezec má svoj podvedomý osobný dôvod, ktorý často ani
nevie presne pomenovať. Môj pohľad je
taký, že horolezectvo nie je šport. Horolezectvo je svetonázor! Je to osobná
stratégia človeka napojená na odvekú
túžbu ľudstva, dosiahnuť nedosiahnuté,
dobyť nedobyté, boriť sa prekážkami. Horolezectvo sa mi stalo akýmsi základom
pre chápanie zmyslu života v kladení si
stále vyšších cieľov. Chlapec z Bratislavy chcel prvý dosiahnuť osemtisícovku

K storočnici seneckého
futbalu
Mestské múzeum v Senci sa pri príležitosti blížiacej sa storočnice seneckého
futbalu obracia na obyvateľov mesta
s prosbou o zapožičanie dokumentácie
a sprievodných dokumentov pre pripravovanú výstavu.
V prípade záujmu
prosím kontaktujte
pracovníkov múzea:
tel.: 02/20205501;
mob.: 0911/169754;
e-mail:
muzeum@senec.sk

z krajín východného bloku. Kládol som
si megacieľe, stále väčšie a väčšie... až
som skončil. Skončil som pretože pri prekonávaní prekážok ľudia prichádzajú aj
o život. V mojej blízkosti zahynuli fantastickí ľudia, ale nebyť takýchto ľudí,
ľudstvo neprepláva oceán, nedobylo by
póly, neobjavilo by nič.
Kam chodíte teraz do prírody?
Na Silvestra som sa vyviezol na Pezinskú
Babu. Vybral som sa lesným chodníkom,
sám, nikde ani nohy. Prišiel som na takú
hranu, odkiaľ sa mi otvorila panoráma
na údolie a kontúry Malých Karpát. Slnko svietilo a viete čo som urobil, rozprestrel som náruč a nahlas som recitoval
Hviezdoslavov Pozdrav: Pozdravujem
vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem
vás! Takéto chvíle sú balzamom na moju
dušu. Môj vzťah s prírodou nikdy neskončí.
MO

Denný basketbalový tábor – Gabko v troch turnusoch
Počas letných prázdnin si nielen basketbalisti, ale všetky športu chtivé deti užívali
aktivity v dennom basketbalovom tábore
– Gabko a to až v troch týždenných turnusoch. Program tábora bol pripravený tak,
aby sa deti zábavnou formou učili rôznym
druhom športu, deti prekonávali svoje
vlastné osobné rekordy v stanovených
disciplínach, súťažili medzi sebou tímy v
štafetách, súťažiach, výtvarných i návrhárskych zručnostiach. Veď navrhnúť vlastné
tričko a zrealizovať svoj návrh dá zabrať.
Získavanie indícii, plnenie úloh a nakoniec
nájdenie pokladu bola najväčšia zábava.
Spokojnosť detí, ich radosť z tábora bola

pre nás najväčšia odmena. Všetky zaujímavosti z tábora nájdete na
www.facebook.com/gabbo.gabko/.
GR
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VIII. ročník Seneckého behu okolo
Slnečných jazier – 29. september 2018
Senecký beh okolo Slnečných
jazier sa stáva tradíciou. V poslednú septembrovú sobotu –
29.9.2018 bude odštartovaný
už VIII. ročník tohto podujatia.
Okrem behov je pripravený
bohatý športový a kultúrny
program. Behy sú pripravené
pre všetky vekové kategórie,
vrátane detí – Detský beh 300
m pre deti do 7 rokov, beh
juniorov má 1100 m a je určený pre 8-14 ročných chlapcov
a dievčatá. Hlavná kategória –

Seneckého behu bude odštartovaná presne o 12:00 a má 6
km. Bežci si môžu zabehnúť
aj dvojnásobnú trať a pre nebežcov je pripravený Walking.
Všetky informácie, vrátane online registrácie nájdete na našej
FB stránke: www.facebook.
com/SeneckyBehOkoloSlnecnychJazier/ a priebežne Vás
budeme informovať na www.
senec.sk. Tešíme sa na Vás.
Bežím, bežíš, beží, bežíme.
Športová komisia

Od Tatier k Dunaju
Známkou skutočného poznávania je vždy prirodzená pokora.
Človek zmĺkne v úžase pred
skutočnosťou, cíti sa ako nepatrná súčasť dokonalého rádu...“
Albert Einstein
Takýto pocit sme prežívali počas víkendu 18.-19. augusta,
keď sa konal tradičný bežecký
štafetový sviatok „Od Tatier k
Dunaju“. S pokorou a zodpovedne sme prijímali výzvu
každého úseku. Tím bežcov
Goméz a Gazely zo Senca
(Andrea Šlosárová, Andrea
Kubíčková, Michaela Jánošíková, Milan Remenár, Heliodor

Macko, Jaroslav Jeleník, Peter
Sabo, Sylvia Urbancová) ale aj
z iných kútov Slovenska, v ktorom vládla neskutočná podpora, no nechýbala pomoc na trati
medzi družstvami. Vychutnali
sme sme si krásy slovenskej
prírody, bežecké zážitky v horách vo dne aj v noci, zatínali
zuby v horúčavach na nížine,
ale predovšetkým sme sa tešili
z behu. Bolo úžasné zažiť dva
dni plné radosti, smiechu, ale
i príjemnej únavy po dobehu.
Unavení, šťastní, plní zážitkov
už teraz vieme, že v roku 2019
opäť spoločne pobežíme.

Úspechy klubu Taekwon-Do
Klub Taekwon-Do P.T.F. Senec sa pod vedením Tibora Labudu, IV. Dan degree black
belt ešte pred letnou prestávkou zúčastnil 16.6. súťaže Slovak Open 2018, ktorá
sa konala v športovej hale v obci Viničné.
Za senecký klub štartovalo 22 súťažiacich
od 6 do 38 rokov, ktorí získali veľmi pekné
výsledky či už individuálne, alebo ako členovia dospeláckych, juniorských či detských
tímov. Senecký klub má opäť majstrov,
či vicemajstrov Slovenska. Úspešné boli aj
najmenšie detičky, ktoré získali okrem skúseností aj medailu. Navyše po dvoch rokov
má Taekwondo klub v Senci opäť taekwondistku, ktorá uspela v individuálnych disciplínach svojej kategórie, ale vyhrala aj celkové
hodnotenie najlepšej juniorky Slovak Open
2018. Je ňou Lucia Sečanská. Nižšie uvádzame umiestnenia súťažiacich.
Disciplína tul(formy)
Kategória žiačky-8.kup
Katarína Obuchová - 1. miesto
Kat. žiaci - 3-1.kup: Adam Medveď- 3. miesto
Kat. junior/senior, juniorky/seniorky-8-7 kup.
Lucia Sečanská - 1. miesto
David Řídky - 2. miesto
Kat. junior/senior, juniorky/seniorky- 6-5 kup.
Peter Hollý - 2. miesto
Kat. junior/senior, juniorky/seniorky- 1-4 Dan.

Jaroslav Šalát - 2. miesto
Erik Zelman - 3. miesto
Kategória žiaci/žiačky team formy
Klub Senec - 3. miesto
Kat. junior/juniorky, senior/seniorky team formy
Klub Senec - 3. miesto
Disciplína Sparing(voľný súboj)
Kategória žiačky do 130cm - 8-5 kup
Natália Kalinová - 2. miesto
Kategória žiačky do 150cm - 8-7 kup
Katarína Obuchová - 3. miesto
Kategória žiaci do 120cm - 8 kup
Tobias Medveď - 1. miesto
Kategória žiaci do 140cm- 4-1. kup
Michal Kalina - 3. miesto

Kat. juniorky do 55kg a nad 55kg- 8-5 kup.
Lucia Sečanská - 2. miesto
Kategória seniori do 70kg - 8.kup - 1. Dan
Richard Škabla - 1. miesto
Kat. seniori do 76kg a do 82kg - 8-2 kup.
Róbert Knotek - 2. m., Ján Mackovič - 3. m.
Kategória seniori nad 82kg - 8-3 kup.
Jakub Pavelka - 1. miesto
Kategória žiaci team sparing- 11-13 rokov
Klub Senec - 3. miesto
Kategória seniori/juniori team sparing
Klub Senec - 2. miesto
Najlepšia juniorka súťaže Slovak Open
2018 - Lucia Sečanská, klub Taekwon-Do
Senec
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Maťo Homola
12. v pretekoch WTCR
na SLOVAKIA RINGU

August plný úspechov pre DHZ Senec
Seneckí dobrovoľní hasiči sa v auguste
zúčastnil dvoch prestížnych súťaží s historickou technikou. 5. augusta v obci Jámy,
na Českomoravskej vysočine, s prehľadom zdolali celé 23 členné súťažné pole.
Po minuloročnom druhom mieste sa teraz
postavili na najvyšší stupeň víťazov.
O týždeň neskôr, ako jediný tým
zo Slovenska, sa 12. augusta zúčastnili medzinárodných Majstrovstiev Poľska
v hasičskom športe s historickou hasičskou technikou. Preteky sa konali v prekrásnom prostredí v mestečku Cichowo.
Seneckí hasiči aj tu dokázali, že patria
medzi európsku elitu, keď v silnej medzi-

národnej konkurencii obstáli na jednotku.
Porazili veľmi silné družstvá z Poľska, Nemecka, Maďarska a Česka. Úspechy by
sa nedostavili, keby sa nestarali vzorne
o takmer storočnú techniku. Poľskí organizátori pripravili súťaž vo varení, ako
sprievodné podujatie pre hasičských
tímov. Senecký hasiči varili kapustnicu
a piekli langoše, ktoré mali medzi divákmi
obrovský úspech.
Členovia víťazného týmu: Jozef Bordáč
- veliteľ, Pavel Stacho, Nikol Bališová, Jozef Slávik, Zoltán Lajtman, Zoltán Görföl,
Peter Vober, Michal Kuruc, Štefan Bordáč,
Roman Horáček.
kolektív DHZ

Na pretekoch seriálu svetového pohára
cestovných vozidiel FIA WTCR na SLOVAKIA RINGU štartoval Maťo Homola
z 19. miesta a do cieľa prišiel na peknom
12. mieste. Hneď za druhým horizontom
v prvom kole došlo k hromadnej kolízii,
v ktorej našťastie slovenský pretekár
dostal len jednu menšiu ranu a nedošlo
k poškodeniu jeho auta. Maťo Homola
postúpil až na 10. miesto, no jeho trápenie s Peugeotom pokračovalo, chýbalo mu tempo a rýchlosť v zákrutách:
“Auto je neskutočne nepredvídateľné,
z jemne pretáčavého nájazdu mi zrazu
ustrelí predok a zo zákruty vychádzam
s vytočenými kolesami vo veľkom nedotáčavom šmyku. Strašne som bojoval, no tempo so štartovým poľom som
mal veľký problém udržať. Nakoniec ma
predbehli ešte dvaja jazdci a do cieľa som došiel na 12. priečke,” povedal
po pretekoch sklamaný pretekár.
Maťo Homola chcel množstvu fanúšikov ukázať podstatne viac, hlavne
po vynikajúcom výsledku z Portugalska.
“Ďakujem všetkým za veľkú podporu,
boli ste fantastickí. Toľko podpisovania
a fotiek som už skutočne dlho neabsolvoval. Teraz príde zaslúžený oddych
a o dva mesiace pokračujeme v Číne.”

Kalendár svetového pohára FIA WTCR
2018:
30. 9. | Čína, Ningbo International Circuit
07. 10. | Čína, Wuhan International Circuit
28. 10. | Japonsko, Suzuka Circuit
18. 11. | Macau, Guia Circuit
Zdroj: www.matohomola.sk
Foto: www.facebook.com/matohomola/
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