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Najstaršej občianke mesta blahoželá k 102. narodeninám zástupca primátora Senica
Mgr. Peter Hutta.                                                                       Foto Viera Barošková

(pokračovanie na str. 5)

Slovo na úvod 
Zima. Slovo, ktoré po končiacom sa

zimnom období vyvoláva u niektorých
stále  zimomvriavky, ale u iných radosť.
Tento rok však len sneh, sneh a opakovane
donekonečna kopy  snehu a ľadu. Také
boli dva mesiace január a február na Slo-
vensku i v našom meste. Zdesenie vyvolá-
valo každé sneženie, pretože  bolo pred-
zvesťou dopravných problémov či
(ne)priechodnosti chodníkov. Po zimách,
keď sa aj v našej senickej  nadmorskej
výške  sneh objavoval sporadicky a bol
vzácny, tohtoročná zima preverila aj  naše
schopnosti. Na všetkých úrovniach. Naprí-
klad či vieme v čase vyčíňania prírodného
živlu byť chápavý, tolerantný, či poznáme
priority a vieme  správne odhadnúť mieru
nespokojnosti a prípadne i svoj podiel
nedostatočnej pripravenosti na danú situá-
ciu.  Polemika na danú tému by neprinies-
la jednoznačný výsledok, no je na kaž-
dom, aby osobne prehodnotil svoje posto-
je. Každopádne zima nám ukázala svoju
pravú tvár. Z hľadiska klimatológov bola
tohtoročná zima teplotne v mierne pluso-
vých hodnotách. Zaujímavé bolo, že pre-
vládalo južné prúdenie, ktoré nám priná-
šalo množstvo snehových zrážok aj v juž-
nejších častiach Slovenska a v tej súvislos-
ti  bolo zaznamenaných málo slnečných
dní. Prevládalo zamračené počasie. Záver
februára, keď teploty vystúpili na príjem-
ných 8-10 stupňov Celzia, sa objavili aj prí-
jemné lúče slnka, ktoré s rýchlo sa topia-
cim snehom hneď zvýšili našu náladu.
Hrejivých lúčov bude pribúdať, a tak sa
nám určite ľahšie bude upratovať, aby sme
veľkonočné sviatky privítali vo vyčistenom
meste.                              Viera Barošková

Charitatívna pomoc
V utorok 26. februára prišiel do Zaria-

denia sociálnych služieb Senica, n.o. kami-
ón zo Švajčiarska naložený charitatívnym
materiálom. Obsahoval  polohovateľné
postele, invalidné vozíky, nočné stolíky,
matrace a iný nemocničný materiál, tiež aj
lavice a stoličky určené pre školy a školské
zariadenia. Cenu tejto zásielky momentál-
ne nevieme presne povedať, ale ide o tisí-
ce eur.

Táto pomoc zo Švajčiarska, ktorú na švaj-
čiarskej strane zorganizoval generál Rádu
Maltézskych rytierov Guido Stöckli,  sa
uskutočnila aj vďaka osobnej účasti porad-
cu primátora mesta Senica Petra Horvátha.
Uskutočneniu projektu predchádzala dlhšia
príprava a čulá korešpondencia medzi Pet-
rom Horváthom a Guidom Stöckli, význam-
nú pomoc

Dáma
Elegancia, noblesa, šarm. Nič z toho,

čo sme pozorovali u pani Margity Sadlo-
ňovej vlani ako 101-ročnej, sa nestratilo.
Akoby sa u nej  zastavil čas. Nezastavil sa
akurát v jednej veci, pribudol rôčik a 11.
februára oslávila 102. narodeniny. Ohro-
mujúci vek, pôvabné narodeniny,  ktoré si
aj nádherne užila. S milým úsmevom, sta-
tusom jubilantky, ktorej nehodno odporo-
vať, uhladenosťou vyjadrení a pôvabom
dámy. Každý z hostí si v duchu iste prial,
aby raz, keď by sa mal dožiť takéhoto
veku, bol  v takej fyzickej i duševnej kon-
dícii.  

Je obdivuhodné s akou vitalitou sa sta-
via k životu. Je zriedkavo húževnatá a vytr-
valá. Na bolesť z vlani zlomenej ruky dnes
už len spomína a hovorí, že je to v poriad-
ku. Rovnako sa popasovala tento rok aj
s virózou.  Práve kvôli zlomenej ruke  vlani
po pobyte v nemocnici v septembri prišla
do Zariadenia pre seniorov  a Domova
sociálnych služieb v Senici. Dovtedy býva-
la sama v byte a starala sa o ňu opatrova-
teľka Drahoslava Hospodárová. Drahušku,
ako jej vraví, si veľmi obľúbila a tá za ňou
aj teraz  pravidelne chodí a robí jej spo-
ločnosť.    

Oslavu raritného životného jubilea pri-
pravili v Zariadení pre seniorov, kam prišli
jubilantke, bývalej pani učiteľke,  zablaho-
želať zástupca primátora Senice Peter

Hutta, vedúca odboru sociálnej pomoci
Trnavského samosprávneho kraja Blažena
Flamíková, tajomníčka Oblastnej organizá-
cie SZPB v Senici Milina Rosová, senický
evanjelický farár a senior Myjavského seni-
orátu ECAV Juraj Šefčík, riaditeľka Zaria-
denia pre seniorov Zita Rišková  a ďalší
priatelia.   

Jubilantka, rovná ako svieca, s gracióz-
nosťou prijímala gratulácie a priania dob-
rého zdravia,   pokoja a pohody.  Potom jej
všetci zaspievali poslovenčenú verziu pies-
ne o šťastných narodeninách. „Som šťastli-
vá, že ste prišli a že sa s vami  poteším,“
poďakovala všetkým hosťom a s každým
si štrngla pohárom šumivého sektu. Počas
celého posedenia mala neustále na
pamäti, aby sa každý dobre cítil.  

V spoločnosti drobnej ženy,  na ktorej
vidno, že o seba dbá, sa každý cítil veľmi
dobre. Bola nielen pozornou hostiteľkou,
ale vyžaroval z nej pokoj, rozvážnosť
a nedefinovateľná milota. Jubilantka občas
hostí upozornila, že treba hovoriť hlasnej-
šie, lebo už dobre nepočuje. Prezradila aj
čo-to zo svojho života, hoci  dodala, že
všetko už zabudla. Rozhodne to tak nie je
a naviac  vie správne zareagovať.  „Tak to
vám hovorím, keď neviem inšie. Vy ma
nebudete kritizovať, starý človek je starý
človek. To zistíte až budete starí,“ dodala.
Pri takýchto príležitostiach sú ľudia zveda-
ví čomu vďačí za taký vek. Ako je to v jej

(pokr. na str. 3)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
1.Mestská rada zasadala 14. februára a pre-
rokovala materiály, ktoré budú predmetom
rokovania 14. riadneho  zasadnutia Mest-
ského  zastupiteľstva 28. februára. Rokova-
nie Mestskej rady viedol  zástupca primá-
tora mesta Mgr. Peter Hutta. 
Program 1. Mestskej rady:
- Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočto-
vých organizácií na rok 2013.
Mestské kultúrne stredisko Senica pred-

ložilo rozpočet nákladov a výnosov v cel-
kovej výške 470 460 eur  a rozpočet kapi-
tálových výdavkov na digitalizáciu kina
v celkovej výške 78 218 eur.
Rozpis rozpočtu škôl a školských zariade-
ní je v nasledovnom členení:
- predškolská výchova a školská jedáleň pri
Materskej škole                     1 270 967 eur
- základné vzdelanie – základné školy 

spolu 2 628 018 eur
Z toho     
ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha         553 300 eur  
ZŠ Komenského  ulica           647 085 eur
ZŠ Sadová ulica                 942 480 eur
ZŠ Mudrochova ulica           485 153 eur
- Základná umelecká škola       522 930 eur
- Centrum voľného času       122 340 eur___________________________________

Školstvo celkom   4 544 255 eur

- Správa o činnosti Mestského kultúrneho
strediska za rok 2012 a zámery organizá-
cie – v správe pri výpočte všetkých aktivít
v prevádzkach Domu kultúry, Amfiteátra,
Spoločenského domu v časti Kunov a Den-
ného centra pre organizácie III. sektora na
Hviezdoslavovej ulici  bola  vykázaná
účasť 161 921 návštevníkov na 474 podu-
jatiach.  
- Správa o činnosti Mestskej polície za rok
2012, ktorú predkladal náčelník Mestskej
polície Bc. Rastislav Janák oboznamuje so
všetkými štatistickými údajmi v činnosti
Mestskej polície. Mestská polícia riešila
v minulom roku 2856 priestupkov,  z toho
na úseku všeobecne záväzných nariadení
mesta 1270 priestupkov. Kamerový systém
mesta tvorí 15 monitorovacích kamier, kto-
rými bolo zaznamenaných 1003 udalostí
a tie  boli následne riešené Mestskou políci-
ou. Kamerový systém  je veľkým prínosom
pre prácu Mestskej polície, a preto jednou
z priorít mesta je rozšírenie počtu kamier na
najviac problematických miestach.
- Správa o činnosti Mestského hasičského
zboru pri MsZ v Senici a DHZ v Senici za
rok 2012 vypracoval veliteľ Mestského
hasičského zboru pri Mestskom zastupite-
ľstve v Senici Andrej Laho, ktorého vyme-
novalo do funkcie MsZ v roku 2012.
- Návrh na zrušenie VZN č. 4 o udržiavaní
všeobecnej čistoty  na území mesta –
z dôvodov potreby zosúladenia s platnou
legislatívou a platnými všeobecne záväz-
nými nariadeniami.
- Dispozície s majetkom
- Návrh na prijatie Municipálneho úveru –
eurofondy úveru – formou úverovej linky.
Mesto  tomto období realizuje projekt
Kompostáreň bioodpadov Senica v rámci
Operačného programu  Životné prostredie

spolufinancovaného Kohéznym fondom.
Termín ukončenia aktivít projektu je do 30.
júna 2013.  Prijatým úverom vo výške 200
000  eur  bude uhradená posledná časť
nákladov na projekt, ktorá bude následne
refundovaná z prostriedkov EU a štátneho
rozpočtu SR. 
- Informácia o zmene rozpočtu mesta Seni-
ca na rok 2012  rozpočtovým opatrením
primátora.
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
IV. štvrťrok 2012.
- Protest prokurátora proti VZN č. 50
o podmienkach chovu, držania a vodenia
psov na území mesta Senica. VZN č. 50
nadobudlo účinnosť 1. októbra 2010.
Povinnosti  vyplývajúce z VZN mali pozi-
tívny  dopad na dodržiavanie pravidiel
vodenia psov hlavne na verejných priest-
ranstvách, občania vo väčšej miere dbali
na čistotu pri vodení psov, avšak neustále
stúpa počet odchytených psov, napr. len
v roku 2012 ich bolo 139. V prípade, že
Mestské zastupiteľstvo vyhovie protestu
prokurátora, Mestský úrad pripraví
v zákonnej lehote nové VZN o podmien-
kach držania a vodenia psov zohľadňujúce
protest prokurátora.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Koľko máme prvákov
Zápis prvákov do všetkých 4 základných
škôl v meste pre  školský rok 2013-14   bol
7. februára. Vedúci Spoločného školského
úradu Mgr. Ivan Lajda informoval, že do
prvých ročníkov jednotlivých škôl bolo
spolu zapísaných  200 detí, z ktorých 14
má odklad povinnej školskej dochádzky.
Najviac prvákov bolo zapísaných v ZŠ na
Komenského ulici 63. V ZŠ na Sadovej ulici
sa zapísalo 59 prvákov, v ZŠ na Ulici
V. Paulínyho-Tótha 54 a v ZŠ na Mudro-
chovej ulici 24 prvákov.                              bar

Opýtali sme sa za vás
Na začiatku  kalendárneho roka medzi

naše povinnosti patrí okrem iného plate-
nie rôznych daní a poplatkov. Daňové
priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa,
za predajné automaty a nevýherné hracie
prístroje bol do 31. januára 2013  povinný
podať každý, u koho prišlo v roku 2012,
teda  k 1. januáru 2013,  k nejakej zmene.

Mnohí občania sa už pýtajú, kedy
Mesto Senica doručí platobné výmery.
Ing. Renáta Hebnárová z finančného
oddelenia Mestského úradu  dáva odpo-
veď na túto i ďalšie  vaše otázky.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi
nastala v oblasti miestnych  daní dôležitá
zmena. Miestne dane  budú vyrubené jed-
ným rozhodnutím. Občania daň zaplatia
na základe doručeného rozhodnutia,
ktoré bude spoločné pre všetky uvedené
druhy miestnych daní. Na rozhodnutí
budú uvedené splátky dane a možnosti
úhrady na účet v banke, poštou alebo
v hotovosti v pokladnici Mestského úradu
Senica. Platba v pokladnici MsÚ  je pre
občanov výhodná, pretože platby sú  prijí-
mané bez poplatku. Mesto Senica plánu-
je doručovať rozhodnutia občanom v
mesiaci apríl. Na doručenom rozhodnutí
má každý daňovník uvedenú možnosť
zaplatiť daň v troch splátkach a to:

1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

2. splátka je splatná do 31. augusta 2013,
3. splátka je splatná do 31. októbra 2013.
V prípade neuhradenia dane zasiela

Mesto Senica  výzvy na zaplatenie nedo-
platku. Ak daňovník daň nezaplatí, pristúpi
Mesto Senica  k vymáhaniu dlhu formou
exekúcie.

Daň z nehnuteľností bola vymedzená
vo VZN č. 53 podľa nového platného zne-

nia zákona č. 582/2004 Z. z.. 
V schválenom VZN na rok 2013 sú

vymedzené 3 časti mesta, v ktorých je
určená sadzba dane za zastavané plochy
a nádvoria a ostatné plochy so sadzbou
0,72 %.

V roku 2013 prišlo k zlúčeniu sadzieb za
stavby na bývanie, výška dane bude 0,28
eur/m2 . Táto sadzba bude jednotná pre
všetkých daňovníkov v k. ú. Senica, k. ú.
Kunov. Zanikli sadzby pre vlastníkov rodin-
ných domov v Brestovom, Horných a Dol-
ných Surovinách a v Kunove – hradská.   

Čo sa týka poplatku za odpad, ktoré sa
už doručujú, lehoty splatnosti ostávajú
nezmenené, t.j. 1. splátka v termíne do 31.
marca a 2. splátka v termíne do 30. sep-
tembra 2013 alebo jednorazovo do 31.
marca 2013. Výška poplatku sa zmenila
z 25.30  na 25.80 eura  na osobu a rok.

Mesto Senica vyberá daň za užívanie
verejného priestranstva,  aj daň za ubyto-
vanie. Uvedené dane sú schválené vo
VZN č. 53. bar

Výzva na podávanie
žiadostí

Mesto Senica vo svojom rozpočte aj
pre rok 2013 počíta s podporou organizá-
cií 3. sektora formou dotácií z rozpočtu
mesta Senica. Žiadosti je treba doručiť na
MsÚ Senica do 31. marca 2013. Následne
budú odovzdané komisiám pri MsZ, ktoré
ich do 31. mája schvália, resp. neschvália.

Mesto Senica môže dotáciu poskyto-
vať právnickej osobe, ktorej zakladateľom
nie je mesto a fyzickej osobe - podnikate-
ľovi, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na
území mesta. Žiadosti sa musia týkať
finančnej podpory na všeobecne prospeš-
né služby alebo verejno-prospešné účely:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a pre-

zentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných

slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej

kultúry,
- tvorba a ochrana životného prostredia,

ochrana zdravia obyvateľstva, krajinotvor-
ba, protipovodňové opatrenia, likvidácia
čiernych skládok, environmentálnych záťa-
ží a na podporu podnikania a zamestna-
nosti v poľnohospodárstve,
- ochrana práv detí a mládeže,
- projekty na sociálne účely.

Ivan Tobiáš
MsÚ 
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Pán poslanec,
na slovíčko
V tejto rubrike dávame slovo poslancom
Mestského zastupiteľstva v Senici, ktorí
budú  postupne odpovedať  na 3 rovnaké
otázky. 

Ľubomír Miča, volebný  obvod č. 6

Čo považuje-
te za prioritu
vo svojom
v o l e b n o m
obvode?
Už dlhšiu
dobu sa sna-
žím o to, aby
sme pri zim-
nom štadióne
spravili infor-
mačné vitríny,
kde by sa

občania Sotiny dozvede-
li, čo sa v meste chystá alebo prebieha,
napr. športové, kultúrne podujatia, výstavy,
otváracie hodiny galérie, atď.  Viem, že
všetko je na internete, ale veľa hlavne star-
ších ľudí s internetom nepracuje  a upred-
nostňujú klasický spôsob  informovania.
Medzi priority v Sotine  patrí dobudovanie
parkovísk, chodníkov, príp. osvetlenia,
výsadba zelene a rozšírenie kamerového
systému do všetkých častí sídliska.

Aká je komunikácia s občanmi?
Komunikácia s občanmi je podľa mňa
nedostačujúca. Sú ľudia, s ktorými určité
problémy riešime a ja ich potom posúvam
ďalej ku kompetentným, ale sú aj takí, ktorí
len kritizujú, dávajú nezmyselné návrhy,
alebo s nepodloženými faktami kritizujú
vedenie mesta. Je viac možností ako byť v
obraze. Rád prijmem návrhy, aj pripomien-
ky od občanov z nášho volebného obvo-
du. Občianske výbory sú na to, aby sa
ľudia dozvedeli viac o tom, čo sa v meste
robí a chystá, ale všetko so všetkým súvisí,
apelujem na informovanosť.

Čo podľa vás chýba v Senici?
V Senici chýba zamestnanosť, treba hľadať
projekty ako prilákať investorov a vyjsť
našim podnikateľom v ústrety. Za dôležité
pokladám doriešenie dopravnej situácie v
meste spolu s Ministerstvom dopravy SR.
Mali by sme myslieť aj na  seniorov a tiež
podporovať neziskové organizácie, ktoré
svojimi aktivitami pracujú s mládežou v
meste. Seničanom chýba patriotizmus. V
meste je prisťahovaných veľa ľudí z okoli-
tých dedín a miest, a tak sa asi každý tro-
cha uzatvára pred dianím v meste. Potom
nepodporí svojou účasťou kultúrne podu-
jatia, umenie, šport atd.  Jednoducho sa mi
zdá, že Seničanom sú také aktivity ľaho-
stajné. Ak si napríklad pozriem kultúrnu
akciu  v Skalici, na ňu  prídu hádam všetci,
lebo je to ich akcia.

Ferdinand Beňa, volebný obvod č. 1
Čáčov
Čo považujete za prioritu vo svojom
volebnom obvode?
Vo svojom volebnom obvode považujem

Chcete mať 
parkovacie miesto?

Ak máte naďalej záujem užívať pôvod-
né parkovacie miesto na trvalé parkovanie
i v tomto roku, môžete si ho zabezpečiť
prostredníctvom podania žiadosti na MsÚ
najneskôr do 31. marca 2013.

Tlačivo 02 - Žiadosť o pridelenie
pôvodného parkovacieho miesta na trva-
lé parkovanie

podáva pôvodný užívateľ parkovacieho
miesta. Ak prišlo u žiadateľa k zmene evi-
denčného čísla vozidla oproti minulému
roku, je potrebné k žiadosti priložiť i foto-
kópiu nového technického preukazu.
V prípade, že žiadateľ  je osoba, ktorá je
držiteľom parkovacieho preukazu, ktorý
vydal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Senici  prikladá  k žiadosti i fotokópiu
tohto preukazu a rozhodnutie, na základe
ktorého mu  bol  vydaný.
Zaobstaranie tlačiva 02:

a) vo vestibule  MsÚ v skrinke so žia-
dosťami, 

b) z web stránky www.senica.sk - 
v časti žiadostí MsÚ (oddelenie výstavby,
životného prostredia a dopravy).
Podanie tlačiva 02:

a) osobne v podateľni MsÚ, 
b) poštou,
c) e-mailom ruzena.karasova@senica.sk

Rozhodnutie vyrubenej dani:
Rozhodnutie o vyrubenej dani za užíva-

nie verejného priestranstva na trvalé par-
kovanie vozidla  sa vykoná po prijatí žia-
dosti a pridelení parkovacieho miesta na
trvalé parkovanie. Jeho doručenie bude
vykonané osobným odovzdaním alebo
poštou. Rozhodnutia o vyrubenej dani na
základe žiadostí o parkovacie miesto na
trvalé parkovanie budú vybavované
a expedované hromadne po 31. marci
2013. Lehota zaplatenia dane bude uvede-
ná v rozhodnutí.
Úhrada vyrubenej dani:

Po prevzatí rozhodnutia o vyrubenej
dani je možné úhradu vykonať nasledo-
vným spôsobom: 

a/ osobne v pokladni na prízemí  MsÚ,
b/ na účet MsÚ  poštovou  poukážkou

alebo elektronicky.     
Zabezpečenie vyznačenia parkovacích
miest: Vyznačenie, ale i zatretie parkova-
cích miest  bude vykonané hromadne po
termíne zaplatenia dane. Po tomto termíne
bude vykonaná inventarizácia zaplatených
parkovacích miest a voľné budú ponúknu-
té na prenájom ďalším záujemcom o par-
kovacie miesto.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

momentálne
za najväčšiu
prioritu vybu-
dovanie chod-
níkov. Je to
však úloha,
ktorá trvá
odkedy som
bol zvolený
do MsZ za
tento obvod.
Chodníky sú v
dezo lá tnom
stave a kompli-

kujú každodenne našim občanom pohyb.
Žije tu veľa starších ľudí, ktorí sú obmed-
zení v pohybe  zdravotnými problémami a
súčasný stav chodníkov im to ešte viac
znemožňuje.  Problém je aj  pri prechád-
zaní mamičiek s kočíkmi. Do konca voleb-
ného obdobia zostáva ešte nejaký čas a
bol by som nesmierne rád, ak by sa nám
tento problém podaril vyriešiť a občania sa
nemuseli báť o svoju bezpečnosť. Na žia-
dosť občanov  považujem za dôldežité
vybudovanie cesty (chodníka), ktorá by
spájala časť IBV s novou výstavbou rodin-
ných domov. Túto trasu využíva veľa ľudí a
teraz musia prechádzať cez poľnú cestu,
ktorá je v nepriaznivom počasí neprie-
chodná. V Čáčove chýba priestranstvo pre
deti, ktoré by mohli využívať vo voľnom
čase. Malých detí pribúda  a rodičia ich
nemajú možnosť  zobrať na detské ihrisko.
Smerom k občanom Čáčova chcem apelo-
vať na ich postoj k voľne behajúcim psom,
ktorí začínajú byť takmer každodennou
hrozbou pre ľudí a je to   problém ostat-
ných rokov.   V prvom rade ide o nesplne-
nie si povinnosti majiteľa a zabezpečenie
si svojich psov tak, aby nemohli voľne
nepobehovať. Majitelia psov by k tejto pro-
blematike  pristupovať zodpovedne, nako-
ľko neplnením  povinnosti prišlo aj k neprí-
jemným napadnutiam človeka. Verím, že
do konca volebného obdobia sa nám
podarí ciele zrealizovať a spraviť tak časť
Čáčov pre občanov bezpečnejšou a poho-
dlnejšou.

Aká je komunikácia poslanca s občanmi?
V tomto obvode sa veľa ľudí pozná navzá-
jom, komunikácia s občanmi je teda dobrá.
Občanom som neustále k dispozícii  a ak
sa vyskytne problémová situácia, občania
ma často osobne vyhľadajú, presne vedia,
kde ma nájdu. Ochotne danú problemati-
ku prediskutujeme a snažíme sa ju čo naj-
skôr vyriešiť.  

Čo podľa vás chýba v Senici?
V Senici podľa mňa v posledných rokoch
chýba využitie amfiteátra, ktorý chátra.
Keď už máme takýto unikátny priestor k
dispozícii, je veľká škoda nevyužívať ho
častejšie.  Bol by som rád, keby sme v
tomto smere nasledovali iné mestám na
Slovensku, ktoré podobné  priestory využí-
vajú na  sledovanie rôznych výnimočných
športových podujatí. Verím, že niečo také
by prilákalo mladých ľudí, kde by sa hro-
madne stretávali, vytvárali atmosféru a pre-
žívali spoločne zážitky.  Je úžasné sledo-
vať, ako takéto situácie dokážu aspoň na
chvíľu spojiť obrovské množstvo ľudí. 

bar

Charitatívna pomoc
(dokončenie zo str. 1)

pri tom poskytlo Veľvyslanectvo SR vo
Švajčiarsku, veľvyslanec Ján Foltín a pani Sil-
via Kubišová.

Mesto Senica vďaka tomuto charitatív-
nemu materiálu pomôže sociálnym zariade-
niam aj iným organizáciám v meste, zlepší
a skvalitní život klientom sociálnych zaria-
dení a inak odkázaným občanom. P. H. 
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Nájomné byty v Senici 
Výstavba v rokoch
2007 - 2011

Mesto Senica k 1. januáru  2007 vlast-
nilo 294 bytov. Za posledných päť rokov
sa  na slovenské pomery neobvyklou
intenzívnou výstavbou počet mestských
nájomných bytov zdvojnásobil, keď k 31.
decembru 2011 bolo už vo vlastníctve
mesta 587 bytov. 

V novembri  2007 vyrástol v mestskej
časti Sotina za budovou Polikliniky, n.o.
prvý nájomný bytový dom. Nachádza sa
v ňom 60 jednoizbových bytov s podlaho-
vou plochou 35 m2.      

V roku 2010 pribudlo do bytového
fondu mesta ďalších 137 nájomných
bytov. V júni sa odovzdalo do užívania 92
nájomných bytov v dvoch bytových
domoch č. 2870 a č. 2871 na Ulici  sv.
Cyrila a Metoda. V každom z nich sa
nachádza 12 jednoizbových bytov s prie-
mernou podlahovou plochou 36 m2 (z
toho 1 je bezbariérový) a 34 dvojizbových
bytov s priemernou podlahovou plochou
53 m2. V júli sa odovzdalo do užívania 45
nájomných bytov v bytovom dome
č. 2678 na Ulici  Jána Bežu, v ktorom sa
nachádza 33 jednoizbových bytov s pod-
lahovou plochou od 34,78 m2 do 48,06
m2 a 12 dvojizbových bytov s podlahovou
plochou od 51,78 m2 do 74,51 m2. 

V roku 2011 bola ukončená výstavba
posledných troch nájomných bytových
domov. V júni bolo odovzdaných  do uží-
vania 96 bytov v dvoch bytových domoch
č. 2872 a č. 2873 na Ulici  sv. Cyrila
a Metoda a v decembri sa odovzdalo 48
bytov v dome na Ulici  sv. Gorazda 3002.
V každom z týchto domov sa nachádzajú
4 jednoizbové byty s priemernou podla-
hovou plochou 32 m2 (z toho 2 sú bezba-
riérové) a 44 dvojizbových bytov s podla-
hovou plochou od 44,26 m2 do 65,62 m2
(z toho 8 je bezbariérových).

Rok Odpred.* Postavené Spolu **

2007 17 60 337
2008 11 0 326
2009 5 0 321
2010 12 137 446
2011 3 144 587
Spolu 48 341

* - v tzv. zmiešaných bytových domoch,
kde prevažná časť bytov je v osobnom
vlastníctve, a súčasní nájomcovia majú
možnosť si tieto byty od mesta odkúpiť

** - stav k 31. decembru  príslušného
roka

Mesto výstavbu ďalších nájomných
bytov v najbližších rokoch neplánuje.

Bytový fond mesta Senica
Mesto Senica vlastnilo k 31. decembru

2012 celkom 579 nájomných bytov a 44
izieb v ubytovni na Hurbanova ulici 1378.
Z finančných prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania, dotácií Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR a za

finančnej spoluúčasti Mesta Senica bolo
postavených celkom 434 bytov. Prideľova-
nie týchto bytov musí byť v súlade so
zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý
tiež určuje, že tieto byty musia mať nájom-
ný charakter najmenej 30 rokov. 

Stav mestských nájomných bytov
k 31. 12. 2012

Bytový dom                         Počet bytov
J. Kráľa 734 24
Hurbanova 1378 6
Hurbanova 1379 69
Štefánikova 1441 12
Štefánikova 1559 32
Kolónia 556 61
Sotinská 1590 60
Jána Bežu 2678 45
Sv. Cyrila a Metoda 2870 46
Sv. Cyrila a Metoda 2871 46
Sv. Cyrila a Metoda 2872 48
Sv. Cyrila a Metoda 2873 48
Sv. Gorazda 3002 48
ostatné 34
Spolu 579

Rok 2012
V roku 2012 bolo zaevidovaných 129

nových žiadostí o pridelenie bytu, resp.
izby v ubytovni. Z toho 12 žiadostí
nespĺňalo kritériá na pridelenie bytu (chý-
bajúce potvrdenia o príjme, evidované
dlhy voči mestu, vlastníctvo nehnuteľnosti
a pod.) a 5 žiadatelia svoju žiadosť storno-
vali. K 31. decembru 2012 evidovalo
mesto Senica 29 nevybavených žiadostí,
ktoré spĺňajú kritéria na pridelenie mest-
ského nájomného bytu.

Pridelených bolo celkom 81 bytov a 19
izieb. V 20 prípadoch išlo o výmenu (z
mestského bytu do iného mestského
bytu). Odovzdaných mestu bolo 85 bytov
a 12 izieb. Možnosť odkúpenia z 35 bytov
využil 1 nájomca.

Ročný predpis nájmu spolu za všetky
byty a izby v roku 2012 predstavoval sumu
697 834,53 eur, z ktorej sa uhrádzali splát-
ky úveru zo ŠFRB (spolu ročne 392 127,24
eur), poplatky za správu (69 095,24 eur),
poistné a tvorba fondu údržby a opráv za
byty v zmiešaných domoch (24 640,79
eur).

Dlh za rok 2012 bol 31 108,25 eur, čo
v percentuálnom vyjadrení je 4,46 % z cel-
kového ročného predpisu nájmu. Pokles
dlhu za rok 2012 sme zaznamenali v byto-
vých domoch na Ulici Jána Bežu 2678,
Štefánikova 1559 a v zmiešaných domoch.
Najväčšie dlhy vznikli na dome Hurbano-
va 1379 (8 472,25 eur), Ulica sv. Gorazda
3002 (4 760,91 eur) a Ulica sv. Cyrila
a Metoda 2871 (4 402,83 eur). 

Vysoký dlh na dome Hurbanova 1379
vznikol hlavne pre vysoké nedoplatky za
teplo a studenú vodu v ročnom vyúčtova-
ní za rok 2011 (12 357,69 eur). Už v roku
2011 boli prijaté opatrenia  na zníženie
uvedených nedoplatkov zvýšením záloho-
vých platieb za teplo na všetkých bytoch
o 25 % a montážou vodomerov na stude-
nú vodu. Od 1. marca 2012 sa opäť zvýši-

li zálohové platby za teplo na všetkých
bytoch a to o 21 %. V októbri 2012 boli
v bytovom dome zrealizované hydraulické
vyregulovanie rozvodov vykurovania a ter-
mostatizácia a v 30 bytoch boli namonto-
vané plastové okná. Výmena okien vo
všetkých bytoch je rozplánovaná na tri
roky a bude ukončená v roku 2014.

V ubytovni na Hurbanovej ulici  1378
bolo v roku 2012 z dôvodu zámeru mesta
využívať túto budovu len ako ubytovňu
pre sociálne najslabšiu skupinu obyvateľst-
va upravených 7 bytov na 14 izieb. Pre-
vádzku ubytovne musí mesto každoročne
dotovať z mestského rozpočtu, pretože
náklady na prevádzku (teplo, elektrina, SV,
TÚV), náklady na opravy a údržbu a popla-
tok za správu sú vyššie ako ročný predpis
nájmu. Preto od 1. júla 2012 bol upravený
nájom na malej izbe z pôvodných 61,25
eur  na 73,50 eur a na veľkej izbe z 94,53
eur na 113,44 eur.

V roku 2012 bola na údržbu a opravy
bytov, resp. spoločných priestorov v byto-
vých domoch vynaložená suma 89 540,37
eur. Z toho boli náklady na vyčistenie
upchanej kanalizácie (2 654,52 eur), dera-
tizáciu (1 549,66 eur), kontroly a obnovu
požiarnej výbavy (3 094,63 eur). Najväč-
šie investície sú zobrazené v tabuľke.

Opravy v mestských bytových domoch
v roku 2012
Bytový dom Názov Suma v €

investície
Hurbanova 1379 výmena

okien (30 bytov) 19 238,30
Hurbanova 1379 oprava

celej strechy 11 191,54
Hurbanova 1379 hydraulické

vyregulovanie
a termostatizácia 9 442,80

Hurbanova 1378 mreže na
okná v prízemí 3 025,20

Štefánikova 1441 zateplenie
bočnej steny 2 747,78

Kolónia 556 montáž ventilov
vo všetkých
61 bytoch 2 270,67

Hurbanova 1378 montáž
meračov SV 2 101,20

Mgr. Rastislav Vartiak
referát bytov MsÚ 

Fitpark pre seniorov
Seniori v Senici budú mať svoj prvý

fitpark. Nebudú v nich chýbať cvičné
stroje na precvičovanie ramien, pásu,
naťahovacie zariadenia či šliapadlá. Von-
kajšie fitnes pre seniorov podporí Nadá-
cia Pontis sumou 4417,20 eura.

V Senici vznikne fitpark priamo v mest-
skom parku. Pri osádzaní športových zari-
adení budú pomáhať aj dobrovoľníci. Na
cvičných strojoch nebudú chýbať informá-
cie, ako s nimi správne cvičiť a mesto tiež
chystá pre dôchodcov prednášky o zdra-
vom pohybe spojené s praktickými ukáž-
kami cvičení. Vznik fitparku  v Senici pod-
poril z 26 žiadostí Nadačný fond ZSE
v Nadácii Pontis.        TS – Nadácia Pontis
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Stretnutie
v Novom Sade

V rámci projektu je Hodnotenie rizík
spoločného riadenia katastrof a priprave-
nosť v podunajskom makroregióne
(SEERISK)  sa 5. a 6. februára uskutočnil
workshop v Novom Sade v Srbsku. Pro-
gram a organizáciu workshopu zabezpeči-
la Univerzita v Novom Sade v spolupráci
s vedúcim partnerom projektu Národným
riaditeľstvom  pre riadenie katastrof  Minis-
terstva vnútra v Budapešti a s ostatnými
partnermi. 

Slovensko je v tomto projekte zastúpe-
né dvomi partnermi - Trnavským samos-
právnym krajom (TTSK) a Slovenským
hydrometeorologickým ústavom v Brati-
slave. TTSK projekt  realizuje od júla 2012
v rámci Operačného programu juhový-
chodná Európa 2007 – 2013.

Hlavným bodom rokovania v Novom
Sade  bola informácia o finálnej verzii spo-
ločnej metodiky Hodnotenie rizika projek-
tu SEERISK formou dotazníka, ktorý pri-
pravila Univerzita vo Viedni. Na worksho-
pe odzneli  prezentácie oboch sloven-
ských partnerov o pripravenosti pilotnej
oblasti, ktorou za Slovensko bolo vybraté
mesto Senica. Prezentácia bude zverejne-
ná na internetovej stránke projektu
SEERISK.

Každý partner projektu podrobne infor-
moval o postupoch realizácie projektu
(najmä počas individuálneho rokovania
v skupinkách) a zároveň  dostal inštrukcie
týkajúce sa zabezpečenia a dodania pod-
kladov a dát k spracovaniu máp podľa
Dotazníka SEERISK GIS osvedčené postu-
py. 

Predmetom rokovania bolo aj ozrejme-
nie  postupu pri realizovaní tzv. pracovné-
ho balíčka WP 3, v rámci ktorého Trnavský
samosprávny kraj zabezpečí spracovanie
nového dotazníka sociálneho prieskumu
a jeho vyhodnotenie. To znamená, že
v období letných mesiacov bude vykona-
ný prieskum informovanosti obyvateľstva
v pilotnej oblasti,  teda v meste Senica.
Výsledky budú spracované a o prieskume
opäť prinesieme informáciu. 

E. Baxová, J. Štaffa, V. Chnápko

Opravia aj koľaje
Železničná stanica v Senici  začala

nadobúdať novú tvár  v apríli 2012 a naďa-
lej tam pokračujú rekonštrukčné práce.
Ukončená je prestavba staničnej budovy
a v súčasnosti ŽSR čakajú na výzvu zhoto-
viteľa na prevzatie stavby. Pre cestujúcu
verejnosť by mala byť sprístupnená od
apríla tohto roku. 

V roku 2012 sa na rekonštrukciu vyfak-
turovalo 900 000 eur. Kompletne boli zre-
konštruované služobné aj verejné priesto-
ry určené pre cestujúcich. Vynovená je
čakáreň, pokladnice Železničnej spoloč-
nosti Slovensko (ZSSK), okná, dvere aj
sociálne zariadenia. Boli tiež vybudované
nové rozvody vody, kanalizácie, kúrenia,
informačné a elektrické vedenia. Úprava
vonkajšej časti budovy sa odrazila v jej
zateplení a nanesení novej omietky. Nain-
štalovali sa osvetlené informačné tabule,
na ktorých je logo ŽSR a názov stanice. 

Podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlíko-
vej rekonštrukcia by mala ďalej pokračo-
vať nástupišťami a koľajami, pričom kon-
com januára bolo stavenisko odovzdané
zhotoviteľovi. Zmien bude niekoľko.
Druhá koľaj bude smerom od Trnavy po
120 metroch ukončená, zvyšok sa kom-
pletne odstráni. Na mieste odstránenej
koľaje pribudne nástupište č.1., nástupište
č. 2 sa bude nachádzať medzi prvou a tre-
ťou koľajou. Obe nástupištia sa posunú
naľavo od stanice smerom na Trnavu a ich
dĺžka bude 150 metrov. Nástupištia aj
verejné priestory budú bezbariérové
a vybavené vodiacimi prvkami pre nevidi-
acich. Počas rekonštrukčných prác ŽSR
neobmedzia osobnú dopravu. Jedna koľaj
bude vždy zjazdná a staré nástupištia
budú zdemontované až po uvedení
nových do prevádzky. V roku 2013 je
predpokladaný rozpočet na rekonštrukciu
nástupíšť a koľajiska 2 000 000 eur. Ukon-
čenie poslednej etapy rekonštrukcie koľa-
jiska a nástupíšť predpokladáme v decem-
bri 2013.                                         TS - ŽSR

prípade? Svoju verziu opakuje každý rok.
Dôraz kladie na striedmosť, čo sa netýka
len stravovania, vyhýbanie sa alkoholu
a fajčeniu, na športovanie, ktorému sa
v aktívnom veku intenzívne venovala. Ani
dnes nezanedbáva pohyb a prechádza sa
aspoň po chodbe. Tento rok však k filozo-
fii svojej dlhovekosti pripojila aj myšlienku,
že má byť dobrý človek, aby sa mohol kaž-
dému pozrieť do očí.  Hoci nemala vlastné
deti, tie ktoré učila považuje za svoje. „Ja
som ich mala rada a ony mali rady mňa,“
pripomína časy strávené v škole.   

Oslava nevšedného jubilea pani  Sadlo-
ňovej zanechala u všetkých nezabudnute-

Dáma
(dokončenie zo str. 1)

ľný dojem. Keď sme sa pri 101. narodeni-
nách lúčili, tak povedala: „Keď budem
mávať takéto milé návštevy, tak vydržím.“
Z návštevy sa tešila aj teraz, tak verím, že
sa stretneme pri ďalších narodeninách
s trojkou na konci. Viera Barošková  

Zabudnuté miesta
Senice 

Neviem, čo si predstavoval senický stat-
kár Arpád Vagyon, keď dal v roku 1881
postaviť pre svojho syna Štefana honosný
zámoček  na vtedajšej Kunovskej ulici.
Zámoček bol krásny  zmesou rôznych slo-
hov s bronzovými a pieskovcovými sochami
a vysokou vežou, vtedy prvou  senickou roz-
hľadňou. Ako vidíme na dobových pohľad-
niciach snažil sa podobať nejakému francúz-
skemu zámku na Loire. História ukázala, že
syn Štefan si zámoček   veľmi neužil.

Po vzniku prvej Československej repub-

liky prepadol
m a j e t o k
štátu, jeho
r o d i n u
a potomkov
odvial čas
do Maďar-
ska. Objekt
však čakala
pestrá bud-
úcnosť. 

V tomto
čase nastal
prudký roz-
voj telesnej

kultúry. V Senici vznikla telocvičná jednota
Sokol. Senický lekár  Ľudovít Šimko, ktorý
liečil chudobné deti zadarmo, venoval veľa
pozornosti aj sokolskému hnutiu. Záslu-
hou tohto lekára a národovca telocvičná
jednota zakúpila roku 1925 zámoček
a nazvala ho Sokolovňa. Po nevyhnutných
stavebných úpravách v nej vybudovala
veľkú sálu na cvičenie, kúpila premietací
prístroj a v sprievode klavíra začínali
sa v nej filmové predstavenia. 

V Sokole
cvičili muži,
ženy, dora-
s t e n c i
a žiaci. Cviči-
lo sa povin-
ne 2 razy do
t ý ž d ň a
a v nedeľu
dobrovoľne.
Okrem gym-
n a s t i k y
„sokoli“ hrá-
vali českú
h á d z a n ú ,

volejbal, kolky. Česká hádzaná bola vtedy
jeden z najobľúbenejších športov, v nej sa
súťažne    stretávali s moravskými klubmi.
V roku 1933 vzniklo na priestranstve pred
Sokolovňou  prvé umelé klzisko zavlažova-
né z mestskej studne. Vtedy na tej istej ulici
kúpila športová organizácia Orol bývalý
„staňácky dom“ (neskôr tam bol hostinec
U Krutých).  Do budovy Sokolovne sa pres-
ťahovali aj divadelníci, konali sa v nej plesy,
mikulášske a silvestrovské zábavy, moder-
né večierky a divadelné predstavenia
(Modrá ruža, Tanec nad plačom). Fungo-
vala tam aj knižnica. 

Po roku 1938 sídlilo v Sokolovni velite-
ľstvo Hlinkovej gardy a od nej zhromažde-
ných židov odvážali na  transporty.  Po
vojne slúžila  Sokolovňa mnohým športom
– hádzanej, vzpieraniu, boxu, stolnému
tenisu. V 50-tych rokoch tu vzniklo hádza-
nárske ihrisko. V tých rokoch sa stala síd-
lom miestnych orgánov Československého
zväzu telesnej kultúry, ktoré tu boli až do
roku 1986. Aj keď Sokolovňa stratila rôz-
nymi prestavbami pôvodnú podobu
zámočku, myšlienka telesnej kultúry v nej
žije dodnes. 

Kedysi veža Sokolovne slúžila ako roz-
hľadňa. Veža Sokolovne – rozhľadne dávno
stratila svoj význam,  dnes už by sme z nej
ďaleko nevideli, obkolesila  ju vysoká súčas-
ná výstavba. Pripravil Ján Peter
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Nebolo by od veci,
pomôcť dobrej veci 

Chodievate často  cez park okolo nov-
šej časti bývalej polikliniky na Štefánikovej
ulici ? Možno ste si v letných mesiacoch
všimli ľudí na vozíčkoch, alebo len tak
posedávajúcich na lavičkách, či mamičky
s deťmi. Všetko sú to obyvatelia Zariade-
nia sociálnych služieb,  ktoré tu sídli
a ktoré  by sme radi predstavili a priblížili
obyvateľom mesta a okolia.

Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o., poskytujúca sociálne služby v zmysle
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách bolo založené  Zakladajúcou lis-
tinou zriaďovateľa Mesta Senica dňa 4.
apríla  2005 za účelom poskytovania soci-
álnych služieb. Záberom poskytovaných
služieb „pod jednou strechou“ je svojím
spôsobom jedinečné.

Hlavným cieľom  Domova sociálnych
služieb – DSS a Zariadenia opatrovateľs-
kej služby – ZOS je poskytnúť  dôstojnú
jeseň života seniorov.  Starostlivosť  klien-
tom  je zabezpečovaná nepretržite 24
hodín denne. 

Ku každému klientovi je pristupované
individuálne podľa jeho špecifických potri-
eb vychádzajúcich z jeho predchádzajú-
ceho  životného štýlu. Zariadenie a jeho
personál sú dôležitými  sprostredkovate-
ľmi kvality života. V maximálnej miere
podporujú udržiavanie sociálnych kontak-
tov s rodinou.

V príjemnom, takmer rodinnom prost-
redí,  prežívame s klientmi radosti aj stras-
ti „rodinného  života“.   Obyvatelia  zaria-
denia  sú  v dobrých rukách starostlivého
personálu , ktorý je odborne zdatný
a vyškolený pre potreby práce s klientmi,
s ich špecifickými potrebami. Zabezpeče-
ná je celodenná  kvalitná strava, servis
osobnej hygieny, upratovania, prania, žeh-
lenia. Klienti voľný čas trávia  aktivizačným
programom - ranná rozcvička, pamäťové
cvičenia, ergoterapia. Organizujeme pre
nich rôzne posedenia a návštevy  kultúr-
nych podujatí. Zaujímavá je aj práca
v keramikárskej dielni. V lete chceme pris-
pôsobiť záhradu, ktorú máme k dispozícii,
pre bezbariérový vstup. V záhrade chce-
me obnoviť zeleň a vybudovať kvetinové
záhony, o ktorých  údržbu sa budú starať
mobilní klienti zariadenia a využívaná
bude aj pre terapeutické účely.

Zariadenie od roku 2014 plánuje rozší-
riť svoje služby o špecializované oddele-
nie pre klientov s Alzheimerovou  choro-
bou, na čo sa už dnes pripravuje odborný
personál vzdelávaním v akreditovaných
odborných kurzoch pre prácu s klientmi
s Alzheimerovou  chorobou , ktoré zastre-
šuje  Memory centrum, n.o. Bratislava. Od
marca  začíname  pracovať  na úprave pri-
estorov a interiérovom  vybavení pre toto
oddelenie.

Ďalšou významnou zmenou, ktorá nás
tohto roku čaká je, že sa od marca z nášho
objektu na Štefánikovej ulici  presunú do
objektu na Hurbanovej ulici  ďalšie, nami

poskytované sociálne služby, a to  útulok
a zariadenie núdzového bývania, ktoré
uvoľnia priestory práve pre zmieňované
nové oddelenie pre Alzheimerovu  choro-
bu.

Naši zamestnanci budú aj naďalej
pomáhať  klientom, ktorí sú umiestnení
v útulku  a v zariadení núdzového bývania,
riešiť často neľahkú životnú situáciu, do
ktorej sa dostali.

Útulok  zabezpečuje časovo obmedze-
né ubytovanie pre ľudí bez domova, soci-
álne poradenstvo, krízovú intervenciu
a utváranie podmienok na prípravu vlast-
nej stravy, pranie, žehlenie, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
a záujmovú činnosť.

Zariadenie núdzového bývania  zabez-
pečuje tiež časovo obmedzené ubytova-
nie, sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, krízovú intervenciu. Vytvára
podmienky na prípravu vlastnej stravy,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osob-
nej hygieny,  pranie, žehlenie a údržbu šat-
stva a bielizne. Je určené pre osamelé
tehotné ženy, rodičov s maloletým dieťa-
ťom / deťmi, ktorí nemajú zabezpečené
ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych
dôvodov užívať bývanie.

Pobyt v útulku a zariadení núdzového
bývania je časovo obmedzený a dĺžka
pobytu jednotlivých klientov sa  odvíja od
individuálnych potrieb daného klienta. Kli-
enti tohto zariadenia musia dodržiavať
dohodnuté podmienky, ktoré im majú
pomôcť zlepšiť ich sociálne postavenie
a fungovanie v spoločnosti. 

Prostredníctvom projektov a dotácií sa
vedenie n.o.  snaží zabezpečovať prostri-
edky potrebné na to, aby naše zariadenie
napredovalo, hlavne čo sa týka kvality
poskytovaných služieb. Výhodou je, že
objekt, ktorý v minulosti slúžil ako polikli-
nika je bezbariérový, vybavený výťahom,
ktorým možno prepravovať  klienta na
lôžku. Nevýhodou sú  nevyhovujúce pri-
estory pre hygienu s množstvom preká-
žok vo forme dverí, stiesnených chodieb
a najmä vyvýšených vstupov,  často  bez
možnosti vetrania daných priestorov
a tiež chýbajúci, veľmi potrebný záložný
zdroj elektrickej energie. Snažíme sa, aby
prostredie, v ktorom klienti z DSS a ZOS
trávia väčšinu svojho času, bolo priateľské,
takmer  domáce, také v akom si aj my
zamestnanci  vieme predstaviť svojich
blízkych, pokiaľ by potrebovali využiť
naše služby. Staroba sa týka nás všetkých.
Je prirodzenou súčasťou nášho života.
V rýchlo starnúcom svete je potrebné pod-
porovať, pre niektorých neatraktívnu
pomoc, seniorom a ľudom, ktorí sa ocitli
v ťažkej životnej situácii. 

Nebolo by od veci, pomôcť dobrej
veci  je výzva pre nás, ale aj vás, ktorí kaž-
doročne prispievate 2%  z dane na dobrú
vec. Aj tento rok je tu možnosť  týmto
spôsobom prispieť našej neziskovej orga-
nizácií Zariadenie sociálnych služieb Seni-
ca, n.o.  zlepšiť kvalitu života ľudom, ktorí
sú obyvateľmi tohto zariadenia. Veď oby-

vateľmi nášho zariadenia, sú v prevažnej
miere Seničania, naši známi, susedia, rodi-
čia, starí rodičia,  ktorí našu pomoc potre-
bujú a zaslúžia si žiť svoj život v prostredí
plného  porozumenia a ľudského tepla.

Kolektív zamestnancov 
ZSS Senica, n.o.

Príde Miro Jaroš 
Prečo? Ako hosť a zároveň predseda

poroty 14. ročníka regionálnej súťaže POP
Senica. 

Mnohí si ho pamätáme  ako finalistu
súťaže  SuperStar 2004 (skončil ako šies-
ty), ale možno neviete, že už ako 17-ročný
odišiel do Anglicka zdokonaliť sa v jazyku.
Po návrate založil skupinu R.A.Y.S a v roku
2001 odišiel do Izraela zarobiť si na vlast-
ný album. V Tel Avive prežil štyri roky,
venoval sa tu modelingu i spevu, nahral
niekoľko demonahrávok, zoznámil sa so
známymi hudobnými producentmi. Jeho
zahraničnú kariéru však prerušila práve
slovenská SuperStar, kvôli ktorej sa vrátil
na Slovensko. A dobre urobil, lebo bola
štartom jeho slušnej speváckej kariéry  na
Slovensku. Za debutový album Exoterika
získal platinovú platňu – za predaj viac
ako 10 000 nosičov. I v ďalších albumoch
mal piesne, ktoré patrili medzi najhranej-
šie slovenské pesničky. Úspech mala
i výberovka najväčších hitov  - album Všet-
ko najlepšie (2012).  Mne osobne sa veľmi
páčila jeho nedávna spolupráca s Domini-
kou Mirgovou a ich pieseň  Na pokraji síl.

Ak ste na neho zvedaví, príďte sa pozri-
eť v piatok 15. marca  do Domu kultúry,
kde o 9. Hod.  odštartuje ďalší ročník spe-
váckej a hudobnej súťaže POP Senica.
Súťažné koncerty mladých spevákov
a hudobných skupín začínajú o 9. , 11.
a o 14.30 hod. 

Galavečer  začne o 18.30 hod. Počas
podujatia uvidíte i ďalších hostí, napr.
Lukáša Bečku, alebo hudobnú skupinu
Reflex Gbely - viacnásobného víťaza POP
Senica a účastníka súťaže Hlas Česko-Slo-
venska.

Príďte podporiť mladých senických
muzikantov a prežiť, dúfame že príjemnú
hudobnú a kamarátsku atmosféru
a možno si i zaspievať. Doobeda pozýva-
me na návštevu i školské kolektívy (vstup-
né 1 euro). Stačí sa telefonicky nahlásiť
v CVČ.                               Dana Kopecká

CVČ Stonožka
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Európsky rok občanov
Možno ste motto Európskej únie roka

2013 uvedené v titulku už zaregistrovali.
V každom prípade bolo podnetom pre
organizátorov 60. ročníka medzinárodnej
výtvarnej a literárnej súťaže Európa
v škole pri tvorbe  ústrednej myšlienky
súťaže, ktorá znie Európa občanom
a občania Európe.

Možno, že  ste v tejto dobe citliví na
všetko, čo je proeurópske a zdá sa vám, že
by sme nemali mútiť hlavu ešte aj deťom.
Organizátor súťaže Iuventa Bratislava pod
záštitou Ministerstva školstva SR  a Európ-
skeho parlamentu  práve túto situáciu vyu-
žili  a pre výtvarnú a literárnu činnosť detí
vytvoril adekvátne témy a myšlienky.

A verte, že deti a mládež, samozrejme,
za pomoci svojich pedagógov dokázali
tému nielen pochopiť, ale i stvárniť do
podoby pekných (i vtipných) výtvarných
prác, poviedok, veršov i multimediálnych
projektov. Už dlhší čas sa i s pánom Štefa-
nom Orthom snažíme o popularizáciu
súťaže v školách v našom okrese a zdá sa,
že sa už blýska na lepšie časy. V porovna-
ní s minulými rokmi sa zvýšil nielen počet
zapojených škôl zo šiestich na osem (pri-
budla ZŠ Jablonica a Gymnázium Senica),
ale i počet výtvarných i literárnych prác (z
minuloročných 65 výtvarných na rovnú
stovku, z minuloročných 9-tich literárnych
na 16 a v kategórii multimediálnych prác
sa ich počet vyšplhal na 7). 

Ešte raz však zdôrazňujem mimoriad-
nu, vysoko individuálnu prácu pedagógov
v tejto súťaži, pretože  s témou je treba so
žiakmi pracovať niekedy i dva týždne, kým
sa pustia do  vlastnej tvorby. Debatovať
a doviesť ich ku konkrétnej predstave. Pro-
fesionálnu prácu predviedli PaedDr. Emí-
lia Gašparíková, učiteľka ZŠ Šaštín-Stráže
a Mgr. Silvia Krišáková, zástupkyňa riadi-
teľky ZŠ na  Sadovej ulici v Senici. Obe
patria k dlhoročným neúnavným propagá-
torom súťaže v základných školách. Keď si
sami seba predstavíte v roli učiteľa, napr.
pri vysvetľovaní  témy pre 13-15 ročných
žiakov Vývoj v Európe od priekopníkov
európskej myšlienky cez dnešok k budúc-
nosti, Spojené štáty Európy?, obstáli by
ste? Je to celkom oriešok, však? O to viac
budete prekvapení, keď uvidíte výsledok
niektorých detských prác na výstave
v senickom DAVe od 26.  februára  do 13.
marca vždy od 14. do 18. hod.

Uvidíte tam však i veselé maľby mlad-
ších detí, ktoré mohli vyjadriť  lásku k svo-
jej domovine, mestu, prírode alebo pred-
staviť svoj región priateľom. 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 123 žia-
kov, z toho bolo v troch vekových kategóri-
ách a osobitne v kategórii ZŠ a ZUŠ ocene-
ných 33. Do celoslovenského kola  posiela
porota práce 29 žiakov (výsledky obvodné-
ho kola súťaže v okrese Senica si môžete
pozrieť na www.stonozka.estranky.sk)

Senickým oceneným žiakom na tomto
mieste zablahoželáme menovite: 

Zo ZŠ Sadová Senica v kategórii ZŠ -
výtvarné práce, bodovali: 

- Elena Balúnová, Vanesa Janíková, Adri-
án Kres (6-9 roční), Laura Rapáková, Niko-
la  Kalamenová, Anna  Mária Tipanová -
autorka obrázku (10-12 roční) a Kristína
Pagáčová (13-15 roční), pedagóg Mgr. Sil-
via Krišáková.

Zo Základnej umeleckej školy v Senici
v kategórii ZUŠ - výtvarné práce, boli
ocenení:

- Barbora Németová, Samuel Nosek,
Tomáš Kabát (6 – 9 roční), Michaela Hla-
vatá, Lucia Chálková (10 – 12 roční), Jozef
Varga, Linda Eichingerová a Emma Závod-
ská (13-15 roční),  pedagógovia: Štefan
Orth, Mgr. Jana Žúrková a Monika Kolací.

Zo ZŠ Komenského Senica v kategórii
multimediálnych, resp. literárnych prác
treba pochváliť týchto žiakov:

- 9 ročná Simona Királová a 11 roční
žiaci Miroslava Sukupová a Viktor Šúrek,
pedagógovia: Mgr. Alena Kováčová
a Mgr. Elena Cígerová.

Odborná porota v zložení  Štefan Orth
ZUŠ Senica, Mgr. Jana Jurčíková ZŠ Kop-
čany, Mgr. Bibiána Petráková ZŠ Holíč
a Dana Kopecká vedúca odd. kultúry CVČ
Senica žiakov ocenila na vernisáži 26. feb-
ruára a v apríli budeme očakávať výsledky
celoslovenského kola.

Obvodné kolo súťaže pripravilo CVČ
Senica a Obvodný úrad Trnava.

Práce študentov vo vekovej kategórii
od 16  do 21 rokov zhodnotí krajská komi-
sia. Okres Senica budú reprezentovať
práce týchto zverencov Štefana Ortha zo
ZUŠ: Patrik Őlvecký, Simona Ožvoldíková
a Klára Mária Kuchtová. Držíme palce,
mládež!                                   D. Kopecká

CVČ Senica

Stonožka pozýva
Jarné prázdniny: 
7. a 8. marca  od 10. do 14. hod.  det-
ská prázdninová  herňa v DAVe

Veľkonočné prázdniny:
28. marca  od 10. hod.  veľkonočný tur-
naj  Tri v jednom (2. ročník) 
- turnaj v stolnom futbale, kategórie: 
• do 14 rokov (dvojice),

štartovné 0,50 eura
• nad 14 rokov (jednotlivci),

štartovné 1 euro
- turnaj v biliarde, kategórie i štartovné
rovnaké ako v stolnom futbale
- turnaj v stolnom tenise, kategórie:  do
12 a do 15 rokov,
štartovné 0,50 eura

Nová súťaž
MODEL  2013

Študentský parlament v Senici a CVČ
vyhlasujú 1. ročník  súťaže  v módnom
návrhárstve Model 2013. Je určená mlá-
deži od 13  do 21 rokov a má vás motivo-
vať  k netušenej tvorivej činnosti, ktorá vo
vás možno drieme.

Súťaž je určená žiakom 8. a 9. tried ZŠ,
stredoškolákom a žiakom ZUŠ. Práce
a výrobky si teda môžete pripravovať
v škole, pod vedením pedagógov, ale aj
sami za seba.

Podrobné propozície súťaže, včítane
prihlášok si môžete stiahnuť na www.sto-
nozka.estrany.sk alebo priamo v CVČ.
Všetko o súťaži budú mať i vaši pedagógo-
via na ZŠ, ZUŠ či stredných školách. 
Kategórie súťaže:
- výtvarná súťaž v módnom návrhárstve

(ceruzka, fixy, anilínové farby),

Stretnú sa študentské
rady

V utorok 26. marca o 12.30 h  sa bude
v Strednej odbornej škole v Senici konať
4. stretnutie študentských rád   a Študent-
ského parlamentu  mesta Senica za účasti
zástupcov Rady mládeže Trnavského kraja
a ďalších hostí. Z každej školy by sa malo
stretnutia zúčastniť 5 - 6 členov študent-
skej rady spolu s koordinátormi študent-
ských rád. Tešíme sa na prijatie v SOŠ, pre-
tože podľa slov pána riaditeľa Pavla Para-
deisera  nás tu čaká nejedno prekvapenie.
Pripravujte si, prosím, prezentáciu aktivít
vašej školy a študentskej rady.            D. K.

- súťaž v tvorbe módnych doplnkov
(šperk, šatka, iné...), netradičné i tradičné
materiály,
- súťaž v tvorbe modelov (ušití šiat):   

a) študentská móda
b) malé spoločenské šaty
Uzávierka súťaže:
- prihlášky do kategórie  2. a 3. treba doru-

čiť do CVČ do 26. marca 2013,
- hotové výtvarné práce treba doručiť do

CVČ do 5. apríla 2013,
- hotové módne doplnky i modely šiat

budeme očakávať v CVČ do 12. apríla
2013

Odborná porota bude zasadať v termí-
ne od  15. do 18. apríla t.r. 

Veľké finále súťaže, tzn. vernisáž výtvar-
ných prác, výstava módnych doplnkov
a módna prehliadka s vyhodnotením a oce-
nením víťazov súťaže sa bude konať prav-
depodobne 26. apríla o 16. hod. v DAVe. 

Tak, mládež, poďte svetu ukázať, že tu
ste, že aj niečo viete. Respektíve posuňte
túto informáciu vašim kamarátom, o kto-
rých viete, že sa takouto činnosťou zaobe-
rajú. Ďakujeme.

Kontaktná osoba Dana Kopecká
0907/774 406, kopecka.cvc@gmail.com
Stonožka blahoželá:

Izabele Bílikovej k 1. miestu v krajskom
kole súťaže Šaliansky Maťko a postupu do
celoslovenského kola, Michaele Mikušo-
vej k 2. miestu v tejto súťaži. S dievčatami
na ZUŠ pracuje zanietená pani učiteľka
Štefánia Jánošová. Gratulujeme a držíme
palce v Šali.
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ZENIT v Senici
Stredná odborná škola  (SOŠ) Senica je

okrem množstva  zaujímavých aktivít
známa aj vysokou kvalitou zorganizova-
ných podujatí. V tomto školskom roku ju
po celoštátnej súťaži Enersol Ministerstvo
školstva a Štátny inštitút odborného vzde-
lávania (ŠIOV) poverili aj organizáciou
súťaže Zenit. V dňoch 7. - 9. februára si
v Senici  stredoškoláci zmerali vedomosti
a schopnosti v odboroch programovanie
a elektronika. V Strednej odbornej škole
strojníckej v Skalici  bola zase strojárska
súťaž.  

Na slávnostnom otvorení riaditeľ SOŠ
Pavol Paradeiser privítal nielen mnohých
hostí, ale  aj  takmer 90 súťažiacich  stre-
doškolákov z celého Slovenska. Škola sa
v úvodnom  programe prezentovala nie-
len dobrou pripravenosťou na súťaž, svoji-
mi   odbornými aktivitami, ale  aj  záujmo-
vou  tvorivosťou študentov.  

Vyhlasovateľom súťaže bolo  Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Odborným, metodickým a finančným ges-
torom súťaží bol  Štátny inštitút odborné-
ho vzdelávania v Bratislave. Zámerom
súťaže  je prispievať k vyhľadávaniu nada-
ných a talentovaných študentov, podporo-
vať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať
kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej
činnosti a podporovať ich záujem o seba-
vzdelávanie. Príkladom úspešného riešite-
ľa v súťaži Zenit i následného rastu  bol  aj
člen odbornej poroty v elektronike Daniel
Valúch, ktorý už 12  rokov úspešne pôsobí
na pracovisku vo švajčiarskom CERNe,
kde sa robí špičkový výskum.  

Do celoštátneho kola postúpili najlepší
riešitelia z ôsmich krajských kôl, do kto-
rých sa zapojilo okolo 700 študentov. Čle-
novia odborných porôt v jednotlivých sek-
ciách starostlivo vyhodnocovali teoretickú
i praktickú časť riešenia úloh. Sledovali aj
zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvo-
rivosť, čo sú pojmy vytvárajúce názov
súťaže. Súťaž v elektronike bola zároveň
národným finále Skills Slovakia medziná-
rodnej  súťaže EuroSkills. Víťazi zo Senice
na ňu postúpia na budúci rok do Lille vo
Francúzsku.                                           bar

SCREAMáci majú 20 
V Dome kultúry   9. februára  tanečná

skupina SCREAM   vystúpila s programom
SCREAMLAND venovaný 20. výročiu
vzniku. Na slávnostnom koncerte sa pred-
stavili  nielen súčasní tanečníci tohto súbo-
ru, ale i tanečníčky, ktoré študujú na rôz-
nych vysokých školách doma i v zahraničí,
konzervatoristi, ba dokonca i mamičky
súčasných tanečníkov, ktoré s vlastnou
choreografiou zožali obrovský úspech.

Krásny koncert  bol prierezom práce uči-
teľov a choreografov Anny Antálkovej
a Mariána Antálka, ktorý celý svoj život
zasvätili tancu. Sú to maximalisti, ktorí si nič
neodpustia a neodpustia ani svojim zveren-
com, lebo bez profesionality, akou vedú
celé roky svoj súbor, by sa nedosiali očaká-
vané výsledky.   Videli sme úžasné prepoje-
nie tanca s animáciou a svetelnou techni-
kou, ktorá dotvárala celú atmosféru. Strie-
dali sa moderné choreografie so streetový-
mi, jazzový tanec s klasickým tancom.

Špeciálni hostia boli opäť umelci, ktorí
vyrastali v Screame (Janko Slezák, Vlado
Volečko, Daniel a Ondrej Antálkovci ), ale
i hostia, ktorí sú spriaznení a sú priatelia
screamákov - The Pastels a Thomas Puskailer. 

Screamáci  počas svojej  existencie veľa
dokázali  na rôznych slovenských a med-
zinárodných súťažiach. Nesmierne je cen-
ných 5 titulov majstra sveta, 40 titulov
vicemajstra sveta a Európy a viac ako 100
titulov Majstra Slovenska. Počas svojej his-
tórie dokázali opakovane pripraviť  pohá-
rové súťaže, Majstrovstvá Slovenska, ale aj
Majstrovstvá Európy v roku 2004 a Maj-
strovstvá sveta v roku 2006 na zimnom
štadióne v Senici.  Ich úspechy sú  tiež
vizitkou kvalitnej a poctivej práce a určite
i vzťahu medzi učiteľom a žiakom Základ-
nej umeleckej školy, ktorá môže byť
pyšná na tanečný odbor a ich učiteľov.
Reprezentácia mesta,  ZUŠ, ale aj  Sloven-
skej republiky  si zaslúži za tieto výborné
umelecké aktivity prinajmenej  potlesk
a uznanie.  A ten si screamáci užili nielen
počas koncertu, ale i na záver skvelého

podujatia, kedy prišli na rad gratulácie jubi-
lantovi. Prvým gratulantom bol minister
školstva SR Dušan Čaplovič, ktorý poslal
blahoprajný telegram,  potom nasledovali
gratulácie od  Mesta Senica,  riaditeľa ZUŠ
Milana Gála, prezidentky Slovenskej
tanečnej organizácie Hany Švehlovej,
tanečníkov  a všetkých vďačných  rodičov,
divákov a priateľov. 

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa
spolupodieľali na tvorbe scény, svetelnej
techniky, animácie k jednotlivým choreo-
grafiám, choreografom a vôbec celému
režijnému spracovaniu, ktoré bolo na
vysokej profesionálnej úrovni.

Do ďalších rokov prajeme tanečnej sku-
pine SCREAM veľa úspechov  a ocenení
za  úsilie, ktorému všetci dávajú celé svoje
srdcia.                               Katarína Vrlová  

Fotoobjektívom z podujatí

Rozlúčka s fašiangami

V Školskom klube detí ZŠ na Ulici
V. Paulínyho-Tótha pripravili  13. februára
karneval, na ktorom si deti spoločne nie-
len zatancovali, ale hlavne zasúťažili. Kar-
nevalom sme definitívne ukončili fašiango-
vé obdobie a už sa tešíme na veľkonočné
sviatky. Dúfame, že nám už konečne pri-
nesú očakávanú jar a pekné počasie.

V Školskom klube detí ZŠ na Sadovej
ulici sa s fašiangami rozlúčili 8. februára
karnevalom, na ktorom bolo veľa krás-
nych víl a princezien, ale aj lúpežníci,
bojovníci či rytieri. Tancovanie masiek
bolo prerušované hrami a súťažami, za
ktoré si odnášali odmeny. Tú napokon
dostali všetky masky, pretože sa nedalo
určiť, ktorá je najkrajšia.                 

Vychovávateľky ŠKD 

Korčulovanie pre
verejnosť
Utorok 5. marec 11.30 – 13.00

16.30 –18.00
Streda 6. marec 11.30 – 13.00

16.30 – 18.00
Štvrtok 7. marec 11.30 – 13.00   

16.30 – 18.00 
Piatok 8. marec 11.30 – 13.00

16.30 – 18.00  
Sobota 9. marec 14.00 - 15.30     
Nedeľa 10. marec 14.00 – 15.30
Piatok 15. marec 17.30 – 19.00
Sobota 16. marec 14.00 – 15.30
Nedeľa 17. marec 10.30 – 12.00

Zmeny budú včas oznámené na
www.rsms.sk.
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Zapísali prváčikov
Siedmy február  bol výnimočný  deň

pre budúcich prváčikov. Do ZŠ na Ulici
V. Paulínyho-Tótha  zavítalo 54 predškolá-
kov. Všetky deti pracovali s radosťou, aby
dosiahli čo najlepšie výsledky. Na záver si
vybrali malý darček, ktorý pre ne pripravili
žiaci zo Školského klubu detí a dostali
pamätný list.              Mgr. M. Záškvarová

Zima je, zimička!
A tú si veru naše detváky vedia poriad-

ne užiť. Ak sa to nedá počas vyučovania
a v niektorých rodinách kvôli pracovnej
vyťaženosti, ani po ňom, dáva príležitosť
na športové vyžitie a rôzne  hry. My sa
zimy nebojíme, naopak, deti otužujú tak-
mer v každom počasí, nehovoriac o rados-
ti a relaxe, ktoré im hra v snehu prináša. 

Mgr. Silvia Krišáková

Stretnutie s historikom
i výstava

Záhorská knižnica v Senici sa i v tomto
roku  zapojila do celoslovenskej knihov-
níckej akcie vyhlásenej Slovenskou asociá-
ciou knižníc a Spolkom slovenských kni-
hovníkov Týždňa slovenských knižníc
s mottom  Knižnice pre všetkých.

Hlavným cieľom tohtoročného 14. roč-
níka  je pozitívne zviditeľňovať knižnice
ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie
prostredníctvom rozmanitého spektra
aktivít a podujatí. 

Knižnice na Slovensku sú modernými
inštitúciami, ktoré majú nezastupiteľné
miesto v spoločnosti, aktívne sa podieľajú
na spoločenskom rozvoji obce, mesta,
regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré
napriek množstvu rôznorodých problé-
mov a nedostatku finančných prostried-
kov ponúkajú veľa zaujímavého, nového,
poučného i zábavného pre svojich čitate-
ľov, používateľov a návštevníkov. Stovky
knihovníckych podujatí spája virtuálny
svet internetu so svetom kníh, literatúry,
tlačeného i hovoreného slova, i samotné-
ho čítania. Ponúkajú moderné elektronic-
ké služby, prístup k najrôznejších infor-

Pribudlo priestupkov
Aj tento rok  v mesiaci

február  predkladá mestská
polícia (MsP) Senica na
rokovanie Mestského
zastupiteľstva  správu o čin-
nosti za predchádzajúci
rok. V rozhovore s náčelní-

kom MsP Bc. Rastislavom Janákom sme sa
v tomto príspevku zamerali na časť, čo
policajti riešili.  

• Čo spôsobilo zvýšenie počtu prie-
stupkov v roku 2012? 

V roku 2012 sme objasnili 2856 prie-
stupkov a na účet mesta bola poukázaná
suma 15 949 eur za pokuty. V porovnaní
s rokom 2011 to bol nárast o 766 prie-
stupkov. Na  účet mesta bolo poukáza-
ných o 7 733 eur viac. Zvýšenie počtu pri-
estupkov bolo spôsobené hlavne zavede-
ním systému dočasného parkovania.

• Policajti riešia  aj priestupky na
úseku ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami. Ako je to v tejto
oblasti? 

Na úseku požívania alkoholu mladistvý-
mi a maloletými osobami bolo vykona-
ných 410 dychových skúšok, no  iba v 25
prípadoch bolo zistené požitie alkoholu.
Najmladšou osobou bolo 14-ročné diev-
ča. Bola tak potužená alkoholom, že
nebola schopná vykonať dychovú skúšku,
a preto bola v sprievode otca prevezená
do nemocnice. 

Mládež v našom meste nepožíva alko-
hol v reštauračných zariadeniach, ale na
verejných priestranstvách. Lacný alkohol
im kupujú v obchodoch ich starší kamará-
ti, preto sa hlavne v letných mesiacoch
zameriavame na kontrolu požívania alko-
holu v parkoch, na cyklotrase, atď. Kontro-
la na týchto miestach je málo efektívna,
pretože mládež už z diaľky vidí prichádzať
príslušníkov mestskej polície a dá sa na
útek. Obyčajne sa nám podarí chytiť len
tých, ktorí majú vďaka alkoholu problém
s pohybom a samozrejme nevedia s kým
pili a ani meno toho, kto im alkohol posky-
tol. Problém pitia alkoholu deťmi nevyrie-
šia žiadne sankcie, ale len správna rodi-
čovská výchova.

• Hoci predložené výsledky činnosti
MsP hovoria o množstve vykonanej
práce, často diskutovanou otázkou je
efektivita práce MsP.  

V súčasnosti pracuje na mestskej polícii
21 policajtov,  jedna policajtka ja na mater-
skej dovolenke. Priemerný vek je 42 rokov.
Plánovaný počet príslušníkov MsP (25 plus
náčelník) bol predkladaný ešte v roku
1998 v rozvojovom pláne mesta, kedy na
MsP pracovalo 21 mestských policajtov.
Za  14 rokov sa podarilo zvýšiť stav iba
o jedného zamestnanca,  a to z finanč-
ných dôvodov. Ak by pracovalo v pria-
mom policajnom výkone 25 príslušníkov,
dokázali by sme zabezpečiť na 80 percent
počas celého kalendárneho roka na kaž-
dej pracovnej zmene jednu pešiu a jednu
motorizovanú hliadku, čo je zároveň
jedna z možností ako zefektívniť prácu
MsP.                                                     bar

Viete ako sa zachovať?
Viete ako oznámiť porušenie verejného

poriadku, podozrenie z trestnej činnosti
a inej protispoločenskej činnosti, ktorej ste
svedkom? Mestská polícia v Senici ponúka
nasledovné rady:
- vždy, keď polícii oznamujete udalosť,

ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch,
- oznámte každú činnosť, ktorá sa vám

zdá podozrivá, hliadka na mieste vec pre-
verí,
- oznámenie môže byť aj anonymné,

v takom prípade uveďte presne miesto,
popis páchateľa a čo urobil,
- oznamovať môžete telefonicky na čísle

159 24 hodín denne,
- oznamovateľ môže požiadať Mestskú

políciu o vysvetlenie, ako bola nahlásená
udalosť riešená,
- takisto môžete oznámiť na Mestskú polí-

ciu aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú
osobu atď., službukonajúci policajt zabez-
pečí ďalšie potrebné zložky,
- svoje pripomienky na Mestskú políciu

adresujte na e-mail msp@msu.senica.sk
alebo telefonicky na číslo 651 5886,
- pamätajte na to,  ak ste boli svedkom

nejakej udalosti a neoznámite to, umožňu-
jete páchateľovi pokračovať v jeho činnos-
ti ďalej. Nabudúce aj vy alebo osoba vám
blízka sa môže stať obeťou kriminálnej čin-
nosti.
- pri opise vozidla udajte farbu, typ, evi-

denčné číslo, smer pohybu vozidla,
- pri opise osoby si všímajte vek, pohlavie,

rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl
účesu, oblečenie (odhora nadol), popis
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie sa a iné zvláštnosti
(kríva a pod.) MsP Senica

mačným zdrojom a informáciám, majú
ambíciu stať sa miestom, ktoré ľudia radi
navštevujú a kde sa cítia dobre. 

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc
na Slovensku  i v našom Trnavskom samo-
správnom kraji  bude  18. marca a ukon-
čený bude v piatok 22. marca. Medzi naj-
zaujímavejšie podujatia v Senici pripravo-
vané pre širokú verejnosť bude stretnutie
s historikom a publicistom PhDr. Pavlom
Dvořákom, na ktorom sa pokúsi priblížiť
historické a kultúrne súvislosti a význam
príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie
Veľkej Moravy, ktoré sa uskutoční 19.
marca o 17. hod. vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Senici. 

Predpokladáme, že zaujme i predajná
výstava odbornej literatúry vydavateľstva
PORTÁL, ktorá bude inštalovaná v priesto-
roch klubovej miestnosti Záhorskej knižni-
ce v Senici v stredu 20. marca od 9. do 16.
hod.

Ďalšie aktivity sú venované najmä det-
ským čitateľom a odbornej knihovníckej
verejnosti.                                              KS
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Rebríček najpredávanejších kníh

v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – február 2013
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. Baumann, A.-S.: Kone a poníky Arkus
5. Kramárová, Z.: Deti v kuchyni Direct Press
6. McNish, C.: Anjel Arkus
7. Betancourt, J: Chcem poníka Arkus
8. Kol.: Drevený zámoček Buvik
9. Shemin, R.:  Ako to, že ten idiot je bohatý, a ja nie? Arkus

10. Kramárová, Z.:: Mojej malej kuchárke Direct Press
11. Hopkins, C.: Nový začiatok Arkus
12. Hopkins, C.: Do raja tadiaľto 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:
Hádajko 5/13 a ohňostroj
V mestečku sa obyvatelia chystajú na koniec roka a najmä na voľký ohňostroj. To zas bude
nádhera! V poslednej chvíli sa však veci skomplikujú a udalosti sa začnú uberať celkom
nečakaným smerom. Ako napokon bude vyzerať posledná noc v roku?
Formát 105 x 148 mm, 32 strán. Cena: 0,90 EUR, pre predplatiteľov 0,83 eura.

Detské doplňovačky 1/13 kráľovské
S kocúrom Markusom teraz budeme riešiť hádanky, z ktorých sa napríklad dozvieme, aké
sú korunovačné klenoty, čo je to erb alebo kto býval na kráľovskom dvore. 
Formát 148 x 210 mm, 16 strán. Cena: 0,75 EUR, pre predplatiteľov 0,70 eura.
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Chodbovica
Dobrovoľný hasičský zbor Senica aj

v tomto roku usporiada hasičskú súťaž pre
mladých hasičov s názvom Chodbovica.
Súťaž sa uskutoční dňa 9. marca o 9.30
hod.  v budove  ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
Tótha v Senici.

V zimnom období je to jediná súťaž
pre deti v blízkom okolí. O tom, že má
mimoriadny úspech svedčí i účasť družsti-
ev v súťaži. V minulom ročníku bolo pri-
hlásených až 56 družstiev  nielen z nášho
regiónu, ale i zo Starej Ľubovne, Trnavy,
Púchova, Trenčína a susednej Českej
republiky. 

Súťažiace kolektívy plnia  disciplíny na
chodbách  základnej školy. Úspešné je to
družstvo, ktoré za čo najkratší čas prebeh-
ne trasu a získa najmenší počet trestných
bodov. Súčasťou Chodbovice je aj indivi-
duálna súťaž – uzlovanie, v ktorej  si deti
preveria svoju zručnosť vo viazaní uzlov.
V tejto disciplíne majú deti za úlohu v čo
najkratšom čase uviazať 4 uzly podľa
predložených obrázkov. 

V priestoroch školy vládne príjemná
atmosféra a od rána až do neskorých poo-
bedňajších  hodín je počuť v chodbách
školy detský krik. Počas súťaže majú deti
k dispozícii telocvičňu školy, kde im do
tanca hrá hudba. Organizovaním hasičskej
súťaže sa snažíme o výchovu mládeže
k hasičstvu. Veríme, že i tento rok pribud-
nú nové kolektívy mladých hasičov a hasi-
čiek.                             Lenka Čmaradová

technik PO

sa len samotnej hre. Všetky nasledovné
podujatia v tom roku už kapela odohrala
bezplatne v triezvom stave a úspešným
absolvovaním povinných hudobných pre-
hrávok v Trnave si navrátila svoj stratený
kredit. Získala osvedčenie, že môže verej-
ne účinkovať.  

V tomto zložení súbor dlho nehral.
Postupne prichádzalo k obmene muzikan-
tov. Pribudli Ladislav Huťa z Častkova
a Rudofl Held na trúbku, Ján Klvač z Vrbo-
viec s Miroslavom Vázalom na saxofón,
Pavol Rýzek i Pavol Hájek na bicie, Ferdi-
nand Keller, Vladimír Kajba na harmoniku.
Boli to už skúsení muzikanti s vlastnými
nástrojmi, a preto bola ukončená zriaďo-
vateľská zmluva s JRD Kunov. Zmenil sa
i názov hudobnej skupiny, a to na  Swing
kvintet. O nej však až nabudúce.

Zo spomienok Mgr. Pavla Grimma
Rubriku pripravuje

Mgr. Branislav Grimm

Zľava R. Held, P. Grimm, P. Hájek, M.
Vázal. V. Kajba, v pokľaku neznámy sva-
dobčan zo Senice

Hudobný život v Senici

Kunovská kapela Pavla
Grimma

V roku 1959 založil Pavol Grimm
v Kunove  tanečnú  hudobnú skupinu. Pre
hudobný krúžok sa mu podarilo získať
skupinu mladých chlapcov a prihlásilo sa
i jedno dievča. Vtedajší predseda Jednot-
ného roľníckeho družstva Pavol Jamárik –
Vývozský privítal nadšenie mladých ľudí
venovať sa aktívne hudbe a sľúbil, že JRD
zakúpi i potrebné hudobné nástroje. Po
trojmesačnom osvojovaní si hudobnej
náuky prešli k praktickej hre, lebo JRD
svoj sľub dodržalo a v Hodoníne zakúpilo
potrebné hudobné inštrumenty. Členovia
hudobného krúžku veľmi svedomito pri-
stupovali k nácvikom a tešili sa na prvé
verejné hranie ľudových pesničiek v rytme
valčíka a polky.

To sa uskutočnilo už v decembri toho
istého roku na posedení Poľovníckeho
združenia v Kultúrnom dome v Kunove po
skončení honu na zajacov. Prvá tanečná
hudba v histórii Kunova hrala v zložení:
Zlatica Beblavá-Lukešová, Pavol Grimm –
akordeón, Pavol Kuchta a Eduard Kukliš -
saxofón, Miroslav Vázal - klarinet, Jozef
Závodský a Vladimír Danek - trúbka
a Rudolf Krbica - bicie. Úspešne odohrali
i silvestrovskú zábavu, hoci  niektoré pies-
ne počas zábavy zopakovali dva i viackrát.
Občanom to však neprekážalo a s rados-
ťou prijali skutočnosť, že sa mladí ľudia
v Kunove naučili nielen hrať na hudobné
nástroje, ale začali prispievať i k rozvoju
hudobného života v obci. 

Zaujímavá  udalosť v živote kapely sa
odohrala 25. januára 1960. V tom čase
bolo v kalendári obrátenie Pavla (dnes
Gejza). Chlapci z vďačnosti k svojmu ved-
úcemu sa rozhodli zahrať mu k meninám.
Vyčkali, až príde o 19. hodine autobusom
z práce zo Senice  a o niekoľko minút už
hrala na podstení Kunovská kapela. Všetci
boli hladní a nalačno si dali niekoľko štam-
perlíkov čerstvo napálenej slivovice.
Keďže v kapele bol ešte jeden Pavol –
Kuchta, tak sa išlo zahrať i jemu. Po ceste
k jeho domu navštívili ešte dvoch Pavlov,
čo vôbec nebolo v pôvodnom pláne.
Samozrejme i tam ich neponúkli zabíjač-
kou, ale všade len slivovicou. Po odohratí
svojmu kolegovi už hrali po hornom konci
dediny bez rozdielu či bol alebo nebol
Pavol. Takto to trvalo do 21. hodiny, až sa
dostali na koniec dediny na dvor Vladimí-
ra Grimma. Koniec hraniu urobila manžel-
ka vedúceho kapely. Bol tichý mrazivý
večer, ich hru bolo počuť po celej dedine
a v tomto čase bolo jasné, že hranie už nie
je na poriadku. Prišla za kapelou, všetkým
vynadala a kapelníka aj bez harmoniky
odviedla domov. Ostatní muzikanti však
zakotvili v Kunovskom šenku. Po ceste
domov nakoniec potratili hudobné nástro-
je, bicykel, aj rukavice. Dedina mala o čom
niekoľko dní rozprávať a samozrejme, že
k tomu sa pridalo i niečo naviac. Zostalo
však i veľké poučenie, že muzikant počas
hrania by sa nikdy nemal opiť, ale venovať



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 2/2013

11

Občianske združenia
Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici, Hollého 750,
00418684
Pitbull Fight Club Senica, S. Jurkoviča 1202/12, 42286077
Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 13-99 Osuské - Opendáky, Továren-
ská 530, 35605855
Hanko kai karate klub Senica, Senica, 00589233
HDC Team, Námestie oslobodenia 9/21, 42162769
SenART, Hviezdoslavova 323, 42155053
Občianske združenie "101", Dlhá 1424/47, 37995642
Sportler 2010, Okružná 1181/5, 42164486
HC Záhoran Senica, Štefánikova 724/20, 42156742
Záhorácky Fénix, Kaplinská 1099, 37995341
Územná správna rada Detskej organizácie Fénix Senica, Kaplinská 1099, 17310920
Škola deťom Senica, Sadová 620, 34029290
Dobrovoľný hasičský zbor v Senici, Hurbanova 497, 37837419
Rodičovské združenie pri ZŠ Mudrochova 1343/19, 37837427
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Senici, Kunov 164, 37984853
Záhorácky aeroklub Senica, Železničná 344/158, 31827942
Záhorácke divadlo, MsKS, Nám. oslobodenia 11, 45011443
Materské centrum Stonožkine slniečka,  CVČ Stonožka, Sadová 646/8, 37990713
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Senica, Dlhá 1037/12, 37990039
Plavecký klub Aqua Senica, Sotinská 1421/33, 42287707
Tenisový klub Senica, Sadová 642/16, 34075038
Dema Racing Team, Dlhá 248/43, 37849077
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - Okresný výbor Senica, Štefánikova 699,
36084654
Klub Priateľov Kunova, Kunov 176, 42153689
Vzdelanie pre všetkých, Brezová 1, 37842528
Pęart of Heart, ulica S. Jurkoviča 1205-32, 42287154
Klub priateľov kultúry Senica, Štefánikova 702/15, 45013314
Cantilena, Námestie oslobodenia 11, 37839713
Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica, Štefánikova 699, 42153395
Klub ochrancov zelene, Robotnícka 59/23, 42286751
Stolnotenisový klub Byt-Centrum Senica, Hurbanova 485, 37851802
Rodičia a priatelia Dvojky, Komenského 959, II. Základná škola, 42289785
Hokejový klub 91 Senica, L. Novomeského 88, 17641799
Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole, V. P. Tótha 31, 17319617
Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum Senica, Továrenská 530/5, 36094897
Slovenský stolnohokejový zväz, J. Mudrocha 1355/29, 42162696
Poštové odbory Senica, Námestie oslobodenia 13, 37842315
Klub silového trojboja Senica, Továrenská 467/11, 34075020
Plavecký klub Záhorák Senica, Továrenská, 36085715
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Komenského 958/16, 36087203
Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri I. ZŠ, Ul. V. P. Tótha 32,
17319617
Rodičovské združenie pri Materskej škole - elokované triedy, Kolónia 544, 17319617
Občianske združenie Delostrelec, Továrenská 530, 37992538
Bocianiky, Palárikova 305/17, 42163226
Senická volejbalová akadémia, o.z., Továrenská 467/11, 42160421
Rodičovské združenie pri Materskej škole, Hollého 744/36 Senica, 37837206
PRO Čáčov, Čáčov 103, 42162092
LT-Radosť, Moyzesova 838, 42157048
Výchova umením, Vajanského 27, 34072179
Slovenský Červený kríž, územný spolok, Kalinčiakova 1396/46, 00416002

Neziskové organizácie
Cerberus, n.o., Železničná ul. č. 465, 37986678
Poliklinika Senica n.o., Sotinská ul.1588, 36084212
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., M. Nešpora 925/8, 37986635
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o., Hollého 1380/34, 45732604
Luxor, n.o., Priemyselná 1436/35A, 37986911
Pro  Region, n.o., Kunov č. 66-67, 36084344
Futbalový klub Senica n.o., Sadová 639/22, 37986741
Oáza života n.o., Štefánikova 1317/69, 37986147
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova ul. 1598/11B, 36084603 NS

Priniesli svetlo viery
Solúnski bratia a ich misia požíva na

Slovensku veľkú úctu. Mená Cyril a Metod
sú spojené s počiatkami kultúrneho
a náboženského života slovanských náro-
dov. Pre náš národ majú obaja byzantskí
misionári veľký význam, o čom svedčí aj
skutočnosť, že ich hodnoty pretrvali 1150
rokov až do dnešných čias. 

Vo Farskom centre kostola sv. Cyrila
a Metoda v Senici bolo 12. februára podu-
jatie Spomienka pri príležitosti jubilejného
príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
na územie Slovenska. Po úvodnej piesni
Bratia milí a básni Krajina sv. Cyrila
a Metoda v podaní jej autora Pavla Stani-
slava Piusa prítomných privítal dôstojný
pán dekan farnosti Karol Martinec. 

Profesorka Eva Fordinálová sa v pred-
náške  zamerala  na cyrilometodský odkaz
a tradície v literatúre. Na úvod poukázala
na báseň Proglas, ktorú Konštantín Filozof
(Cyril) napísal po príchode na naše úze-
mie a podľa jej slov máme v básni vpísaný
náš občiansky národný preukaz. V priere-
ze literárnou tvorbou poukázala na tých
autorov a ich tvorbu, ktorí sa venovali
byzantským vierozvestcom a prostredníc-
tvom  literatúry pomáhali upevňovať pro-
ces národného uvedomenia. 

Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudro-
cha Štefan Zajíček zdôraznil, že dôležitú
úlohu v pripomínaní si veľkosti a dôleži-
tosti svätých v našich dejinách zohralo aj
výtvarné umenie. Výtvarné umenie bolo
vždy svojou bezprostrednosťou, nenároč-
nosťou na jazykový prejav, na písmo
mimoriadne dôležité v náboženskom
živote našich predkov. Podľa vyjadrenia
pána Zajíčka výtvarné umenie našich
predkov oslovovalo a povzbudzovalo
v nábožnosti, k životu podľa kresťanských
zásad.

Organizátormi spomienky boli Rímsko-
katolícky farský úrad Senica, Trnavský
samosprávny kraj, Záhorská galéria Jána
Mudrocha a Záhorská knižnica v Senici. 

Text a foto bar 

Rozhodnite o 2 % 
Fyzické a právnické osoby môžu rozhodovať o použití časti dane na vymedzené účely

pre tretí sektor. Právnické osoby sa môžu rozhodnúť do 31. marca a fyzické osoby do 30.
apríla, komu dajú 2 % svojich daní za zdaňovacie obdobie roka 2012. V snahe uľahčiť roz-
hodovanie uvádzame zoznam občianskych združení a neziskových organizácií zo Senice
s adresou a IČO, ktorým môžete venovať 2 % dane. Zdroj www.rozhodni.sk
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Plán činnosti JDS
Marec:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici,
- 7. marec  zasadnutie výboru  MsO JDS,
- 14. marec posedenie pri živej hudbe 

v COOP Jednota,
- oslava MDŽ, 
- spoločenské posedenie v Dennom 

centre na Hviezdoslavovej ulici.
Apríl:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici,
- 11. apríl zasadnutie výboru MsO JDS,
- 18. apríl  posedenie pri živej hudbe 

v COOP Jednota,
- 29. – 30. apríl zájazd do Klagenfurtu, 

cena 70 eur (cestovné, ubytovanie 
s raňajkami, poistné a vstupné).

Máj:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici,
- 9. máj zasadnutie výboru MsO JDS, 
- 16. máj posedenie pri živej hudbe 

v COOP Jednota,
- 27. – 28. máj zájazd do Dvora Králové, 

cena 50 eur (cestovné, ubytovanie 
s raňajkami, poistné a vstupné).

Jún:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici,.
- 6. jún  zasadnutie výboru MsO JDS, 
- 13. jún posedenie pri živej hudbe 

v COOP Jednota,
- divadelné, respektíve iné kultúrne

podujatie v Senici podľa ponuky MsKS,
- spoločenské posedenie v Dennom 

centre na Hviezdoslavovej ulici.
Júl:
- Zájazd na Baťov kanál a do Skalických 

hôr, prípadne podľa výberu seniorov,
alebo zájazd do Banskej Štiavnice.

August:
- Športové hry – VTSÚ  Záhorie.

September:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici,
- 5. september zasadnutie výboru MsO 

JDS,
- 12. september posedenie pri živej 

hudbe v COOP Jednota,
- 9. – 14. september  rekreačný pobyt 

v kúpeľoch  Nimnica, cena 120 eur, 
- spoločenské posedenie v Dennom

centre na Hviezdoslavovej ulici.
Október:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici, 
- 10. október  zasadnutie výboru MsO 

JDS, 
- 17. október posedenie pri živej hudbe 

v COOP Jednota,
- stretnutie v Mesiaci úcty k starším,
- 1. október zájazd do Rajeckej doliny, 

cena 15 eur,
- zájazd na podujatie Dni zelá v Stupave, 

cena 4 eurá,
- stretnutie v Mesiaci úcty k starším

organizované  MsÚ Senica,
- posedenie v DSS Senica s členmi JDS.

November:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici,

- 7. november zasadnutie výboru MsO 
JDS,

- 14. november posedenie pri živej hudbe
v COOP Jednota.

December:
- Každú stredu posedenie pri harmonike 

na Továrenskej ulici.
- 5. december zasadnutie výboru MsO 

JDS,
- 5. december posedenie pri živej hudbe 

v COOP Jednota,
- Mikulášsky večierok, prípadne

Silvestrovský večierok.
- spoločenské posedenie  v Dennom 

centre na Hviezdoslavovej ulici.
Ďalšie akcie budú organizované podľa
želania členov MsO  JDS a informácie
budú k dispozícii v Klube na Továrenskej
ul., v Dennom centre na Hviezdoslavovej
ul. a v Našej Senici.

Jarné prázdniny
prinášajú aj úrazy

Jarné prázdniny sú pre deti zaslúženou
odmenou za polročnú snahu v školských
laviciach. Deti z jednotlivých regiónov
dostanú postupne príležitosť užiť si lyžo-
vačky či sánkovačky a načerpať tak novú
silu. Z pohľadu Allianz - Slovenská pois-
ťovňa sú však jarné prázdniny aj obdobím
detských úrazov.

Zo štatistiky poisťovne vyplýva, že
počas jarných prázdnin v roku 2012 sa
stalo  201 úrazov detí.  Trnavský samos-
právny  kraj bol druhý najbezpečnejší (15
úrazov). Dobre je na tom aj okres Senica,
pretože Allianz-SP v ňom v minulom roku
nezaznamenala  ani jeden úraz. 

Keďže jarné prázdniny sa pre náš kraj
začínajú už  4. Marca, treba pri pohybo-
vých aktivitách   detí dbať aj na nebezpe-
čenstvo úrazov. Želáme si, aby ich bolo čo
najmenej a deti sa vrátili z prázdnin
oddýchnuté a zdravé.         TS – Allianz-SP

bar 

Príležitosť pre
rómske talenty 

Občianske združenie Divé maky hľadá
rómskych umelcov a remeselníkov, ktorí
chcú odprezentovať svoje umenie  na
Cigánskom Bašaveli v auguste 2013.  Med-
zinárodný multižánrový festival dáva pries-
tor talentovaným rómskym deťom  zapoje-
ným v štipendijnom programe občianske-
ho združenia Divé maky ukázať divákom
dosiahnuté pokroky. Festival Cigánsky
Bašavel ponúka i tento rok priestor šikov-
ným  rezbárom, košikárom, umeleckým
kováčom,  aj chráneným dielňam či obči-
anskym združeniam a komunitným cent-
rám  predstaviť širokej verejnosti svoju
prácu, aktivity a výrobky.  Kapely sa môžu
prihlásiť do konca februára, remeselníci,
občianske združenia, chránené dielne
a komunitné centrá do 31. marca  na e-
mailovej adrese: divemaky@divemaky.sk.

TS – Dive maky

Rozlety dospelých
Od 11. februára do 1. marca bola

v Galérii na prízemí Základnej umeleckej
školy výstava Rozlety dospelých  výtvarní-
kov ZUŠ, ktorí sa prezentujú tvorbou
v kresbe, maľbe a keramike.  

Na výstave sa predstavuje päť dospe-
lých výtvarníkov ZUŠ, ktorí  hlbšie prenikli
do základov výtvarnej tvorby, zdokonalili
sa v technike  kresby,  maľby, grafiky,
modelovania ...  

Boli to roky overovania si vlastných tvo-
rivých schopností, roky  hľadania  vlastné-
ho výtvarného prejavu.  Verím, že i naďa-
lej budú v tejto záľube pokračovať
a stane sa im  nielen relaxom, koníčkom,
ale celoživotnou potrebou a ušľachtilým
záujmom. Vystavujúci autori: Anna Emri-
chová,  Alena Kováčová,  Elena Minxová,
Alena Sukopčáková, Vlasta Trusková.

Štefan Orth, ZUŠ
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Ocenení športovci
Kategória ŽIACI

Michal Serdahely - Plavecký klub Záhorák
Veľká nádej senic-

kého plávania. Svojím
prístupom k tréningu
je vzorom aj pre star-
ších športovcov. Má
plnú podporu rodi-
čov, o čom svedčia aj
jeho vynikajúce
výsledky nielen v plá-
vaní, ale hlavne
v škole. Tešíme sa

v budúcnosti na jeho určite výborné
výsledky k čomu mu držíme všetky prsty.
Na letných majstrovstvách SR vo svojej
kategórii obsadil štyrikrát druhé miesto
a dvakrát 3. miesto. Na zimných majstrov-
stvách SR v Prešove obsadil šesťkrát 2.
miesto.
Trénuje pod vedením Bernarda Vacu.

Jakub Krč – Futbalový klub
Jakub je veľkým talentom senického

futbalu. Stredový hráč nižšej postavy, je
výborný v osobných súbojoch, má dobrú
techniku a prihrávku. Je ľavák s dobrou
strelou. Výkonnostne neustále napreduje.
Napriek žiackemu veku hral už v minulom
roku za mladších dorastencov. So svojím
družstvom vyhral v ročníku 2011/2012 2.
ligu a na vedúcej priečke sa umiestnil po
jeseni aj s tímom U17. V súčasnej

prebiehajúcej zimnej príprave bol
Jakub preradený už do kategórie starších
dorastencov U19. Jeho výborné výkony si
všimol aj reprezentačný tréner Pecko,
ktorý Jakuba pravidelne pozýva na medzi-
národné zápasy. V roku 2012 ho viedol
Jozef Dojčan.

Nicol Patáková – Senická volejbalová
mládež

Talentovaná, cieľavedomá hráčka
s výbornou dochádzkou na tréningy, pris-
pieva k dobrej nálade v družstve. Napriek
tomu, že sa volejbalu venuje len tretí rok,
je výraznou oporou družstva junioriek
a kadetiek. Hrá na poste blokárky. Je aj
reprezentantkou SR kadetiek ročník 1996-
97, absolvovala viacero medzinárodných
prípravných zápasov a turnajov. Pre zrane-
nie nemohla odohrať kvalifikáciu na maj-
strovstvá Európy kadetiek 2013, no patrí
medzi najlepšie blokárky reprezentácie.
Jej trénerkou je Lenka Búzková.

Angelika Zálešáková – Hokejový klub 91
Už aj v typicky mužskom športe ako je

ľadový hokej máme v našom meste šikov-
né dievčatá, ktoré sa venujú tomuto i na
Slovensku veľmi populárnemu športu.
V HK 91 Senica je takouto Angelika Zále-
šáková, ktorá sa svojimi výkonmi bez pro-
blémov zaradila medzi chlapcov, starších
žiakov a dokonca svojou poctivosťou
a usilovnosťou bola pozvaná do sloven-
skej reprezentácie vekovej kategórie do
18 rokov. Angelika hrá na pozícii obrancu
a pred bránkou svojho brankára si dokáže
urobiť poriadok. Má veľký predpoklad
pokračovať v kariére v niektorom žen-
skom klube, a tak reprezentovať náš klub
a mesto Senica na Slovensku, ale i v zahra-
ničí. Trénuje pod vedením Aloisa Miklíka.

Filip Phan – Hanko kai karate klub 
Talentovaný, ambi-

ciózny, mladý karatis-
ta, ktorý v 9-tich
rokoch má už zelený
opasok – 4 Kyu
v karate. Vždy v dob-
rej nálade, ako
najmenší je masko-
tom klubu. Inteligent-
ný, dobrý technik,
neustále rýchle napre-

duje v športovom majstrovstve. Má veľké
predpoklady presadiť sa v slovenskej žiac-
kej špičke karate. Trénuje pod vedením
Martina Čulena.

Peter Kalafut – Kick box Šin-mu
V kolektíve obľúbený, má zmysel pre

humor. K tréningovým procesom pristupu-
je zodpovedne. Silnou stránkou v zápase

sú jeho kombinácie rukami, ktorými často
zaskočí súpera. Zápasník v štýle light-con-
tact do 63 kg obsadil 1. miesto v Sloven-
skom pohári a na majstrovstvách Sloven-
ska. 2. miesto získal na Slovak open v Ban-
skej Bystrici a Czech open v Prahe. Účast-
ník majstrovstiev Slovenska juniorov
a kadetov v Bratislave. Trénerom je Milan
Anderle.

Kristína Kozáková   - Tenisový klub
Veselá, priateľská, pri tenisových zápa-

soch rozvážna a bojovná v každej situácii.
V minulom roku obsadila 2. miesto
v dvojhre na turnajoch v Skalici a Brne, 3.
miesto v dvojhre na turnaji TK Jednotka
v Bratislave, 1. miesto vo štvorhre na tur-
naji v Brne a 3. miesto vo štvorhre na sied-
mich turnajoch v rámci SR. Trénuje pod
vedením Vlasty Přichystalovej.

Natália Dobiášová – TJ Záhoran
Je žiačkou 9. športovej triedy Základnej

školy Sadová ulica v so zameraním na hád-
zanú. Vo vyučovaní i v športe dosahuje
vynikajúce výsledky. Hrá za staršie žiačky
majstrovstvá kraja na poste spojky. Je opo-
rou družstva a svojim prístupom k trénin-
gom a k zápasom je príkladom pre mlad-
šie spoluhráčky.

Kategória DORASTENCI

Alžbeta Ovečková – Hanko kai karate
klub

Mimoriadne talen-
tovaná športovkyňa
s veľkým zmyslom
pre detail. Dokáže
veľmi prísne dodržia-
vať tréningový pro-
ces. Vo februári 2012
sa stala majsterkou
Európy v kategórii
dorast, celkovým víťa-
zom Stredoeurópskej

ligy, majsterkou SR, ale i ČR.
Trénuje pod vedením Martina Čulena.

Denis Ventúra - Futbalový klub Senica
Denis hrá na poste stredového hráča.

Je pracovitý, cieľavedomý, s veľmi dobrou
fyzickou kondíciou, silný v osobných
súbojoch. V tíme je vodcovskou osobnos-
ťou a neustále v hre burcuje svojich spolu-
hráčov. V ročníku 2011/2012 skončil so
svojím družstvom U17 v 1. lige mladšieho
dorastu na 2. mieste, po jesennej časti je
jeho družstvo staršieho dorastu U19 na 1.
pozícii. Na prelome mája a júna 2012 sa
s tímom zúčastnil na prestížnom turnaji
v talianskom Benevente, kde obsadili 2.
mieste po finálovej prehre s Laziom Rím.
Výborné výkony mu vyniesli aj pozvánku
do slovenskej reprezentácie do 18 rokov.
Denis v tomto mesiaci absolvoval sústre-
denie s A-družstvom v Turecku a má pred-
poklady sa v ňom aj presadiť. Jeho tréne-
rom je Stanislav Macek.

Veronika Hrebíčková – Volejbalový klub
Talentovaná, cieľavedomá hráčka

s výbornou dochádzkou na tréningy, pris-
pieva  k dobrej nálade v družstve, hrá na
poste hlavnej smečiarky a je oporou druž-

(pokr. na str.14)

13

Ceny za šport rozdané
Dom kultúry patril 25. februára špor-

tovcom a ich priaznivcom. Po 18. raz  totiž
verejnosť mohla sledovať  slávnostné
vyhlásenie najlepších športovcom jednot-
livcov a kolektívov  mesta Senica za pred-
chádzajúci rok. Športovcov na ocenenia
navrhujú športové kluby a konečnú nomi-
náciu schvaľuje Komisia pre šport pri
Mestskom zastupiteľstve.  Na pomerne
malé mesto máme veľa športových odvet-
ví, v ktorých dosahujeme úspechy na
domácich i medzinárodných kolbištiach. 

Talentovanej mládeži, úspešným dora-
stencom a dospelým, kolektívom a tréne-
rom blahoželali primátor mesta Ľubomír
Parízek a viceprimátor Peter Hutta, ktorí
im odovzdali  športové  trofeje a diplomy.
Všetci ocenení sa zapísali aj do Pamätnej
knihy mesta Senica. Takisto osobnosť
športu, ktorou sa tento rok na návrh verej-
nosti stal Milan Jamrich. Pred niekoľkými
rokmi bol ako osobnosť vyhlásený i tréner
volejbalistiek Pavol Rýzek, ktorý minulý
rok zomrel a prítomní si pripomenuli jeho
veľký prínos pre senický šport.  Na záver
sa aktívne publikum dozvedelo aj meno
najobľúbenejšieho športovca Senice.
Fanúšikovia mohli hlasovať na oficiálnej
stránke mesta i na facebook stránke mesta
Senica. Po predchádzajúcich rokoch, keď
tejto kategórii dominovali futbalisti, sa
zásluhou vynikajúcej sezóny HC Dukla
stal víťazom hokejista Andrej Rajčák.
Z 1256 hlasujúcich dostal 350 hlasov.   

Bol to dynamický a príjemný  podvečer,
v ktorom sme spoznali najlepších športov-
cov v jednotlivých kategóriách, z hľadiska
počuli ich fanúšikov a z rozhovorov so
športovcami sme sa dozvedeli, že vedia  aj
veľmi vtipne reagovať na otázky moderá-
tora. Športové výsledky a výkony svojimi
vystúpeniami spestrili speváci Dominika
Kudolányiová   a Erik Michálek a mažoret-
ky Spirit z CVČ Stonožka.                    bar
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Ocenení športovci
(dokončenie zo str.13)

stva junioriek a kadeti-
ek. Reprezentantka
SR kadetiek ročníka
1996 -97, absolvovala
viacero medzinárod-
ných prípravných
zápasov a turnajov,
zúčastnila sa kvalifiká-
cie na majstrovstvá
Európy kadetiek 2013
v Slovinsku, hrá

v základnej zostave na smečiarskom
poste.
Trénerkou je Lenka Búzková.

Rastislav Vereš – Hokejový klub 91 Senica
Najlepší junior prvej ligy v kanadskom

bodovaní. Ľadovému hokeju sa venuje od
troch rokov. Ešte v lete minulého roku sa
vytvorila výborná partia v kategórii junio-
rov, ktorí to dotiahli až do baráže o postup
do extraligy a Rasťo sa najväčšou mierou
pričinil o tento úspech. Nazbieral najviac
bodov z celej ligy, keď v 24 stretnutiach
dal 33 gólov a mal 53 asistencií. Svojimi
výkonmi sa prediera do zostavy seniorov
v Senici. Je veľmi talentovaný a má pred
sebou veľkú budúcnosť. Trénuje pod
vedením Pavla Klečku.

Tatiana Španková – Plavecký klub Záho-
rák 

Cieľavedomá športovkyňa, má dobrý
prístup k tréningom, výborne sa učí
v škole, má predpoklady dosiahnuť výbor-
né výsledky v plávaní, v tréningoch ide prí-
kladom pre ostatných plavcov. Na maj-
strovstvách SR získala 2. miesto na 200
metrov, 3. miesto 100 metrov motýlikom.
Na majstrovstvách SR dospelých v Spiš-
skej Novej Vsi obsadila 3. miesto na 100
metrov. V Trnave získala v štafete dvakrát
zlato za 4 x 50 metrov voľným spôsobom
a 4 x 50 metrov v polohových pretekoch.

V roku 2012 bola zaradená do repre-
zentácie Slovenska v kategórii starší žiaci.
V tomto roku je zaradená do kategórie
juniorky. Jej trénerom je Stanislav Mihalka.

Matej Rehák – Klub silového trojboja
Silovému trojboju sa venuje 3 roy. Je

držiteľom slovenských rekordov. Tlak 102,5
kg, drep 150 kg a trojboj 395 kg. Súťaží
v kategóii do 59 kg. Matej je majstrom Slo-
venska v silovom trojboji, majstrom Sloven-
ska v tlaku na lavičke. Na majstrovstvách
sveta v Poľsku obsadil 9. miesto.
Trénuje pod vedením Marána Beéra.

Matej Vrablic – Slovenský stolnohokejový
zväz

Máj minulého roku v stolnom hokeji
patril Seničanovi  Marekovi Vrablicovi.
Vyhral 4 turnaje. Najväčší  úspech dosia-
hol v Poľsku na Majstrovstvách sveta. Na
tomto turnaji sa hral aj turnaj družstiev,
kde Slovensko pričinením Mareka obsadi-
lo úspešné tretie miesto, keď porazili
Rusov a domácich Poliakov. O mesiac
neskôr obsadil 1. miesto na turnaji Polish
Open   v disciplíne Rod-hockej Chemo-
plast a 1. miesto na Czech Open. Marek

svoju neporaziteľnosť potvrdil aj na konci
roka na turnaji Slovakia Open, ktoré sa
uskutočnilo v Senici.

Erik Piovarči – Karate klub Šin-Mu
Navonok tichý, ale zato medzi roves-

níkmi obľúbený, po športovej stránke
vyspelý zápasník. Jeho silnou stránkou
v zápase sú prepracované techniky, kom-
binácie, ktorými dokáže zápasníka pre-
môcť. Prestup medzi mužov ho nezasko-
čil, čomu nasvedčujú  početné víťazstvá.

Patrícia Rehušová – TJ Záhoran
Je študentkou Strednej umelecko-prie-

myselnej školy v Trenčíne. Má svedomitý
prístup k tréningom. Dokáže si rozdeliť
čas medzi tréningami v Senici a v Trenčí-
ne. Je brankárka I. ligy starších dorasteniek
v Senici a hosťuje ako brankárka mladších
dorasteniek v Trenčíne. Na viacerých tur-
najoch bola vyhlásená ako najlepšie bran-
kárka.

Kategória DOSPELÍ

Juraj Hlávek -  Plavecký klub Záhorák
Ctižiadostivý špor-

tovec, ktorý sa
postupne zlepšuje
vďaka svedomitej
práci v tréningoch a aj
vo voľnom čase. Štu-
dijné výsledky si pod-
statne zlepšil. Zúčast-
ňuje sa pravidelne aj
triathlonových prete-
kov, a tak zlepšuje

svoju výkonnosť. V Pohári Trenčína obsa-
dil 1. miesto 50 metrov motýlik  3. miesto
na 200 metrov motýlik. Na majstrovstvách
SR v Spišskej Novej Vsi dospelých získal 2.
miesto na 100 metrov motýlikom a 3.
miesto na 200 metrov motýlikom. V juni-
orke obsadil 2. miesto na  100 metrov
motýlikom  a 4. miesto na 50 metrov
motýlikom. 

Tomáš Kóňa – Futbalový klub
Kapitán FK Senica má za sebou opäť

úspešný rok. Na ihrisku neprehliadnuteľný
hráč je skutočným lídrom a veľmi dôleži-
tou súčasťou mužstva. Okrem tvrdej práce
v strede poľa stačí dávať aj gólové prihráv-
ky, či sám triafa do sietí súpera. V uplynu-
lej ligovej sezóne dal päť gólov, v tej aktu-
álnej pridal ďalšie dva. Tomášov výrazný
rukopis nesie aj historická senická púť do
finále Slovenského pohára. Vo vypätých
zápasoch štvrťfinále proti Slovanu bol
azda najlepším hráčom Senice, v semifiná-
le dal gól Zlatým Moravciam a parádny
koncert predviedol aj vo finále. V drama-
tickom dueli o cennú trofej dokázal dva-
krát vyrovnať náskok Žiliny, keď  najmä
jeho druhý gól, tvrdou strelou z úctyhod-
nej vzdialenosti, vzbudzuje uznanie. Seni-
čania duel nakoniec prehrali tesne 3:2 po
predĺžení. Tomáš bol neprehliadnuteľným
ťahúňom aj v európskom pohárovom
ťažení. Čoraz častejšie sa jeho meno sklo-
ňuje aj v reprezentačnej súvislosti.
V r. 2012 si zahral polčas proti Holandsku.
Finalisti posledného svetového šampioná-
tu síce vyhrali 2:0, ale pre Tomáša to boli

cenné skúsenosti.

René Ovečka – Hanko kai karate klub
Zodpovedný športovec, v tréningu ide

vždy na doraz, bojuje s maximálnym nasa-
dením, do každého súboja ide s cieľom
vyhrať a poraziť súpera. Neustále na sebe
pracuje, zlepšuje sa, je vzorom pre mla-
dých karatistov v tréningovom nasadení.
Aj keď začínal s tréningom karate neskôr,
je príkladom spojenia sily, rýchlosti, tech-
niky a hlbokých vedomostí a dôkazom, že
na cvičenie bojových umení nie je nikdy
neskoro. Trénerom je Martin Čulen.

Andrej Rajčák - Hokejový club Dukla
Začal svoju

bohatú kariéru
v Slovane Bratisla-
va, kde prešiel všet-
kými vekovými
kategóriami. Už
ako mladý hráč
chodil na striedavé
štarty do Senice.
Sezónu 1995/96
už odohral celú
ako vojak ZVS
a spolu so svojím
bratom Igorom pat-
rili k najlepším hrá-

čom. Dvojičky Rajčákovci boli obľúbené
hlavne pre ich spôsob hry, dravosť a hoke-
jovú drzosť. Po vojenčine odišiel do extra-
ligového Zvolena. Odohral v ňom 9
sezón, počas ktorých patril k najlepším
a zaznamenal aj niekoľko štartov v sloven-
skej reprezentácii. V roku 2005 sa Andrej
rozhodol skúsiť šťastie v zahraničí, pôsobil
v šiestich krajinách. V Senici odovzdáva
bohaté skúsenosti mladším hráčom. Táto
sezóna by mohla byť jeho poslednou,
keďže vo veku 41 rokov je to už hokejový
matador. Na ľade je stále vidieť jeho ume-
nie a patrí k najproduktívnejším hráčom.
V prebiehajúcej sezóne mužstvo vyhralo
základnú časť I. ligy. Jeho trénerom je
Pavol Klečko.

Peter Kovalovský – Kick box Šin-mu
Skromný mladý muž, ktorý sa okrem

športu začal venovať aj vinohradníctvu. Po
športovej stránke silný, húževnatý zápas-
ník, ktorý sa nezľakne ani v prípade, keď
úder nestihne odblokovať. Jeho silnou
stránkou sú techniky na brucho, čomu
nasvedčuje časté ukončenie zápasov na
K.O. Trénuje pod vedením Milana Ander-
leho.

Monika Gavorníková – Klub silového troj-
boja

Silovému trojboju sa venuje jedenásť
rokov. Šestnásťnásobná majsterka  Sloven-
ska v silovom trojboji a tlaku na lavičke.
Držiteľka slovenského rekordu:  drep –
155 kg, tlak – 102,5 kg, mŕtvy ťah 150 kg
a trojboj 395 kg. Súťaží v kategórii do 52
kg. Na majstrovstvách Európy získala zlatú
medailu v tlaku na lavičke a 6. miesto
obsadila v trojboji.
4. miesto v tlaku na lavičke obsadila na
majstrovstvách sveta a na  majstrovstvách
Európy. Trénuje pod vedením Mariána
Beéra.

(pokr. na str.15)

A. Rajčák s primáto-
rom mesta Ľ. Paríz-
kom
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Ocenení športovci
(dokončenie zo str.14)

David Metelička  – stolno-tenisový klub
BC

Stolný tenis začal hrať ako desaťročný,
potom prešiel do Športového gymnázia
v Nitre. Tu hrával II. ligu a na majstrov-
stvách SR jednotlivcov skončil na 9. mies-
te. Hrával juniorskú extraligu v Nitre a zís-
kal bronzovú medailu. V roku 2012 posil-
nil senické A mužstvo hrajúce 3. ligu
mužov, kde sa stal lídrom družstva. Ako
jednotlivec získal 4. miesto so ziskom 95,9
% v úspešnosti trnavského kraja.

Michaela Kadlečíková – TJ Záhoran
V senickej telovýchovnej jednote prešla

všetkými kategóriami – žiačky, dorastenky,
ženy. Celé roky patrila k oporám vo svojej
kategórii. Napriek častým zdravotným pro-
blémom, popri plnení si rodičovských
povinností a s tým súvisiacimi starosťami
sa vždy vrátila do kádra a je jeho stálou
súčasťou. V I. lige žien obsadili 5. miesto.

Róbert Šara – dostihový šport
Dostihovým šampión rovinových jazd-

cov na Slovensku za rok 2012. Je pracovi-
tý, húževnatý a cieľavedomý. Jazdí pre
dostihové stajne OMS a PD Senica.
V uplynulom roku zvíťazil v 24 pretekoch,
medzi tie najvýznamnejšie treba spomen-
úť Veľkú aprílovú cenu, Cenu zimnej krá-
ľovnej, Cenu trojročných žrebcov a Cenu
turfu.

Emília Kodajová – Slovenský zväz telesne
postihnutých

Členkou Slovenského zväzu telesne
postihnutých je od roku 2005. Občianka
s ťažkým zdravotným postihnutím sa
v organizácii venuje dobrovoľníckej práci
v oblasti športu. V roku 2012 bola znovu
zvolená za podpredsedu Rady Základnej
organizácie slovenského zväzu telesne
postihnutých (ZO SZTP) Senica a zároveň
je aktivistkou v časti Sotiná. Je ochotná
svoj čas nezištne venovať práci v prospech
zdravotne postihnutých, 
napriek svojmu ťažkému postihnutiu.
V máji minulého roka získala v kategórii
ženy 1. miesto na Športových hrách ZO
SZTP,  v septembri II. miesto v kategórii
ženy na Okresných športových hrách teles-
ne postihnutých a v decembri  získala I.
miesto na Vianočnom šípkovom turnaji
ZO SZTP. Zmiešané družstvo ZO SZTP
Senica aj zásluhou snahy a športového
výkonu pani Kodajovej obhájilo prvenstvo
v súťaži družstiev a získalo Pohár predsedu
OC SZTP Senica.

Kategória TRÉNERI

Jozef DOJČAN -  Futbalový klub 
Cieľavedomý tréner vyznávajúci kom-

binačnú hru, na ktorú sa diváci radi poze-
rajú. Je mladým trénerom, svojmu remeslu
sa venuje štvrtý rok, dovtedy mal bohatú
hráčsku kariéru a okrem iných obliekal aj
dres senického klubu. Je veľmi ambicióz-
ny, chce dosahovať najvyššie priečky, aj
preto vyžaduje od svojich zverencov vždy
maximum. So svojím tímom v roku 2012
neprehral ani jeden majstrovský zápas.

Jeho zverenci triumfovali v ročníku
2011/2012 v 2. lige mladšieho dorastu
a na vedúcej priečke sú aj po jesennej
časti už v kategórii mladšieho dorastu U17.

Zuzana Kubovičová – PD Senica, OMS,
EMOP, Vadual a UMC

Popredná úspešná
slovenská trénerka
v dostihovom špor-
te.Získala titul tréner
Šampión v Slovenskej
republike.  Práca je jej
koníčkom i vášňou.
Zodpovedná, húžev-
natá, precízna, praco-
vitá a obetavá. Tvrdo
ide za svojím cieľom.
V roku 2012 získala 3
víťazstvá v klasických
dostihoch – Move

Your Vision,  Veľká jarná cena, Atack – St.
Leger v Českej aj Slovenskej republike. 

Martin Čulen – Hanko kai karate klub
Dlhé roky sa venuje trénovaniu mláde-

že. Mladých karatistov  vedie od ich zači-
atkov až po najvyššie svetové súťaže.
Vychoval mnohých medailistov z maj-
strovstiev Európy a sveta. Ako tréner je žia-
daný aj pre reprezentácie iných krajín. Pri-
márne sa však venuje svojmu klubu Hanko
kai, ktorý v roku 1974 aj založil. Pod jeho
vedením získala Alžbeta Ovečková 1.
miesto na majstrovstvách Európy dorastu, 

1. miesto na majstrovstvách SR. Na 37.
ročníku Európskeho pohára v Slovinsku
obsadila Alžbeta Ovečková 1. miesto
a Lenka Hečková 3. miesto. Veronika Miš-
ková získala pod vedením Martina Čulena
1. miesto na majstrovstvách ČR a 1. mies-
to na majstrovstvách Európy Goju ryu (štýl
karate). 

Pavel Klečko – Hokejový klub Dukla
Ako tréner pôsobí

v Senici už 15 rokov.
Začínal ešte ako hráč
HK 36 Skalica, keď
pomáhal pri vtedaj-
šom doraste Jarosla-
vovi Šulovi a už vtedy
si vybudoval veľký
rešpekt. Jeho prínos
sa odrážal na výsled-
koch vo všetkých
kategóriách, ktoré tré-
noval. Počas svojho
pôsobenia v Senici sa

mu viackrát podarilo s juniorským alebo
dorasteneckým mužstvom postúpiť do
extraligy. Od sezóny 2011/2012 už Pavol
Klečko trénuje mužstvo seniorov HC
Dukla Senica,  v jeho prvej sezóne vyhral
bronzové medaily. V sezóne 2012/2013
pokračuje so seniorským mužstvom a tré-
nuje aj mužstvo juniorov. V oboch súťaži-
ach vyhral základnú časť.

Vlasta Přichystalová – Tenisový klub
Trénerka s vysokými ambíciami, nároč-

ná na svojich zverencov. Očakáva od nich
vysokú výkonnosť, víťazstvá a dobré umi-
estnenie. Tenisom žije celý svoj život.

Medzi najväčšie úspechy jej zverencov
patrí 24. miesto Adriany Krškovej v rebríč-
ku dorasteniek SR, ktorá získala 2. miesto
v dvojhre na turnaji v Kyjove, 2. miesto
v štorhre na turnajoch v Humennom
a v Uherskom Hradišti a semifinále štvor-
hry na turnaji v Rakúsku. Kristína Kozáko-
vá – deviata v rebríčku mladších žiačok SR
získala 2. miesto v dvojhre na turnajoch
v Skalici a v Brne, 3. miesto v dvojhre na
turnaji TK Jednotka v Bratislave a 1. miesto
vo štvorhre na turnaji v Brne. Eliška Krišto-
fová – dvadsiata v rebríčku starších žiačok
SR získala trikrát v semifinále dvojhry na
turnajoch ZL. Moravciach, Novákoch
a v Bratislave,  aj 1. miesto vo štvorhre na
turnaji v Zlatých Moravciach. 

Eleonóra Ličková – TJ Záhoran
Skúsená trénerka, ktorá svojim zveren-

kyniam v kategórii dorast dokáže odovz-
dať nadobudnuté vlastné skúsenosti zo
svojej úspešnej hráčskej kariéry. Je obeta-
vá, dôsledná a chápavá, a tým si dokáže
pritiahnuť svoje zverenkyne.

Kategória KOLEKTÍVY

HC Dukla – seniori
Hokejové mužstvo HC Dukla Senica,

ktorého kostru tvoria odchovanci, a preto
Seničania obsadili v minulej sezóne
2011/2012 bronzovú priečku, ktorú čakal
len málokto, čo naštartovalo hokejovú
eufóriu v meste, ktorá pokračuje aj v sezó-
ne 2012/2013. Dukla v tejto sezóne jed-
noznačne kraľovala ligovej tabuľke s prie-
mernou návštevou 1022 divákov na zápas.
Jej patrí i druhá priečka v zrkadle záujmu
za Michalovcami, čo je na tak malé mesto
ako je Senica výborná vizitka. 

Zoznam hráčov: Marek Peksa, Tomáš
Porubský, Matej Kristín, Jozef Salajka, Edu-
ard Šedivý, Marián Reissmuller, Ľubomír
Škápik, Martin Ivičič, Ondrej Janík, Pavol
Pavešic, Boris Zahumenský, Dávid Beťko,
Ľubomír Vaškovič, Peter Kocák, Martin
Čunderlík, Michal Hreus, Vladimír Lantoš,
Marek Mikušovič, Filip Surovka, Andrej
Rajčák, Martin Mikolášek, Michal Šúrek,
Eduard Šimek, Róbert Šebesta, Martin
Cibulka, Peter Penák, Juraj Zemko, Dávid
Štetina, Martin Dubec, Rastislav Vereš,
Anton Lezo. Tréner:  Seničan Pavel Klečko.

FK Senica - mladší dorast U17
Pre kolektív chlapcov narodených

v r. 1996 a mladších bol rok 2012 výsled-
kovo aj výkonnostne výborný. Pod vede-
ním trénera Jozefa Dojčana nenašli v maj-
strovských zápasoch v 30 dueloch premo-
žiteľa. V ročníku 2011/2012 triumfovali v 2.
lige mladšieho dorastu. Na vedúcej priečke
sú aj po jesennej časti, už v kategórii mlad-
šieho dorastu U17 - celoslovenská  1. liga.
Chlapci tvoria výborný kolektív a o niekto-
rých budeme určite ešte počuť.

Zoznam hráčov: Richard Valkovič, Mar-
tin Junas, Denis Ceplák, Adam Konečný,
Patrik Mynář, Erik Otrísal, Martin Privrel, Erik
Chvál, Juraj Chvátal, Marek Karvaš, Timotej
Královič, Jakub Krč, Adam Krčík, Kristián
Kruppa, Dominik Malý, Renáto Meszlényi,
Martin Mihálik, Samuel Mráz, Marek Rajník
Tréner: Jozef Dojčan, asistent: Peter Kukliš
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V. Přichystalová a
P. Klečko

Z. Kubovičová a J.
Dojčan

(pokr. na str.16)
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Futbalová návšteva
...19. febru-

ára v III. A trie-
de ZŠ na Sado-
vej ulici nebola
vôbec náhod-
ná. Senickí fut-
balisti Tomáš
Kóňa a Jarda
Diviš  spolu
s mediálnym
m a n a ž é r o m
FK Senica
Milanom Ond-
rušom prišli za

Davidkom Dolovackým, aby mu odovzdali
cenu za výhru vo výtvarnej súťaži  Vianoč-
ná pohľadnica FK Senica, ktorá bola vyhod-
notená ešte v decembri. Bolo že to radosti!
Po malých oficialitách sa spustila malá
autogramiáda, ktorú si žiaci z tejto triedy
naozaj užili?. My Dávidkovi ešte raz blaho-
želáme a želáme rovnaké šťastie všetkým
deťom, ktoré sa rovnako neúnavne usilujú
o úspech v ďalších výtvarných súťažiach,
do ktorých sa ako škola zapájame.

Mgr. Silvia Krišáková

Školské športové
súťaže 

Základné a stredné školy v meste sa
aktívne zapájajú nielen do predmetových
vedomostných olympiád, ale aj do škol-
ského športu organizovaného Minister-
stvom školstva, Okresnou asociáciou špor-
tu na školách v spolupráci so Spoločným
školským úradom v Senici a Centrom
voľného času. V mesiacoch január a feb-

ruár boli majstrovstvá okresu vo florbale
Orion Florbal cup ZŠ vo všetkých kategó-
riách. Umiestnenie senických škôl: 

mladší žiaci: 1.m. ZŠ Sadová ul.  (Pred-
meský, Burián, Martišiak, Galba, Kučera,
Mihál, Baran)

mladšie žiačky: 1. m. ZŠ Komenského
ul. (Mindžáková, Poništová, Beerová,
Tománková, Morávková, Šrámková, Zicho-
vá, Danišová, Sliepková,Čederlová, Anto-
lová), 3. m. ZŠ Sadová ul. 

staršie žiačky: 1. m. ZŠ Komenského
ul.  (Trusková, Vojzolová, Lavrinčíková,
Jaborníková,                                   Čeder-
lová, Danišová, Muchová, Kadlečíková), 2.
m. ZŠ Mudrochova ul. 

žiačky SŠ: 2. m. Gymnázium L. Novo-
meského, 3.m.  Obchodná akadémia 

žiaci SŠ: 2. m. Stredná odborná škola,
3.m. Gymnázium L. Novomeského.

FK Senica pred začiatkom jari
Prvú marcovú nedeľu sa začala pre senických futbalistov jarná časť

Corgoň ligy. O výstavbe nových tribún za obidvomi bránami a o zmene
na poste hlavého trénera sme čitateľov informovali v minulom čísle.
V tomto čísle sa zameriame na hráčsky prievan v kabíne A-družstva.

Po náročnej jesennej časti, počas v ktorej Seničania odohrali až 27
zápasov (19 v Corgoň lige, 4 v Európskej lige a 4 v Slovnaft cup-e), sa funkcio-

nári rozhodli zúžiť káder pre jarnú časť. Z mužstva odišli piati českí futbalisti - Václav
Koutný a Adam Varadi sa z hosťovania vrátili do materskej Sigmy Olomouc, Miroslav Ště-
pánek prestúpil do nemeckého Duisburgu, kde bude pôsobiť v rezerve. Jaroslav Černý
bude do konca súťažného ročníka hosťovať v Českých Budějoviciach. Martin Frýdek,
s ktorého službami boli v Senici mimoriadne spokojní, ukončil na Záhorí hosťovanie
a jeho materský klub Sparta Praha ho predal do Slovana Liberec.

Ako kompenzácia za Frýdka prišiel z pražského klubu na ročné hosťovanie talentova-
ný 20-ročný stredopoliar Milan Jirásek. Staronovou tvárou je Tomáš Vrťo, ktorému skon-
čila zmluva v Baníku Ostrava a po 2,5 roku ho diváci opäť uvidia v senickom drese. Na
dôležitý post ľavého obrancu sa funkcionárom podarilo dotiahnuť prestup 26-ročného
Patrika Mráza. Na Slovensku naposledy pôsobil v Žiline, odkiaľ v zime 2012 prestúpil do
poľského klubu Slask Vroclav. Senických priaznivcov určite potešila aj správa, že jesenné
hosťovanie Juraja Pirosku zo Slovana Bratislava sa v januári zmenilo na trvalý prestup.
Juraj podpísal s klubom zmluvu do 30. júna 2016, na rovnako dlhú dobu predĺžil kontrakt
aj kapitán Tomáš Kóňa. Do zimnej prípravy sa zapojil aj brankár Michal Šulla, ktorý sa vrá-
til z hosťovania v Spartaku Myjava. Po dlhodobých zraneniach trénujú s tímom aj sto-
pérske opory v minulej sezóne - Ján Gajdošík a Róbert Pillár. Naopak, kanonierovi Pav-
lovi Masarykovi zranenie kolena ešte neumožňuje zapojiť sa do tréningového procesu.
V príprave boli aj dorastenci Denis Ventúra, Jakub Kosorin a Tomáš Kapusta, rovnako aj
odchovanci Miroslav Sedlák a Ivan Hladík, obidvaja pôjdu na hosťovania.

Seničania pod vedením nového trénera Vladimíra Koníka absolvovali vo februári tra-
dičné herné sústredenie v tureckom Beleku, v rámci ktorého odohrali štyri medzinárod-
né zápasy. Hneď v prvých dvoch prehrali - s ukrajinským Karpaty Ľvov 0:2 a s maďarským
Győrom 0:1, remizovali s poľským klubom Polonia Varšava 2:2 a z víťazstva sa radovali
v poslednom súboji nad dánskym Sonderjyske 3:0. Generálkou na ligu  bol súboj
s Michalovcami.

Program domácich zápasov v Corgoň lige:
20. kolo 03.03. nedeľa 14.30 h Senica - Ružomberok
22. kolo 15.03. piatok 17.30 h Senica - Nitra
23. kolo 30.03. sobota 17.30 h Senica - Banská Bystrica
25. kolo 06.04. sobota 17.30 h Senica - Košice
27. kolo 20.04. sobota 17.30 h Senica - Trnava
29. kolo 04.05. sobota 17.30 h Senica - Myjava
30. kolo 12.05. nedeľa 19.30 h Senica - Trenčín
32. kolo 22.05. streda 17.30 h Senica - Zlaté Moravce

Ivan Tobiáš

PK Záhorák – štafeta staršie žiačky
Družstvo starších žiačok v zložení Tatia-

na Španková, Laura Vlkovičová, Lucia Pod-
zámska a Monica Van Cleven veľmi dobre
spolupracujú a navzájom si pomáhajú
napredovať v plávaní. Dievčatá získali na
majstrovstvách SR v Trnave dvakrát zlato,
a to v štafete 4 x 50 metrov voľným spôso-
bom a 4 x 50 metrov polohovkou. Tréne-
rom je Stanislav Mihalka.

Pavol Rýzek – in memoriam
Radi by sme si pripomenuli človeka,

ktorý sa ako učiteľ a tréner mládeže vo
volejbale podieľal na výchove takých
výborných hráčok, akými boli Iveta Miku-
šová,  Slávka Bardiovská - Hrebíčková, či
Iveta Kollárová – Bednářová.  ktoré v minu-
losti reprezentovali v juniorských aj senior-
ských výberoch bývalú ČSFR. Pavol Rýzek
vybojoval s družstvom svojich žiačok pre
Senicu dvakrát titul majstrov Slovenska.
V roku 2008 sme ho ocenili ako osobnosť
senického športu. V minulom roku nás
pán  Pavol Rýzek navždy opustil.

Kategória: OSOBNOSŤ ŠPORTU

Milan Jamrich 
Na návrh verejnosti, by sme radi oceni-

li Milana Jamricha za dlhoročnú aktívnu
činnosť pri plaveckých výcvikoch žiakov

materských a základ-
ných škôl. Bol pri zalo-
žení plaveckého klubu
Záhorák, v ktorom
svojich zverencov pri-
pravoval na súťaže.
Ochotný je  pomôcť
pri každom športo-
vom podujatí Dá sa
povedať, že každý
druhý Seničan, mladší
ako 30 rokov, vie plá-

vať aj jeho zásluhou. Foto L. Vajdová

Ocenení športovci
(dokončenie zo str.15)

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov Senica orga-

nizuje 30. marca  Veľkonočný pochod
k Rehušom. Štartuje sa v Senici o 8.15 hod.
a trasa vedie cez Prietrž, časť U Rehušov
do Hradišťa pod Vrátnom.        KST Senica 
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Ťažko je nám bez teba, smutno je
nám všetkým, už nič nie je také
ako bolo predtým...
So smútkom v srdciach si
13. marca pripomenieme
2. výročie úmrtia nášho drahého

Ladislava Malého
zo Senice

Spomienka

S veľkou úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra s rodi-
nou a ostatná rodina.

Blahoželáme jubilantom
V marci 2013 oslávia:
80 rokov Mária Božková, Mária Burianová, Ružena Juríková,
Maria Kralovičová, Juraj Krnáč, Mária Macháčková, Ján Olša,
Marta Podolská, Jozef Rehák.
85 rokov Emília Dubcová, Anna Vašková, Ladislav Veselý.
90 rokov Mária Oborilová.
91 rokov Jozef Fritz, František Jelínek, Helena Kvačková, Emília
Marečková. 
92 rokov Pavol Kožík.
96 rokov Michal Mrázek.

Vítame nových Seničanov
Natália Jelínková narodená v Myjave
Nela Kovačovičová narodená v Myjave
Dominik Kováč narodený v Skalici
Laura Bielovičová narodená v Bratislave
Ján Ragula narodený v Bratislave
Adela Čentešová narodená v Skalici
Natália Dudašová narodená v Myjave
Alexandra Šimková narodená v Myjave
Laura Danielová narodená v Skalici
Sofia Poláková narodená v Myjave
Linda Šullová narodená v Myjave
Damien Kamenistý narodený v Skalici
Sophie Kapusnicová narodená v Trenčíne
Klaudia Janošťáková narodená v Myjave
Natália Kučerová narodená v Skalici
Marek Maca narodený v Myjave
Sofia Talábová narodená v Myjave
Natália Pittelová narodená v Myjave
Marek Ružička narodený v Skalici
Lea Sabanošová narodená v Skalici
Viktória Harasníková narodená v Skalici

Opustili nás
Vlasta Maradíková, Štefánikova 723 5. 1. 2013
vo veku 85 rokov
Ján Smíkal, Senica 7. 1. 2013
vo veku 56 rokov
Ján Danihel, Čáčov 59 9. 1. 2013
vo veku 59 rokov
Ladislav Hrnek, Dlhá 258 10. 1. 2013
vo veku 57 rokov
Augustín Pazúrik, Kalinčiakova 302 10. 1. 2013
vo veku 74 rokov
Pavol Marek, L. Novomeského 1210 11. 1. 2013
vo veku 85 rokov
Vincent Radočák, Dlhá 250 12. 1. 2013
vo veku 84 rokov
Vladimír Dojčanský, J. Mudrocha 1351 16. 1. 2013
vo veku 50 rokov
Emília Zíšková, Hviezdoslavova 313 19. 1. 2013
vo veku 70 rokov
MUDr. Imrich Purdek, Okružná 931 24. 1. 2013
vo veku 84 rokov

Spoločenská kronikaV kimonách sa darilo
Ďalší ročník

tradičného turna-
ja začiatočníkov
Liga talentov
2013 sa uskutoč-
nil 27. januára
v Myjave. Na
troch zápasis-
kách bojovali
mladí chlapci
a dievčatá z 8
klubov SR i ČR.
V súbojoch naj-

mladších nádejí tohto bojového športu si najlepšie viedli mladí
bojovníci z Hanko kai Senica, ktorí z celkových 18 medailí získali
až desať (3 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové). V technikách
KIHON zažiaril najmladší účastník turnaja iba 5-ročný Šimon
Šinko, ktorý zvíťazil pred Adamom Labúdkom a Kitty Machlico-
vou (všetci Hanko kai). V kata bieložltých opaskov zvíťazil Viktor
Koporec, ktorý získal aj bronz v zápase kumite a stal sa najúspeš-
nejším pretekárom turnaja. Bronz doviezol do Senice Nikolas
Michalovič. V kata 5 - 3 Kyu (oranžové až modré opasky) získal
zlato nádejný talent, iba 9-ročný Filip Phan pred Adélou Sadloňo-
vou. Premiérovo sa na turnaji otvorila kategória zápas kumite.
Skúsenosti ukázali, že mladí karatisti potrebujú nabrať zápasové
skúsenosti už odmalička. V mladšej kategórii do 11 rokov získal
striebro Oman Ibrahim a bronz Viktor Koporec. V kategórii nad
11 rokov pripojila striebro za 2. miesto Inas Ibrahimová. O úspech
sa pričinil objektívnym rozhodovaním 11-členný rozhodcovský
zbor pod vedením hlavného rozhodcu M. Čulena zo Senice.
Pekné trofeje pre víťazov, medaily a ceny zabezpečili sponzorské
firmy a rodičia pretekárov.

Z juniorských ME v Turecku sa vrátila najlepšia slovenská juni-
orka Alžbeta Ovečková z Hanko kai Senica, ktorá reprezentovala
Slovensko v kata junioriek. Na 40. ME juniorov EKF 8. - 10. febru-
ára štartovalo viac ako  800 pretekárov zo 44 krajín. Medzi európ-
skou elitou začala majsterka Slovenska dobre. Po voľne v 1. kole
vyradila v 2. kole ruskú reprezentantku Trotskaju jasne 5:0. V 3.
kole porazila naša pretekárka najlepšiu Nemku Grafovú 4:1 a bola
v semifinále. V nej mala proti sebe v súboji o finále tú najsilnejšiu
súperku, svetovú špičku a obhajkyňu zlata  Moratovú zo Španiel-
ska. Španielka bola silnejšia a na Alžbete bolo vidieť, že napriek
enormnej snahe „odchádza“ kondične. Do finále postúpila Špani-
elka, ktorá sa aj stala majsterkou Európy a na slovenskú doraste-
neckú majsterku Európy zostal posledný súboj o 3. miesto.
V súboji o bronz podľahla Talianke DęOnofrio a obsadila koneč-
né 4. miesto. Tréner Hanko kai Senica M. Čulen zhodnotil výkon
senickej karatistky na európskom šampionáte stručne: „Výpadok
v tréningu zapríčinený chorobou Ovečkovej a úplne zbytočným
reprezentačným sústredením tesne pred odletom do Turecka
bolo na jej kondícii vidieť. Od zápasu k zápasu klesala sila i výbuš-
nosť kopov a úderov. Proti starším a silnejším súperkám musí byť
pretekárka stopercentne pripravená.“ Napriek počiatočnému
sklamaniu z nezískania medaily nie je 4. miesto v Európe neúspe-
chom. Veľa európskych štátov sa k 4. miestu z ME ani nepriblíži-
lo. Poďakovanie za dobrú prípravu okrem trénera M. Čulena patrí
i vedeniu  ZŠ na Sadovej a Mudrochovej ulici a Mestu Senica.

O týždeň neskôr štartovali senickí karatisti v 1. kole Českého
pohára v štýle godžu 16. februára v Hodoníne. Spoza rieky Mora-
vy si priniesli celkovo 7 medailí. Najviac sa darilo v kata žiakov Fili-
povi Phanovi, ktorý opäť zvíťazil, ďalšie zlato pripojila v kata dora-
steniek Lenka Hečková a tretiu zlatú, zaujímavú keramickú meda-
ilu získal v kata mužov Michal Krištof. Druhé miesta získali v dora-
stencoch prekvapujúco Viktor Koporec, v junioroch Martin Rehuš
a dvakrát bola bronzová v kata i kumite dorasteniek Liliana Kopor-
cová.

Najbližšie vycestujú senickí športovci v kimonách 10. marca
do Komárna na Slovenský pohár žiakov a 17. marca do Hustope-
čí na 2. kolo Českého  pohára godžu. V Hustopečích sa bude
zároveň rozhodovať o najlepších, ktorí postúpia na majstrovstvá
ČR 2013 v Brne 21. apríla. E. Jareč

Naša Senica 2/2013
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Služby lekární 
2. – 3. 3. Lekáreň Sun Pharma

Sotinská 1591 
9. – 10. 3. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309
16. – 17. 3. Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875
23. – 24. 3. Lekáreň Sun Pharma

Námestie oslobodenia 2560
29. 3. Lekáreň U Martina

Robotnícka 61
30. 3. Lekáreň Arnika

Gen. L. Svobodu 1599
31. 3. Lekáreň Verbascum 

Sotinská 1586

Okienko JDS
• Výbor MsO JDS

ďakuje svojím členom
za účasť na výročnej
hodnotiacej členskej schôdzi
za rok  2012, ktorá sa konala 29. januá-
ra.

• Do pozornosti prihláseným do
kúpeľov Nimnica: úhradu 120 eur a 17
eur cestovné treba zaplatiť do 15. júna
v klube na Továrenskej ulici v ponde-
lok, stredu a piatok od 14. do 17. hod.

• Posedenie pri živej hudbe bude
14. marca o 15. hod. v budove COOP
Jednota.

• Všetkým členom oznamujeme,
že plán akcií organizovaných MsO
JDS si môžu pozrieť v klube na Tová-
renskej ulici, tiež j v Dennom centre na
Hviezdoslavovej ulici. Uverejňujeme ho
na inom mieste.        Zdenka  Misalová

tajomníčka MsO JDS
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Valentínska kvapka
krvi 2013

Na Valentína 14. februára sa začala
kampaň Slovenského Červeného kríža
Valentínska kvapka krvi, ktorá je zameraná
na oslovovanie darcov krvi, hlavne z radov
mladých ľudí, ale aj ich rodinných   prí-
slušníkov a opakovaných darcov krvi. Jej
cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi.
Kampaň nesie heslo Lásku máme v krvi.
Dokáž to aj ty. Potrvá do 21. marca. SČK
organizuje náborovú kampaň po 18. raz
v spolupráci s Národnou transfúznou služ-
bou SR a hematologicko-transfúznymi
oddeleniami (HTO) nemocníc.  

Odbery krvi na HTO pri FNsP Skalica
vždy v pondelok a utorok, účasť treba

nahlásiť osobne, príp. na tel. číslo 0910
940 131.

Odbery krvi na HTO pri NsP Myjava
vždy vo štvrtok, účasť na odbere krvi

treba nahlásiť osobne, príp. na tel. číslo
034/697 9265. 

Územný spolok SČK Senica

Moško – obrazy
a kresby

Trnavský samosprávny kraj -  Záhorská
galéria Jána Mudrocha v Senici pripravili
autorskú výstavu obrazov a kresieb zná-
meho trenčianskeho maliara, krajinára naj-
staršej generácie tvorcov, Rudolfa Mošku
(1926).

Maliar a kresliar Rudolf Moško sa naro-
dil 22. septembra 1926 v Dobrej pri Tren-
číne. V rokoch 1945 -1949 študoval na
Oddelení kreslenia a maľovania pri Slo-
venskej vysokej škole technickej v Bratisla-
ve u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva
Mallého a Dezidera Millyho. Od roku
1959 až do súčasnosti pôsobí Rudolf
Moško v slobodnom povolaní ako samo-
statný výtvarník, ktorý sa okrem maľovania
a kreslenia venuje aj výtvarným prácam
v architektúre s mnohými realizáciami.
Konštruktívna,  monumentálne cítená kra-
jina Rudolfa Mošku  podaná v príznač-
ných, prevažne modrozelených farbách
obrazov  alebo v zjednodušených  robust-
ných tvaroch kresieb ceruzkou sa stala po
dlhé roky charakteristickou súčasťou jeho
početných individuálnych či spoločných
výstav najmä v našich galériách a múze-
ách. V roku 2006 bola vydaná monografia
o tvorbe  Rudolfa Mošku z pera
PhDr. Danice Loviškovej vo vydavateľstve
Q-ex, s.r.o. Trenčín a GMAB v Trenčíne. 

Kurátorom senickej výstavy obrazov
a kresieb Rudolfa Mošku je PhDr. Marián
Kvasnička. K výstave bola vydaná aj  skla-
dačka s farebnými reprodukciami diel
autora. Výstava je verejnosti prístupná od
7. februára do 24. marca. 

PhDr. Štefan Zajíček
riaditeľ Záhorskej galérie

Poznáme číslo 112? 
Už po piaty raz si celá Európska únia

symbolicky 11. februára pripomenula deň
čísla tiesňového volania 112. Napriek
tomu, že v EÚ číslo 112 funguje už viac
ako 20 rokov a na Slovensku len niekoľko
rokov, tak povedomie o čísle, ktoré nám
môže zachrániť život, je na Slovensku naj-
vyššie.  Na Slovensku sa pri tejto príleži-
tosti konali propagačné aktivity zamerané
hlavne na deti a mládež, ktoré sú pomerne
častým pôvodcom neoprávnených volaní.
Osvetou chce Ministerstvo vnútra SR
prispieť k zvýšeniu povedomia o správ-
nom používaní čísla 112, a tým aj k zní-
ženiu neoprávnených hovorov.          TS

Podujatia v Dome
kultúry Senica
� 1. marec,  9.30 h
Výročná členská schôdza Poľnohospo-
dárskeho družstva Senica
� 5. marec, 14.00 h
Výročná členská schôdza Slovenského
zväzu postihnutých civilizačnými choro-
bami Senica
� 7. marec, 
MDŽ – kultúrny program SMER- SD
� 8. marec, 19.00 h 
Cigánski diabli – koncert, vstupné  10 eur
� 12. marec, 8.30 h
Divadelné predstavenie pre stredné školy
� 12. marec, 18.00 h
Kurz spoločenského tanca pre absolven-
tov základného kurzu
� 15. marec
POP Senica 
� 18. marec, 13.00 h 
Výročná členská schôdza Slovenského
zväzu telesne postihnutých Senica   
� 22. marec, 9.00 a 11.00 h 
Jánošík -  detský muzikál, výchovný kon-
cert pre ZŠ                                              
� 23. marec, 18.00 h
Konečná stanica – hra Stanislava Štepku
v podaní  ochotníckeho  divadla Popudin-
ské Močidľany, vstupné 3 eurá
� 25. marec, 9.00 h                                     
Divadelné predstavenie pre stredné školy  
� 26. marec, 8.00 h                                     
Senické zrkadielko A. Gamanovej – regio-
nálna prehliadka detskej dramatickej tvori-
vosti
� 29. marec, 19.00 h 
Ani si nesedejte – koncert  Tomáš Klus
a jeho cílová skupina, vstupné 15 eur. 

Pripravujeme  na apríl
� 5. apríl,   19.00 h 
Divadlo Astorka Sen svätojánskej noci,
najznámejšia a najhrávanejšia Shakespea-
rova komédia  prináša výbornú zábavu,
vtipné scény, humorné situácie. Hrajú:
V. Černý, Z. Porubjaková, R. Jakab, Z.
Konečná, J. Kemka, A. Šišková, M. Sládeč-
ková, M. Noga, P. Šimun, B. Farkaš, L. Lati-
nák, M. Labuda ml., A. Hajdu.   Vstupné 16
eur.                                            
� 29. apríl,  19.00 h
Sisa Sklovská - koncert, vstupné 15 eur.       

Chcete tancovať?
Mestské kultúrne stredisko Senica

pozýva na kurz spoločenského tanca  pre
absolventov základného kurzu. Začiatok
kurzu je 12. marca v tanečnej sále Domu
kultúry o 18. hod. 

Bližšie informácie získate u lektora
kurzu Ing. Milana Danihela  na čísle
0907/246 385.                                  MsKS


