
I N F O R M A Č N Ý  M E S A Č N Í K  M E S T A  S E N I C A

Naša Senica 2/2005SenicaNaša

www.senica.sk        Ročník XXXVI.         www.nasa.senica.sk        Január 2013 1číslo

Stánok Záhoria na veľtrhu Slovakiatour navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič, kto-
rého sprevádzal primátor Senice Ľubomír Parízek.                   Foto  Viera Barošková

(pokračovanie na str. 3)

Spolu dosiahneme veľa
Život beží stále rovnakým časovým tem-

pom,  len my, ľudia, si iba občas uvedomí-
me, ako nám ubieha medzi prstami. A práve
nový rok je  zastávkou, kedy ubehnutý čas
vyhodnotíme a prehodnotíme. Robili to
generácie pred nami, robíme tak i my.

Problémy vždy boli a budú,  tiež  víťaz-
stvá i prehry, úspechy i pády. Chytrí sa
poučia z chýb, šikovnejší sa chybám
vyhnú. Život nám však ukazuje, že pripra-
venosť, odhodlanosť, zdravý úsudok, intu-
íciu, kreativitu treba mať neustále každý
deň a na pamäti, lebo   každé zaváhanie či
podcenenie situácie  má svoje následky.

Musím povedať, že súčasnosť  je čudná
doba. Aspoň z pohľadu primátora mesta,
ktorý už má právo porovnávať obdobie
20-ročnej demokracie. Obdobie tvorivos-
ti, budovania a zvyšovania životnej úrovne
nahrádza čas, v ktorej hlavnou  úlohou je
ako prežiť a zachovať si dosiahnutú život-
nú úroveň a tiež zachovať komfort dosiah-
nutého spôsobu života.

Ja, poslanci Mestského zastupiteľstva,
členovia komisií, výborov i zamestnanci
našich inštitúcií máme občiansku podpo-
ru, skúsenosti a odhodlanie robiť veci
verejné dobre a zodpovedne.  Dostali sme
od vás občanov mandát a som presvedče-
ný, že svoje sľuby plníme a riešime veci
v prospech vás občanov.

Jedna staršia občianka nášho mesta

vyslovila myšlienku, že mesto a ľudia, ktorí
tu žijú, sú akoby rodina. Dobrá rodina drží
spolu a keď treba, jeden druhému  pomá-
ha. Naše mesto má pripravené riešenia,
stratégie, moderný územný plán, ambici-
ózny plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, komunitný plán, zámery v dopra-
ve. Kvalita životného prostredia, zdravot-
níctvo, školstvo, kultúra, šport ... na to všet-
ko myslíme a nezabúdame ani na sociálne
projekty, starostlivosť o deti, mládež,
dôstojný život starších občanov, seniorov.
Naša samospráva dokázala, že kompeten-
cie, ktoré sme v minulosti prevzali od
štátu, napríklad školstvo, zdravotníctvo,
sociálna pomoc či  matriky,  bez problé-
mov zvládneme. Dokázali sme, že o maje-
tok sa dokážeme starať a vieme hospodá-
riť. Všetky naše organizácie fungujú a pra-
cujú v prospech občanov nášho mesta.
Mestá a obce sú základný článok demo-
kracie a slobody občana. Všetci občania
žijú na Slovensku v mestách alebo obci-
ach,  a preto každý atak na samosprávu je
útokom na občana. Ak menej peňazí
dostane samospráva, znamená to menej
služieb pre občana. Ak sa zhorší ekono-
mická situácia v štátnom rozpočte, vždy
sa to odzrkadlí v službách pre občana.
Preto treba veľmi citlivo vyhodnocovať
snahy o centralizáciu a presun kompeten-
cií späť na štát, lebo to znamená menší
vplyv občana na rozhodovanie o danej
veci.

Slovo na úvod
Množstvom oslňujúcej pyrotechniky

sme sa prehupli do roku 2013. Aj tí, ktorí
sa obávali konca sveta avizovaného starou
civilizáciou Mayov a ich kalendárom. Ako
sa ukázalo, 21. december  2012 bol deň
ako každý iný. Nestala sa  žiadna apoka-
lypsa, ale v tých dňoch sa  aspoň  veľa
hovorilo o vyspelej civilizácii, ktorá vynika-
la znalosťami matematiky, astronómie
a tvorbou kalendárov. V záplave rôznych
vysvetlení a názorov na  dátum 21. 12.
2012  boli aj také, ktoré upozorňovali, že
v podaní Mayov nešlo pri tomto dátume,
kedy sa končil cyklus jedného kalendára
o zánik, ale o transformáciu na iný cyklus.
Údajne v novom cykle má začať nadvláda
vecí duchovných, akási obroda ľudstva.
Vysvetľuje sa to aj tým, že ľudstvo ako
celok nie je schopné takéhoto kroku, a tak
musí prísť nejaký popud. Vychádzajúc
z reality dnešného sveta by počiatok takej-
to éry bol viac ako potrebný. Všetci cítime,
že svet a ľudstvo vcelku v duchovnej sfére
nadobúda  zvláštnu orientáciu. Cítime, že
čosi nie je v poriadku. Potrebovali by sme
viac obyčajnej ľudskej komunikácie,  citu,
porozumenia, pochopenia, spolupráce,
nezištnosti... Lebo prevažuje arogancia,
ľudia sa odcudzujú, nehľadá sa kompro-
mis, rozhoduje moc peňazí... Všetko závi-
sí od nás. Ako sa k tomu postavíme, ako sa
budeme správať.  Rok 2013 nech je teda aj
našou zásluhou lepší, krajší, naplnený aj
duchovnými posolstvami. Možno takým
impulzom na zamyslenie je aj tohtoročné
1150. výročie príchodu vierozvestov
svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda na
naše územie.

Mimochodom, Mayovia takisto hovori-
li o nekončiacom cykle sveta, takže má
zmysel ho pretvárať.        Viera Barošková

Spoločná expozícia,
nové logo

Mesto Senica sa po dvoch rokoch pred-
stavilo na veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v bratislavskom výstavisku
Incheba v spoločnom stánku Združenia
miest a obcí Záhoria (ZOZO) od 24. do 27.
januára.

Na výstavnej ploche 80 m2 boli
v moderne poňatom výstavnom stánku
prezentované najväčšie lákadlá Záhoria,
a to pamiatky, vodná turistika a golfové
ihriská. Stánok  dotvárali fotografie, ktoré
umocňovali množstvo pripraveného pro-
pagačného materiálu   pre návštevníkov
veľtrhu. (pokr. na str. 3)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

13. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva sa uskutočnilo 13. decem-
bra 2012. Rokovanie viedol primátor
mesta RNDr. Ľubomír Parízek. Bolo  na
ňom prítomných 22 poslancov MsZ z 25-
členného poslaneckého zboru. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

- Viacročný rozpočet mesta,  programo-
vý rozpočet a programy mesta na roky
2014 – 2015.

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta Senica na roky 2013-2015.

- Zmeny v Mestskom výbore č. 5, kde
Mestský výbor doteraz nezasadal a nemá
zvoleného predsedu,  je nečinný. Mestský
výbor č. 5 bol zvolený uznesením MsZ
č. 1/2011/20 vo volebnom obvode č. 5,
ktorý zahŕňa Ulicu J. Mudrocha, Sotinskú
ul., Sadovú ul., Ulicu sv. Cyrila a Metoda,
Ulicu gen.  L. Svobodu a časť ulice L. Novo-
meského. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Rozpočet mesta, programový rozpočet
a programy mesta na rok 2013. Celkový
rozpočet mesta  je schválený ako prebyt-
kový s celkovými príjmami vo výške 14 434
602 eur a s celkovými výdavkami vo výške
14 368 820 eur. Rozpočet mesta oproti
roku 2012 klesol o viac ako 6 mil. eur,
z toho bežný rozpočet približne o 1,3 mil.
eur a kapitálový rozpočet približne  o 4,9
mil. eur,  z čoho vyplýva, že mesto musí
pokračovať v úsporných opatreniach,
ktoré boli prijaté v minulom období.

- VZN  o určení výšky dotácie na prevádz-
ku a mzdy škôl a školských zariadení na
území mesta Senica, ktorým  mesto každo-
ročne určuje výšku dotácie na prevádzku
a mzdy podľa počtu žiakov pre základnú
umeleckú školu ,  na dieťa pre materskú
školu,  na žiaka školského klubu detí, na
žiaka centra voľného času a na potencio-
nálneho stravníka žiaka základnej školy. 

- VZN – Územný plán mesta Senica –
zmeny a doplnky 1/2012 – uvedeným
dodatkom došlo v troch prípadoch
k zmene využitia územia z výroby na obči-
ansku vybavenosť (revitalizácia časti  býva-
lého areálu Slovenského hodvábu, pravá
strana Hurbanovej ulice pred kruhovým
objazdom v smere na Holíč a územie
v bývalom areáli Oblastných komunálnych
služieb na Hurbanovej ul. ), k zmene
z ornej pôdy na občiansku vybavenosť,
šport a rekreáciu (územie za Čáčovom
v smere na golfové ihrisko) a k zmene
z bývania na komunikáciu v časti juhový-
chodného obchvatu so zachovaním Čereš-
ňovej aleje.

- Dispozície s majetkom. 
- Uzatvorenie zmluvy medzi mestom

Senica a obcou Rohov za účelom vykoná-
vania sociálnej posudkovej činnosti pre
určenie odkázanosti na sociálnu službu.

- Predloženie žiadosti na Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny  SR na rea-
lizáciu projektu Vytvorenie bezbariérové-
ho prostredia v hygienických zariadeniach
Zariadenia sociálnych služieb Senica.

- Plán práce zasadnutí Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva na rok 2013.

MsR aj MsZ zasadnú v roku 2013 šesťkrát,
prípadne podľa potreby, alebo ak o zvola-
nie zasadnutia  mestského zastupiteľstva
požiada aspoň tretina poslancov. Plán
zasadnutí MsR a MsZ je zverejnený na
www.senica.sk. 

- Plán činnosti hlavného kontrolóra na
prvý polrok 2013.
Mestské zastupiteľstvo vyhovelo:

- Protestu prokurátora proti VZN  č. 27
o používaní pyrotechnických výrobkov na
verejnosti  prístupných miestach na území
mesta Senica  a zrušilo VZN č. 27 a záro-
veň prijalo nové VZN č. 55 o používaní
pyrotechnických výrobkov, na základe kto-
rého sa zakazuje používanie pyrotechnic-
kých výrobkov od 05.00 h 3. januára do
17.00 h 29. decembra v kalendárnom roku
na všetkých verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach na území
mesta Senica a zakazuje sa používanie
pyrotechnických výrobkov v priestoroch
predškolských zariadení,  školských zaria-
dení, detských ihrísk a športovísk od 05.00
h 1. januára do 18.00 h 31. decembra
v kalendárnom roku.
Mestské zastupiteľstvo ukladá:

- Vykonať rozpis rozpočtu na r. 2013  ria-
diteľom škôl a školských zariadení a Mest-
skému kultúrnemu    stredisku.

- Zabezpečiť vypracovanie čistopisu
a vyhlásenie záväznej časti Územného
plánu mesta Senica – Zmeny a doplnky
č. 01/2012.
1. zasadnutie Mestskej rady v roku 2013

sa uskutoční 14. februára 2013 s týmto
programom:

- Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpo-
čtových organizácií na rok 2013.

- Správa o činnosti Mestského kultúrneho
strediska za rok 2012 a zámery organizácie. 

- Správa o činnosti Mestskej polície za
rok 2012.

- Správa o činnosti Mestského hasičské-
ho zboru  pri MsZ v Senici a DPZ v Senici
za rok 2012.

- Návrh na zrušenie VZN č. 4 o udržiava-
ní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na
území mesta a o tvorbe a ochrany životné-
ho prostredia na území mesta. 

- Dispozície s majetkom.
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra

za IV. štvrťrok 2012.
JUDr. Katarína Vrlová

prednostka Mestského úradu

Novoročné  stretnutie
V Dome kultúry sa 10. januára na

pozvanie primátora Senice Ľubomíra
Parízka zišli predstavitelia verejného, hos-
podárskeho,  spoločenského, kultúrneho
a športového  života v meste na novoroč-
nom stretnutí. Pri prípitku na úspešný rok
2013 pán primátor zaželal všetkým zúčast-
neným dobré zdravie a spokojnosť v rodi-
nách. Zdôraznil spoluprácu, ústretovosť,
partnerstvo a ochotu všetkých podieľať sa
spoločne na ďalšom rozvoji  a prosperite
mesta, pre  väčšiu  spokojnosť občanov.
Pozvanie prijalo približne 120 ľudí, ktorí
ocenili možnosť stretnúť sa a v neformál-
nej atmosfére  diskutovať medzi sebou
i s primátorom mesta.                               bar

Zápis prvákov
Riaditeľstvá základných škôl v zriaďova-

teľskej pôsobnosti mesta Senica ozna-
mujú, že zápis dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole sa
uskutoční vo všetkých ZŠ  vo štvrtok 7 . feb-
ruára 2013 v čase od 14. do 18. hodiny.

K zápisu prídu deti narodené od 1. sep-
tembra 2006 do 31. augusta 2007. Rodičia si
prinesú na zápis občiansky preukaz a rodný
list  dieťaťa. Deti, ktoré mali odloženú povin-
nú školskú dochádzku prídu na zápis znova.
Zápis sa uskutoční podľa ustanovených
školských obvodov v meste. NS

Zápis do materskej
školy

Riaditeľka Materskej školy  L. Novomes-
kého 1209/2 Senica oznamuje rodičom,
že zápis detí do jednotlivých elokovaných
tried (ET) na školský rok 2013/2014 sa
uskutoční od 15.  do 28. februára.

Dôležité upozornenie! Zápis sa neu-
skutoční v ET Kolónia  z dôvodu rušenia tri-
edy. Trieda sa presunie do  ET Komenské-
ho 1039.

Podmienky prijímania detí 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma

dieťa spravidla od 3 do 6 rokov. Deti po
dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prija-
té, ak sú vytvorené vhodné materiálne
a personálne podmienky a dosahujú poža-
dovanú úroveň v oblasti hygienických
návykov a sebaobsluhy a ak to dovoľuje
kapacita MŠ.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé
dieťa osvojené základné hygienické návy-
ky, základy sebaobsluhy a musí ovládať
základy stolovania (dieťa nesmie nosiť pli-
enky, vie sa pýtať na WC, vie sa obuť, vyz-
liecť, dokáže jesť lyžicou a piť z pohára).

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili päť rokov veku, deti s odloženou
školskou dochádzkou a dodatočne odlo-
ženou školskou dochádzkou.

V prípade vyššieho záujmu o prijatie
detí do MŠ ako umožňuje kapacita sa
prednostne prijímajú deti, ktorých súro-
denec už MŠ navštevuje. 

Prijímanie detí je v kompetencii zástup-
kýň v jednotlivých ET, od ktorých rodič
dostane rozhodnutie o prijatí dieťaťa
s podpisom riaditeľky MŠ.

Mgr. Marta Haslová  
riaditeľka MŠ 

Dni otvorených dverí v základných ško-
lách ukázali budúcim  prváčikom a ich
rodičom  možnosti danej školy.  Pani uči-
teľka  Mgr. Viera Mikulová zo ZŠ Sadová
ulica  sa venuje budúcej školáčke Barbor-
ke.                      Foto Silvia Krišáková
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Mojím cieľom je, aby mesto vytváralo
tvorivé podmienky pre všetkých, aby našlo
motiváciu pre investorov,  a tak prácu pre
všetkých bez ohľadu na vek a vzdelanie.
Mojou ďalšou métou je, aby mesto
zabezpečilo perspektívu pre mladých ľudí
a sociálnu istotu starším a chorým, vytvori-
lo podmienky pre dobré, spokojné a bez-
pečné bývanie, podporilo dôstojné ekono-
mické a materiálne zabezpečenie všet-
kým, ktorí to potrebujú  a sami si nedoká-
žu pomôcť.

Začalo nám slúžiť nové námestie. Cent-
rum mesta dostáva novú tvár  a nové  svi-
eže farby našich domov vytláčajú šeď
a nostalgiu. Opravené školy nás tešia
a motivujú opraviť ďalšie školské zariade-
nia. Priemysel z centra mesta vytláčame
a budeme hľadať investorov do Sloven-
ského hodvábu, ktorí rozšíria možnosti
služieb, obchodu, bývania... Máme ďalšie
časti mesta, kde by sme sa chceli venovať
oživeniu a skvalitneniu prostredia – Koló-
nia, Kunov, Čáčov, Suroviny, máme víziu
nových chodníkov a cyklotrás.

Projektmi Európskej únie neustále skva-
litňujeme životné prostredie,  sú to úspeš-
né projekty  ako čisté ovzdušie, zberné
dvory, kompostáreň, recyklačné linky. Aj
ochrana zelene a stromov je citlivou a sle-
dovanou témou nášho mesta. Tvorba
a ochrana zelene sa stala i súčasťou života
ochranárskych organizácií i jednotlivcov.
Veríme, že škaredé miesta v našom meste
zmenia postupne svoj vzhľad po vzore
golfového rezortu Senica, ktorý sa budúci
rok rozšíri o ďalšie ihrisko a obohatí  náš
cestovný ruch.

Slová kríza a šetrenie by som najradšej
v mojom  príhovore vynechal, ale nedá sa.
Sú súčasťou života každej rodiny,  a tak
i rozpočtu mesta. Chceme zabezpečiť
fungovanie mesta tak, aby občan mal taký
komfort života a služieb, na aký bol dote-
raz zvyknutý.

Opäť z prostriedkov Európskej únie
a rozpočtu mesta  sa nám podarilo vyno-
viť  a zmodernizovať  budovu  Polikliniky.
Verím, že tak ako krásne slúži nový kostol
v Sotine, zlepší sa a sfunkční i jeho okolie.
Syda má už svojho nového majiteľa s plán-
mi, ktoré pevne verím, že zrealizuje.
Firma OMS je neodmysliteľnou súčasťou
nášho mesta,  aj budovanie nového futba-
lového stánku prinesie želané výsledky,
ale hlavne spokojných divákov, ktorí by
naplnili nový futbalový štadión. Máme
veľmi šikovné  nadané deti a mládež, či je
to vo futbale, hokeji, hádzanej, volejbale,
sú tu plavci, karatisti, bojové umenie, vzpi-
erači a množstvo iných športovcov, či
tanečníkov.  Venovanie sa mládeži je prio-
ritou nášho mesta. Ich úspechy sú úspech-
mi  nášho mesta. Vytvárame podmienky
pre  šport,  ktorý  je silnou stránkou nášho
mesta,  rozširujeme  CVČ.  Samozrejme
i budovanie denného a komunitného cent-
ra pre seniorov a dobrovoľnícke  organi-
zácie či združenia. Práve dobrá spoluprá-
ca s organizáciami, združeniami, cirkvami,

Spolu dosiahneme veľa
(dokončenie zo str. 1)

športovými klubmi, kultúrnymi ustanoviz-
ňami dáva nášmu mestu punc dynamicky
sa všestranne rozvíjajúceho mesta, ktoré
je najväčším mesto na Záhorí. Nuž, musí-
me sa začať už i my chváliť, lebo taká je
doba, keď médiá určujú a vytvárajú kvali-
tu. Seničania nezvyknú chváliť to svoje,
a preto bude našou úlohou vniesť do
nášho života viac patriotizmu a hrdosti na
to,  kde žijeme a čo sme dosiahli.

Priemyselnú zónu aj s kruhovým objaz-
dom  máme ukončenú a čaká nás obdobie
hľadania investorov a prezentovania mož-
ností, ktoré ako jedno z mála miest ponú-
kame.

Projekty bývania, a jeho rôzne  varianty
sme vytvorili a verím, že pri zlepšenej
kúpyschopnosti  občanov, ak budú mať
prácu, sa ďalej rozbehnú.

Bezpečnosť detí, seniorov a ostatných
občanov je veľmi dôležitá. Máme návrhy
ďalších riešení  a predložených projektov,
ktoré by sme mali v krátkej dobe realizo-
vať. Tak, ako budovanie ihrísk, športovísk
a parkov, pretože to dotvára rodinnú
atmosféru nášho mesta. Obchvat mesta je
témou, ktorou zamestnávame všetky kom-
petentné orgány a neustaneme, pokiaľ
nepríde k realizácii. Kultúra a sociálna
sféra v nasledujúcom období budú zohrá-
vať dôležitú úlohu, pretože kríza je
i morálnou krízou a práve organizovanie
kultúrnych podujatí ľudí spája.

Milí spoluobčania!
Prajem vám všetkým v novom roku

veľa zdravia, lásky, pohody, nech vás všet-
ko zlé obchádza, tiež a úspechy v živote
prajem každému občanovi nášho pekné-
ho mesta.             RNDr. Ľubomír Parízek

primátor Senice

Nový autobus
v prevádzke

Od 8. januára premáva na linke č. 1
MHD v Senici nový autobus. Vozidlo zlep-
ší kvalitu služieb v MHD. Jeho kúpou bola
zavŕšená obnova vozidiel v MHD, keď
nahradil posledný starý 24-ročný autobus. 

Nový autobus SOR BN je nízkopodlaž-
ný, ktorý je vybavený elektronickým infor-
mačným systémom vpredu, na boku
i vzadu, ako aj LCD monitorom  v interiéri
vozidla. Je dlhý 8,5 m, má 25 miest na
sedenie a 38 miest na státie. Vozidlo kapa-
citne vyhovuje  potrebám mesta, čo sa
preukázalo počas týždňovej testovacej
jazdy v apríli minulého roka. Výhodou
nového autobusu je nielen jeho nižšia
obstarávacia cena, ale aj menšia spotreba,
a teda nižšie celkové prevádzkové  nákla-
dy. Cena nového autobus bola 172 tisíc
eur bez DPH.                                       bar

Záhorie v stánku propagovali všetky
subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu. 

Mesto Senica postavilo svoju propagá-
ciu na Kunovskej priehrade, ktorú v stánku
reprezentovala živá postava kunovského
vodníka a samozrejme na prezentácii
atraktívneho golfového Penati Golf Resor-
tu.   

V prvý otvárací deň veľtrhu  bolo na
pravé poludnie predstavené aj nové logo
ZOZO, ktorého autorkou je grafická dizaj-
nérka Veronika Chovancová. Komisia
vyberala z 15 návrhov a víťazný návrh
odobrila Rada ZOZO. „Mojím cieľom
bolo spojiť všetky časti Záhoria do jedné-
ho celku. Zámerne je každé písmeno
vybrané z iného fontu a každé má inú
farbu, čim som chcela vyjadriť rozmani-
tosť Záhoria. Minimalistická linka pod
nápisom Záhorie nielenže drží všetky pís-
mená pohromade, ale zároveň znázorňu-
je reliéf pohoria, z ktorého stúpa názov
regiónu presne tak, ako stúpa aj kvalita
služieb v tomto kraji,“ predstavila logo
autorka.  Logo má slogan rozmanitá zem,
ale dá sa variovať podľa potreby na golfo-
vý raj alebo názvy jednotlivých miest.  

Stánok Záhoria v prvý deň navštívil aj
prezident SR Ivan Gašparovič. K vzácnym
hosťom senického primátora Ľubormíra
Parízka patril  aj mimoriadny a splnomoc-
nený veľvyslanec Švajčiarska na Slovensku
Christian Fotsch. Pán veľvyslanec po preh-
liadke stánku skonštatoval: „Stánok má
moderný imidž a je obdivuhodné, koľko
možností pre turizmus ste dokázali v ňom
predstaviť. Keď som pred 2 rokmi prišiel
na Slovensko, bolo golfové ihrisko v Seni-
ci vo výstavbe, dnes je to jedno z najkraj-
ších  golfových ihrísk v celej Európe.“ Náš
stánok si prišiel  pozrieť aj starosta dru-
žobného mesta Velké Pavlovice Pavel Pro-
cházka. Primátor Senice sa pozdravil aj
s hosťami z ďalšieho družobného mesta
Bač.   

Po spoločných prezentáciách Záhoria
bolo mesto Senica od roku 2009 na veľtr-
hu cestovného ruchu v samostatnej expo-
zícii. Prečo  Záhorie opäť spojilo svoje
sily? „Najdôležitejšie je, aby sme náš regi-
ón vnímali ako jeden celok. Všetky obce
a mestá  sa predávame pod jednou znač-
kou Záhorie a pritom sa môžeme prezen-
tovať aj svojimi jedinečnosťami. Regionál-
na značka Záhorie má veľký zmysel do
budúcnosti, pretože v Európskej únii
vzrastá význam regiónov,“ povedal primá-
tor Senice Ľ. Parízek.        Viera Barošková 

Spoločná expozícia,
nové logo
(dokončenie zo str. 1)
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Č.dv. Oddelenie: Meno: Priame číslo E-mail

300 primátor mesta RNDr. Ľubomír PARÍZEK 651 4102 primator@senica.sk
301 asistentka primátora Margita ORSÁGOVÁ 651 4102 margita.orsagova@senica.sk
402 zástupca primátora Mgr. Peter HUTTA 651 2594 peter.hutta@senica.sk
401 sekretárka Lívia BORSÁNYIOVÁ 651 2594 livia.borsanyiova@senica.sk
201 prednostka úradu JUDr. Katarína VRLOVÁ 651 2296 prednostka@senica.sk
200 sekretárka prednostky Mgr. Dagmar MATIAŠOVÁ 651 2296 dagmar.matiasova@senica.sk

Informačné centrum - Europe Direct
203 manažérka centra Ing. Ivona KLIMENTOVÁ 651 6180 europedirect@senica.sk

Oddelenie organizačné a vnútornej správy
206 vedúca oddelenia Mgr. Ľubica LESAYOVÁ 651 0101 lubica.lesayova@senica.sk
204 registratúra, podateľňa Mgr. Silvia KRČOVÁ 698 7611 silvia.krcova@senica.sk
prízemie podateľňa Ľubica MACOVÁ 657 4022 lubica.macova@senica.sk
205 požiarny technik Ján RUSŇÁK 698 7608
205 požiarny technik Bc. Lenka ČMARADOVÁ 698 7608 lenka.cmaradova@senica.sk
prízemie Informátorka Janka TYTYKALOVÁ 651 5004
prízemie ohlasovňa pobytu Zuzana KRČMÁRIKOVÁ 698 7640 zuzana.krcmarikova@senica.sk
208 personálne Anna BARTOŇOVÁ 698 7615 anna.bartonova@senica.sk
prízemie overovanie listín Lýdia FAŠANEKOVÁ 698 7640 lydia.fasanekova@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Anna REHÁKOVÁ 698 7645 anna.rehakova@senica.sk
216 koordinácia nezamestnaných Mgr. Hana KLINGOVÁ 698 7645 hana.klingova@senica.sk
208 vodič Vladimír ZICH 698 7615 vladimir.zich@senica.sk

údržba Marcel BLAŽEK 698 7642

Referát regionálneho rozvoja
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľubica KADLEC MELIŠOVÁ 698 7652 lubica.melisova@senica.sk
303 projekty, regionálny rozvoj Mgr. Ľuboš HAZUCHA 698 7652 lubos.hazucha@senica.sk

Poradca primátora
405 poradca primátora Peter HORVÁTH 698 7663 peter.horvath@senica.sk

Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou
210 vedúci oddelenia Mgr. Milan DIENEŠ 698 7648 spravca@senica.sk
209 informatik Peter JAMÁRIK 698 7616 peter.jamarik@senica.sk
209 komunikácia s verejnosťou Mgr. Lucia VAJDOVÁ 698 7616 lucia.vajdova@senica.sk
209 informatik Ing. Slavomír BUČÁK 698 7616 slavomir.bucak@senica.sk

Oddelenie kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov
213 vedúca oddelenia RNDr. Katarína POLÁKOVÁ 651 0102 katarina.polakova@senica.sk
214 nájomné byty Mgr. Rastislav VARTIAK 698 7613 rastislav.vartiak@senica.sk
211 opatrovateľská služba, jednorázové dávky Mgr. Jana MADUNICKÁ 698 7664 jana.madunicka@senica.sk
211  opatrovateľská služba, jednorázové dávky Mgr. Denisa PÁNIKOVÁ 698 7664 denisa.panikova@senica.sk

vodič Jozef BLAŽEK
212 kultúra, šport Ivan TOBIÁŠ 698 7617 ivan.tobias@senica.sk
212 kultúra, šport Erika MÁŠIKOVÁ 698 7617 erika.masikova@senica.sk
215 redakcia Naša Senica Mgr. Viera BAROŠKOVÁ 698 7618 viera.baroskova@senica.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia a dopravy
304 vedúci oddelenia Ing. Ján SALIŠ 651 2641 jan.salis@senica.sk
305 životné prostredie Ing. Jana TOMEŠOVÁ 698 7622 jana.tomesova@senica.sk
305 súpisné čísla Zdenka ADAMÍKOVÁ 698 7622 zdenka.adamikova@senica.sk
306 investičná výstavba Anna ŠVÁČKOVÁ 698 7623 anna.svackova@senica.sk
306 investičná výstavba Ing. Ivan ŠTEFFEK 698 7623 ivan.steffek@senica.sk
307 komunálny odpad Mgr. Tatiana ŠTEFKOVÁ 698 7624 tatiana.stefkova@senica.sk
307 komunálny odpad Marta JURKOVÁ 698 7624 marta.jurkova@senica.sk
310 životné prostredie Jozef VALÚŠEK 698 7614 jozef.valusek@senica.sk
310 agenda rozvoja bývania Ing. Peter HARNOŠ 698 7614 peter.harnos@senica.sk
311 doprava Ružena KARASOVÁ 698 7629 ruzena.karasova@senica.sk
311 doprava Ing. Jana OSLEJOVÁ 698 7629 jana.oslejova@senica.sk

Oddelenie správy majetku mesta 
308 vedúci oddelenia Silvester FORDINÁL 651 3319
313 správa majetku, obchod Beáta HALAŠOVÁ 698 7626 beata.halasova@senica.sk
313 správa majetku Anna LUČANOVÁ 698 7626 anna.lucanova@senica.sk
313 správa majetku Zuzana MANĎÁKOVÁ 698 7626 zuzana.mandakova@senica.sk
312 daň za psa, reklama, poľnohospodárstvo Eva BARANOVÁ 698 7628 eva.baranova@senica.sk
312 správa majetku Bc. Roderika PETRÁKOVÁ 698 7628 roderika.petrakova@senica.sk

Právne oddelenie
309 právnička JUDr. Elena JANKOVIČOVÁ 698 7646 elena.jankovicova@senica.sk
309 právnička JUDr. Gabriela OLEJÁROVÁ 698 7646 gabriela.olejarova@senica.sk

Nové telefónne čísla na MsÚ Senica
Na Mestskom  úrade Senica bol v januári systém prepájania hovorov prostredníctvom spojovateľky nahradený priamym volaním na

príslušné oddelenie MsÚ, respektíve priamo na odborného pracovníka.                                                                                     
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Nové telefónne čísla na MsÚ Senica

Finančné oddelenie
412 vedúci oddelenia Ing. Róbert MOZOLIČ 651 2273 robert.mozolic@senica.sk
416 správa výherných prístrojov Ing. Milan JURÍK 698 7665 milan.jurik@senica.sk
408 pokladňa Hana GEMBEŠOVÁ 698 7631 hana.gembesova@senica.sk
prízemie pokladňa Bc. Emília KRÚPOVÁ 698 7607 emilia.krupova@senica.sk
prízemie pokladňa Bc. Jana FILÍPKOVÁ 698 7607 jana.filipkova@senica.sk
409 mzdová účtovníčka Lýdia MAREŠOVÁ 698 7632 lydia.maresova@senica.sk
419 dane - daň z nehnuteľnosti Marta JANKOVÍCHOVÁ 698 7637 marta.jankovichova@senica.sk
410   dane a poplatky, daň z nehnuteľnosti Ing. Renáta HEBNÁROVÁ 698 7633 renata.hebnarova@senica.sk
410   dane a poplatky, daň z nehnuteľnosti Erika KOLAJOVÁ 698 7633 erika.kolajova@senica.sk
411 fakturácie Viera ŠAJÁNKOVÁ 698 7634 viera.sajankova@senica.sk
415 školstvo Ing. Mária VÝLETOVÁ 698 7653 maria.vyletova@senica.sk
417 účtovníčka Monika RIŠKOVÁ 698 7644 monika.riskova@senica.sk
418 účtovníčka Viola CHOVANCOVÁ 698 7654 viola.chovancova@senica.sk
418 účtovníčka Renáta ŠMIDOVÁ 698 7654 renata.smidova@senica.sk

Spoločný školský úrad
416 Mgr. Ivan LAJDA 698 7665 ivan.lajda@senica.sk

Hlavný kontrolór
407 Mgr. Boris PIVOLUSKA 657 4889 boris.pivoluska@senica.sk

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad)
404 vedúci oddelenia - Senica Ing. Ivan NOSKO 698 7649 ivan.nosko@senica.sk
403 Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište Ing. Saskia PETROVÁ 698 7661 saskia.petrova@senica.sk

pod Vrátnom, Jablonica, Osuské,
Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž,
Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky,
Sobotište

403 Borský Svätý Jur, Dojč, Koválov, Gabriela MÚČKOVÁ 651 2642 gabriela.muckova@senica.sk
Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule,
Smrdáky, Šajdíkove Humence

403 Senica Ing. Miroslav ORAVEC 698 7605 miroslav.oravec@senica.sk

Matričný úrad
103 matrikárka Anna KLIMÁČKOVÁ 657 4655 anna.klimackova@senica.sk

Mestská polícia
náčelník MsP Bc. Rastislav JANÁK 651 5886 msp@senica.sk
sekretariát Elena LIGAČOVÁ 651 7765 elena.ligacova@senica.sk
operačné MsP 651 4333 operacne@senica.sk
tiesňové volanie 159
chránená dielňa Mgr. Iveta DOBRUCKÁ 698 7639 iveta.dobrucka@senica.sk 

698 7660

Č.dv. Oddelenie: Meno: Priame číslo E-mail

Poradňa pre verejnosť 
V roku 2003 bola  v Senici založená

Poradňa pre verejnosť, ktorá vykonáva
svoju činnosť v priestoroch Mestského
úradu doteraz.  

Zmyslom práce poradne  je poskytovať
formou konzultácií odbornú  pomoc  pri
riešení pracovnoprávnych, rodinných
a občianskych vzťahov v rámci právneho
poradenstva, poskytnutie sociálneho pora-
denstva v oblasti štátnych sociálnych
dávok, sociálnoprávnej ochrany detí, kom-
penzácií ťažkého zdravotného postihnutia
a pomoci v hmotnej núdzi, aj poradenstvo
pri riešení sporov mimosúdnou cestou
prostredníctvom mediátora. Súčasťou
poradne pre verejnosť je aj finančné pora-
denstvo.

Poradňa záujemcom poskytuje základné
odborné rady a informácie  o možnosti vyri-
ešiť problém. Pre ďalšie konanie sú klienti
nasmerovaní na príslušné inštitúcie, organi-
zácie, advokátske alebo notárske kancelá-
rie, kde môžu svoj problém doriešiť.

V roku 2012 sa poradňa pre svojich kli-
entov otvorila 9-krát, vždy v posledný uto-

rok v mesiaci okrem mesiacov júl, august
a december. Odbornú radu si vypočulo
145 občanov, najviac bolo občanov
z mesta Senica, ale prichádzajú aj občania
z okolitých obcí a miest – Smrdáky, Dojč,
Sobotište, Borský Mikuláš, Skalica, Holíč,
Jablonica. Najčastejšie problémy, s ktorý-
mi sa občania obracali na odborníkov
v poradni boli: dedičstvo a rodinné vzťahy,
nevyplatená mzda od zamestnávateľa,
rozvod manželstva a vysporiadanie BSM,
susedské vzťahy, náhradné výživné man-
žela, vymáhanie výživného, exekučné
zrážky zo mzdy, hmotná núdza, pozbave-
nie svojprávnosti, splácanie úveru, náhra-
da škody za úraz v zahraničí, vysťahovanie
a poskytnutie náhradného bývania atď.

Bezplatné poradenstvo budú môcť
využívať občania mesta a jeho okolia aj
v roku 2013 pravidelne posledný utorok
v mesiaci od 13.00 do 16.00 hod. v zasa-
dačke Mestského úradu na prízemí budo-
vy. Poradňa nebude otvorená v mesiacoch
júl, august a december.

RNDr. Katarína Poláková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ

Služby bližšie k vám
Mestský úrad Senica v rámci  zefektívňo-

vania  služieb pre svojich občanov pripravil
na začiatku roka 2013 niekoľko noviniek. 

Prvou z nich je systém telefonovania.
Prepájanie telefonických hovorov prost-
redníctvom spojovateľky bolo nahradené
priamym volaním na   príslušné oddelenie
MsÚ, respektíve priamo na odborného
pracovníka. V prípade, že neviete koho
presne volať, informáciu podá informátor-
ka na čísle 651 5004. 

Druhou zmenou je rozšírenie pracovis-
ka na prízemí MsÚ, kde k 2 pokladniam
pribudla podateľňa,  aj  osvedčovanie lis-
tín a overovanie podpisov. Z 1. nadzem-
ného podlažia bola na prízemie presunutá
aj  evidencia obyvateľov, ktorá sa teraz
nachádza hneď vedľa kancelárie Matrič-
ného úradu. „Stavebnými úpravami plo-
chy  na prízemí a presťahovaním niekto-
rých kancelárií sme chceli do vstupných
priestorov presunúť agendu, ktorú obča-
nia najviac potrebujú. Naša predstava je
postupne rozšíriť rozsah služieb poskyto-
vaných v tomto priestore,“ doplnil zámery
primátor mesta Ľubomír Parízek.          bar
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Senica – pilotné
územie projektu

Trnavský samosprávny kraj  (TTSK)
začal od 1. júla 2012 s implementáciou
projektu Hodnotenie rizík spoločného ria-
denia katastrof a pripravenosť v podunaj-
skom makroregióne (SEERISK). Vedúcim
partnerom projektu je Národné riaditeľst-
vo pre riadenie katastrof Ministerstvo vnú-
tra v Budapešti v Maďarsku. Na projekte
pracuje 15 partnerov zo štátov juhový-
chodnej Európy. Slovensko je zastúpené
dvomi partnermi - Trnavským samospráv-
nym krajom a Slovenským hydrometeoro-
logickým ústavom v Bratislave.

Projekt vychádza zo záverov Rady
Európskej Únie ohľadom projektu Ďalšie-
ho rozvíjania vyhodnocovania  rizík  pre
riadenie  v prípade  živelných pohrôm
v Európskej Únii prijatých v marci 2011,
ktoré sa zameriavajú na spoločný prístup
a harmonizáciu v prevencii pred prírodný-
mi a človekom spôsobenými živelnými
pohromami a stanovuje tak celkový rámec
štruktúry prevencie pred živelnými
katastrofami. Európska komisia bola vyzva-
ná ku koncu roku 2012 pripraviť medzi sek-
torový prehľad hlavných prírodných a člo-
vekom spôsobených rizík, berúc do úvahy
tam, kde je to možné, vplyv budúcich kli-
matických zmien a potrebu klimatického
zmiernenia.

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať
a plánovať adaptačné opatrenia a znížiť
zraniteľnosť partnerských štátov podieľajú-
cich sa na implementácii projektu vo vzťa-
hu ku klimatickým zmenám, zlepšiť pripra-
venosť spoločnosti na prípadné havárie
alebo iné riziká v krajinách na národnej
a miestnej úrovni, a to najmä v prípade
katastrof, ktoré vznikajú zmenou klímy.

Projekt sa zameriava na dva hlavné
okruhy:
- vylepšenie metód vyhodnocovania rizík,
- zvýšenie spoločnej pripravenosti s cieľom
posilnenia

Kapitálové výdavky nižšie
Rozpočet mesta Senica na rok 2013  je prebytkový v celkovej výške 65 730 eur. Cel-

kové príjmy sú narozpočtované vo výške 14 434 602 eur a celkové výdavky rozpočtu vo
výške 14 368 82 eur.

Bežný rozpočet je prebytkový v celkovej výške 57 977 eur. Bežné príjmy sú narozpo-
čtované vo výške 12 373 932 eur a bežné výdavky rozpočtu vo výške 12 315 955 eur.

Kapitálový rozpočet je prebytkový v celkovej výške 1 046 813 eur. Kapitálové príjmy
sú narozpočtované vo výške 1 860 670 eur a kapitálové výdavky vo výške 813 857 eur.

Rozpočet finančných operácií   je schodkový v celkovej výške 1 039 060 eur. Príjmy
finančných operácií sú narozpočtované vo výške 200 000 eur a výdavky finančných ope-
rácií vo výške 1 039 060 eur. Schodok rozpočtu finančných operácií je pokrytý prebyt-
kom bežného a kapitálového rozpočtu.

Celkové rozpočtované príjmy mesta sú oproti roku 2012 nižšie o 6,2 mil. eur z dôvo-
du nižších kapitálových príjmov, lebo už nerozpočtujeme transfery zo štátneho rozpočtu
a z rozpočtu EÚ na spolufinancovanie skončených či končiacich projektov.

Výdavková časť rozpočtu je zostavená tak, aby bolo predovšetkým zabezpečené
financovanie základných funkcií mesta, ktoré je mesto povinné zo zákona vykonávať,
zachovať rozsah poskytovaných služieb verejnosti a zachovať chod všetkých organizácií.

Kapitálové výdavky na investície sú oproti roku 2012 nižšie o 4,1 mil. eur. Projekt Kom-
postáreň bioodpadov Senica je pred ukončením a narozpočtované sú len menšie inves-
tičné akcie, napr. digitalizácia kina, výstavba parkoviska, výkup pozemkov, rozvod pitnej
vody v Čáčove, rozšírenie verejného osvetlenia, rekonštrukcia spojovacej chodby Základ-
nej školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha.

V roku 2013 neplánujeme prijatie žiadneho komerčného úveru. Na splátky istín exis-
tujúcich komerčných úverov sme vyčlenili 316 932 eur a na splácanie úverov zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania 392 128 eur.       
——                                           Príjmy Výdavky + prebytok

- schodok
Bežný rozpočet 12 373 932,00 12 315 955,00 +57 977,00
Kapitálový rozpočet 1 860 670,00 813 857,00 +1 046 813,00
Finančné operácie 200 000 1 239 060,00 -1 039 060,00
Celkový rozpočet 14 434 602,00 14 368 872,00 +65 730,00

Ing. Robert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ 

(pokr. na str. 7)
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povedomia a účinnosti opatrení v núdzo-
vých prípadoch spôsobených klimatickými
zmenami.

V rámci projektu bude spracovaná spo-
ločná metodológia pre vyhodnocovanie
rizík. Jej  hlavným cieľom je mať spoločne
spracovanú metodológiu pre vyhodnoco-
vanie rizík spôsobených klimatickými zme-
nami, ktorá môže byť použitá pre oblasť
juhovýchodnej Európy. Dostupné údaje sa
budú zbierať vo vybraných pilotných úze-
miach (Senica, Siófok, Arad, Temerin,
Srbac, Velingrad) a od dostupných zdrojov,
vrátane súčasného využitia GIS technoló-
gií pre meranie rizík. V rámci prípravy budú
vypracované rizikové mapy, ktoré zobrazia
geografické rozloženie rizík, spracuje sa
riziková matrica ako nástroj ukazujúci stu-
peň nechránenosti kraja a oblasti. Výsledky
vyhodnocovania rizík sa budú porovnávať
a vypracuje sa ďalšia analýza, zameraná na
povedomie ľudí o rizikách spôsobených
klimatickými zmenami v pilotovaných kra-
joch. Súhrn výsledkov a získaných poznat-
kov sa spracuje do Smernice pre prispôso-
benie sa klimatickým zmenám.

V rámci tohto projektu sa vypracováva
tzv. Dotazník  vyhodnotenia rizík v prípa-
doch živelných pohrôm. Vypracoval ho
vedúci partner projektu  SEERisk, v spolu-
práci s Viedenskou univerzitou, ktorá je
tiež jedným z partnerov projektu. V dotaz-
níku  sa vyžadovalo určenie jednej, tzv.
pilotnej oblasti - mesta. Dotazník je zame-
raný na zber údajov týkajúcich sa tých dru-
hov nebezpečenstiev, ktoré súvisia s klima-
tickými zmenami a premenlivosťou poča-
sia (napr. povodne, zosuvy pôdy, prívaly
horúceho počasia atď.) a na zber údajov
o iných druhoch nebezpečenstiev,  napr.
zemetraseniach, prípadne nebezpečen-
stvá súvisiace s priemyselnou výrobou.

Ako pilotné územie pre tento projekt
bolo určené mesto Senica. V rámci pilot-
nej oblasti Senica sa v súčasnosti spraco-
váva aj dotazník s pracovným názvom GIS
osvedčené postupy, ktorý výstupom bude
v rámci pracovného balíka WP 3 – Vyhod-
nocovanie rizík – vypracovanie spoločnej
metodiky posudzovania rizík.  Za Mestský
úrad  Senica je v pracovnej skupine
Ing. Ivan Šteffek z oddelenia výstavby,
dopravy a životného prostredia. 

Trnavský samosprávny kraj bude
v rámci realizácie tohto projektu spolupra-
covať aj s Obvodným úradom v Senici,
odborom civilnej ochrany a krízového ria-
denia a povodňovou komisiou Obvodné-
ho úradu životného prostredia v Senici
a mestom Senica.

Informácie o projekte SEERisk a aktivi-
tách v rámci projektu sú a budú na inter-
netových stránkach: www.trnava-vuc.sk;
www.seeriskproject.eu

Ing. Eleonóra Baxová  
Viktor Chnápko

TTSK

Senica – pilotné
územie projektu
(dokončenie zo str. 6)

Pán poslanec,
na slovíčko

V tejto
r u b r i k e
d á v a m e
slovo poslan-
com Mest-
ského zastu-
p i t e ľ s t v a
v Senici,
ktorí budú
p o s t u p n e
odpovedať
na 3 rovnaké
otázky. 

Ing. Tatia-
na Blažková,
v o l e b n ý

obvod č. 8 Kunov.
Aká je komunikácia poslanca s občanmi

Volebný obvod Kunov  je predsa len
trošku iný ako volebné obvody priamo
v meste. Ľudia sa tu viac navzájom
poznajú a častejšie sa stretávajú. Som
rada, keď nie sú k problémom ľahostajní,
vyjadrujú sa k nim a pomáhajú ich aj riešiť.
V tomto smere mám veľmi dobré skúse-
nosti. Komunikácia s ľuďmi nie je vždy jed-
noduchá. Každý má nejaké požiadavky
a predstavy, ktoré však nie sú vždy reali-
zovateľné. Často je treba nájsť optimálne
riešenie pre všetkých. S ľuďmi komuniku-
jem najčastejšie osobne. Keď chcú a majú
potrebu so mnou hovoriť, vedia, kde ma
nájdu. Oslovujú ma rôznymi formami, naj-
častejšie na ulici, telefonicky alebo písom-
ne. Okrem toho máme fungujúci mestský
výbor, v ktorom pracujú ochotní a zodpo-
vední členovia.  Spolu riešime problémy,
organizujeme rôzne zaujímavé podujatia,
ktoré sa už stali v našom volebnom obvo-
de  tradíciou. Verím, že takto budeme spo-
lupracovať aj naďalej k vzájomnej spokoj-
nosti všetkých alebo aspoň väčšiny.
Čo považujete za prioritu vo svojom
volebnom obvode

Medzi priority patrí dodržiavanie proti-
povodňových opatrení a stále je ešte čo
vylepšovať, najmú chodníky popri hlavnej
ceste. Sú úseky, kde chodníky chýbajú
a nedá sa prejsť inak len povozovke, čo
nie je pre chodcov vzhľadom na stále sa
zvyšujúcu premávku cez Kunov bezpeč-
né. Ďalšou prioritou je nevyhovujúca
cesta zo Senice - Sotiny do Kunova, ktorá
je  v zlom technickom stave a súrne potre-
buje rekonštrukciu. Ľuďom tiež robia
veľké starosti každoročne sa zväčšujúce
výmole zo záhrad, ktoré spôsobuje roz-
vodnený potok. Dôležitou prioritou je tiež
autobusová doprava. Mám na mysli hlav-
ne školský autobus pre deti do školy a zo
školy a MHD do Polikliniky, n.o. Nie každý
má auto a nie každý môže chodiť na
bicykli. Keďže Kunov je predsa len vzdia-
lený od centra mesta a nachádza sa tu aj
záhradkárska oblasť, prioritou zostáva
doprava.
Čo podľa vás  chýba v Senici

Keď sa nad tým zamyslím, čo chýba
v Senici, v prvom rade mi napadli pracov-

Mgr. Peter Pastucha,  volebný obvod č. 2

Čo považu-
jete za prio-
ritu vo svo-
jom voleb-
nom obvo-
de?

Od zači-
atku hovo-
rím, že moja
priorita je
naša škola
ZŠ na Ulici
V. Paulínyho-
T ó t h a .
Máme  roz-

pracovaný projekt o dopravnom ihrisku,
ktoré by malo byť na našom školskom
dvore.

V mojom  volebnom  obvode  ma  zau-
jíma poriadok okolo smetných košov
a nové drobné čierne skládky pri garážach
pri našom malom parku, ktorý prešiel
v poslednom období rekonštrukciou.
Ďalej je to dopravná situácia v okolí križo-
vatky pri areáli bývalých kasární. Podľa
môjho názoru  tam vznikajú rizikové situ-
ácie, na ktoré som už upozorňoval.
Dúfam, že sa to v blízkej budúcnosti bude
riešiť.
Aká je komunikácia poslanca s občanmi?

Moja komunikácia s občanmi je,  mys-
lím na dobrej úrovni. V poslednej dobe
ma kontaktovali viacerí spoluobčania,
s ktorými som sa snažil riešiť ich problém.
Samozrejme, že sa nedá riešiť všetko
a hneď.
Čo podľa vás chýba v Senici?

Senica v prvom rade potrebuje vyriešiť
dopravnú situáciu. Pre mesto je už dlho-
dobo nápor osobnej a nákladnej dopravy
nevyhovujúci. Pokiaľ viem, projekt je
vypracovaný, schválený, na ministerstve
všetko vedia, a málo sa deje. Postavila sa
jedna kruhová križovatka, a odvtedy nič!
Ďalší problém vidím v malej zamestna-
nosti v našom meste. Chcelo by to voľaja-
ké podnikateľské stimuly, nové pracovné
miesta. Priemyselný park máme priestran-
ný, pekný, ale bohužiaľ na môj vkus polo-
prázdny.

P.S. Už vôbec nepotrebujeme v centre
mesta bioplynku, ktorá tu nemá čo robiť!

bar

né príležitosti. Veľa ľudí rôznych vekových
kategórií beznádejne hľadajú zamestna-
nie. To je ale problém nielen u nás. Seni-
čanov tiež trápi  doprava, hlavne v doprav-
ných špičkách, je nutný  obchvat mesta.
Mladým rodinám s malými deťmi, ale aj
starším tu chýba oddychová zóna. Nejaké
udržiavané aj po hygienickej stránke mies-
to,  napr. veľký prímestský park, kde by
mohli počas pekného počasia „pikniko-
vať“ a tráviť dlhší čas v prírode. Čo sa týka
zdravotníckej vybavenosti, ženám tu
chýba mamograf   a viac odborných leká-
rov. Viacerých by potešilo, keby bolo už
nové kino, či vylepšené kúpalisko, prípad-
ne v čase mrazov nejaké jednoduché klzis-
ko pod holým nebom. Stále je čo vylepšo-
vať a stále bude niečo chýbať.
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Oprava
V čísle 11-12/2012  Naša Senica bola

v článku Z rokovania rady a zastupiteľstva
v druhom odseku  prvá veta uvedená
nesprávna informácia o počte volebných
období (5)  poslanca Mestského zastupi-
teľstva v Senici Ondreja Krajčiho. Veta má
správne znieť: V úvode rokovania primá-
tor mesta zablahoželal Mgr. Ondrejovi
Krajčimu (poslancovi šieste volebné
obdobie) a MUDr. Jozefovi Krajčovičovi
(poslancovi štvrté volebné obdobie)
k životnému jubileu 60 rokov  a poďakoval
za ich doterajšiu prácu funkcie poslancov
Mestského zastupiteľstva. 

Za chybu sa poslancovi Ondrejovi Kraj-
čimu ospravedlňujeme.                         NS

Zmeny v parkovaní
Od 1. januára je v Senici parkovanie

na parkoviskách a miestnych komuniká-
ciách, ktoré sú  určené na dočasné par-
kovanie vozidiel od piatka od  18. hod. do
pondelka do 6. hod.  a v štátom uznaných
sviatkoch,  bezplatné.

Mestské zastupiteľstvo v Senici schváli-
lo na decembrovom rokovaní zmenu
a doplnenie VZN č. 5 o parkovaní vozidiel.
Mesto Senica zmenou vyhovelo požiadav-
kám občanov, ktorí pripomienkovali, že
počas víkendov a sviatkov nie je možné
zakúpiť si parkovacie karty. Cena parkova-
cej karty na dočasné parkovanie vozidiel je
30 eur na rok alebo 5 eur na mesiac. Cena
parkovacej karty pre obyvateľov s trvalým
pobytom v Senici, služobných   vozidiel
fyzických osôb oprávnených na podnika-
nie a právnických osôb, ktoré majú sídlo
v Senici je 20 eur na rok  alebo 3 eurá na
mesiac. Parkovacie karty je možné zakúpiť
v pokladnici Mestského úradu Senica.
V prípade, že vozidlo bude používať  par-
kovacie miesto krátkodobo, je možnosť
uhradiť poplatok prostredníctvom SMS
u všetkých operátorov na číslo 2200
v tvare SE A1 EVČ (SE medzera A1 med-
zera evidenčné číslo vozidla v tvare napr.
SE123XY). Cena parkovacieho lístka je
0,50 eur na hodinu.   

Mesto Senica zaviedlo systém dočasné-
ho parkovania  na parkoviskách a miest-
nych komunikáciách od 1. júla 2012. Od 1.
Januára 2013  pribudli do systému dočas-
ného parkovania vozidiel aj parkoviská na
Ulici  Jána Bežu a na Ul. Štefana Pilárika
(IBV Nová Sotina).

Nová predajňa Segum
K najvýznamnejším medzníkom v 20-

ročnej histórii senickej firmy Segum bude
určite patriť 22. január  2013, keď  otvorili
novú predajňu vlastných výrobkov  v areá-
li firmy na Železničnej ulici. 

Firma Segum, s.r.o. Senica, výrobca
matracov, postelí a sedacích súprav otvori-
la v novovybudovanej hale priestor -
schowroom, v ktorom  prezentuje vlastné
výrobky, ktoré dosiahli ocenenia doma
i v zahraničí.  „Veľký priestor  na predvád-
zanie vlastnej produkcie poskytuje zákaz-
níkom možnosť priamo si vyskúšať tovar
a rozhodovať sa na základe pocitu,“ pove-
dal pri otvorení predajne konateľ firmy
Ing. Peter Chvála. Pri tomto type predajní
zákazník súčasne môže povedať svoje pri-
pomienky, ktoré vedia vo výrobe  akcep-

Populárna heligónka
Senický Dom kultúry bol 21. decembra

v podvečer dejiskom uvedenia 3. CD nosi-
ča hudobného zoskupenia Senická heli-
gónka. Na cestu k milovníkom starého
hudobného nástroja heligónky a piesní
v rytme valčíka a polky ho spolu s hudob-
níkmi vyprevadil primátor Senice Ľubomír
Parízek.  Zoskupenie Pavol Grimm, Eligius
Štepanovský, Tatiana Závodská a Branislav
Grimm nahrali CD v hudobnom štúdiu
Exponent Hlohovec. Prezentácia hudobné-
ho nosiča bola sprevádzaná veľkým
záujmom verejnosti. V plnej spoločenskej
sále sa tancovalo a spievalo, čo potvrdzuje,
že hudba v podaní Senickej heligónky je
v Senici veľmi obľúbená. V januári toto zos-
kupenie v TV Šláger nahralo k piesňam na
najnovšom nosiči  aj 16 videoklipov. bar

Bioplynku občania
odmietajú

Spoločnosť Euroagro Senica chce
v meste za bývalou firmou  Er-Print posta-
viť bioplynovú stanicu (BPS). Svoj zámer
spoločnosť predstavila 17. decembra 2012
v zasadačke Mestského úradu. Prítom-
ných asi 25  občanov sa vyjadrovalo proti
jej výstavbe v širšom centre mesta. Obča-
nia začali zbierať podpisy aj pod petíciu. 

Zámer spoločnosti Euroagro Senica
prezentoval Ing. Ján Toman. Navrhovaná
BPS bude slúžiť na spracovanie biomasy
z poľnohospodárskej výroby na bioplyn,
z neho na elektrickú energiu, teplo a orga-
nické hnojivo  fugát. Vstupným materiá-
lom pre BPS má byť najmä kukuričná siláž.
Podporným zdrojom pre fermentačný
proces má byť hnojovica hospodárskych
zvierat. Podľa Ing. J. Tomana teplo  plánujú
dodávať teplovodom do Službytu. Vyro-
bená elektrická energia bude odoberaná
verejnou energetickou sieťou.

Investor plánuje kukuricu na siláž pesto-
vať  na 400-500 ha  na svojich poliach.
Siláž bude do BPS dovážať cez priemysel-
nú zónu 2-krát denne v uzavretých  autách.
Ročne má BPS stanica spracovať 16 000
ton siláže. Spoločnosť pôvodne mala
zámer vybudovať BPS na farme na  Hor-
ných Surovinách. Keďže  v tejto lokalite

nemajú kde využiť vyprodukované teplo,
bola táto lokalita zavrhnutá. Predpoklada-
né náklady na stavbu sú 3,4 mil. eur.

Technológiu BPS predstavil zástupca
spoločnosti EnviTec Biogas Ing. Miroslav
Kováčik. Väčšina prítomných občanov sa
zaujímala o šírenie zápachu a hluku z pre-
vádzky, o šírenie zápachu mestom pri pre-
voze, o dopravu siláže do areálu BPS.
„Nemáme nič proti technológii, iba voči
umiestneniu prevádzky,“ povedal jeden
z obyvateľov bytoviek na  Hviezdoslavovej
ulici, ktoré sú vzdialené od plánovanej
výstavby len 250 metrov. „Donedávna
nám  znepríjemňoval život zápach zo  Slo-
venského hodvábu, teraz nám do okien
dymí drevoštiepka v areáli Službytu
a v noci sa odtiaľ šíri nepríjemný hluk
z prevádzky,“ argumentovali občania
z tejto lokality.

Prezentácia BPS nebola verejným pre-
rokovaním, cieľom bolo,  aby ľudia získali
maximum informácií o zámere spoločnos-
ti Euroagro. Vyjadriť svoj súhlas či nesú-
hlas budú môcť všetky zúčastnené strany
v územnom a stavebnom konaní.

Na prezentácii bola prítomná aj poslan-
kyňa MsZ RNDr. Ľubica Krištofová, obyva-
teľka dotknutej lokality. „Na prvý pohľad
by sa zdalo, že ide o celkom neškodnú
stavbu voči životnému prostrediu. Bolo by
to tak, ak by stála v blízkosti farmy či
poľnohospodárskeho areálu, mimo obyd-
lí,“ vyjadrila stanovisko Ľ. Krištofová.
Podľa nej komponenty, ktoré sa do stanice
vozia, sú totiž vysoko zapáchajúce a aj pri
opatreniach  dochádza k unikaniu zápa-
chu či už pri transporte, alebo manipulácii
s nimi. „Polemizovať či bude zápach slabý,
alebo silný  sa nedá.  Jednoducho  bude
a budú ho dýchať obyvatelia v meste. Tak-
tiež sa nikde nehovorí o prítomnosti
hmyzu, múch alebo hlodavcov, ktoré
potenciálne môžu sprevádzať túto výro-
bu,“ upozorňuje na ďalšie riziká poslanky-
ňa. Ďalším rizikovým faktorom podľa nej
je hluk.  

O tom, či bioplynová stanica nakoniec
v meste stáť bude, rozhodne stavebný
úrad. Ten môže vziať do úvahy aj prípadné
petície občanov.                               lv, bar

tovať. Pre všetky výrobky  firmy Segum je
charakteristické dokonalé ručné spracova-
nie, využitie tradičných postupov, kvalita
a komfort.                            text a foto bar 

Pásku za účasti mnohých hostí prestrihli
generálny riaditeľ Segum, s.r.o. Senica
Ing. Anton Chvála a konateľ firmy
Ing. Peter Chvála.
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Do tretice všetko
dobré...

Hoci zo začiatku všetko nasvedčovalo
tomu, že ples sa konať nebude, napokon
sa našlo dosť študentov, ktorí mali chuť
zabávať sa a tancovať, a tak mohol 19.
január patriť v Dome kultúry  3. Študent-
skému plesu.

Zorganizoval ho  Študentský parlament
mesta Senica v spolupráci s Centrom voľné-
ho času a Mestom Senica a tradične za pod-
pory primátora mesta Ľubomíra Parízka.

Už po so 19.  hodine pódium patrilo
novej hudobnej skupine Orange Grace.
Chlapci zo skupiny zábavu správne odpáli-
li a rozprúdili. Celý večer sa niesol pod
moderátorskou taktovkou študentov Sabí-
ny Phanovej a Jána Trimela. Ples otvoril
pán primátor a potom už parket patril nob-
lesnej tanečnej choreografii  klubu spolo-
čenských tancov Dancer a ľudovému
tancu Z vrbovských kopaníc v podaní folk-
lórneho súboru Skaličan. A bol tu čas na
valčík, úvodný tanec večera, ktorý predz-
namenal, že tancovať sa bude až do sko-
rých ranných hodín. A tak sa aj stalo. Do
tanca vyhrávala skvelá skupina
Black&White.

Každý sa dobre  bavil, či už rozpráva-
ním  pri stoloch, alebo tancom na parkete.
Okrem toho nás v krásny plesový večer
čakalo ešte veľa programu. 

Svojím hlasom nám  večer spríjemnila
mladá speváčka Kristína Lučanová
a pomerne atraktívnou časťou programu
sa stala i módna prehliadka modelov
z dielne študentky Obchodnej akadémie
Katky Kováčovej. Katka ukázala päť mode-
lov spoločenských šiat, ktoré sama navrhla
i ušila. Keďže modely  predvádzali štu-
dentky zo senických stredných škôl,
módna prehliadka mala o to väčší úspech.
Túto časť programu mali moderátorsky
pod palcom Magda Fábiková  a Dominika
Klenová. Po prehliadke pozornosť všet-
kých prítomných očí patrila opäť taneč-
ným súborom  Dancer a Skaličan. Musím
spomenúť tombolu. Tombolové lístky sa
minuli ako teplé rožky už hodinu po zači-
atku plesu. Na študentov čakalo viac ako
70 okamžitých výhier a 10 hlavných cien,
ktoré sa žrebovali. Ceny to boli skutočne
parádne. Hlavnú cenu  tablet venoval  pán
primátor.

Po vyčerpaní programu a odovzdaní
cien tomboly sa už iba tancovalo a tanco-
valo. Skupina Black&White si vyslúžila
mnoho pochvál od študentov, pretože
hrala výborná hudbu, striedala žánre a tak
perfektne dotvárala úžasnú atmosféru

plesu. Tak sa stalo, že parket pri pódiu bol
neustále zaplnený a všetci sa  bavili. Teda,
pokiaľ sa práve nejedlo. 

Totiž keď sa tancuje, je veľký výdaj
energie. O príjem kalórií sa postarala
COOP Jednota Senica a veru pri švéd-
skych stoloch, nealkoholickom bare a chut-
nom guláši bola doslova a dlho tlačenica. 

3. Študentský ples bol zatiaľ najvydare-
nejší zo všetkých a každý účastník si odná-
šal krásne spomienky na nádherný večer.
Skrátka, úžasná atmosféra. Tanečná sála
hýrila mládežou všetkého druhu – od prvá-
kov stredoškolákov až po vysokoškolákov,
ktorí si prišli pripomenúť zlaté stredoškol-
ské časy. A my, zo Študentského parla-
mentu veríme, že táto krásna tradícia bude
pokračovať. Už teraz sa tešíme na 4. Štu-
dentský ples. Veríme, že rovnaké pocity
zdieľate aj vy.

Fotky a viedo z Gréckeho tanca  si môže-
te pozrieť či stiahnuť na facebooku CVČ,
alebo na www.stonozka.estranky.sk. egaf

Cesta do DAVu 
vyšliapaná

Neskúsite po nej prísť aj vy? Je to dom-
ček (súčasť CVČ Stonožka), odkiaľ ak
neprekročíte medze, vás nikdy nikto nevy-
hodí. Je to klubový priestor, kde je útulne,
teplučko a kde nájdete takmer rodinnú
atmosféru. Miesto, kde sa možno zozná-
mite alebo kde sa znova stretnete. Jasné,

že tento presklený dom v parku niekedy
potrebuje i vašu pomocnú  mladú ruku,
lebo je to tam o vás a pre vás. Ale ani to
iste problém nie je a nebude. 

Ak ste tam ešte neboli, tak je najvyšší
čas. Najmä Seničanov by mohli osloviť
pravidelné štvrtkové herne pre mládež
(16.00 – 20.00). Od 10. januára je naviac
herňa otvorená i každý piatok od 18.00
do 22.00. Biliard, stolný futbal, stolný
tenis, elektronické šípky, stolný hokej, spo-
ločenské hry. To všetko tam môžete hrať.
Bežne sa tu však i spieva, číta, „učí“, hrajú
kolektívne spoločenské hry, varí čaj či
káva (ak si prinesiete), či len tak rozpráva...
Občas sa možno pozrieť i na skúšku
hudobnej skupiny Orange grace. 

Cestu do DAVu môžu merať i deti,
takže do povedomia rodičov dávame det-
skú spoločenskú herňu, ktorá je otvorená
každý štvrtok a každý piatok od 13.30 do
16.00 (v piatok do 17.00). Deti môžu prísť
s rodičmi napríklad iba na stolný tenis, tzn.
nemusia byť v herni a čakať na organizo-
vanú zábavu. Skrátka treba sa ísť pozrieť.
Členstvo v herni stojí na mesiac 1 euro,
poplatok sa vyberá na celý polrok (január
– jún 2013).

Ak máte radšej jednorazové podujatia,
potom máme pre vás tieto pozvánky:

� Štvrtok 14. február,  17.00
Valentínska disco párty - nielen pre deti
z tanečných krúžkov CVČ, v programe
budú veselé súťaže



Št
ud

en
ts

ké
 li

st
y

Naša Senica 1/2013

10

Desať rokov
Študentského
parlamentu (2)

V prvom článku (NS 12/2012)  histórie
Študentského parlamentu som sa dostala
do roku 2007. Predsedom bol (od r. 2004)
ešte stále Peter Siwiec, inak najdlhšie
„vládnuci“ predseda. Je teda jasné, že toho
i najviac zažil, vymyslel a zorganizoval.
Jeho vtedajšie aktivity vám najlepšie  priblí-
ži  nasledujúci rozhovor.

P e t e r ,
pamätáš sa
ešte na
úplné začiat-
ky tvojej éry
p r e d s e d u
študentské-
ho parla-
mentu? 

Bolo to
veľmi milé
obdobie, na
ktoré rád
spomínam.
Stretla sa sku-

pina úžasných mladých     ľudí, ktorým
bolo ponúknuté partnerstvo a oni ho  pri-
jali a snažili sa nesklamať toho,  kto im ho
ponúkol. Na tomto mieste treba oceniť prí-
stup primátora mesta Ľubomíra  Parízka.
A pikoška? Nič publikovateľné mi nenapa-
dá :-), ale určite by sa niečo našlo. Ľudia
z parlamentu sa stretali aj mimo rokovaní,
nadväzovali sa vzťahy, bola zábava, to
bolo hlavné. 

Bol si tiež známy zorganizovaním
série  stretnutí mladých  Seničanov
s poslancami v Národnej rade SR, dokon-
ca s ministerkou práce a sociálnych vecí
alebo ministrom obrany.  Čo ťa k tomu
viedlo? A mali o to mladí záujem?

Nebol som to tak úplne ja, kto to orga-
nizoval. Tu patrí vďaka vtedajšiemu poslan-
covi  NR SR Jurajovi Horváthovi, ktorý nám
toto všetko umožnil. Bola to pre zúčastne-
ných zaujímavá skúsenosť  stretnúť sa
s takými ľuďmi v životnom období formo-
vania si názorov, postojov, vízií...

Bol si vraj i hlavným organizátorom
prvého (a zatiaľ jediného)  hip- hopového
koncertu v Senici  Haluzeum 5. Je to prav-
da?  Nebodaj si sám hip-hoper?

Nie, medzi hip-hoperov akosi nepat-
rím...  Haluzeum bol len ukážkový príklad
toho, že Študentský parlament  mal svoje
opodstatnenie. Jedna  študentka, tuším
Terka sa volala, mala  reálnu predstavu
o usporiadaní takéhoto koncertu. Prišla za
nami do ŠP, my sme ju ďalej kontaktovali
s Michalom  Závodským, ktorý mal s orga-
nizovaním podobných akcii skúsenosti
a veci sa začali hýbať. Z našej pozície sme
dokázali vybaviť výhodný prenájom pries-
torov, reklamu, súčinnosť Mesta Senica.
Študentský parlament bol teda akousi plat-
formou, na ktorej sa to celé dalo dokopy
a zorganizovalo. Bola to zásluha viacerých
ľudí. 

Skrátka bolo toho dosť, čo si v Senici
vymyslel. Napríklad i anketu Cena senic-
kej mládeže  alebo charitatívnu akciu

Pošli to ďalej,  či 4-ročnú  históriu basket-
balových maratónov... Rozviň trocha aj
tieto aktivity. 

Určite som v tom zase nebol sám. Všet-
ko bol výsledok tímovej práce. Každý s nie-
čím prišiel, spravili sme brainstorming
a niektoré veci sa nám aj podarilo uskutoč-
niť. Pointa viac-menej bola urobiť niečo
pre našu cieľovú skupinu – študentov
v meste Senica a súčasne tým aj rozvíjať
samých seba. Po čase sa niektoré akcie
uchytili, tak sme v nich pokračovali, vymie-
ňali sme nápady a know how i s parla-
mentmi z iných miest (Myjava, Pezinok,
Hodonín).

Niekde som sa aj dočítala, že si už ako
16-ročný napísal projekt Ministerstva
vnútra   Mladí na scénu?  Ako sa to stane,
že taký mladý človek jednoducho napíše
projekt a získa  dotáciu 100 000 Sk?  Na
čo ste ich  vtedy použili? A čo bolo súčas-
ťou tohto projektu?

Zase to nebola len moja zásluha. Skrát-
ka sa len strela skupina pravých ľudí so
správnou výzvou v správny čas a na správ-
nom mieste. Veľa nám vtedy pomohla
Mária Piačeková a Anka Závodská z Mest-
ského úradu... Projekt sa volal Mladí na
scénu a bol o participácii mladých ľudí na
živote mesta. My sme vlastne len  použili
a opísali našu činnosť a priložili  plán akti-
vít na ďalší rok, ktoré by sme robili bez
ohľadu na to, či by sa nám podarilo získať
dotáciu (samozrejme, že v skromnejšej
podobe), a vyšlo  to. Po 1. ročníku bola
Senica dokonca vyhodnotená ako najlepší
príklad  spolupráce samosprávy s mláde-
žou a bola daná za príklad ostatným
mestám a obciam na Slovensku. Dôkazom
toho je aj fakt, že v publikácii Participácia
mládeže na Slovensku  vydaná Radou mlá-
deže Slovenska, bola  ŠP zo Senice veno-
vaná celá jedna kapitola. A náš model fun-
govania tu bol opäť uvedený  ako  vzor
ostatným mestám.

Skrátka šikovným patrí svet. Ozaj,
pomohla ti niekedy v živote skúsenosť
predsedu ŠP? A čo teraz momentálne
robíš? Čo si robil štyri  roky, čo už nie si
v Senici?

Určite pomohla, bude to nakoniec prav-
da o spájaní bodiek. Niektoré veci, keď
som ich robil, mi nedávali zmysel, ale
neskôr v živote sa mi prepojili a zmysel
zrazu  začali dávať. Stretol som veľa  zaují-
mavých ľudí, zabavili sme  sa a to bolo
hlavné.  Myslím, že v parlamente som
nazbieral nejaké prvé skúsenosti s team-
workom a networkingom, čo podľa mňa
dnes patrí do základnej výbavy každého
mladého človeka. 

A čo som robil? Študujem na Fakulte
managementu Univerzity Komenského,
odbor  finančný manažment. Ak všetko
pôjde podľa  plánu, tak ma v máji čakajú
magisterské štátnice.  Povinná jazda ako
výmenný program Erasmus, pracovné leto
v USA  či život na internáte v Mlynskej doli-
ne, ktorý ma v niektorých ohľadoch naučil
možno aj viac ako samotná škola... To všet-
ko patrilo k štúdiu a k životu. Momentálne
pracujem pre jednu spoločnosť na istom
projekte v banke, ale neviem, či práve tam
vidím svoju budúcnosť. Život ma naučil, že
treba byť maximálne adaptabilný a vedieť

sa rýchlo prispôsobovať.
Počas  môjho fungovania v parlamente

som sa stretol s mnohými úžasnými ľuďmi,
ktorí nám pomáhali realizovať naše pred-
stavy a nápady a týmto sa im chcem poďa-
kovať. Poďakovať sa chcem aj všetkým
bývalým aj súčasným členom ŠP za to, že
tu stále sú.  Menovite by som sa chcel
poďakovať len  jednému človeku, a to
Danke Kopeckej, lebo akokoľvek sme my
mladí „geniálni a neomylní“, vždy budeme
potrebovať niekoho, kto nám pomôže,
poradí, usmerni a nebudeme sa pri tom
cítiť ako u pána riaditeľa na koberčeku.

Keďže si myslím, že ešte nemám vek na
rozdávanie  vlastných rozumov,  požičiam si
jedno od Steva Jobsa a rád by som odkázal
členom SP Senica, ako aj všetkým mladým
ľuďom v Senici: stay hungy stay foolish.

Ďakujeme, Peter, za rozhovor. Myslím
že si úspešný človek a vieš, čo chceš. Želá-
me ti za súčasný ŠP veľa šťastia a tešíme sa
s tebou v Senici na osobné stretnutie.

Romana Nošková, predsedníčka ŠP
Monika Kolényová, podpredsedníčka ŠP

Takmer 5–ročná éra Peťa Siwieca v mlá-
dežníckom dianí v Senici  sa skončila jeho
maturitou na senickom Gymnáziu L. Novo-
meského a žezlo po ňom v školskom  roku
2007/2008 preberá Ivana Bachurová
O nej v budúcom čísle Študentských listov.  

Apropó, ples
Som šťastný človek. Stačí mi asi málo -
jeden úspešný študentský ples. Vlani som
na tomto mieste a pod týmto istým
názvom písala úplne iné vety. Pamätáte?
A aké budú  tie tohtoročné? Spokojné. A
sami kĺžu na papier. Pretože, to čo som
zažila v sobotu 19. januára bolo jedným
slovom neopakovateľné. Vynikajúcou
atmosférou, počtom zúčastnených, pro-
gramom, hudbou... a najmä samotnými
ľuďmi. Boli skvelí,  celý večer sa spontán-
ne zabávali a od prvého valčíka boli tak-
mer všetci na parkete. Vediac, že tanec je
možnosť zoznámiť sa,  tanec spaľuje kaló-
rie, poskytuje radosť, a  vedieť tancovať je
veľká spoločenská výhoda. Nie, nezakrý-
vam si oči, zatajený alkohol tam niekde a
u niekoho bol, ale chvalabohu s mierou. 
Dôležité je, že  som na plese cítila odozvu
mladých ľudí. Akoby si uvedomovali, že
jeho príprava  nebola  „zadarmo“. Ale
čas, peniaze, telefóny a nervy venované
príprave  stáli za to. Neľutujeme ani minú-
tu.  Lebo toľko pekných slov od samot-
ných účastníkov, i v SMS-kách a na face-
booku  tu už dávno nebolo. Vážime si to.
Chcem z tohto miesta poďakovať tým čle-
nom Študentského parlamentu, ktorí sa na
príprave plesu najviac podpísali – Monike
Kolényovej, Eve Chropúvkovej, Natálii
Ťulákovej, Barbore Sládkovej, Dominike
Klenovej, Filipovi Noskovi, Nikole Bordá-
čovej, Romane Noškovej a Kataríne Ková-
čovej.
Veľké ďakujem letí i primátorovi mesta
Ľubomírovi Parízkovi a všetkým, ktorí
neváhali a venovali na ples krásne  ceny
do tomboly.                  Dana Kopecká
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Kamery pomáhajú
odhaľovať

Mestská polícia v Senici
má v súčasnosti 15 monito-
rovacích kamier, ktorých
obsluhu zabezpečuje
osem zamestnancov
v chránenej dielni v nepre-
tržitej prevádzke. V roku

2012 bolo na kamerovom systéme zazna-
menaných 1003 udalostí. Na podrobnosti
sme sa opýtali náčelníka Mestskej polície
(MsP) v Senici Bc. Rastislava Janáka. 

Pán náčelník, ktoré najčastejšie uda-
losti ste zistili kamerovým systémom?

Najviac frekventované zistenia sa týkali
nefunkčného  verejného osvetlenia,

protizákonného  lepenia plagátov, van-
dalizmu, priestupkov  proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, priestupkov
proti majetku, dopravných nehôd, poulič-
ného  predaja a neoprávneného  vybera-
nia peňazí, priestupkov  proti občianske-
mu spolunažívaniu, žobrania, výtržností,
požívania alkoholických nápojov na verej-
ných priestranstvách, túlavých zvierat,
porušení VZN mesta č. 50 o chove psov,
atď. 

Aký je podiel kamier na odhaľovaní
priestupkov a trestných činov?  

Zásluhou kamerového systému sa nám
darí v lokalitách, kde je umiestnený, neu-
stále znižovať počet páchaných priestup-
kov, čo poukazuje na to, že je to jedna
z najlepších primárnych preventívnych
aktivít. Čo sa týka sekundárnej prevencie
aj tu kamerový systém  zohráva dôležitú
úlohu, pretože objasnenosť už spácha-
ných deliktov je skoro 90 %. Kamerový
systém v našom meste je kladne hodnote-
ný,  o čom svedčí fakt, že neustále pri-
chádzajú požiadavky na MsP od  občanov
a mestských výborov, v ktorých nás žia-
dajú o inštalovanie  nových kamier v loka-
litách, kde majú títo ľudia bydlisko. O efek-
tívnosti kamier vypovedá aj to, že pre
potreby Obvodného oddelenia Policajné-
ho zboru v Senici sme poskytli 26 zázna-
mov z kamier, ktoré potrebovali pri  objas-
ňovaní protispoločenských činov.   

Ktoré lokality mesta sú monitorované
kamerami?

Osem kamier je umiestnených v centre
mesta, jedna na mestskom cintoríne a šesť
v okrajových častiach mesta. U šiestich
kamier je signál privádzaný na MsP cez
optický kábel, ostatné kamery fungujú na
princípe rádiových vĺn.

Budú sa v meste v tomto roku osadzo-
vať ďalšie kamery?

Ako vyplýva z hore uvedených skutoč-
ností, kamerový systém veľkou mierou
zefektívňuje činnosť policajných útvarov,
preto by sme chceli aj v roku 2013 pokra-
čovať v jeho rozširovaní. Nakoľko finanč-
ná situácia miest a obcí na Slovensku  je
veľmi ťažká, rozhodli sme sa na prelome
rokov 2012 a 2013 vypracovať projekt,
ktorý sme 15. januára 2013 podali  na
Obvodný úrad  v Senici. Ak by sme boli
úspešní, mohli by sme v roku 2013 nain-

štalovať ďalších šesť nových kamier. Tak
by sme mohli prijať do chránenej dielne
do  pracovného pomeru   ďalších dvoch
zamestnancov s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorí majú inak sťažené pra-
covné uplatnenie.                                 bar

Príznaky užívania drog
Každá súčasná rodina je ohrozená

možnosťou, že ich dieťa môže začať uží-
vať návykové látky. Ak už k tomu príde,
pravdepodobnosť zbavenia sa závislosti
narastá tým viac, čím skôr dieťa preruší
kontakty s ľuďmi, s ktorými prišlo do styku
s návykovou látkou alebo sa začne liečiť.

Preto je vo všeobecnosti dôležité si vší-
mať:

- povahové zmeny: posun v osobnosti,
náladové zmeny, problémy v škole, kráde-
že, klamstvá, neskoré príchody, zmeny
v spánku, nízka sebadôvera, popieranie
škodlivosti drogy, strata motivácie, strach,
vzťahovačnosť, ľahkomyseľnosť, násilie
voči iným, trávenie dlhého času v uzavre-
tých miestnostiach (kúpeľne, vlastné izby),
nezáujem o dianie okolo, premenlivé nála-
dy,

- zmeny činností a zvykov: absencie,
zanedbávanie domácich povinností, opúš-
ťanie dlhoročných priateľov, nadväzova-
nie nových priateľstiev, zmeny v stravova-
cích návykoch, nedbalosť v osobných
veciach, náhle zmeny v obliekaní, časté
náhle odchody z domu pod rôznymi zámi-
enkami a pod.,

- zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý
výraz, červenú pokožku okolo nosa a úst,
červené oči, rozšírené zreničky, sklenený
pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprítomný
pohľad, ospalosť, únava, spomalené
a nekoordinované pohyby, predĺžený
reakčný čas, vzhľad ako po použití alko-
holu, apatia, vyhasnutie záujmu o pohyb,
nezreteľná reč, nepresné odpovede, zaja-
kavá reč, opakovanie sa v reči, zmenená
konštrukcia reči, prehltávanie slov.  Každá
z návykových látok má svoj špecifický pre-
jav. Je nesmierne dôležité pre ich včasnú
detekciu poznať aspoň základné príznaky
jednotlivých najčastejšie sa vyskytujúcich
návykových látok,

- Alkohol: opitý výraz, spomalené
a nekoordinované pohyby, neprítomný
pohľad, ospalosť, únava, spomalené reak-
cie, agresívne alebo opačné správanie.
Dieťa zapácha od alkoholu, zápach alko-
holu prekrýva (žuvačkou, cesnakom), je
cítiť ranný zápach v miestnosti po alkoho-
le,

- Fetovanie prchavých látok: opitý
výraz, pohľad do diaľky, pomalá reakcia
po oslovení, len ťažko sa s ním nadväzuje
kontakt, má ťažkosti s koncentráciou a pri
snahe prinútiť dieťa ku koncentrácii je
možná i agresívna odpoveď, citové
vychladnutie k ľudom, ktorí zastávali pred-
tým významné miesto v citovej sfére die-
ťaťa, sú možné časté zápaly horných ciest
dýchacích a očných spojiviek. Neosprave-
dlnené absencie v škole, na šatách rôzne

vyblednuté miesta, škvrny od lepidla,
gleja, vo vreckách zatvrdnuté fľaky od
lepidla, vrecúška z igelitu, ktoré môžu ešte
chemikáliami páchnuť, zapáchanie zvrš-
kov a najmä vlasových častí tela,

- Drogy (marihuana, hašiš, heroín,
kokaín a iné): odbiehanie z domu,
neschopnosť primeranej koncentrácie na
problém, zanedbanie niektorých záujmov
a činností, rozšírené zrenice, znížená sva-
lová hmota, znížená výkonnosť, pokašlia-
vanie, zmeny nálady, nezáujem o okolie,
tupý alebo ospalý výraz, vodnaté alebo
sklenené oči, zvýšená sekrécia z nosa,
nápadné opakované zápaly spojiviek. Na
rukách a nezriedka na predkoleniach,
najmä okolo členkov nachádzame vpichy.
Vo vreckách nachádzame drobné bobule
(semienka) z kvetov marihuany, ojedinelé,
ale neodôvodnené cigaretové papieriky,
zápalky. Nachádzame taktiež zvyšky
malých vrecúšok z igelitu, rôzne tobolky,
špeciálne poskladané papieriky, zvyšky
belavého prášku vo švíkoch vreciek, opas-
ky, rôzne gumy, povrazy, striekačky, ihly,
ohorené fľašové uzávery, ohorené lyžice,
niekedy iba rôzne predmety, peniaze, cen-
nosti.                                       MsP Senica 

Sonny sa presadila
v Poľsku

V dňoch 11. - 14. decembra  2012 sa
v poľských Mikolajkách konali Majstrov-
stvá sveta disco dance a Svetový pohár.
Súťaž sa konala v 4-hviezdičkovom hotela
Golebiewski, kde bola naša tanečná sku-
pina Sonny Senica  aj ubytovaná. 

V prvý deň sme súťažili v kategórii
disco dance duo detská veková kategória
(DVK), kde Simi Királová a Albert Macek
postúpili z prvého kola cez semifinále až
do 6-členného finále, kde obsadili 5. mies-
to vo Svetovom pohári. 

Ďalej nás čakali Majstrovstvá sveta
v kategórii disco dance formácie DVK, kde
sme získali s formáciou Hey boys nádher-
né 3. miesto a stali sme sa II. vicemaj-
strom sveta. Deti za odmenu strávili neza-
budnuteľné chvíle v aquaparku - vodnom
svete, ktorý bol priamo v hoteli a zašantili
si na diskotéke v nočnom klube.

V posledný deň nás čakal Svetový
pohár v kategórii hlavná veková kategória
(HVK) 2 - formácie, kde sme zažili fantas-
tický pocit na parkete, keď počas nášho
vystúpenia vstávali ľudia zo sedadiel, natá-
čali si nás a po skončení nás odmenili
potleskom v stoji  Česi, Švédi, Dáni, Polia-
ci ... Porota uznanlivo tlieskala a pri odo-
vzdávaní pohára za 1. miesto a medailí
prišiel za nami organizátor Majstrovstiev
sveta v Bochume, ktoré budú na budúci
rok a osobne nás na MS pozval s dodat-
kom, že tam na nás čakajú 3 formácie
z Nemecka, ktoré sa nás boja.

Plní krásnych zážitkov sme sa vydali na
dlhú cestu domov. Takúto nádhernú a uvo-
ľnenú súťaž sme ešte nezažili.

Andy Jakubcová 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – december 2012
autor: názov: vydavateľ:

1. Morpurgo, M.:  Vojnový kôň Arkus
2. Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
3. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
4. Hopkins, C.: Nový začiatok Arkus
5. Kramárová, Z.: Mojej malej kuchárke Direct Press
6. Kramárová, Z.: Pečieme s deťmi Direct Press
7. Štefáková, M.: Varíme diabetikom Kontakt
8. Sekora, O.: Ferdo mravec Buvik
9. Shemin, R.:  Ako to, že ten idiot je bohatý, a ja nie? Arkus

10. Baumann, A.-S.: Kone a poníky Arkus
11. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
12. McNish, C.: Anjel Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je
možné už i predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny
katalóg Knižného klubu Arkusu, i prihlášku do klubu a ďalšie informácie.  

Novinky vydavateľstva Arkus:
Sedgwick, Marcus: Záplava a tesák
1. diel z novej série strašidelných príbehov pre deti od 8 rokov Havranie záhady
Z angličtiny preložil Tomáš Mečíř
Navštívte s nami hrad Druhoruk, zoznámte sa s jeho svojráznymi obyvateľmi: lordom Dol-
noviničom, jeho manželkou Mätou, dcérou Slnovratkou, synom Plesnivčekom, jeho
večne ulepenou opicou Kámom, strážcom hradu, havranom Edgarom a prežite s nimi
množstvo  napínaných príhod.
Pevná väzba, formát 135 x 205 mm, 248 strán. Cena 9,49 eur, pre členov klubu 6,99 eur.

Brezina, Thomas: Pobozkať anjela je nebezpečné
1. diel série Diví a šialení anjeli
Z nemčiny preložila Jana Šimulčíková
Už ste niekedy pobozkali sochu anjela? Vicky to urobila a jej život sa zrazu prevrátil hore
nohami. Začali sa diať nevysvetliteľné veci a vôbec nič už nebolo také ako predtým...
Pevná väzba, 192 strán, formát 135 x 215 mm. Cena 8,99 eur.
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Hudobný život v Senici 

Pulz a Zdenko
Lenghardt

Zdenko Lenghardt  je senickej verejnos-
ti i blízkemu okoliu známy najmä ako ľudo-
vý hudobník, ktorý dlhé roky hrával v obľú-
benej, známej kapele Pulz v bývalom
senickom bare hotela Slovan i ako muzi-
kant, ktorý dobre spieva, ovláda hru na via-
cero hudobných nástrojov, ale i ako výbor-
ný manažér, ktorý vedel vždy okolo seba
sústrediť kvalitných muzikantov. Ale
poďme pekne po poriadku.

Malý Zdenko v rokoch 1950 – 1955
navštevoval v bývalej Hudobnej škole hodi-
ny klavíra pani učiteľky Viery Pihorňovej.
Jeho starší brat Miroslav bol výborným
muzikantom a pri ňom sa priučil i hre na
saxofón, pozaunu i bicie nástroje. V roku
1960 pri Okresnom osvetovom stredisku
Senica založil svoju prvú kapelu, ktorá
hrala v zložení: František Keller – harmoni-
ka, Zdeno Madena – trubka, Ivan Flámik –
gitara, Pavol Hájek – bicie a Zdenko na
tenor saxofón. Skupina hrávala do tanca
najmä v kinosále budovy Okresného osve-
tového strediska, ktoré malo sídlo vo dvore
hostinca Michala Krutého (bývalý Katolíc-
ky kruh).  Už o rok počas plnenia si základ-
nej vojenskej služby v Novom meste nad
Váhom založil vojenskú tanečnú kapelu,
s ktorou vo voľnom čase hrávali na okoli-
tých dedinských zábavách.

Po návrate do civilu (1963) dostal ponu-
ku od výborného hráča na dychové nástro-
je (najmä klarinet, saxofón i soprán saxo-
fón) Jána Novomeského a nastúpil ako
hráč na bicie do hudobnej skupiny, ktorá
hrávala pri Združenom závodnom klube
Slovenského hodvábu, ktoré v tom čase
plnilo i funkciu mestského klubu kultúry.
V kapele sa zišli výborní muzikanti, už spo-
mínaný J. Novomeský, Miroslav Dvoran –
klavír, harmonika, vibrafón, Peter Ziman –
kontrabas, basgitara a Anton ( Tóno )
Danovič – spev. S touto kapelou sa zúčast-
nil v rokoch 1963 - 1967 popri veľkom
počte  odohraných verejných tanečných
produkcií i rôznych celoštátnych džezo-
vých súťaží a prehliadok. 

V roku 1967 Zdenko Lenghardt tvorí
nové zoskupenie, ktoré v zostave Leng-
hardt – bicie, spev, Peter Ziman – basgita-
ra, Ivan Flámik – sprievodná gitara, spev,
Jozef Gál – sólo gitara a spev, Tóno Dano-
vič – sólový spev účinkovalo pri Okresnom
pionierskom dome, kde vystupovalo v zná-
mom M – Clube i s ľudovým rozprávačom,
zabávačom Petrom Tytykalom. V roku

1970, v období normalizačného procesu,
im bolo hranie v M – Clube zakázané. Sku-
pina sa nasledujúce štyri roky zamerala
najmä na hranie na svadobných veseliciach.

Na Silvestra v roku 1973 novozaložená
skupina odohrala prvú silvestrovskú zába-
vu v suteréne hotela Slovan, kde bol ofici-
álne otvorený nočný bar. V Senici vznikla
nová možnosť stabilného, pravidelného
hrania do tanca a na počúvanie,  nielen pre
domácu klientelu, ale i pre cudzích
návštevníkov prichádzajúcich do mesta.
V bare sa hrávalo pravidelne od štvrtka do
nedele od 20.00 – 2.30 hodiny. Zdeno
oslovil osvedčených muzikantov M. Dvo-
rana – organ, J. Novomeský – klarinet, alt
a tenor saxofón, I. Flámik – gitara, spev,
Emil Fiala – spev, s ktorými (i s niektorými
personálnymi zmenami) hral až do roku
1981. Za toto obdobie si v Pulze zahrali
i ďalší muzikanti ako Jozef Rozboril – klá-
vesy, Matej Farkaš a Peter Tomiš, obaja na
basgitaru.

Po odchode z baru sa súbor zameral
opäť na hranie na tanečných zábavách,
plesoch, svadbách a vystriedalo sa v ňom
okrem už spomínaných viacero nových
hudobníkov, napr. Miroslav Vázal, Anton
Ravas, Ľubor Černý, Štefan Polakovič,
Pavol Petráš, Róbert Martinák, Ľudovít
Nemec, František Vajla, Vladimír Morávek
i Slovinec Adam Lončar a ako Zdenko
hovorí: ,,... splnil sa mi i sen, že som si
v kapele zahral i so synom Zdenkom.“ Z.
Lenghardt ml. je výborným hráčom na

bicie nástroje, ktorý pôsobí v zahraničí. 
Už viac ako 50 rokov je Zdenko Leng-

hardt vedúcim hudobnej skupiny Pulz,
v ktorej napriek mnohým personálnym
obmenám hráva dodnes. Dnes hrá na klá-
vesy v zoskupení Duo Pulz s gitaristom
a spevákom Markom Mičom. So svojou
skupinou odohral za tie roky do tanca
nespočetné množstvo svadieb, rodinných
podujatí, plesov, tanečných zábav a rôz-
nych spoločenských podujatí, a to nielen
v Senici. V tomto roku sa dožíva 71 rokov
a je naďalej aktívnym muzikantom. Želám
Pulzu do ďalších rokov veľa zdravia
a radosti z hudby.                           

Podľa podkladov Zdenka Lenghardta
spracoval Mgr. B. Grimm 

Začali novú sezónu
V Prírodných  liečebných kúpeľoch

Smrdáky  sa 24. januára začala nová kúpe-
ľná sezóna. Prišli prví hostia, ktorí môžu
využívať viaceré cenovo  výhodné ponuky
na liečebné procedúry i na vstupy do špor-
tových a rehabilitačných zariadení. Tieto
ponuky platia do 31. marca a okrem  kúpe-
ľných hostí ich môžu využívať aj  obyvate-
lia regiónu. Okrem kúpeľných hostí zo
Slovenska očakávajú v nasledujúcich mesi-
acoch aj hostí zo zahraničia. Dúfajú, že
prídu aj klienti  z  Českej republiky a  po
minuloročnom  záujme aj hostia   z Ruska,
Ukrajiny  a Poľska. Vlani navštívili kúpele v
Smrdákoch aj Kuvajťania.                     bar
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Čítajme s 13-tkou
„Knižnica je taká škola pre mládež

a pre dospelých, v ktorej učí mnoho
múdrych učiteľov.“ Karel Havlíček Borov-
ský

V súvislosti s knihou, čítaním a vzdelá-
vaním  sa my knihovníci prikláňame skôr
k presvedčeniu, že sme odštartovali ďalší
dobrý rok. Čo od neho očakávame, čo
bude naším spoločným úspechom? Určite
bude úspechom, ak získame dostatok
finančných prostriedkov  na rozšírenie
knižničného fondu a podarí sa nám
napĺňať v čo najväčšej miere  požiadavky
našich čitateľov. A naviac,  ak nám nebudú
pribúdať iba počty, ale aj kvalita. Knihy,
ktoré majú čo povedať všetkým, ktorí
majú vôľu ten užitočný obsah v nich hľa-
dať a nachádzať.

Naše poslanie – byť sprostredkovate-
ľmi pri šírení vzdelania, pri cibrení ducha
a kultivovaní charakteru človeka, najlepšie
naplníme neustálou vzájomnou zmyslupl-
nou komunikáciou. Dialógom o tom, čo
sa dá meniť k pozitívnemu, s tými, ktorí
majú snahu hľadať spôsob, ako možno
napredovať.

V tohtoročných plánoch Záhorskej
knižnice v Senici máme popri tradičných
aktivitách a prístupoch aj také, ktoré sa
každý rok rozvíjajú, modifikujú, ale aj
menia a prehlbujú, aby efekt bol väčší
a efektívnosť našej práce vyššia.

Do akých aktivít vás v tomto roku ako
čitateľov chceme  zapojiť? Budeme sa opi-
erať o osvedčené akcie, ako sú vedomost-
ná súťaž Poznaj svoj región, propagačná
aktivita  Čitateľský maratón, knihovnícko-
spisovateľské kampane - Dni detskej knihy,
Týždeň slovenských knižníc. Opäť bude-
me  koordinátormi čitateľskej ankety
o Knihu Záhoria 2012, ktorá chce byť
bilanciou toho, čo knižne vyšlo vlani na
Záhorí, o Záhorí, alebo pričinením ľudí
spojených ako pupočnou šnúrou s naším
regiónom. Ako spoluorganizátori sa chce-
me aktívne podieľať na príprave spomien-
kových osláv 1 150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Slovensko v našom
regióne.  V tomto roku vstupujeme i do
projektu spolu so Slovenským Červeným
krížom, ktorý je venovaný stretávaniu sa
seniorov a detských čitateľov.

Pri podpore a rozvoji talentov chystá-
me opäť aj XXVII. ročník celoštátnej autor-
skej súťaže Literárna Senica Ladislava
Novomeského 2013. Pomáhame ňou tým,
ktorí jednak majú radi literatúru, poéziu
a prózu, ale naviac majú aj ambíciu stať sa
raz dobrými autormi. Ľuďmi, ktorí majú čo
iným povedať... Určite pripravíme aj nie-
koľko prezentácii nových zaujímavých
kníh poézie  či prózy

Na  dialóg s vami, našimi návštevníkmi
a čitateľmi, sa budeme usilovať čo najú-
činnejšie využívať aj webové  stránky našej
najväčšej knižnice regiónu Záhoria, veď
vo fonde máme viac ako 90-tisíc knižnič-
ných jednotiek. Uvítame, ak nielen táto
internetová komunikácia, ale aj naše kaž-
dodenné stretnutia  budú prospešné
obom stranám. Nech trinástka v letopočte

nám svieti ako prísľub úspechu, na znak,
že si ňou iba  potvrdzujeme poznanie
z citátu Martina Rázusa: „Životná múdrosť
nie je majetkom generácie, ale generácií.“

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici

Očami štatistiky 
Rok 2012 v Záhorskej knižnici spraco-

vaný na základe štatistiky poskytuje aj
takéto údaje. 
Najaktívnejší čitatelia: 
Dospelí: Nikoleta Dojčanská, Jozef Petrák,
Helena Smolárová, Ivan Dvorský, Eva
Náterová. 
Detskí: Eliška Filová, Adriana Cigánková,
Hanka Lebiedziková, Michal Serdahely,
Kristína Oslejová.
Najpožičiavanejšie periodiká: Život, Slo-
venka, Plus 7 dní, 21. století, Zdravie, Chip.
Najčítanejšie knihy v oddelení beletrie:
Dominik Dán: Studňa, Táňa Keleová-Vasil-
ková: Modrý dom, Jana Chmelová: Láska,
hriechy a nádeje, Dominik Dán: Knieža
Smrť, Dominik Dán: Much, Táňa Keleová-
Vasilková: Dúhový most, Táňa Keleová-
Vasilková: Rozbité šťastie, Dominik Dán:
Na podpätkoch, Jana Chmelová: Vždy sa
vráť, Táňa Keleová-Vasilková: Kvety pre
Lauru.
Najčítanejšie knihy v oddelení detskej
literatúry: Martina Solčanská: Počkám tu
na Teba, Lisa J. Smithová: Upírske denníky,
Jacqueline Wilsonová: Tajomstvá, Thomas
Brezina: Tigrí tím, Thomas Brezina: Klub
záhad, Gabriela Futová, Roman Brat:
Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody,
Francesca Simonová: Grázlik Gabo a zúb-
ková víla, Zuzana Šulajová: Džínsový den-
ník.                               Záhorská knižnica

V Senici kino bude
Kino Mladosť' v Senici je jediným kul-

túrnym zariadením v meste Senica so
zameraním na uvádzanie audiovizuálnych
diel. Poskytuje pravidelnú činnosť a neslú-
ži len obyvateľom Senice, ale aj návštevní-
kom okolitých miest a obcí v okruhu cca
25 km, v ktorých kiná neboli, resp. zanikli. 

Kino si počas celej svojej existencie
zachovávalo pravidelný hrací profil. Na
jeseň v roku 2011 bolo prinútené profil
znížiť, nakoľko ponuka 35 mm kópii sa
výrazným spôsobom obmedzila, preto
kino momentálne funguje podľa dostup-
nosti 35 mm filmových kópii.  

Nevyhnutná digitalizácia kín postavila
mnohé slovenské mestá a obce do ťažkej
situácie. Premietanie filmov z klasických
35mm pásov je  v kinách už viac-menej
raritou. Výroba takýchto filmových kópií
začala byť pre distribučné spoločnosti
z rôznych hľadísk, najmä z tých finanč-
ných, neprijateľnou. Filmové distribučné
spoločnosti na Slovensku ohlásili úplné
zastavenie distribúcie klasických 35 mm
formátov. Existencia  senického kina je
plne závislá na jeho digitalizácii, tá zjed-
nodušuje distribúciu filmov, uľahčuje prí-
stup k premiérovým titulom a skvalitňuje

projekcie, ale  vyžaduje  vysoké vstupné
náklady.                                                      

Kino Mladosť Senica  sa za podpory
mesta  a mestského zastupiteľstva  roz-
hodlo ísť cestou digitalizácie, preto poda-
lo v septembri 2012 žiadosť o poskytnutie
dotácie  na  digitalizáciu  na  Audiovizuál-
ny fond SR. Senica  bola so svojou žiados-
ťou úspešná  a podarilo sa jej  získať prís-
pevok z Audiovizuálneho fondu vo výške
35 100  eur. Presný náklad  na digitalizáciu
kina  bude  známy  až po skončení súťaže
na  dodávateľa technológie, ale  už teraz
je jasné, že bez sľúbenej  podpory mesta
by to nešlo, pretože  predpokladaný
náklad na digitalizáciu presahuje čiastku
113-tisíc eur. Predpokladáme, ak všetko
pôjde podľa harmonogramu, tak v Senici
by sa mohlo začať premietať kino už v júni
v amfiteátri.  

Čo bude technicky digitalizácia  nášho
kina znamenať?

Základná zostava pre digitálne kino
bude riešiť 2D premietaciu techniku
a technológiu, ktorá zodpovedá štandar-
dom DCI. To znamená  projektor, kino ser-
ver a univerzálnu vstupnú jednotku. Pro-
jekt počíta s technikou, ktorá bude využi-
teľná pre premietanie vo vnútornom kine
a tiež v amfiteátri. Technológiu bude
možné do budúcna rozšíriť na 3D techno-
lógiu a tiež  kedykoľvek doplniť o satelitný
prijímač, ktorý umožní živé vysielanie
v HD kvalite priamo v kinosále (opera,
športové podujatie, koncert).  V priesto-
roch kina už je realizovaná väčšia časť
rekonštrukcie zvukového reťazca, ktorý je
podmienkou pre digitalizáciu kina,  ktorý
však  bude doplnený  o internú kartu
s digitálnymi vstupmi, pomocou ktorej
bude pripájaný kino prehrávač. Potrebná
bude výmena  časti reproboxov a nová
kabeláž.  

Očakávaný prínos z realizácie projektu
je  výrazné skvalitnenie kultúrneho a spo-
ločenského života a nové moderné formy
zábavy  pre obyvateľov mesta, okolité
obce,  aj región. Digitalizácia bude zna-
menať okrem prínosu vo  zvýšenej
návštevnosti kina,  flexibilitu programova-
nia, premiérové nasadenie filmových titu-
lov, vyššiu kvalita zvuku a obrazu, mož-
nosť archivácie viacerých filmov.

V letných prázdninových mesiacoch
každoročne kino Mladosť  premieta v pri-
estoroch obľúbeného amfiteátra, ktorý má
stále svoje čaro a práve prenosné zariade-
nie  umožní jeho prevádzku  aj naďalej
zachovať. Senica má  druhé najväčšie plát-
no v strednej Európe a bolo by na škodu
odoprieť návštevníkom kina takýto záži-
tok.                           Ing. Elena Valášková

Senica fest
V dňoch 5. – 7. júla sa na senickom

letisku uskutoční  Senica fest, na ktorom
vystúpia popredné slovenské a české
hudobné skupiny: Inekafe, Gladiator,
Tublatanka, Polemic, Amo, Moja reč,
Prago union, Zuzana smatanová, David
koller, Chinaski a ďalší. Viac informácií
nájdete na www.senicafest.sk.
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Darujú kus seba
Územný spolok Slovenského Červené-

ho kríža v Senici pozval pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva 3.
decembra 2012 do obradnej siene  na
senickej radnici bezpríspevkových darcov
krvi,  spolupracovníkov – dobrovoľníkov
a partnerov SČK. 

Riaditeľka Územného spolku SČK
Veronika Kopúnková poďakovala všetkým
týmto  vzácnym ľuďom, že svojím osob-
ným príkladom a prístupom pomáhajú
napĺňať  myšlienky tohto najhumánnejšie-
ho hnutia. Milé slová uznania a vďačnosti
adresovala prítomným aj prezidentka SČK
Helena Kobzová, ktorá o darcoch  krvi
povedala, že sú hrdinami všedných  dní,
pretože darujú najvzácnejšiu tekutinu pre
neznámych ľudí. Dodala, že vystierajú
ruky, ale s krvou darujú aj srdce. Pani pre-
zidentka SČK potom  osobne zablahože-
lala 27 držiteľom zlatej, 5 diamantovej
Janského plakety a jednému novému nosi-
teľovi Kňazovického medaily. Zlatú Jan-
ského plaketu si prevzali zo Senice Anna
Forišková, Anna Heldová, Alena Hlušková,
Mgr. Stanislav Macák a Ing. Marcela Toko-
šová. Viac ako 80-násobným darcom
a držiteľom diamantovej plakety je aj
Dušan Koníček zo Senice. Všetci ocenení
nezištne pomáhajú druhým, lebo chorí
a zranení ich pomoc potrebujú. Aký to
kontrast s tým, keď dnešná doba zdôraz-
ňuje, že  každý sa má starať  sám o seba...  

Slávnostné stretnutie bolo pripomenu-
tím aj 20. výročia vzniku Domu humanity,
ktorý má svoje sídlo na Kalinčiakovej ulici.
Územný  spolok SČK ho začal prevádzko-
vať ako jeden z prvých na Slovensku.
„Medzi prvými činnosťami  bolo poskyto-
vanie materiálnej pomoci, opatrovateľská
služba a vývarovňa pre dôchodcov,“ spo-
mínala na začiatky činnosti sociálneho
strediska Veronika Kopúnková. Na zákla-
de potrieb z terénu postupne pribúdali
ďalšie služby a dnes je to kompletný terén-
ny servis  sociálnych služieb doplnený aj
o výkon agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Mimovládna organizácia
SČK napĺňa svoje poslanie aj s pomocou
ľudí, ktorí rozumejú posolstvu tejto huma-
nitnej organizácie. Preto na stretnutí odo-
vzdali vyznamenania, plakety a ďakovné
listy   za obetavosť, humanitu a dobrovo-
ľnú službu. Medzi ocenenými bol expri-
mátor Mgr. Pavol Grimm, ktorý podporil
myšlienku vzniku Domu humanity, aj
súčasný primátor m Senice RNDr. Ľubo-
mír Parízek.                      Viera Barošková

Dušan Koníček a Stanislav Macák.

Zabudnuté miesta
Senice

V tejto rubrike si priblížime také miesta
a lokality Senice, okolo ktorých denne cho-
díme, ale nevieme o nich veľa.

Čo vieme o výpovedi: „Povedala  stará
Blažková.“ V Senici i na celom Záhorí sa
mnoho hovorí o starej Blažkovej, najmä
v súvislosti s udalosťami, ktorých hodno-
vernosť  je pochybná. 

Stará Blažková bola vraj senická obyva-
teľka. Dr. Ovidius Faust (bývalý archivár
mesta Bratislava) vo svojej knihe Zo sta-
rých zápisníc uverejňuje  úryvky zo súpisu
ľudových povestí Bratislavskej župy.
V knihe Zo starých zápisníc na str. 234  sa
podľa rozprávania  senickej obyvateľky
Blažkovej v skratke hovorí toto: „Na konci
rozsiahlej záhrady kaštieľa grófa Nyáryho
v húštine starých stromov a krovia bol
postavený malý dom. Toto bývanie bolo
vykázané človeku,  s ktorým sa nechceli
stýkať iní ľudia. Tak to bolo oddávna
s katmi. Kat bol však aj hľadanou osobou,
lebo sa zaoberal liečením mnohých cho-
rôb bylinkami. Povedzme si pravdu, ľudia
ho navštevovali tajne, radiac sa s ním  aj
v nekalých záležitostiach...“  Domček kata
stál opustene ďaleko  od panských komnát
niekoľko krokov od miesta, ktoré nazývali
ľudia  kopec.  Stará Blažková ďalej písala,
že o domčeku sa niesla strašidelná povesť,
že rozsiahlym parkom sa prechádza v noci
istý  nevinne popravený a svoju sťatú hlavu
nosí pod pazuchou. Mŕtvy vraj príde po
bývanie kata, tri razy  obíde domček,
zaklope na oblok a zase sa vráti tou ces-
tou, ktorou prišiel.

Príbeh opísaný starou Blažkovou je
dnes pochybný, ba celkom  neuveriteľný.
Preto sa často o neskutočných udalostiach
alebo spochybnení obsahu povedaného
používa veta: „To povedz starej Blažkovej.“
Faktom však zostáva, že oplotený park
oddávna existoval, neskôr sa stal cieľom
nedeľných vychádzok Seničanov a hier
detí. Mnohí z nich netušili, že miesto
nazvané kopec  bolo kedysi navŕšené ako

Park bol istý čas pomenovaný Leninov
park a bol oplotený

Foto Margitinho altánku je asi z roku 1910

mohyla zahynutých Kutuzovových vojakov
– Rusov, ktorí tiahli cez naše mesto po
bitke troch cisárov pri Slavkove roku 1805.
Po grófovi Nyárym park často menil maji-
teľov. Mnohí Seničania si pamätajú meno
baróna Arpáda Vagyona, smutne známeho
nedovolením stavby železnice cez svoje
pozemky.   Dôsledkom je skutočnosť, že
zo železničnej stanice máme dodnes do
mesta 30 minút. Na mieste mohyly v parku
dal Vagyon postaviť zábavný Margitin altá-
nok. V spomínanom katovom dome býval
v neskorších   časoch záhradník, ktorý sa
staral o údržbu parku. Postupne  sa spolo-
čenský význam parku zmenšoval a premi-
estnil sa do blízkeho amfiteátra, futbalové-
ho štadióna a na kúpalisko.      

Pripravil  Ján Peter

Výtvarná Senica
Reálnym vizuálnym vyvrcholením celý

rok trvajúceho tvorivého procesu je vždy
v januári regionálna výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica
Výtvarná Senica. Jej slávnostné otvorenie
spojené s odovzdávaním ocenení sa usku-
točnilo 22. januára vo výstavných priestoroch
Záhorského osvetového strediska v Senici.

Do 47. roční-
ka súťaže, ktorá
výstave pred-
chádzala, sa
zapojilo 28
výtvarníkov s 98
dielami v štyroch
k a t e g ó r i á c h
podľa veku
a výtvarného
vzdelania auto-
rov. Z nich
odborná porota
vybrala na výsta-
vu 54 výtvarných
prác od  28 auto-

rov. V Roku 1 150. výročia príchodu vie-
rozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy bola v rámci Výtvarnej Seni-
ce vyhlásená špeciálna tematická kategó-
ria venujúca sa tomuto významnému výro-
čiu. Odborná porota v zložení: akademic-
ký maliar doc. Milan Rašla, rektor VŠMU
v Bratislave, výtvarná teoretička Mgr. Bože-
na Juríčková, Záhorská galéria Jána Mud-
rocha v Senici a Mgr. art. Marko Vrzgula,
maliar z Bratislavy, v závere uplynulého
roka vybrala najlepšie výtvarné práce
a navrhla oceniť 11 autorov. Hlavnú cenu
Výtvarnej Senice 2012/2013 za dielo Oko
hada získala Jana Hotařová zo Skalice.
V kategórii mladých autorov do 25 rokov
veku si čestné uznanie a cenu odniesli
Zuzana Třešková zo Senice za akryl Anjel
v daždi a Zdenka Pavlíková z Osuského za
figuratívne diela Trojhlavý drak Nemko
a Páv. Najpočetnejšie zastúpená bola kate-
gória autorov nad 25 rokov bez výtvarné-
ho vzdelania. Diplomami a cenami boli
ohodnotené akryly Anny Emrichovej zo
Senice Autoportrét I. – II., diela Radoslava
Chomu z Radošoviec Harmonikár I. – III.
a Heleny Minxovej zo Senice Za plotom,
V parku, Zátišie. Spomedzi autorov
s výtvarným vzdelaním porotcovia ocenili
triptych Urban abstract I. (pokr. na str. 15)
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Behom pre
zdravie i radosť 

Krásne slnečné počasie, bezvetrie, tep-
lota tesne nad nulou a veselá predsilvest-
rovská nálada. Tak by sa dal zhrnúť  Sil-
vestrovský beh 2012 v Senici. Každoročne
je silvestrovské doobedie v Senici venova-
né športu a športovcom. Bežci zo Senice
a okolia prichádzajú do parku pri futbalo-
vom štadióne, aby spravili niečo pre svoje
zdravie a aj posledný deň v roku venovali
športu,  ktorý majú radi.

Tento rok sa na štart postavilo 209 štar-
tujúcich, z toho 106 vytrvalcov absolvova-
lo hlavný pretek na trati dlhej  5,4 km. Do
detských kategórií sa prihlásil skoro rovna-
ký počet, a to 103 účastníkov.

Ako krásne a na pohľad ľahké môže
byť behanie predviedli mladí bežci 16-
ročný Filip Sasínek a 19-ročná Adriana Sla-
níková. Filip deklasoval svojich súperov
v mužskej kategórii, keď 5,4 km trať zabe-
hol vo vynikajúcom čase 17:02 s 22 sekun-
dovým náskokom pred druhým v cieli
Jakubom Valachovičom.  Tretí Tomáš Pal-
kovič mal na víťaza stratu 1:21.

Adriana Slaníková zvíťazila v ženskej
kategórii  s časom 21:42.  Šesť sekúnd  po
nej dobehla do cieľa veteránka Jana Kad-
lecová a bronzový stupienok si vybojovala
Barbora Doskočilová.

Najmladšou účastníčkou tohtoročného
silvestrovského behu bola Lívia Kučeráko-
vá z Vrboviec s rokom narodenia 2012
a najstarším 77-ročný Oldrich Hrozani zo
Senice. Potešiteľné je, že tento rok sa do
behu pre zdravie a radosť zapojilo aj veľa
Seničanov.                                       lv, bar 

Foto autorka

Víťazi jednotlivých kategórií dospelých:
Muži: Filip Sasínek AK Hodonín 17:02,
Muži  nad  40 rokov: Ján Moravec
TJ Spartak Myjava 18:25,
Muži nad 50 rokov: Jaroslav Hutyra
Spartak Myjava 19:54,
Muži nad 60 rokov: Ľubomír Bartál
BK Hodonín 21:27,
Muži nad 65 rokov: Karel Karas
Hodonín 23:57,
Ženy: Adriana Slaníková
Uherské Hradište 21:42,
Ženy nad 35 rokov: Jana Kadlecová
AK Hodonín 21:48,
Ženy nad 45 rokov: Marta Durnová
Veselí nad Moravou 23:02.

Účastníci Silvestrovského behu zo Seni-
ce:
Marek Polakovič (muži, 19:54,  9. miesto),
David Jakub (muži, 20:10,  11. miesto),
Ján Lukáč (muži nad 50 r., 20:26, 3. mies-
to), Marián Medlen (muži nad 50 r.,
21:02, 6. miesto), Peter Kunka (muži nad
40 r., 22:53, 8. miesto), Stanislav Nemček
(muži nad 40 r., 23:02, 9. miesto), Pavol
Kalman (muži nad 40 r., 23:03, 10. mies-
to), Radoslav Horňák (muži, 23:11, 23.
miesto),  Ivan Banyasz (muži nad 40 r.,
23:15, 11. miesto), Erika Farkašová (ženy,
23:23, 4. miesto), Boris Zábojník (muži

nad 40 r., 23:36), Miroslav Vereš (muži,
24:06, 28. miesto), Marek Zobák (muži,
24:19, 29. miesto), Pavol Bujela (muži,
25:03, 30. miesto), Michal Valúšek (muži,
25:07, 31. miesto), Ondrej Tirpák (muži
nad 60 r., 25:11, 4. miesto), Jaro Petrla
(muži nad 40 r., 25:24, 13. miesto), Miro
Špaček (muži, 25:50, 33. miesto), Marek
Štítny (muži, 26:44, 35. miesto), Marek
Petráš (muži, 26:49, 36. miesto), Mária
Jakabová (ženy nad 35 r., 27:26, 2. mies-
to), Andrea Vačková (ženy nad 35 r.,
28:24, 4. miesto), Oldrich Hrozani (muži
nad 65 r., 31:19, 5. miesto), Lucia Proke-
šová (ženy, 31:29, 9. miesto).

Ondrej Tirpák

Víťazi kategórie muži nad 50 rokov zľava
Jaroslav Hutyra, Václav Guliš a Ján Lukáč

Víťazky kategórie ženy nad 35 rokov zľava
Jana Kadlecová, Mária Jakabová a Mirosla-
va Zíšková

Zbor pozýva spevákov
Komorný spevácky zbor pri  Evanjelic-

kej cirkvi a.v. v Senici pôsobí už 10 rokov.
Pod umeleckým vedením dirigentky Anny
Rýzkovej účinkoval na mnohých cirkev-
ných slávnostiach na  Slovensku. 

Vystúpil  na početných literárnych, spo-
mienkových či  pietnych slávnostiach
v Senici. Komorný zbor koncertne účinko-
val  na Slovensku, v Českej republike
a v Srbsku. Jeho repertoár predstavujú
skladby sakrálneho, svetského i ľudového
charakteru. Počas 10-ročnej existencie
nahral aj 2 CD nosiče Ja v srdci svetlo mám
(2005) a Poslanie (2011), chorály pre doku-
mentárny film o M. R. Štefánikovi a účinko-
val tiež v priamom prenose Rozhlasu
a televízie Slovenska z bohoslužieb.
V roku 2012 účinkoval aj na Medzinárod-
nom festivale zborového spevu v Senici.
Za aktívnu prácu dostal Komorný zbor
v roku 2011 ocenenie od Trnavského
samosprávneho kraja.  Zbor spolupracuje
s mnohými ďalšími telesami, dáva priestor
mladým speváckym talentom, ktoré obo-
hacujú jeho vystúpenia aj sólovo. 

Komorný spevácky zbor pozýva do
svojich radov nových záujemcov, priaz-
nivcov spevu, ktorí by si chceli zaspievať
v príjemnom kolektíve ľudí. Nácviky sú
v piatok o 18.30 h na fare ECAV. 

Kontakty: anka.ryzkova@gmail.com, tel.
0911 092 079, farský úrad ECAV
senica@ecav.sk,  tel. 651 2683, 0908 739
069. NS

autorky Miroslavy Balážovej zo Senice,
kolekciu keramických diel Láva, Ľadovec,
Stará kniha, Ľady a Ťažisko autorky Dany
Motusovej zo Senice a kresby Dolu na
juhu III. – IV. aj Holíčsky zámok autora Šte-
fana Zajíčka zo Skalice. V tematickej kate-
górii venovanej solúnskym bratom milo
prekvapili, diplom a cenu získali Max Igor
Bazovský zo Senice (Úsmev Boží II., Cyril
na ceste k Nitre, Príroda pod božským
pokojom) a Štefánia Haramachová zo Šte-
fanova (Cyril a Metod Sofia).

Pred vernisážou výstavy sa za účasti
vystavujúcich autorov konal odborný hod-
notiaci seminár s akademickým  maliarom
doc. Milanom Rašlom.

Výtvarná Senica je postupovou súťa-
žou, a tak ocenené výtvarné práce postú-
pia do krajskej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum do
Dunajskej Stredy.

Výstava ponúka spektrum výtvarných
zážitkov, v porovnaní s predchádzajúcimi
ročníkmi je na nej bohatšie zastúpená
keramika, kresba a grafika. 

Výstavu Výtvarná Senica 2012/2013 si
môžete pozrieť v ZOS na Vajanského ulici
do 18. februára v pracovných dňoch od 8.
do 15.30 hod.

Za finančnú pomoc pri príprave verni-
sáže ďakujeme COOP Jednota, SD Senica.

Jaroslava Slezáková
Záhorské osvetové stredisko Senica

foto Jozef Hušek

Výtvarná Senica
(dokončenie zo str.14)

Mladí bežci sa pripravujú na štart.
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Rekonštrukcia štadióna
podľa plánu

Nový futbalový stánok v našom meste
rastie ako z vody. Pracovníci spoločnosti
SEDA Sport sa po Novom roku pustili i do
montáže druhej tribúny, teda tribúny pri
kúpalisku. Ak všetko pôjde podľa plánu,
tribúny na rekonštruovanom štadióne by
mali byť k dispozícii na prvý jarný duel,
ktorý senickí futbalisti odohrajú 2. marca
proti MFK Ružomberok.

Zmena na trénerskej pozícii
Senický futbalový klub vstúpil do zim-

nej prípravy s výraznou zmenou v reali-
začnom tíme. „Zdeněk Psotka mi v pred-
posledný deň uplynulého roka zatelefono-
val, že dostal zaujímavú ponuku z Olo-
mouca, ktorá je pre neho veľkou výzvou.
Keďže mal platný kontrakt ešte na nasle-
dujúcich osemnásť mesiacov s opciou na
ďalšie obdobie, dohodli sme si stretnutie
na 3. januára. Po rozhovore sme vzájom-
nú spoluprácu ukončili,“ informoval
o nečakanej udalosti Viktor Blažek.

Dnes už bývalý tréner Senice bude
v nasledujúcom období pracovať ako
športový riaditeľ Sigmy Olomouc. „Medzi
sviatkami som dostal veľmi zaujímavú
ponuku z klubu, v ktorom som pôsobil
skoro tridsať rokov. Preto som sa rozhodol
požiadať vedenie FK Senica o vzájomnú
dohodu o rozviazaní pracovného pome-
ru. Touto cestou by som sa chcel poďako-
vať funkcionárom senického klubu za
ponuku, ktorú som v lete dostal, za mož-
nosť získať počas tohto obdobia veľmi
zaujímavé skúsenosti a predovšetkým za
bezproblémovú dohodu o ukončení spo-
lupráce.,“ vyjadril svoje myšlienky Zdeněk
Psotka.

Po nečakanom odchode Psotku z pozí-
cie trénera FK Senica angažovali funkcio-
nári Senice Vladimíra Koníka. Bývalý tré-
ner Interu Bratislava či AS Trenčín sa
s vedením klubu dohodol na spolupráci
do konca sezóny. „Prácu Vladimíra Koníka
mapujeme už dlhšiu dobu. O novom tré-
nerovi máme naviac dobré referencie,“
vysvetľuje voľbu Viktor Blažek. „Ponúkli
sme mu kontrakt do konca sezóny. V prí-
pade vzájomnej spokojnosti sme priprave-
ní uzavrieť s ním zmluvu aj na nasledujúce
obdobie,“ uviedol krátko po dohode pre-
zident klubu.

V realizačnom tíme ďalšie zmeny nena-
stanú. Asistentom ostáva Josef Mucha,
brankárov bude mať na starosti Miro Men-
tel. Ostávajú aj kondičný tréner Milan Sko-
kan, vedúci mužstva Martin Šnegoň,

masér Róbert Beblavý, aj lekár
MUDr. Radovan Hyža.

Bývalý dlhoročný hráč ŠKP Bratislava
prichádza do nového pôsobiska s cieľom
nadviazať na úspechy FK z uplynulých
sezón. „Senica si na slovenských trávni-
koch vybudovala rešpekt. Opäť má pohá-
rové ambície. Je pre mňa výzvou viesť
tento ambiciózny tím,“ uviedol Vladimír
Koník. Senické mužstvo pre neho nie je
neznámym pojmom. „Videl som viacero
zápasov Senice. Naposledy som sledoval
decembrový duel AS Trenčín – FK Senica.
S niektorými hráčmi som v minulosti už
spolupracoval, takže do úplne neznáme-
ho prostredia sa nepúšťam,“ skonštatoval
štyridsaťpäťročný kouč.  

www.fksenica.eu

Vodník odmeňoval
Do senickej plavárne prišiel v nedeľu

30. decembra 2012  Kunovský vodník.
Neprišiel si po zatúlané vianočné kapry,
ale pozorne sledoval plavecké schopnosti
detí z Plaveckého klubu Aqua Senica, detí
z MJ Centra  a Plaveckého oddielu Spartak
Myjava. Všetky výkony boli také vynikajú-
ce, že si vodník nikoho nezobral do vod-
ného sveta, ale všetkých odmenil diplo-
mom, medailou a inými darčekmi. 

Ďakujeme Mestu Senica a RSMS Seni-
ca, ktorí umožňujú deťom trénovať
v senickej plavárni a taktiež umožnili zor-
ganizovať túto súťaž.              Andrej Laho
predseda Plaveckého klubu Aqua Senica

Naša reprezentantka
Hanko kai

karate klub Seni-
ca patrí už roky
k európskej a sve-
tovej špičke.
V súčasnosti je
najväčšou hviez-
dou nielen senic-
kého, ale i sloven-
ského karate úra-
dujúca majsterka
Európy Alžbeta
Ovečková (na
foto). Mnohoná-

sobná majsterka SR zvíťazila v roku 2012
na ME v azerbajdžanskom Baku v konku-
rencii 700 pretekárov z 39 krajín v kata
dorasteniek a získala pre SR jedinú zlatú
medailu. Bola nominovaná reprezentovať
našu krajinu  na juniorských  ME v Turecku
v dňoch 7. – 10. februára.  Spýtali sme sa
jej za vás. 

V pretekoch na Slovensku i veľkých med-
zinárodných suverénne víťazíš. Ktoré
prvenstvo má pre teba najväčšiu hodnotu?

Víťazstvo v Baku. Získaný titul majster-
ky Európy a zlatá medaila bolo určite
jedno z najkrajších období môjho života.
Vždy, keď mám chuť   všetko nechať tak,
pozriem sa na medailu, fotografie z Baku
a idem ďalej.  
Ako si sa ku karate dostala ty?

Spolužiak chodil na tréningy. Išla som
sa tam pozrieť a na ďalšom tréningu som
sa ako 6-ročná učila prvé kroky.  
Si držiteľka  čierneho pásu majstra karate.
Čo všetko si musela kvôli karate obetovať?

Hlavne veľa voľného času a občas aj
stopercentnú prípravu do školy. Často je
toho veľmi veľa. Karate mi  dáva pocit
sebavedomia a po každom víťazstve sa mi
potvrdí, že to stojí zato. Musím veľa tréno-
vať a občas si odriecť príjemné veci. Inak
to nejde, ak to chcem niekam dotiahnuť.
Je ťažké dostať sa do reprezentácie, ešte
ťažšie presadiť sa na európskom alebo
svetovom šampionáte. Ak však niekto robí
tento šport s láskou, dokáže sa povzniesť
aj nad to, že nemôže ísť von či nie je nomi-
novaný na ME, alebo  MS.
Karate sa venuješ 10 rokov. Komu vďačíš
za svoje športové úspechy? 

Hlavne svojmu trénerovi MUDr. Marti-
novi Čulenovi a rodičom. Tréner mi na
každom tréningu ukazuje čaro karate,
jeho históriu  a veľa ďalších vecí, ktoré
s tým súvisia. Nemohla by som robiť kara-
te bez pomoci rodičov, pretože je to
finančne náročné. Ďakujem aj svojej star-
kej, ktorá mi s financiami tiež pomáha.   
Si vrcholová športovkyňa, úspešná štu-
dentka gymnázia. Neustále tréningy,
cestovanie, turnaje, sústredenia. Ako trá-
viš voľný čas, keď ti nejaký zostane?

Keď mám možnosť, tak rada plávam,
behám a tancujem. Bola som i na zumbe
a veľmi sa mi to páčilo. Hrám trochu na
klavíri. 
Čo by si odkázala mladým karatistom,
aby dosiahli na najvyššie méty?

Každý karatista musí mať disciplínu, vytr-
valosť, sebakritiku a pokoru. Odkedy sa
venujem karate, viem sa lepšie ovládať
a hlbšie rozmýšľať. Pre mňa najväčším súpe-
rom   je moja myseľ. Záleží len odomňa, aký
výkon podám, nerozmýšľam nad tým, ktorá
súperka má aké kvality. Treba si určiť cieľ
a ísť za ním. Nájsť si svoj vzor a snažiť sa mu
vyrovnať. Hlavne to chce pevnú vôľu. Baví
ma aj stretávanie sa s množstvom nových
ľudí na súťažiach. Tiež sa teším z pocitu, že
pre seba niečo robím. 
Aká bola tvoja príprava na Turecko? Prez-
raď aj tvoje najbližšie ciele...

Zimné prázdniny som strávila v teloc-
vični. Určite by som sa chcela  nominovať
na juniorské MS v Španielsku, ktoré budú
v novembri. V klube po dovŕšení  18 rokov
chcem ísť na skúšky  na vyšší majstrovský
stupeň 2. Dan, pretože od 13. rokov mám
1. Dan.

Našej úspešnej  a cieľavedomej špor-
tovkyni držíme palce. Hoci na tréningoch
ide vždy na doraz, preleje litre potu,
potrebuje aj štipku prepotrebného šťas-
tia.                                                 E. Jareč 
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Nezomrel ten, kto ostáva
v ľudských srdciach
Dňa 7. januára sme si pripomenuli
1. smutné výročie, kedy nás navždy
opustila naša mamička, babka, pra-
babka, sestra, svokra a teta

Kristína Trizuliaková
Kto ste poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.

Spomienka

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a ostatní príbuzní.

Ďakujem všetkým príbuzným 
a známym za prejavy sústrasti 
a odprevadenie na poslednej ceste
môjho manžela, otca a dedka

Jána Peška,
ktorý nás nečakane opustil 20. decembra
2012 vo veku nedožitých 65 rokov.

Poďakovanie

Blahoželáme jubilantom
Vo februári 2013 oslávia:
80 rokov Anton Havlíček, Alžbeta Líšková, Mária Macová a
JUDr. Igor Tubel.
85 rokov Valentín Hliník, Terézia Kunová, Cyprian Štepanovský
a Ernestína Klapilová.
90 rokov Mária Pernecká.
91 rokov Žofia Brkalová a MVDr. Ján Rehák.
92 rokov Anna Kadlečíková a Kristina Zlochová.
94 rokov Alžbeta Bajzová.
98 rokov Vincent Hlava a Irena Kučerová.
102 rokov Margita Sadloňová.
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Smútiaca manželka a deti s rodinami.

za november a december 2012
Uzavreté manželstvá
Miroslav Kollár a Ľubica Franková
Jozef Rehovič a Simona Burayová
Lukáš Beran a Dominika Krajčírová
Ján Kĺč a Ivana Sadloňová
Kvetoslav Manďák a Jana Kováčová
Marek Maca a Miriama Velická

Vítame nových Seničanov
Matúš Krchňavý narodený v Myjave
Kiara Maláriková narodená v Skalici
Nina Pavlíková narodená v Skalici
Šimon Štora narodený v Skalici
Sofia Štorová narodená v Skalici
Adam Hercegh narodený v Skalici
Valentína Kapustová narodená v Bánovciach n. B.
Lea Kubicová narodená v Myjave
Filip Mikulecký narodený v Myjave
Kristián Tóth narodený v Myjave
Nina Tešlárová narodená v Skalici
Alžbeta Slováková narodená v Skalici
Viktória Kozinová narodená v Myjave
Barbora Mastihubová narodená v Myjave
Lea Šišová narodená v Myjave
Ľubomír Mráz narodený v Skalici
Kizil (krstné meno neurčené) narodený v Myjave
Sofia Kutálková narodená v Skalici

Šarlota Černeková narodená v Bratislave
Tamara Strmeňová narodená v Skalici
Lukáš Kobliška narodený v Myjave
Aaron Carlos Cintula narodený v Bratislave
Sára Kučerová narodená v Skalici
Tomáš Hrnčírik narodený v Bratislave
Albert Kočí narodený v Bratislave
Nicolas Horecký narodený v Skalici
Mária Holánová narodená v Skalici
Denis Horvath narodený v Skalici
Agáta Milová narodená v Trnave
Kryšpín Kovár narodený v Skalici
Salome Slezáková narodená v Myjave

Opustili nás
Jozef Khula, Astrová 1225 4. 11. 2012
vo veku 57 rokov
Ľudovít Kimle, Robotnícka 58 4. 11. 2012
vo veku 59 rokov
Mária Ďurišová, Kalinčiakova 295 13. 11. 2012
vo veku 89 rokov
Ladislav Hučko, Palárikova 303 16. 11. 2012
vo veku 76 rokov
Viliam Kress, Sv. Gorazda 3002 16. 11. 2012
vo veku 74 rokov
Emerencia Mikulová, Štefánikova 1377 16. 11. 2012
vo veku 84 rokov
Elena Brňáková, Robotnícka 57 18. 11. 2012
vo veku 64 rokov
Terézia Malíková, Štefánikova 709 21. 11. 2012
vo veku 77 rokov
Emília Slobodová, Komenského 955 21.11. 2012
vo veku 67 rokov
Vladimír Stromko, Čáčov 216 21. 11. 2012
vo veku 54 rokov
Mária Marková, Kunov 101 24. 11. 2012
vo veku 78 rokov
Milan Malárik, V. Paulínyho-Tótha 47 25. 11. 2012
vo veku 65 rokov

Spoločenská kronika Melánia Mihoková, Železničná 326 2. 12. 2012
vo veku 59 rokov
Pavol Rýzek, Kalinčiakova 298 4. 12. 2012
vo veku 74 rokov
Terézia Mertelová, Senica 7. 12. 2012
vo veku 86 rokov
Jaroslav Sládek, M. Nešpora 901 8. 12. 2012
vo veku 56 rokov
Anna Filková, Štefánikova 1377 11. 12. 2012
vo veku 89 rokov
Margita Magátová, Štefánikova 1377 14. 12. 2012
vo veku 82 rokov
Magdaléna Náhliková, Palárikova 290 16. 12. 2012
vo veku 82 rokov
Ján Smolík, Štefánikova 1377 16. 12. 2012
vo veku 82 rokov
Anton Mlčúch, Hurbanova 1378 20. 12. 2012
vo veku 71 rokov
Ján Peško, Robotnícka 59 20. 12. 2012
vo veku 64 rokov
Ondrej Rybanský, Horné Suroviny 1015 21. 12. 2012
vo veku 42 rokov
Ján Masrna, Košútovec 1030 23. 12. 2012
vo veku 74 rokov
Blažena Petrášová, Kolónia 556 23. 12. 2012
vo veku 69 rokov
Jozefína Dinghová, Bottova 1167 25. 12. 2012
vo veku 75 rokov
Emília Scholtzová, S. Jurkoviča 1207 25. 12. 2012
vo veku 70 rokov
Ján Tokoš, Smreková 1293 26. 12. 2012
vo veku 52 rokov
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Služby lekární 
2. – 3. 2. Lekáreň Arnika

Gen. L. Svobodu 1599
9. – 10. 2. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
16. – 17. 2. Lekáreň Melissa 

Hurbanova 529
23. – 24. 2. Lekáreň Verbascum 

Sotinská 1586
2. – 3. 3. Lekáreň Sun Pharma

Sotinská 1591

Okienko JDS
• Zájazd do Klagen-

furtu sa uskutoční
v dňoch 29. – 30.  apríla,
poplatok 70 eur. V cene je
zahrnuté cestovné, poistenie, ubytova-
nie s raňajkami a vstupné.  Zálohu treba
zaplatiť 35 eur.

• V dňoch 27. – 28. mája bude
zájazd  na safari do Dvora Králové.
V cene 50 eur je zahrnuté cestovné,
ubytovanie s raňajkami, poistné a vstup-
né. Záloha je 25 eur. 

• Od januára sa zvýšilo vstupné na
posedenia pri živej hudbe v budove
COOP Jednota Senica na  2 eurá. Vstu-
penky budú zlosovateľné.

• Termíny posedení pri živej hudbe:
14. február, 14. marec, 18. apríl, 16. máj,
13. jún, 12. september, 17. október, 14.
november a 5. december. V júli
a v auguste posedenia nebudú. 

• Členovia výboru  a aktivisti MO
JDS blahoželajú pánovi Pavlovi Kubíč-
kovi k životnému jubileu a ďakujú mu
za aktívnu prácu vo výbore i v klube. 

Zdenka Misalová
tajomníčka MO JDS 

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 1. február,   19.00 h
Venček -  slávnostné ukončenie kurzu spo-
ločenského tanca
� 2. február,  19.00 h 
V. reprezentačný Valentínsky ples Sloven-
ského Červeného kríža, hrá  The Brothers,
vstupné 20 eur
� 7. február,  16.30, 17.30 h
Aby chrbát nebolel - rehabilitačné cviče-
nie, kapacita kurzu je naplnená.
� 9. február, 15.00, 18.00 h
Scream - koncert k 20. výročiu tanečnej
skupiny
� 12. február,          
Pochovávanie basy – tradície na konci
fašiangov 
� 13. február,   19.00 h 
PARTIČKA – zábavný program, hrajú: P.
Polnišová, R. Pomajdo, M. Miezga, L. Lati-
nák, R. Jakab, J. Kemka, R. Stanke a D.
Dangl,  vstupné 14 eur. Scream oslavuje

Nechce sa veriť, no je to tak. Na našej
senickej, slovenskej i medzinárodnej scéne
pôsobí už 20 rokov tanečná skupina Scre-
am.  Dve dekády svojho úspešného pôso-
benia  si pripomenú dvomi špeciálnymi
koncertmi Screamland 9. februára
v Dome kultúry  o 15. a 18. hod. 

Špeciálnymi hosťami koncertu budú:
skupina The Pastels, protagonisti z muziká-
lu Boyband - Ondro Antálek, Thomas Pus-
kailer, Pavol Plevčík, Martin Madej. 

Vstupné 5 eur, predpredaj v Infosene
Senica – už len koncert o 15. hod.        NS
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Spoznáme najlepších
Mesto Senica a Komisia pre šport pri

Mestskom zastupiteľstve Senica každoroč-
ne vyhlasuje najlepších športovcov mesta
za predchádzajúci rok. Mená tých, ktorí
v roku 2012 dosiahli najvyššie méty
v danom športovom odvetví  sa dozvieme
na slávnostnom podujatí 25. februára
o 16. hod. v Dome kultúry. NS

Zacvičte si jogu
V Dome kultúry bude od 20. februára

pod vedením lektorky Vlasty Vágnerovej
pokračovať kurz jogy. Prihlásiť sa treba
v Dome kultúry u Anny Kaščákovej  (tel. 651
2301, 0905 809 766) do 15. februára. Kurzy
sa konajú v stredu od 17. do 18.30 h.       NS

Aká bude Európa?
Rodina, kamaráti, zvieratká – to boli

hlavné motívy výtvarných prác, ktoré deti
vytvorili do súťaže Aká bude Európa 2013.
Súťaž vyhlásilo Informačné centrum Euro-
pe Direct (ED) Senica v októbri 2012 už
po štvrtý raz  s cieľom získať motív na
vreckový kalendárik ED Senica. Zúčastnilo
sa jej  31  materských, základných
a základných umeleckých škôl, ktoré
poslali  200 výtvarných návrhov. Hodnoti-
aca komisia v zložení zástupca primátora
Senice Peter Hutta, riaditeľ Záhorskej
galérie J. Mudrocha  Štefan Zajíček
a manažérka ED Senica Ivona Klimentová
udelila 11 ocenení. Slávnostná vernisáž
výstavy a vyhlásenie výsledkov sa usku-
točnila 23. januára. Víťazkami hlavných
cien a zároveň autorkami návrhov na
kalendáriky sa stali Alexandra Šimková
z Materskej školy v Skalici, Zaira Gergely-
ová zo Základnej umeleckej školy v Starej
Turej a Ninka Kubincová zo Základnej
školy Jána Hollého v Maduniciach.  K oce-
neným autorom zo Senice patrili Viktória
Mikušová a Slávka Mihálová zo ZŠ na
Sadovej ulici v Senici.

A aká bude Európa v roku 2013? Na to
ako ju vidia tí najmenší sa môžete prísť
pozrieť na výstavu originálnych výtvar-
ných diel do Informačného centra ED do
1. marca.                        Ivona Klimentová

Europe Direct pokračuje
Informačné centrum Europe Direct

(ED) Senica začalo svoju činnosť v máji
v roku 2005. Projekt centra bol vždy schva-
ľovaný na štvorročné obdobie. Rok 2012
bol posledným rokom predchádzajúcej
generácie ED a bola vyhlásená nová výzva
na predkladanie návrhov na výber hostite-
ľských štruktúr pre informačné centrá ED
2013 - 2017. Na základe predloženej žia-
dosti Európska komisia vyhodnotila
a vybrala 12 úspešných žiadateľov z celé-
ho Slovenska, medzi nimi opäť  i Mesto
Senica. Na nasledujúcich päť rokov získalo
grant na fungovanie Informačného centra
ED Senica, ktoré bude naďalej zastrešovať
regióny  Trnava, Senica, Skalica, Hlohovec,
Malacky, Piešťany, Myjava a pripravovať
akcie a podujatia k aktuálnym európskym
témam nielen pre Seničanov.

Ivona Klimentová

Do vašej pozornosti
� 7. február, 17.00
Rudolf Moško Obrazy – výstava výberu
z maliarskej tvorby trenčianskeho maliara,
krajinára - Záhorská galéria Jána Mudrocha
� 9. február, ZUŠ
Rozlety – výstava prác študentov Štúdia
pre dospelých
� 16. február,  ZUŠ
Fotografie – vystavuje Lucia Prokešová
� 28. február, ZUŠ
Koncert žiakov hudobného odboru
� 28. február
Náhlikova Senica – regionálna súťažná
výstava neprofesionálnej fotografickej tvor-
by fotografov z okresov Senica a Skalica
v Záhorskom osvetovom stredisku

a malá tanečná súťaž,  môžete si priniesť aj
malý valentínsky darček pre kamaráta,
rodičia sú tiež vítaní
� Sobota 23.  február, 14.00    
1. výmenná burza hudobných nástrojov
a ďalšieho hudobného vybavenie, aparatú-
ry, bližšie info 0907 774 406
� Sobota 23. február, 18.00
Hudobný koncert Orange Grace a hostia,
hostia: hudobná skupina Skrz-naskrz
a Káva a čaj,  vstupné dobrovoľné
� Sobota 2. marec  
Hudobný koncert skupiny TNT Gbely,
hostia:  hudobná skupina  Rocksbery Seni-
ca, vstupné dobrovoľné, organizátor MK
Produktion M. Kalman D. K.

Cesta do DAVu...
(dokončenie zo str. 9)


