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Ahoj leto, ahoj prázdniny! IIlluussttrraaččnnéé ffoottoo CCVVČČ

Slovo na úvod
Pred začiatkom letných mesiacov sa

rozšírila správa francúzskych meteoroló-
gov, že leto má byť najchladnejšie za
posledných 200 rokov. Po dlhej vyčerpá-
vajúcej zime a krátkej jari to bola zlá
správa.  Astronomické leto sa  tak  aj
začalo.  Ako ukázal ďalší vývoj počasia,
bol to buď zlý odhad meteorológov,
alebo nastala interpretačná chyba. Nech
to bolo akokoľvek, teraz na konci augus-
ta konštatujeme, že leto bolo na našom
území najhorúcejšie od začiatku meteo-
rologických meraní a padol nejeden tep-
lotný rekord. Aj v našom meste, keď bolo
88.. aauugguussttaa na automatickej meteorolo-
gickej stanici na Hviezdoslavovej ulici
nameraných rreekkoorrddnnýýcchh 3399,,66 ssttuuppňňaa
CCeellzziiaa.  Niekoľko vĺn horúčav  počas leta
nás poriadne potrápilo. Nielen ľudí, zvie-
ratá, ale aj prírodu, ktorá trpela tiež
extrémnym teplom a nedostatkom vody.
Následky tropického počasia, keď ani
cez noc nenastávalo tak žiaduce osvie-
ženie, a dlhého obdobia bez dažďa  sa
nás postupne dotknú v podobe menšej
úrody poľnohospodárskych plodín.
Druhá strana prázdninových mesiacov
júl a august je o plných kúpaliskách, vod-
ných svetoch a priehradách, kde ľudia
hľadali osvieženie, oddych a rozptýlenie.
Prázdninujúce deti i dospelí si letné
mesiace užili pri bezoblačnej nádherne
modrej oblohe. Ako vždy, aj  na margo
práve skončených dvoch letných mesia-
cov platí, že niekomu počasie ulahodilo,
inému nie. A tak sa zdá, že téma počasia
bude tento rok nanajvýš  aktuálna. Obja-
vili sa správy, ako bolo extrémne horúce
leto, tak môže byť extrémne chladná
zima. Nuž, uvidíme. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

Kompostáreň bioodpadov 
Po dvoch rokoch  implementácie sa

projekt Kompostáreň bioodpadov Senica
úspešne ukončil. Vďaka nenávratnému
finančnému príspevku vo výške 3,5 mil.
eur z fondu Európskej únie - z Operačné-
ho programu Životné prostredie, prioritná
os č. 4 – Odpadové hospodárstvo sa bude
aj v Senici zhodnocovať biologický rozlo-
žiteľný odpad (BRO) vyprodukovaný na
území mesta Senica a v blízkom okolí. 

V novom zariadení, ktoré je vybudova-
né v lokalite za Poľnohospodárskym druž-
stvom Senica časť Čáčov na ploche 10
000 m2, sa budú zhodnocovať odpady z
údržby verejnej zelene, drevený odpad zo
stromov a kríkov, kuchynský odpad a iný
biologicky rozložiteľný odpad z domác-
ností a komunálnej sféry. Predpokladá sa,
že uvedením zariadenia do prevádzky sa
štvornásobne zvýši zhodnotenie bioodpa-
du oproti súčasnému stavu a vyprodukuje
sa cca 2000 t/r takto upraveného kompo-
stu. Prevádzkovateľom novej kompostár-
ne sú Technické služby Senica, a.s., ktoré
budú zabezpečovať pravidelný zvoz bio-
logicky rozložiteľného odpadu z domác-
ností a následne budú zabezpečovať aj
celý kompostovací proces pri dodržaní
platných predpisov a noriem.

Po vybudovaní objektu Kompostárne
bioodpadov Senica, dodaním potrebných
špeciálnych strojov a zariadení nevyhnut-
ných pri zbere a spracovaní bioodpadov
koncom roka 2012 bol projekt ukončený
poslednou aktivitou s názvom Zvýšenie
verejného povedomia v oblasti separova-
nia a zhodnocovania BRO. V rámci aktivi-

(pokračovanie na str. 5)(pokračovanie na str. 7)

69. výročie SNP
Z kytice spomienok 

Rokmi sa hlbšie zasúvajú vo vedomí
pamätníkov rozhodujúce udalosti z jesene
1944, no na druhej strane sa zväčšuje kyti-
ca spomienok.

Príslušníčkou prvej československej
partizánskej brigády bola i známa povoj-
nová prozaička Katarína Lazarová. V apríli
1967 zavítala na čitateľskú besedu so štu-
dentmi  senickej Strednej všeobecnovzde-
lávacej  školy (dnes Gymnázium L. Novo-
meského). V tom čase už vo svojej tvorbe
kládla dôraz na spoločenskú satiru a pre-
chádzala tiež k písaniu detektívok.  Ako to
už býva, po skončení besedy autori podpi-
sujú svoje diela. Román Trpaslíci nielen
podpísala, ale pridala ku svojmu menu
nasledovnú úvahu: „Ja – a mne podobní –

(pokračovanie na str. 5)

Školy pripravené
Tento rok školy otvárajú svoje brány v

pondelok 2. septembra. Hoci boli školy
bez detí, život v nich celkom nezastal ani
cez prázdniny. Do práce v areáloch mater-
ských a základných škôl a Základnej ume-
leckej školy sa pustili  pracovníci iných
profesií i samotní  učitelia, aby deti privíta-
li v upravených, vylepšených a  krajších
priestoroch. Maľovalo sa, natieralo, upra-
tovalo,  robila sa údržba zariadení...  

Podľa riaditeľky MMaatteerrsskkeejj šškkoollyy Marty
Haslovej v elokovaných triedach (ET)
Materskej školy  počas leta okrem bež-
ných údržbárskych prác urobili aj niektoré
zásadnejšie zmeny.  V ET Kolónia vymeni-
li na celej budove okná, v ET Čáčov zre-
konštruovali sociálne zariadenia, opravili
strop v kuchyni.  V ET na L. Novomeského
opravili strešný plášť. 

Najzásadnejšie zmeny sa udiali v ZZŠŠ nnaa
UUlliiccii VV.. PPaauullíínnyyhhoo--TTóótthhaa, kde zbúrali starú
a postavili novú prechodovú chodbu, uro-
bili  nové chemicko-fyzikálne laboratórium
a jazykovú učebňu pre 1. stupeň. Riadite-
ľka školy  Slavomíra Melišová informovala,
že okrem toho vybavili žiacku knižnicu
novým nábytkom a vybudovali jednu novú
šatňu, pribudli i dvere zo Školského klubu
priamo na školský dvor. 

Ako nás informoval riaditeľ  ZZŠŠ nnaa
KKoommeennsskkééhhoo uulliiccii Krzysztof Siwiec,
okrem vymaľovania a úprav priestorov
počas leta namontovali mantinely na
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

4. riadne zasadnutie Mestskej rady sa
bude konať  5. septembra 2013.  Predmet
rokovania:
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2013 a stanovisko hlavného kontrolóra
k plneniu za I. polrok 2013.
- Informácia o zmene rozpočtu rozpočto-
vým opatrením primátora mesta.
- Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o. (ZSS) – výsledok hospodárenia za rok
2012 a zámery organizácie  - správu pred-
kladá riaditeľka ZSS  Ing. Elena Valášková.
V tomto roku došlo v organizácii k viace-
rým zmenám. Útulok a Zariadenie núdzo-
vého bývania boli v priebehu roka presťa-
hované do upravených priestorov na Hur-
banovej 1378. V objekte ZSS na Štefániko-
vej ulici boli zrekonštruované bezbariérové
sociálne zariadenia, aby sa zvýšil komfort a
kvalita pre klientov. 
-  Informatívna správa o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 2012 –
poskytuje obraz o všetkých poskytova-
teľoch sociálnych služieb na území
mesta a osobitne údaje týkajúce sa soci-
álnych služieb poskytovaných Mest-
ským úradom a Úradom práce sociál-
nych vecí a rodiny v Senici.
-    Informatívna správa o  statickej doprave,
budovaní nových parkovísk a MHD.
-   Návrh na zmenu VZN č. 5  o podmien-
kach státia vozidiel na území mesta Senica,
o dani za  užívanie verejného priestranstva
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom
priestranstve,   
o dočasnom parkovaní motorových vozidi-
el na miestnych komunikáciách a o zmene 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o
miestnych daniach – čiastková zmena
navrhuje rozšíriť  v systéme dočasného
parkovania o nový druh kariet dočasného
parkovania, ktoré so zľavou 50 % - t.j. za
10 eur/rok  budú určené pre vozidlá, kto-
rých držitelia dovŕšili  vek 70 rokov a  pre
držiteľov vozidiel,  ktorí majú v meste Seni-
ca trvalý pobyt a ako darcovia krvi získali
zlatú a diamantovú Jánskeho plaketu.
-   Návrh na zmenu VZN č. 19 – Štatút zele-
ne  - sa predkladá na kompletnú zmenu na
VZN o správe a údržbe zelene a ochrane
drevín. Mesto na úseku správy a údržby
verejnej zelene plní samosprávne úlohy a
na úseku ochrany drevín zabezpečuje pre-
nesený výkon štátnej správy, kde môže
vydávať nariadenie len na základe splno-
mocnenia zákonom a v jeho medziach.
-  Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2013.
-   Dispozície s majetkom mesta  - v mesiaci
júl sa uskutočnila obchodná verejná súťaž
na odpredaj prevádzkovej budovy autobu-
sovej stanice a kuchynsko-jedálenského
bloku v bývalých kasárňach. Autobusová
stanica bola odpredaná za cenu 450 000
eur  spoločnosti Slovenský hodváb PLUS,
s.r.o. s podmienkou zachovania účelu stav-
by ako autobusová stanica. O kuchynsko-
jedálenský blok neprejavil nikto záujem,
takže súťaž bude ešte zopakovaná.

-  Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Voľby do orgánov samosprávnych kra-
jov (VÚC) sa na Slovensku uskutočnia v
sobotu 9. novembra.  Druhé kolo volieb sa
uskutoční 23. novembra v prípade, že ani
jeden z kandidátov na predsedu VÚC
nezíska absolútnu väčšinu.  Tohtoročné
regionálne voľby budú v poradí štvrté v
histórii Slovenska. Prvé sa konali v roku
2001. Voľby do orgánov samosprávnych
krajov sa konajú každé štyri roky.  Okres
Senica má 5 mandátov v poslaneckom
zbore  Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK)  z celkového  40 členného posla-
neckého zboru.  TTSK tvoria  okresy
Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Pie-
šťany, Senica, Skalica a Trnava.  Mesto
Senica malo od vzniku samosprávnych
krajov zastúpenie Seničanov  v poslane-
ckom zbore  TTSK – Mgr. Peter Sadloň,
Ing. Ferdinand Bartal, Ing. Vladimír Kocou-
rek (v rokoch 2001 -2005),  Ing. Anton
Cibula, Ing. Štefan Mikula,  RNDr. Ľubomír
Parízek (v rokoch 2005 – 2009), Ferdi-
nand Beňa, Ing. Štefan Mikula a RNDr.
Ľubomír Parízek (v rokoch 2009 až 2013). 

KKaattaarríínnaa VVrrlloovváá
pprreeddnnoossttkkaa MMssÚÚ

Výber faktov z VZN

Všeličo o chove psov
Dňa 9. mája 2013 poslanci na 15.

zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ)
zrušili uznesením č. 457  Všeobecne
záväzné nariadenie (VZN)  č. 50 a záro-
veň schválili nové VZN č. 50/2013 o pod-
mienkach vodenia psov na území mesta
Senica. Tento proces sa udial na základe
podnetu Tomáša Pokorného na preskúma-
nie zákonnosti VZN č. 50, ktorý podal na
Okresnú prokuratúru Senica.

Mesto Senica tak muselo revidovať
VZN o podmienkach chovu, držania a
vodenia psov na území mesta Senica,
ktoré poslanci MsZ chválili  16. septembra
2010 na 25. zasadnutí  MsZ uznesením č.
25/2010/L. Tým reagovali na podnety
poslancov MsZ a občanov, aby sa prijalo
čo najkomplexnejšie nariadenie, ktoré by
upravovalo podmienky chovu, držania a
vodenia psov na území nášho mesta. Prí-
prava  VZN bola dlhodobým procesom,
dotazníkmi boli oslovení občania mesta,
prizvaní boli odborníci z oblasti kynológie,
pripomienky boli prerokovávané v prísluš-
ných komisiách a mestských výboroch.

Aby  sme vyhoveli pripomienkam
Okresnej prokuratúry, z pôvodného VZN
sme museli  vypustiť veľké množstvo uži-
točných informácií, ktoré v rámci jedného
dokumentu podali občanom  ucelenú
informáciu o najdôležitejších pojmoch,
právach a povinnostiach majiteľa psa. 

TTýýmmttoo iinnffoorrmmaaččnnýýmm mmaatteerriiáálloomm chceme
sprostredkovať občanom tie najzákladnejšie
a  najdôležitejšie informácie týkajúce sa pod-
mienok  vodenia a držania  psov. Zároveň
ním chceme reagovať aj na často sa opakuj-
úce otázky majiteľov psov, aj ostatnej verej-
nosti vznikajúce pri konfliktných situáciách. 

VVyymmeeddzzeenniiee ppoojjmmoovv
NNeebbeezzppeeččnnýý ppeess – je taký pes, ktorý pora-
nil, alebo pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v
krajnej núdzi. Nebezpečný pes musí mať
na svojej evidenčnej známke vyznačenú
svoju nebezpečnosť.
VVeerreejjnnéé pprriieessttrraannssttvvoo – sú všetky verejne
prístupné pozemky na území mesta Seni-
ca, napr. miestne chodníky a komunikácie,
námestia, parkoviská, medzidomové pries-
tory na sídliskách, parky, detské ihriská,
športoviská, kúpalisko, cyklotrasa, rekreač-
ná oblasť Kunovská priehrada.
SSppoollooččnnéé bbyyttoovvéé pprriieessttoorryy – sú  spoločné
časti a spoločné zariadenia obytných
domov, napr. schodištia, výťahy, terasy,
práčovne, sušiarne, kočikárne, priestory v
pivniciach.
VVeerreejjnnéé pprriieessttoorryy – sú napr. priestory
obchodných centier, autobusy MHD a iné
priestory, kde sa pohybujú, alebo zhro-
mažďujú ľudia.
SSttaarroossttlliivvoossťť oo ppssoovv aa ppooddmmiieennkkyy iicchh
cchhoovvuu upravuje zákon č. 39/2002 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti, ktorý okrem
iného rieši aj spôsob nakladania s exkre-
mentmi. V zmysle tohto zákona je každý,
kto chová, alebo drží psa, povinný okamži-
te odstrániť exkrement spôsobený psom
na verejných priestranstvách, verejných
priestoroch a spoločných bytových pries-
toroch, dbať, aby chovom psa neboli narú-
šané vzťahy medzi občanmi, predovšet-
kým nesmú byť nad mieru primeranú
pomerom obťažovaní susedia hlukom,
pachom a pevnými a tekutými výkalmi.
EEvviiddeenncciiuu ppssoovv vedie oddelenie správy
majetku mesta Mestského úradu v Senici.
Na tomto oddelení  dostane majiteľ psa
zapísaného do evidencie evidenčnú znám-
ku psa, ktorou  pri kontrole preukazuje
totožnosť svojho psa.
PPrrii vvooddeenníí ppssaa zodpovedá zaň jeho držiteľ
alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad
ním vykonáva dohľad. Na verejnom priest-
ranstve, vo verejných priestoroch a spoloč-
ných bytových priestoroch musí byť každý
pes na vôdzke. Náhubok nie je povinný,
ten musí nosiť iba pes označený ako
nebezpečný. Toto nariadenie neplatí pre
služobných psov pri plnení služobných
povinností. Ten, kto psa vedie, musí ho mať
po celú dobu pod kontrolou.
VVssttuupp ssoo ppssoomm je zakázaný na kúpaliská,
športoviská, detské ihriská a pieskoviská,
do kostolov, na  cintoríny a iné pietne mies-
ta. Je zakázané nechať voľne sa pohybovať
psa v spoločných bytových priestoroch.
NNaa ccyykklloottrraassee jjee ppoohhyybb ppssaa ddoovvoolleennýý iibbaa
nnaa vvôôddzzkkee,  a to v období od 1. apríla  do
30. septembra  v dobe od 7. do 22. hod. a
v období od 1. októbra  do 31. marca od 7.
do 21. hod. VVooľľnnýý ppoohhyybb ppssaa ppoo ccyykklloottrraa--
ssee jjee mmoožžnnýý mmiimmoo vvyyzznnaaččeennýýcchh hhooddíínn..
VV cceelleejj  rreekkrreeaaččnneejj oobbllaassttii  KKuunnoovv je
možné vodiť psa len na vôdzke, jeho voľný
pohyb je zakázaný. V čase letnej turistickej
sezóny od 1. mája  do 15. septembra je
zakázaný vstup so psom na pieskovú pláž
a na trávnaté plochy okolo vody od parko-
viska po požičovňu člnkov.

(pokračovanie na str. 3)
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Nové parkoviská
Počas leta pribudli za Domom kultúry a

nákupným centrom Branč nové parkovis-
ká. Celé priestranstvo stavebnými úprava-
mi získalo novú krajšiu a upravenú tvár. 

Mesto Senica  v investorstve Mestského
podniku  služieb (MsPS) vybudovalo na
Robotníckej ulici 2 nové parkoviská a 1 par-
kovacia plocha bola rozšírená a prebudova-
ná. „Celá investícia si vyžiadala aj  prelože-
nie prípojky nízkeho napätia, plynu, kábla
Orange, elektriny a tiež výstavbu a napoje-
nie dažďovej kanalizácie na objekty. Súčas-
ťou stavby bolo aj rozšírenie  cesty a pribu-
dol  nový chodník pri dome č. 58.  Pre lep-
šiu bezpečnosť  bolo vybudované aj
ochranné zábradlie, ktoré sa v pôvodnom
projekte nenachádzalo,“ priblížil rozsah
prác  riaditeľ MsPS Ing. Ján Bachura.

Parkoviská v blízkosti bytového domu sú
riešené tak, že jedno má 10 miest na šikmé
státie a druhé 14 miest na kolmé státie. Tre-
tie prebudované a rozšírené parkovisko má
24 miest na kolmé státie.  Na každom z nich
je po jednom parkovacom  mieste pre ZŤP. 

Investíciu  v hodnote 126 808 eur reali-
zovala firma Alpine Slovakia, spol. s r.o. Bra-
tislava, ktorá vyhrala spomedzi 11 ponúk (z
nich jedna ponuka nespĺňala kritériá). Kvôli
dlhej zime sa realizácia stavebných prác
posunula a trvala od apríla do konca júna.
Celá stavba bola kolaudovaná na dvakrát -
raz ako kolaudácia prekládok existujúcich
inžinierskych sietí a raz ako samotná
dopravná stavba, teda parkovacie plochy,
rozšírenie miestnej komunikácia a vybudo-
vanie chodníka. Obe kolaudácie boli úspeš-
ne ukončené, jedno rozhodnutie nadobud-
lo účinnosť 3. júla  a druhé 18. júla.

Všetky 3 parkoviská sa nachádzajú na
pozemkoch Mesta Senica, ktoré je stoper-
centným vlastníkom  MsPS. V súlade s roz-
hodnutím Mesta Senica  začal MsPS oslo-
vovať obyvateľov okolitých bytových
domov č. 57 a 58 s ponukou na dlhodobý
prenájom parkovacích miest  na dvoch
menších parkoviskách na 15 rokov. Takýto
prenájom stojí 1000 eur a navyše môže par-
kovacie miesto prenajať 3. osobe.  Pri pre-
počte vychádza prenájom parkovacieho
miesta 66 eur ročne, no pri ročnom prená-
jme vychádza na 100 – 120 eur, takže z
tohto pohľadu ide o výhodnú investíciu.
„Doteraz o dlhodobý prenájom požiadalo a
návrh zmluvy dostalo jedenásť osôb, zmlu-
vy uzatvára MPS Senica v týchto dňoch tak,

3

AAkk ppeess zznneeččiissttíí eexxkkrreemmeennttmmii (tuhými
výkalmi) verejné priestranstvo,  je držiteľ
psa alebo osoba, ktorá psa vedie,  povinný
exkrementy bezprostredne odstrániť a
umiestniť ich v primeranom obale do
košov na psie exkrementy alebo do bež-
ných košov na odpadky.
VVooľľnnee ssaa ppoohhyybbuujjúúccii ppeess, pri ktorom nie je
známy jeho držiteľ alebo osoba, ktorá by
mala mať psa pod dozorom,   odchytí
Mestská polícia a pes bude umiestnený do
psieho útulku. Ak sa zistí majiteľ odchyte-
ného psa,  je oprávnený si ho prevziať po
preukázaní jeho vlastníctva, po prerokova-
ní priestupku a uhradení poplatku vzniknu-
tého nákladmi spojenými s odchytom a
umiestnením psa v útulku.
PPrriieessttuuppkkuu ssaa ddooppuussttíí ddrržžiitteeľľ ppssaa,, aakk:: neza-
bráni  voľnému pohybu psa okrem priesto-
rov na to odporúčaných, nepreukáže evi-
denčnou známkou totožnosť psa, nereš-
pektuje zákaz vstupu so psom, neodstráni
bezprostredne tuhé výkaly, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo.
Za priestupky možno uložiť pokutu do 165
eur. Priestupky sú riešené v súlade s ustano-
vením § 7 z. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov.
ČČiippoovvaanniiee ppssoovv je na Slovensku povinné
podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinár-
nej starostlivosti, to znamená, že každý
pes by mal byť do 3300.. sseepptteemmbbrraa 22001133
začipovaný,  a to do 8 týždňov po jeho
narodení. Výnimkou sú psy, ktoré sú teto-
vané a ich tetovanie bolo dokázateľne
vykonané pred 3. júnom 2011, je riadne
čitateľné a zaznačené v preukaze o pôvo-
de psa. Každý čip má pridelené číslo, ktoré
slúži na identifikáciu psa. Pod týmto číslom
sú v Centrálnom registri spoločenských
zvierat (www.crsz.sk),ktorý je vedený
Komorou veterinárnych lekárov SR, zapísa-
né údaje o psovi a jeho majiteľovi. Údaje
do systému zadáva veterinárny lekár, ktorý
identifikáciu psa vykonal. V prípade, že
občania nedajú svojho psa začipovať,
hrozí im pokuta až do výšky 370 eur.
K dnešnému dňu je v našom meste zzaaeevvii--
ddoovvaannýýcchh 11338866 ppssoovv. Každý držiteľ psa po
zaevidovaní a zaplatení dane za psa dostá-
va 350 ks mikroténových vreciek určených
na zber exkrementov, ktoré pes vyprodu-
kuje pri venčení. Daň za psa v bytovom
dome je 48 eur, v rodinnom dome 4,80
eur ročne. Vybraté finančné prostriedky z
dane za psa sa používajú výlučne na účely
spojené s problematikou psov. V areáli
bývalých kasární je zriadený od roku 2006
ppssíí úúttuullookk (www.utuloksenica.sk), ktorý
prevádzkuje nezisková organizácia Cerbe-
rus. Vďaka ľuďom ako  Natália, Dušan,
Fero, Marcel, Martin, Lenka a mnohým ďal-
ším funguje útulok vzorovo a mnohým psí-
kom, ktorí skončili v útulku sa podarilo
nájsť nový domov, dokonca i v zahraničí.
VV nnaaššoomm mmeessttee bboolloo uummiieessttnneennýýcchh aajj 3355
ššppeecciiáállnnyycchh kkooššoovv na psie exkrementy
podľa požiadaviek majiteľov psov. Hovo-
ríme bolo,  pretože ich je o niekoľko

menej, a to v  dôsledku činnosti vandalov,
ktorí si chcú dokazovať svoje „schopnos-
ti“, predviesť sa pred svojimi pripitými
súputníkmi a tiahnuc nočným mestom
ničia všetko, čo im príde pod ruku.
V meste sú vymedzené a odporúčané aj
vveerreejjnnéé pprriieessttrraannssttvváá nnaa vveennččeenniiee ppssoovv na
vôdzke, väčšinou v Sotine. Priestranstvá a
plochy odporúčané na voľný pohyb psov
sa nachádzajú na okraji mesta. Pri označo-
vaní týchto priestranstiev sme vychádzali z
možností, ktoré v našom meste sú, dbali
sme na to, aby sa tieto plochy nenachád-
zali v susedstve detských ihrísk a piesko-
vísk, ktoré často majitelia psov používajú
na „vyprázdnenie“ svojho psa. 
Sme si vedomí toho, že pri mnohých det-
ských ihriskách chýba označenie zákazu
vodenia psov, to však neznamená,  že maji-
teľ psa sa bude správať neohľaduplne a
nebude rešpektovať to, že detské ihrisko je
určené na hranie sa detí, nie na  psie exkre-
menty. Chceme vytvárať  lepšie podmien-
ky aj pre držiteľov psov reagovaním na ich
požiadavky a pripomienky. Veci, ktoré
máme naplánované, sa však nedajú usku-
točniť hneď, ale sú závislé na  finančných
možnostiach mestského rozpočtu. 
Všetkým občanom v našom meste by však
malo záležať na tom,  aby sme sa navzá-
jom  rešpektovali, dodržiavali základné pra-
vidlá ľudského spolunažívania, nezneprí-
jemňovali si  život zbytočnými konfliktami
a nedorozumeniami. Skúsme byť k sebe
úctiví a tolerantní a  odmenou by nám
mohol byť aspoň v tomto smere pokojnej-
ší a plnohodnotnejší život. PPeetteerr HHuuttttaa

zzáássttuuppccaa pprriimmááttoorraa mmeessttaa

Opýtali sme sa za vás
Začíname kompostovať

KKoommppoossttáárreeňň bbiiooooddppaaddoovv  –– zzaarriiaaddee--
nniiee nnaa sspprraaccoovvaanniiee bbiiooooddppaaddoovv zz úúddrržžbbyy
vveerreejjnneejj zzeelleennee,, zzááhhrraadd aa  ddoommááccnnoossttíí
bboollaa ddaannáá ddoo pprreevvááddzzkkyy vv jjúúllii tt..rr..  VVeerreejjnnúú
ssúúťťaažž nnaa pprreevvááddzzkkoovvaatteeľľaa vvyyhhrraallaa ssppoolloočč--
nnoossťť TTeecchhnniicckkéé sslluužžbbyy SSeenniiccaa.. VVeeddúúcceehhoo
ddiivvíízziiee kkoommuunnáállnnyycchh pprráácc  TTeecchhnniicckkýýcchh
sslluužžiieebb IInngg.. MMaarriiáánnaa FFoojjttllíínnaa ssmmee ssaa ooppýýttaa--
llii,, kkeeddyy zzaaččnnúú oobbyyvvaatteelliiaa SSeenniiccee sseeppaarroovvaaťť
ďďaallššiiuu zzlloožžkkuu bbiiooooddppaadd.. 

Kompostáreň bioodpadov prispeje k
zníženiu množstva skládkovaného odpa-
du, pretože bioodpad je najvýznamnejšou
frakciou  komunálneho odpadu. Tvorí 30 –
70 percentný váhový podiel. Technické
služby 26. – 28. augusta spustili skúšobnú
prevádzku, aby odskúšali všetky technolo-
gické zariadenia. Separáciu bioodpadov v
domácnostiach budeme rozbiehať
postupne. V prvej etape zapojíme do
tohto procesu obyvateľov rodinných
domov. V najbližších mesiacoch bude
naša kampaň zameraná na  túto skupinu. S
obyvateľmi sa chceme stretnúť a vysvetliť
všetky súvisiace náležitosti.  V októbri a
novembri rozvezieme nové hnedé 120 l
zberné nádoby na  bioodpad a v januári
by sa už začalo s pravidelným vývozom.
Bytové domy  prídu na rad v druhej etape,
kedy nás čaká o. i. vybudovanie stojísk na
nové nádoby. Predpokladáme, že do 2

rokov by do procesu separácie bioodpadu
mali  byť zapojené všetky bytové domy.
Občania už aj teraz môžu do kompostár-
ne bioodpadov, ktorá sa nachádza za
Poľnohospodárskym družstvom smerom
na Dojč, privážať bioodpad, ktorý im
vznikne. Napr: konáre, odpad z orezu dre-
vín, drevo, trávu, lístie, odpad zo záhrad.
Môžu tak urobiť v pondelok a stredu
popoludní v čase od 14. do 17. hod.    a v
sobotu od 10. do 16. hod.  Do konca tohto
roka  môžu tento  bioodpad voziť i  do
Zberného dvora, kde  však od roku  2014
táto možnosť nebude. bbaarr

(pokračovanie na str. 4)

(dokončenie zo str. 2)

Výber faktov z VZN

Všeličo o chove psov
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Veľvyslanci na radnici 
Primátor mesta Ľubomír Parízek prijal

17. júla na radnici veľvyslancov Salvádoru
a Peru Juliu Villatoro a Carlosa Garciu,
ktorí prišli do Senice v sprievode honorár-
neho konzula Salvádorskej republiky Igora
Moravčíka. 

Primátor Senice hosťom zo strednej a
južnej Ameriky formou obrazovej prezen-
tácie predstavil mesto, ktoré je moderným
hospodárskym, spoločenským a administ-
ratívnym centrom severného Záhoria.

Hostí informoval o jednotlivých najdôleži-
tejších oblastiach rozvoja 20 tisícového
mesta, rozvoji priemyselnej zóny a
zamestnanosti, bývania, služieb, voľnoča-
sových aktivít  či školstva.  Veľvyslancov
zaujímalo predovšetkým odvetvové napl-
nenie priemyselnej zóny,   činnosť samos-
právy na poli prevencie kriminality, systém
samosprávy, či grantové programy. 

Primátor mesta s hosťami navštívil fut-
balový štadión, Záhorskú galériu, Základ-
nú umeleckú školu  a Základnú školu na
Sadovej ulici, ktoré boli prednedávnom
rekonštruované s finančnou  podporou
Európskej únie. Na záver si hostia prezreli
golfové ihrisko. 

Mesto Senica má od 31. mája  2012
podpísanú zmluvu o partnerstve a spolu-
práci so Santa Teclou v Salvádorskej
republike. Pri  jej zrode stála veľvyslankyňa
Julia Villatoro, ktorá Senicu navštívila  v
novembri 2010. „Spoluprácu so Santa Tec-
lou orientujeme na mladých ľudí, ktorí
môžu do  partnerstva miest vniesť nové
moderné prvky a iniciatívy,“ povedal pri-
mátor Senice. Veľvyslankyňa   Julia Villato-

(dokončenie zo str. 3)

Nové parkoviská

Pracovný čas 
na MsÚ Senica 
Od 1. septembra platí na Mestskom úrade
Senica pracovný čas: 
Pondelok  7.30 – 15.30
Utorok      7.30 – 15.30
Streda       7.30 – 16.30
Štvrtok      7.30 – 15.30
Piatok       7.30 – 14.30
Prestávka na obed je v trvaní 30 minút v
časovom intervale od 11.00 do 12.00.

aby od 1. septembra 2013, kedy sa na vybu-
dovanom parkovisku osadia predmetné
dopravné značky a vznikne na ňom režim
parkovísk s vyhradeným státím,“ doplnil J.
Bachura. Od toho dňa parkovanie bez uza-
tvoreného  zmluvného vzťahu s MsPS bude
dopravným priestupkom. S možnosťou par-
kovania na treťom parkovacom boxe (24
parkovacích miest) bolo oslovených osem
vlastníkov nehnuteľností slúžiacich na pod-
nikateľské účely v najbližšom okolí tohto
parkoviska a  všetky parkovacie miesta sú v
tejto dobe už prenajaté.

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

ro vidí aj napriek  veľkej vzdialenosti miest
prínos vo vzájomnom obohacovaní sa kul-
túr, jazykov, názorov i poznávania. Podob-
ne sa na túto záležitosť pozerá i veľvysla-
nec Peru pôsobiaci vo Viedni Carlos Gar-
cia, ktorého  veľmi oslovila spolupráca
Senice a Santa Tecly. Na otázku či by si
vedel predstaviť partnerstvo so Senicou
odpovedal, že jeho krajina je otvorená
novým možnostiam: „Peruánci chcú spo-
znávať nové krajiny, kultúry a mestá, takže
v budúcnosti sa určite budú zaujímať o
tieto príležitosti.“

VViieerraa BBaarroošškkoovváá 
ffoottoo LLuucciiaa VVaajjddoovváá

Dlhy na nájomných
bytoch

Mesto Senica, podobne ako iné mestá,
musí riešiť dlhodobý problém s neplatičmi
v nájomných bytoch. V dnešnej neľahkej
dobe rastu nezamestnanosti ako aj život-
ných nákladov je tento boj s neplatičmi o
to náročnejší. Je však nutné dodať, že v
mnohých prípadoch príčinou toho, že
ľudia neplatia, nie je to, že nemajú penia-
ze, ale že platiť nechcú, alebo považujú
bývanie za položku, ktorú stačí platiť ako
poslednú vtedy, keď ešte nejaké peniaze v
rodinnom rozpočte po úhrade cigariet,
alkoholu, účtov za mobilný telefón, káblo-
vú alebo satelitnú televíziu zostanú. 

Mesto Senica eviduje k 30. júnu 2013
celkom 312 neplatičov, ktorí na nezaplate-
nom nájomnom dlhujú 265 243,64 eur. Z
toho 96 692,79 eur (36,45 %) je dlh u
súčasných nájomcov a zvyšných 168
550,85 eur (63,55 %) u osôb, ktoré už
mestský nájomný byt neužívajú z dôvodu,
že boli nútení byt odovzdať. Aj keď každý
rok sa dlh zvyšuje, potešujúca je aspoň tá
skutočnosť, že sa podarilo tento rast výraz-
ne spomaliť. Kým v roku 2008 vzrástol dlh
o 54 363,90 eur, čo predstavovalo 27,45
%  z celkového ročného predpisu nájom-
ného (bez zálohových platieb za služby
spojené s užívaním bytu), tak v roku 2012
to bolo už len 4,46 % a  dlh stúpol o 31
108,25 eur. 

V nasledovných tabuľkách sú dlhy na
nájme uvedené aj so zálohovými platbami
za služby spojené s užívaním bytu.

Nárast dlhu za posledných 5 rokov

Fitness park pre seniorov
V stredu 17. júla bol slávnostne odovzda-

ný do užívania fitness park pre seniorov,
ktorý sa nachádza v mestskom parku a
Mesto Senica ho  vybudovalo s finančnou
pomocou Nadačného fondu Západosloven-
skej energetiky v Nadácii Pontis, z grantové-
ho programu Pozitívna energia pre šport s
podtitulom Priestranstvá pre seniorov.  

Nadačný fond Západoslovenská ener-
getika podporil projekt Mesta Senica
sumou  4 417 eur a rozpočtové zdroje
Mesta Senica boli vo výške 1 432 eur. Pri-
mátor mesta Ľubomír Parízek pri tejto prí-
ležitosti ocenil myšlienku vybudovania
zariadení, ktoré pomôžu starším občanom
precvičiť si celé telo a držať sa v kondícii.  

Vo fitness parku sú pre seniorov umiest-
nené 4 kondičné zariadenia, ktoré  slúžia na
posilňovanie rôznych svalových partií v
oblasti brucha, bedrovej oblasti, horných i
dolných končatín. Vďaka nim sa zlepšuje
ohybnosť. Priaznivo pôsobia na cievnu a
obehovú sústavu. Zlepšujú celkovú pohybli-
vosť a precvičujú kĺby. Rozvíjajú aeróbne
schopnosti, rovnováhu, koordináciu. Slúžia
k precvičeniu  celého tela bez vynaloženia

veľkej námahy, len za pomoci vlastnej
hmotnosti a bez trénera. V  blízkosti  kon-
dičných zariadení sú umiestnené informač-
né tabule, ktoré  informujú ako správne  na
zariadeniach cvičiť, ktoré telesné partie a
orgány posilniť a ako zvýšiť pohyblivosť.

Umiestnenie kondičných prvkov v
parku v blízkosti detského ihriska, Zariade-
nia sociálnych služieb, Domova sociál-
nych služieb, penziónu a veľkého sídliska
Sotina dáva predpoklad plného využitia
nielen seniormi, ale aj ľuďmi  iných veko-
vých kategórií  pre zdravý životný štýl.  

VViieerraa BBaarroošškkoovváá
ffoottoo aauuttoorrkkaa

Rok Celkový dlh
k 31.12.

Predpis nájmu
(bez záloho-
vých platieb)

Nárast dlhu Dlh (v %)
z predpi-
su nájmu

2008 143 960,29 € 198 012,80 € 54 363,90 € 27,45
2009 164 365,78 € 205 640,06 € 20 405,49 € 9,92
2010 195 894,06 € 355 761,39 € 31 528,28 € 8,86
2011 221 789,10 € 545 186,93 € 25 895,04 € 4,75
2012 252 897,35 € 697 834,53 € 31 108,25 € 4,46

(pokračovanie na str. 5)
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celá povstalecká armáda, sme išli bojovať
svoj beznádejný boj proti presile, aby na
čele nášho národa neostal biľag  fašiz-
mu. Všeličo, a veľa sme stratili, s každým
z našich padlých sme trochu zomreli, ale
náš slovenský národ je v radoch  veľkých
národov, čo bojovali za slobodu, za ľud-

skosť, za česť. A slovo národ vždy, nave-
ky, ba i v dnešnej bigbítovej  dobe, je pre
mňa to najviac, je všetko a národná česť,
jej zachovanie najvyšším príkazom,
dedičstvom, čo odovzdám synom.“
(Senica 27. apríl 1967.)

Vzhľadom na satirický obsah jej vtedaj-
šej tvorby autorku prirodzene nadchol
obrodný proces v roku 1968 a o to väčšie
sklamanie jej priniesol  vstup vojsk 21.
augusta.  Katarína Lazarová si zaslúži našu
spomienku ako partizánska veliteľka, spi-
sovateľka, propagátorka pevných mrav-
ných zásad. V budúcom roku si pripome-
nieme 100. výročie  jej narodenia.

PPhhDDrr.. ŠŠtteeffaann MMoocckkoo

69. výročie SNP
Z kytice spomienok
(dokončenie zo str. 1)

ty boli vydané nové propagačno-edukač-
né materiály určené všetkým vekovým
kategóriám obyvateľov mesta. Nové tlače-
né materiály budú distribuované do kaž-
dej domácnosti a školy v meste Senica s
cieľom zvyšovať u občanov mesta pove-
domie o nevyhnutnosti separácie a zhod-
nocovaní BRO. Pre obyvateľov a návštev-
níkov mesta boli z projektu zrealizované
dve podujatia zamerané na spropagova-
nie novej kompostárne v meste. Prvé
podujatie bolo určené pre základné školy
pre žiakov 3.-8. ročníkov, na ktorom sa
žiaci nenásilnou a hravou formou dozve-
deli všetky dôležité informácie o separo-
vaní a zhodnocovaní odpadov. Druhé
podujatie určené širokej verejnosti bolo
29. júla  na námestí v Senici. Zúčastnilo sa
ho vyše tisíc obyvateľov mesta, ktorí si
prišli vypočuť odborné prednášky a zapo-
jiť sa do súťažných hier  sprevádzaných
vystúpením hudobných interpretov.  

Prevádzkovaním kompostárne výrazne
prispejeme k ochrane životného prostrediu
v meste a regióne. Vďaka zvýšenému vyse-
parovanému podielu  BRO z komunálneho
odpadu znížime  objem odpadu, ktorý
končí na skládke odpadov. Menej usklad-
neného podielu BRO  v komunálnom
odpade sa v konečnom dôsledku odzrkadlí
i v menšej produkcii skládkových plynov,
ktoré majú negatívny účinok na životné
prostredie. MMggrr.. ĽĽuubboošš HHaazzuucchhaa

pprroojjeekkttoovvýý mmaannaažžéérr MMssUU

Kompostáreň bioodpadov 
(dokončenie zo str. 1)

Stav k 31.12.2012

Počet dlžníkov
Bytový dom Počet bytov celkom užívajúcich byt s dlhom

≤ ako 1 nájom
s dlhom väčším
ako 1 a men-
ším ako 3
nájmy

556 61 26 13 9 4
734 24 18 14 4 3
byty 1378 6 10 5 1 2
ubytovňa 1378 44 32 16 6 3
1379 69 65 37 11 7
1441 12 17 10 1 3
1559 32 39 24 4 8
1590 60 22 14 4 6
2678 45 5 4 1 3
2870 46 13 11 7 1
2871 46 14 13 4 3
2872 48 13 12 3 4
2873 48 14 13 4 7
3002 48 13 13 4 8
zmiešané domy 33 9 7 2 3
spolu 622 310 206 65 65

Opatrenia zzo sstrany mmesta
Mesto Senica okrem využitia všetkých

legislatívnych možností zníženia rastu
dlhu, napr. upomienky, dohovory, splátko-
vé kalendáre, poradenstvo, výpovede
zmlúv o nájme bytu, výzvy na odovzdanie
bytu, sa snaží znížiť náklady na bývanie v
tých bytových domoch, kde sú každoroč-
ne vysoké nedoplatky v ročnom vyúčtova-
ní u väčšiny nájomcov,  a tak predísť ďalši-
emu nárastu dlhu. Z toho dôvodu sme v
roku 2010 na bytovom dome 1559 na ul.
Štefánikova vymenili vo všetkých bytoch
staré okná za nové plastové, bolo zreali-
zované hydraulické vyregulovanie rozvo-
dov vykurovania a termostatizácia a zatep-
lenie bočných stien domu. Tieto investície
prispeli k výraznému zníženiu dlhu na
tomto dome, keď v roku 2010 dlh vzrástol
o 7 544,89 eur, v roku 2011 sme už zazna-
menali pokles dlhu o 2 252,14  eur a v
roku 2012 o 1 471,88 eur.

Pravidelne každý rok veľké dlhy na
dome 1379 na ul. Hurbanova vznikajú v
ročnom vyúčtovaní za teplo a studenú
vodu. Preto aj na tomto dome bolo v roku
2012 zrealizované hydraulické vyregulova-
nie rozvodov vykurovania a termostatizá-
cia, boli namontované vodomery na stu-
denú vodu a začala výmena okien, ktorá
by mala byť ukončená v roku 2014. Opod-

Počet dlžníkov užívajúcich byt s dlhom

Rok Počet bytov Počet dlžní-
kov celkom

Počet vys-
ťahovaných
dlžníkov v
roku 

Počet dlžní-
kov užívajú-
cich byt

menším
ako 1
nájom

väčším ako
1 a menším
ako 3
nájmy

3 a viac
nájmov

2008 331 167 2 143 25 31 87
2009 326 180 14 151 39 45 67
2010 449 194 20 146 30 51 65
2011 587 244 14 169 55 60 54
2012 578 310 23 206 65 65 76

statnenosť uvedených investícii sa preuká-
zala už vo vyúčtovaní za rok 2012. Kým za
teplo v roku 2011 bol nedoplatok v celom
dome spolu 5 784,22 eur, za rok 2012
sme zaznamenali preplatok 6 947,95 eur.
Na studenej vode nedoplatok v roku 2011
dosiahol sumu 6 573,47 eur a v roku 2012
už len 1 214,36 eur.  

Ďalším opatrením bolo zavedenie
povinnosti uhradiť finančnú zábezpeku
pred odovzdaním bytu do užívania
(podrobnejšie sme o finančnej zábezpeke
písali v čísle 11-12/2012). Od 1. júna 2010,
kedy vznikla táto povinnosť, bol do 30.
júna 2013 z finančnej zábezpeky vyplate-
ný v 38 prípadoch dlh v celkovej výške 18
485,77 eur.  

Mesto Senica od 1. januára 2012 uplat-
ňuje v bytových domoch postavených z
finančných prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB), kde má povinnosť
splácať úvery pravidelnými mesačnými
splátkami právo žiadať od nájomcu zapla-
tiť poplatok za omeškané platby vo výške
0,5 promile za každý deň omeškania z dlž-
nej sumy. V roku 2012 poplatok za všetky
omeškané platby predstavoval sumu 4
752,09 eur. Jednotliví nájomcovia mali
tento poplatok zohľadnený v ročnom vyú-
čtovaní za rok 2012.

MMggrr.. RRaassttiissllaavv VVaarrttiiaakk
rreeffeerráátt bbyyttoovv MMssÚÚ 

Prehľad počtu dlžníkov za posledných 5 rokov (stav k 31.12.)
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Pomoc pre klientov
V piatok 9. augusta prišiel do Senice

kamión zo Švajčiarska, ktorý priviezol
náklad pre zariadenia sociálnych služieb.
Je to v tomto roku už druhá zásielka od
Maltézskych rytierov zo švajčiarskeho
kantonu Freiburg. 

Sedemčlenná skupina rádu Maltéz-
skych rytierov na čele s Guidom Stöklim
bola na návšteve v Senici 20. júna a nav-
štívili Zariadenie sociálnych služieb Seni-
ca, n.o. a denný stacionár Svetluška v
Kunove, kde je umiestnený a využívaný
materiál, ktorý k nám zo Švajčiarska prišiel
vo februári t.r.  Predstavitelia rádu Maltéz-
skych rytierov vtedy konštatovali, že sú prí-
jemne prekvapení využitím poskytnutého
materiálu, ktorý slúži pre zlepšenie a skva-
litnenie starostlivosti o klientov v týchto
zariadeniach. „Bude nám potešením
pomáhať Senici aj v budúcnosti,“ povedal
v júni Guido Stökli.      

Zariadenie sociálnych služieb, n.o.
dostalo elektrické polohovateľné postele,
kancelárske skrinky, stoličky a počítače.
Svetluška a jej klienti sa tešia zo  stoličiek,
stolov do dielne, kancelárskeho nábytku  a
najmä z hudobného nástroja, ktorý si žela-
li – dostali želané klávesy.  

„Z dodaného materiálu doplníme naše
zariadenie a povymieňame starý nábytok.
Keďže kapacitu  zariadenia od 1. januára
2014 rozširujeme,  zužitkujeme všetko, čo
sme dostali. Je to pre nás veľká  pomoc,“
povedala riaditeľka ZSS Elena  Valášková.
V mene ZSS Senica  vyslovila poďakova-
nie   rádu Maltézskych rytierov,   vedeniu
Mesta Senica,  poradcovi primátora Petro-
vi Horváthovi a  Veľvyslanectvu SR v
Berne sa za sprostredkovanie  pomoci.

VViieerraa BBaarroošškkoovváá
ffoottoo PPeetteerr HHoorrvváátthh

To najlepšie pre golfistov
je u nás

V stredu 7. augusta bolo turnajom a
večerným programom slávnostne otvorené
druhé 18-jamkové ihrisko Penati Golf Resor-
tu.  Špičkový golfový areál zaradený medzi
prestížne golfové ihriská v Európe   zname-
ná  pre mesto Senica veľké možnosti v roz-
voji cestovného ruchu, povedal pri otvorení
primátor Senice Ľubomír Parízek. 

Po prvom ihrisku Legend Course otvo-
rili po roku aj druhé, ktoré dostalo názov
Heritage Course. Dizajnoval ho britský

architekt Jonathan Davidson, ktorý sa
osobne zúčastnil otváracieho ceremoniá-
lu. Ihrisko  vyjadruje poctu dedičstvu, hod-
notám  a princípom tradičného dizajnu
škótskych golfových ihrísk. Väčšina 36-
jamkových ihrísk má 1 hlavné a 1 doplňuj-
úce ihrisko.  „My sme vytvorili 2 rovno-
cenné ihriská, pritom odlišné z hľadiska
emócií i zážitku z hry,“ povedal  pri otvo-
rení jeden z hlavných akcionárov Penati
Golf Resortu (PGR) Jan Kasper. 

PGR  má vyše 500 členov, za rok hrali
na prvom ihrisku Legend Course stovky
golfistov 30 národností. V golfovom raji sú
doma Česi, vo väčších počtoch začínajú
prichádzať Rakúšania. Podstatné je, že
golfisti sa sem radi vracajú pre jedinečný
zážitok z hry, ale i pre dobré zázemie.
Preto sa  PGR Senica stal súčasťou prestíž-
neho The  Leading  Golf Courses odf Euro-
pe, v ktorom je  zaradených 70  najlepších
európskych  ihrísk. Počas 2 mesiacov boli
na Záhorí  4-krát inkognito sledovať úro-
veň a kvalitu všetkých služieb. V prvých
dvoch slepých testoch získal PGR Senica
348 a v druhých 366 bodov zo 400 mož-
ných. Bežný priemer býva medzi 328 a
348 bodmi. Členstvo v takomto  význam-
nom spoločenstve PGR Senica neuspáva
na vavrínoch, naopak, po skončení sezóny
sa chystajú urobiť viaceré zmeny a vylep-
šenia, aby v budúcej  sezóne privítali golfi-
stov s novinkami. Napríklad uvažujú  o
ubytovacích kapacitách, na novom Herita-
ge Course pribudnú cestičky a chodníky,
prebudovať chcú pro shop...

PGR sa rozprestiera na ploche 217 ha v
prekrásnom prostredí borovicových lesov
a piesočných dún. Večernému otvoreniu
7. augusta predchádzal golfový turnaj, na
ktorom prvý odpal patril primátorovi Seni-
ce Ľ. Parízkovi a zahrali si na ňom o.i. aj
hokejisti Peter Bondra a Richard Lintner.
Súčasťou slávnostného otváracieho cere-
moniálu, ktorý moderovali Ady Hajdu a
Filip Tůma, bolo aj vystúpenie  husľového
tria G-Strinx a ľudovej kapely Kuštárovci.  

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

Komu prekážali?
V noci z piatka na sobotu 24. augusta

sa zasa prejavila ľudská hlúposť, obmed-
zenosť a agresivita. Niekto si potreboval
dokázať svoju silu a za súpera si vybral
stromy. Stromčeky, ktoré sme s nadšením
zasadili pred dvomi rokmi na Kolónii pri
Teplici, aby okrášlili naše mesto, zjemnili
tvár strohej ulice, prinášali potešenie oko-
loidúcim.

Tri z týchto stromčekov, stojace v rade
vedľa seba, v boji s ľudskou hlúposťou
podľahli. „Víťaz“ ich na znak svojej sily zlo-
mil v kmieniku pod krásne sa vyvíjajúcimi
korunkami. Tam, kde boli ešte pred chví-
ľou mladé, prosperujúce  stromy, teraz
smutne  trčia zo zeme iba dorasované
kýpte. Utrhnuté koruny s ovädnutým lístím
boli  pohodené obďaleč. Keď som túto
skazu zbadala, skutočne som si v prvej

chvíli nebola istá, či ma neklame zrak.
Moje pochybnosti však vzápätí vystrie-

dala úplná bezradnosť a neschopnosť
pochopiť, čo sa vlastne stalo. Prečo a
komu tieto stromčeky prekážali? Kto ich
musel takto zákerne a nehanebne zlikvi-
dovať? Naše bezbranné stromčeky! Dva
roky sa o svojich chránencov staráme a
doslova ich pipleme, na jar netrpezlivo
kontrolujeme púčiky a radujeme sa z ich
prebudenia po zime, v lete vláčime vodu z
potoka, aby sme im v období sucha zabez-
pečili vlahu, vymýšľame opatrenia, aby
sme ich ochránili pred poškodením kosač-
kami, staráme sa o korunky, aby nemali v
budúcnosti problémy s vetvením...  Tešili
sme sa, že prežili dve sezóny, ktoré sú naj-
kritickejšie a že na ďalší rok už hádam
nebudú potrebovať toľko našej starostli-
vosti. Vyzerali nádejne a životaschopne.
Lipka nás tento rok potešila svojimi prvými
kvetmi, dub sa už v minulom roku pýšil
peknými žaluďmi. Toto všetko so strom-
čekmi ktosi dokáže prežívať, venovať im
svoj čas, každodenný pohľad a obdiv. Nie
je potom hádam príliš čudné, že sa medzi
človekom a stromom vytvorí vzťah, že
potom v človeku rastie niečo z toho stro-
mu a v strome dýcha kúsok z ľudskej
duše...

A potom príde niekto iný, kto urobí tú
ohavnú a nezvratnú vec. Bez mihnutia
brvou a bez dôvodu.  Zrazu nie je strom,
zrazu nie je nádej v košatú voňavú korunu,
ktorá mala nádherný plán - poskytnúť
ľuďom svoj tieň, vtáctvu domov, srdciam
radosť. Zostávajú iba oči pre plač...

Vraví sa, že ľudská hlúposť nebolí. Nie,
nie je to pravda. Táto bolí. A poviem vám, že
bolí viac, než som si kedykoľvek myslela.

DDaannaa ŠŠeevvččííkkoovváá 

Letné aktivity dospelých
V predĺžený horúci augustový víkend

od  2. do  4. augusta  sa stretli výtvarníci,
študenti štúdia pre dospelých   zo senic-
kej Základnej umeleckej školy  na plenéri
v družobnom meste Velké  Pavlovice. 

Útočiskom bola budova Myslivny,
ktorá okrem ubytovania poskytla  aj pries-
tor pre tvorbu. Náčrty, ktoré tu  urobili
prvý deň v okolitom teréne sme ďalej

spracovali práve tu. Krásu okolitej krajiny
zachytil zase vo fotografiách pán učiteľ
Štefan Orth  (ZUŠ Senica), 

(pokračovanie na str. 7)
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ktorý bol  spolu s pani Marii Šmídovou
(učiteľka Gymnázia Velké Pavlovice) aj
organizátorom tohto vydareného stretnutia. 

V snahe nájsť čo najkrajší a najtypickej-
ší námet z tejto vinohradníckej oblasti
účastníci navštívili Kraví Horu. Ornament-
mi vyzdobené vinárske pivnice a čarovné
uličky, pomôcky vinárov, súdky, lisy,
výhľad na okolité dedinky, pestrofareb-
nosť krajiny po žatve a lány kukurice bolo
príliš veľké sústo na krátku návštevu. Tu
výtvarníci urobili pár skíc rudkou, uhlíkom
alebo pastelom.

Sobota bola asi najtvorivejším dňom.
Spracovávali  sa námety, prezerali foto-
grafie  krajiny, ranostaji zachytili pohľad
na krajinu pri vychádzajúcom slnku. Nav-
štívili sme aj  obec  Pavlov  pod Pálavou.
Každý jeden kút tejto dedinky a jej okolia
umožnili vybrať si námet na tvorbu.

V nedeľu doobeda  urobili malú
výstavku  prác a spoločne  počúvali hod-
notenie a postrehy pána Ortha k  tvorbe.

Ďakujeme pánovi  Orthovi za nápad
uskutočniť tento plenér, za výbornú spo-
luprácu s pani Šmídovou, ktorá pripravila
pôdu pre pokojnú tvorbu a starala sa aj o
naše stravovanie.

Za vydareným plenérom   bol aj
kolektív  dvanástich výtvarníkov, ktorý  za
krátku dobu vytvoril tvorivé spoločenstvo
príjemných ľudí.

Doznievajúce zážitky naplnia pred-
chádzajúce  dni krásou krajiny,  ktorú sme
videli, krásou dobrých ľudí, ktorých sme
stretli a s ktorými sme boli vo Velkých Pav-
loviciach.

MMaaggddaa TToommkkoovváá
úúččaassttnnííččkkaa  pplleennéérruu

(dokončenie zo str. 6)
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viacúčelovom ihrisku, vetrací systém a
digestory v školskej jedálni. 

Riaditeľka  ZZŠŠ nnaa SSaaddoovveejj uulliiccii Svetla-
na Chábelová povedala, že letné práce
boli zamerané na kompletnú rekonštruk-
ciu  sociálnych zariadení v telocvičniach a
renováciu  palubovky v malej a veľkej
telocvični. V školskej kuchyni nanovo nain-
štalovali a sprevádzkovali klimatizačnú
jednotku, vymenili kotol na ohrev teplej
úžitkovej vody. 

V ZZŠŠ nnaa MMuuddrroocchhoovveejj uulliiccii podľa ria-
diteľa Mariána Krištofoviča okrem
iného  vymenili pôvodné okná za pla-
stové  na 1. a 2. poschodí v štyroch
učebniach a jednom kabinete.  

ZZáákkllaaddnnáá uummeelleecckkáá šškkoollaa je podľa
informácií riaditeľa Milana Gála po
drobných údržbárskych prácach, gene-
rálnom upratovaní a rekonštrukčných
prácach v divadelnom štúdiu pripravená
privítať žiakov. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá  

Školy pripravené
(dokončenie zo str. 1)

Vietor strhol strechu
V nedeľu večer 4.  augusta zasiahla Senicu

búrka so silným vetrom. Prírodný živel polá-
mal niekoľko stromov, no najväčšiu škodu
napáchal na mestskej bytovke na sídlisku Soti-
na.  Našťastie sa  nikomu nič nestalo.  Na
mieste zasahovali Hasičský a záchranný zbor,
Mestský hasičský zbor a Mestská polícia. 

Bytovka je v správe Mestského podniku
služieb Senica, ktorý od 5. augusta situáciu
intenzívne  rieši.  Vedúci strediska správy
bytového fondu Mesta Senica Mestského
podniku služieb  Roman Hostinský informo-
val, že z dôvodu bezpečnosti bolo nutné
najprv  prostredníctvom objednanej firmy
strhnúť  starú strechu. Obnažená strecha
bytového domu bola prekrytá novou fóliou a
čakalo sa na objednanú novú krytinu. Medzi-
tým prišla búrka a napriek položenej fólii do
niekoľkých bytov znovu zatieklo.

Poškodenie strechy  správca bytového
domu ohlásil poisťovni ako poistnú udalosť 5.
a následne aj 12. augusta. Poisťovňa  vykona-
la  dve obhliadky (9. 8. a  12. 8.). Správca pois-
ťovni poskytol zoznam poškodených bytov s
kontaktmi na nájomníkov. Poisťovňa v bytoch,
kde boli nájomníci doma,  urobila obhliadku,
v  ostatných bytoch urobí  poisťovňa obhliad-
ku v najbližších dňoch.  Od 21. augusta, kedy
prišiel objednaný materiál (strešná krytina,
žľaby, odkvapové rúry, zatepľovací materiál),
sa na streche denne pracovalo.

V pondelok 26. augusta  bola dokončená
pokládka strešných plechov. Ak sa nič
nepredvídané nestane, tak oprava strechy by
mala byť ukončená  30. augusta. bbaarr

Výstava obrazov
V Dennom centre na Hviezdoslavovej

ulici bude od 16. do 30. septembra výsta-
va z tvorby učiteľky výtvarnej výchovy zo
Šaštína-Stráží Mgr. Gerdy  Fodorovej.
Obrazy sú zhotovené rôznymi technikami.

NNSS

Čáčovské hody
V tomto roku si evanjelická a.v. cirkev v

Čáčove pripomína 150. výročie vzniku. His-
torické pramene ukazujú pevnú vieru a
vytrvalosť, s akou predstavitelia cirkvi nalie-
hali na príslušné miesta a neúnavne pred-
kladali žiadosti o založenie samostatnej
cirkvi od júla 1861. Čáčovčania sa bránili
všetkým zastrašovaniam a od ich odhodla-
nia ich neodradili a nezlomili v presvedčení.
Keď  do Čáčova nik neprichádzal, aby pos-
údil ich prosbu, tak sa vyslanci vybrali do
Viedne a 10. júla 1862 na audiencii u cisára
Františka Jozefa I.  osobne predniesli svoje
túžby. Napokon po 2 rokoch 16. júna 1863
bola ich žiadosť o založenie samostatnej
cirkvi vypočutá. Tieto i ďalšie pozoruhodné
fakty z histórie si pripomenú v čáčovskom
evanjelickom kostole na slávnostných služ-
bách Božích v nedeľu 29. septembra.  V
tento deň popoludní bude sprístupnený
verejnosti  čáčovský mlyn s jeho expozíci-
ou, ktorá je rozšírená o históriu mlynov v
Senici a okolí. bbaarr

Spomienka na Pilárika 
V evanjelickom kostole v Senici bude v

nedeľu 1. septembra  o 15.  hod. uvedené
hudobno-dramatické mystérium Podivu-
hodný voz Boží, ktoré vypovedá  o zajatí
senického  evanjelického   kňaza Štefana
Pilárika Turkami. Tento rok si pripomíname
350. výročie  týchto  udalostí. 

Štefan Pilárik prišiel do Senice v júni
1663 a v septembri pri tureckom prepade
Senice sa dostal do tureckého zajatia.
Svoje zážitky zo zajatia a návratu z neho
vydal v básnickom diele Sors Pilarikiana,
ktoré spolu s ďalším Pilárikovým textom
(vlastným životopisom)  Podivuhodný voz
Boží  poslúžilo ako námet scenáristovi a
režisérovi Ondrejovi Odokienkovi. 

„Celé predstavenie je  rozdelené do
desiatich obrazov, pri ktorých aktéri – 4
archanjeli – symbolicky trestajú Pilárika za
hriechy krajanov a pre svoj trest postupne
nastroja 10 Turkov,“ povedal režisér Ond-
rej Odokienko. V scenári sa prelínajú dve
textové roviny – reč anjelov a Hospodina
(v záhoráckom nárečí) a Pilárikove texty
(výňatky Sors Pilarikiana v barokovej slo-
vakizovanej češtine).  Samotnej inscenácii
predchádza slovný príhovor, v ktorom je
divák vsadený do kontextov doby a presa-
hov do doby súčasnej.

Z hry sa dozvedáme o Štefanovi Pilári-
kovi a o období jeho života  stráveného v
Senici. Jeho zásluhou sa Senica dostala

prvýkrát do umeleckej literatúry, bol
významným reprezentantom  slovenskej
barokovej poézie a memoárovej tvorby,
prekladal z nemčiny. O Pilárikovom diele
bude hovoriť v kostole aj doc. Miloš
Kovačka. Inšpiratívny Pilárikov príbeh bol
hlavným dôvodom, prečo sa Ondrej Odo-
kienko v spolupráci s režisérom Záhorác-
keho divadla Ivanom Fodorom pustili do
tejto náročnej témy. Mystérium pripravilo
Záhorácke divadlo  a jeho spolupracovníci
v spolupráci s evanjelickou a.v. cirkvou
Senica. Hudobnú stránku diela pripravila
dirigentka Komorného speváckeho zboru
ECAV Anna Rýzková. Scénu navrhol Ivan
Fodor   a kostýmy Hana Fodorová. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá ,, ffoottoo MMiillaann MMiikkuullaa
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ších námetov pre deti čerpám dodnes a
pioniersku šatku mám  doma  vzorne
uloženú. K vzniku zariadenia sa vo fak-
toch a číslach vrátime v budúcom vydaní
mesačníka, ale niektoré mená bude zau-
jímavé uviesť hneď zahorúca – úplne
prvou riaditeľkou ODPM, ktorý sídlil v
budove Reštaurácií a jedální, bola pani
Zuzana Držíková. Hneď v prvom škol-
skom roku 1953/54 otvoril ODPM 12
krúžkov  pre približne 160 pionierov. A
veru krúžky to boli zaujímavé a úplne iné
ako dnes, napr. prírodovedno-ochranár-
sky, fanfárový, modelársky, filatelistický,
fotografický, neskôr akvaristický, bábkar-
sky... Dom detí však vtedy nežil iba krúž-
kami, mal i metodickú úlohu smerom k
pionierskej organizácii v  základných
školách, pripravoval  školenia pre pioni-
erskych vedúcich, okresné kolá všetkých
záujmových súťaží i celoštátne pionier-
ske hry.

Súčasné Centrum voľného času si toto
jubileum pripomenie  počas tohto škol-
ského roka na množstve podujatí. Začne-
me už v piatok 20. septembra v rámci
Dňa otvorených dverí CVČ  - tentoraz pri
DAVe o 16. hod. Hudba a  vystúpenia
krúžkov  sú samozrejmosťou a chystáme
pre vás i množstvo prekvapení. A to v
štýle street artu, tanca a zaujímavých
hostí. Podujatie chceme ukončiť trocha
tajomne, pri táboráku,  s rozsvietenými
tekvicami a malou nočnou hrou.

Guľatých 3300 rrookkoovv bude mať tiež  súčas-
ný názov nášho zariadenia CCeennttrruumm vvooľľnnéé--
hhoo ččaassuu, ktorý bol na Slovensku celoplošne
zavedený  1. januára  1994.   A aby toho
nebolo málo, v roku 2014 oslávi naša taneč-
ná skupina Sonny už štvrťstoročie od svoj-
ho vzniku a  najmladšia súčasť CVČ  Mater-
ské centrum SSttoonnoožžkkiinnee  ssllnniieeččkkaa sa pripra-
vujú na svoje 1100.. nnaarrooddeenniinnyy. 

Nie, že by sme si namýšľali, ale  svedčí
to o našej pomerne systematickej práci na
poli voľného času detí a mládeže a tiež o
tom,  že nás tieto jubileá zaväzujú k ešte
väčšej aktivite. Skrátka byť stále v strehu,
vnímať všetky zmeny, novinky a podnety a
najmä  potreby mladých.  Možno neveríte,
ale  každý rok sa na to tešíme.  Na nové
tváre  v krúžkoch, na súťaže, preteky,
tábory, lyžovačky, mikulášske divadlo,
koncerty, na študentský ples, pyžamovú
párty, strašidelný víkend, na super atmo-
sféru a činnosť v DAVe, na smiech a zába-
vu a dúfame, že i nový tanečný priestor v
bývalej  budove Okresnej poľnohospodár-
skej správy pre Sonny. Apropó, držte
našim tanečníkom  palce  11. – 15. sep-
tembra, kedy budú bojovať o umiestnenia
na Majstrovstvách sveta v Bochume.  A
určite príďte na už spomínaný Deň otvo-
rených dverí 20. septembra k DAVu, kde
odštartujeme našu šesťdesiatku. 
PPoozzvváánnkkyy

Septembrových podujatí bude viac
pre deti v materských a základných ško-
lách, ale i pre     verejnosť. Vyhlasujeme
tradičnú súťaž O NAJkrajšiu, NAJväčšiu
a NAJoriginálnejšiu tekvicu. Vyhodnotí-
me jednotlivcov i kolektívy, ak sa prihlá-
sia.  Hotovú tekvicu i so sviečkou a struč-
nou prihláškou treba priniesť  17. sep-
tembra  medzi 14. a 17. hod.   do DAVu.
Slávnostné vyhodnotenie tekvíc  bude v

Mládež, na slovíčko 
Akosi sa mi chce vás osloviť. Opýtať sa,

napísať medzi riadkami. Nebude to mať
síce veľký účinok, ale pre môj pokoj v duši
to stačí. Ide na mňa nostalgia. Ako ostatne
každý rok, pred začiatkom školského roka.

Stredoškolské roky som, pochopiteľne,
prežila trocha inak ako vy. A nemyslím tým
len dobu bez mobilov, notebookov a ďal-
ších stoviek vymožeností. Myslím tým pre-
dovšetkým stav duše a odhodlanie niečo
robiť. Hocičo. Pre seba, pre druhých, pre
školu,  mesto...  Slovo dobrovoľník bolo
vtedy úplne bežné, dnes je z toho tak tro-
cha móda, ktorá sa dáva na obdiv. I penia-
ze boli vtedy druhoradé, stačilo, keď sme
mohli do sýtosti zasmiať, ísť spolu von,
zažiť spoločne kino i brigádu, zorganizo-
vať, alebo sa zúčastniť na parádnej akcii
(áno, i vtedy bývali zábavy, výlety, turnaje,
tábory...).  A možno neveríte, ale sami sme
si vtedy organizovali, napr. športové turna-
je medzi jednotlivými sídliskami v meste
alebo 24 hodinový volejbalový maratón v
telocvični, kde sa nonstop striedali i učite-
lia. Pravidlom bola i „zemiaková dočesná“,
t.z. zábava na konci zemiakovej sezóny,
kde bolo úplne všetko zemiakové, výzdo-
ba, program i jedlo... Obľúbené bolo i
pálenie čarodejníc  či nočný pochod na
hrad. Bolo samozrejmosťou, že tam všade
boli s nami i stredoškolskí učitelia. Dôve-
rovali nám a pustili sa s nami do prípravy
takmer každej akcie, ktorú sme vymysleli.
Spomínam na to i po 40 rokoch.

Teraz to je s dôverou pedagóga k štu-
dentovi (ale i naopak) trocha naštrbené. Či
sa mi to len zdá?  Skrátka podujatia mimo
školy miznú a akonáhle zazvoní na koniec
poslednej hodiny, chodby a triedy stíchnu.
Možno  nemá záujem práve študent, nie
učiteľ. A tam je asi pes zakopaný. Ja však
neverím, že by ste nemali nápady na novu-
čičké mimoškolské podujatia. Skôr sa mi
zdá,  že byť aktívny a tvorivý sa už nenosí.
A  v triedach  chýbajú prirodzení vodcovia
a  nikomu sa už nič nechce. Len buchnúť
v škole dverami a rýchlo na facebook. 

Fenomén doby! Závislosť! Virtuálne
stretnutia cez kameru! Pokrivené vzťahy!
Na ulici sa ani nepozdravíme, ale na FB si
budeme písať o dušu!  Pomóóóóóc!

Viem,  napredujúcu techniku nezastaví-
me, pomáha a zjednodušuje život, je skrát-
ka tu. Len pri tom treba ísť von a nájsť si
aspoň jednu zmysluplnú činnosť, ktorej sa
budeme venovať  dva, tri razy do týždňa a
pri  ktorej vydržíme. Len tak zostanú hlbo-
ké zážitky na celý život.  

A tu sa nedá nespomenúť tanec a sku-
pinu Sonny. Koľko ľudí ňou prešlo, koľko
mladých v nej v súčasnosti tancuje, koľko
z bývalých sa k tancu vrátilo a  koľko už
dospelých soňákov vedie k tancu svoje
deti. Je to jedna obrovská rodina a verte,
že je cťou v nej byť. Veď koľkým len
Sonny zmenila život i náhľad naň, koľkí v
nej „dospeli“.... 

Viem, nie je jednoduché nájsť si tú
správnu motiváciu k činnosti, niekedy i k
životu A to je ďalší z atribútov,  ktoré sme
v minulom storočí vôbec nepotrebovali

riešiť.  Plus pre nás.
Vaším bodom navyše zasa je váš obrov-

ský prehľad a vedomosti o dianí na tomto
svete, alebo záhadné danosti ovládať aký-
koľvek elektronický prístroj. Nemáte pro-
blém komunikovať, viete povedať nie, ste so
všetkým hneď hotoví a viete si jednoznačne
do sýtosti užívať, keď na to príde.  Nechcite
však priskoro dospieť, lebo to bude bolieť.
Žiadny posledný vlak vám neujde. 
Čakáte nejaký happy and? Nebude. 
Len som vás tým chcela trocha postrčiť : 
-- ZZvviiddiitteeľľnniittee  vv SSeenniiccii eeššttee vviiaacc  vváášš  ššttuu--
ddeennttsskkýý   žžiivvoott..  
-- DDookkáážžttee,, aabbyy vvaaššee ššttuuddeennttsskkéé rraaddyy vv šškkoo--
lláácchh bboollii  aakkcciieesscchhooppnnéé..
-- ZZaattiiaahhnniittee ddoo mmiimmoošškkoollsskkeejj ččiinnnnoossttii ččoo
nnaajjvviiaacc ssppoolluužžiiaakkoovv..
-- KKoommuunniikkuujjttee ssoo ššttuuddeennttsskkýýmm ppaarrllaammeenn--
ttoomm  mmeessttaa.. ((pprrvvéé  zzaassaaddnnuuttiiee  ppaarrllaammeennttuu jjee
vvoo ššttvvrrttookk 1122.. sseepptteemmbbrraa oo 1155.. vv DDAAVVee,, ččaakkáá--
mmee nnoovvéé ttvváárree,, nneemmuussííttee ččaakkaaťť,, aažž vvááss šškkoollaa
nnoommiinnuujjee,, oohhlláássttee ssaa ii ssaammii,, aakk mmááttee zzááuujjeemm))

-- VVddýýcchhnniittee  vv nnoovvoomm šškkoollsskkoomm rrookkuu  ďďaallššiiuu
vvllnnuu žžiivvoottaa ddoo sseenniicckkééhhoo DDAAVVuu.. (prvá mláde-
žnícka spoločenská herňa začína v DAVe  5.
septembra, príďte si zahrať biliard, stolný tenis
a všetky ostatné hry alebo sa len tak stretnúť
a pospomínať na prázdniny, zahrať si karty či
na  gitaru, či uvariť si niečo pod zub...)
- Navrhnite, vymyslite (nielen v DAVe) nové
mimoškolské aktivity – pomôžeme vám ich
zrealizovať.  
A ešte dve informácie na záver:
- 4. študentský ples sa chystá  na 31. januá-
ra 2014, to je piatok – polročné prázdniny,
týždeň po obvyklom termíne Retropárty v
Hlbokom - vyhovuje?
- otvárame 7. ročník mestskej ankety Cena
senickej mládeže za rok 2013, navrhnite
do nej vašu  osobnosť  (učiteľ, tréner, ved-
úci krúžku...), návrhy doručte na 1. zasad-
nutie ŠP 12. septembra. 

DDaannaa KKooppeecckkáá
CCVVČČ SSeenniiccaa,, ŠŠttuuddeennttsskkýý ppaarrllaammeenntt

Stonožkine výročia  
Verili by ste, že  v septembri uplynie

okrúhlych 6600 rrookkoovv, keď v Senici vzniklo
prvé školské zariadenie  pre voľný čas?
Vtedy, v roku 1953, pod názvom OOkkrreess--
nnýý ddoomm ppiioonniieerroovv aa mmllááddeežžee (ODPM).  

Ozaj  viete, kto boli pionieri? Pre niek-
torých  dospelých pomerne nedávna
minulosť a niektorých etapa, na ktorú
chcú zabudnúť. To však nie je môj prí-
pad, ja som si túto časť histórie užívala a
nestotožňujem sa s názorom, že vtedy
bolo všetko zlé. Práve naopak, z vtedaj-

(pokračovanie na str. 9)
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Leto plné slnka
Neoddeliteľnou súčasťou letnej činnosti

Centra voľného času  Senica sú mestské
letné tábory bohaté na účasť i celodenný
program pre deti do 11 rokov. Tento rok  92
detí  v štyroch júlových turnusoch tancova-
lo, spievalo, športovalo, „precestovalo“ celý
svet. Deti sa zúčastnili záchrannej misie
Záhorie, spoznávali naše mesto, odvážni

zvládli plavbu po jazerách, celodenný výlet
na Rozbehy, do Šaštína-Stráží, naberali
vedomosti pri dopravnej výchove,  návšte-
ve Mestskej polície, Záhorského osvetové-
ho strediska či Hasičského záchranného
zboru v Senici. CCVVČČ SSttoonnoožžkkaa

Stonožkine výročia  
(dokončenie zo str. 8)

Fantastické 
sústredenie Sonny

...ako každý rok, pretože prostredie v
Dobrej Vode proste milujeme. Deti i
dospelí.        Vystriedalo sa nás tu v dvoch
augustových turnusoch  rovných deväťde-
siat. Nasmiali sme a vybláznili do sýtosti,

našli spriaznené duše, hrali sa, spievali a
samozrejme trénovali do úmoru. Najmä
kondičku, ale tiež formácie na  Majstrov-
stvá sveta v Bochume,  kam odchádzajú
až štyri soňácke partie  Sonny Deti I,
Sonny Junior, Sonny HVK I. a Sonny HVK
II. IIddee oo hhiissttoorriicckkyy nnaajjppooččeettnneejjššiiuu vvýýpprraavvuu
SSoonnnnyy nnaa mmeeddzziinnáárrooddnnúú ssúúťťaažž.. Darmo,
po veľkom úspechu na ME vo Švédsku sú
pri chuti. Pripomínam, že priviezli tri tituly
– dva razy  Majster Európy (HVK 1. a Deti
I.) a juniorky sa stali vicemajsterkami  v
svojej kategórii, čo je 2. miesto.

Ale späť k sústredeniu. Bolo akčné,
spontánne a  v mnohom nové a prekva-
pujúce. Pre trénerov radosť s takýmito
deťmi pracovať.  Tradičnú súťaž Sonny
dance cup, tentoraz iba v detských kate-
góriách, na sústredení vyhrali: sólo - Radka
Heickerová (Deti I.) a Lucia Provazníková
(Deti II.), duo -  Anetka Božková, Viktória
Slobodová a Jasmínka  Nemečkayová,
Zuzka Nemečkayová. 

Záver? Nech žije sústredenie 2014! Ak
ste, resp. vaše deti, pohybovo zdatní a
chcete  patriť do rodiny soňákov, radi vás
privítame v tanečnej prípravke  Sonny.
Stačí sa v septembri zapísať v CVČ Sto-
nožka. Tréningy začnú v   októbri. Ponuka
platí pre 4-10 ročné deti.  

ZZaa ssttoonnoožžkkiinnýýcchh  ttrréénneerroovv DD.. KKooppeecckkáá
CCVVČČ SSeenniiccaa

Projekt pre aktívne
starnutie

Rok 2012 bol európskou komisiou vyhlá-
sený za Európsky rok aktívneho starnutia a
solidarity medzi generáciami. V rámci neho
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu pre štrukturálne fondy EÚ
vyhlásila výzvu na podporu ďalšieho vzde-
lávania, orientovanú na podporu aktívneho
starnutia a dlhšieho pracovného života
seniorov. Mesto Senica sa do výzvy zapoji-
lo projektom  Vzdelávanie seniorov podpo-
rujúce aktívne starnutie.

V marci t. r. dostalo vyrozumenie o schvá-
lení svojej žiadosti a po splnení formálnych
náležitostí bola 1. augusta podpísaná zmluva
medzi ministerstvom a Mestom  Senica o
poskytnutí nenávratného finančného príspev-
ku vo výške 74 810,32 eur. Projekt je zamera-
ný na realizáciu vzdelávacích aktivít pre seni-
orov v oblastiach finančnej,  právnej a digitál-
nej gramotnosti, v oblasti komunikácie vo
svetových jazykoch a povedomí o spoločen-
ských a občianskych kompetenciách. Nado-
budnuté a rozšírené vedomosti a zručnosti
zvýšia možnosti seniorov aktívne sa uplatniť
a zapájať do občianskeho, spoločenského a
pracovného života. Vzdelávanie je  spolufi-
nancované z prostriedkov EÚ.

V rámci výzvy sú ako sseenniioorrii charakteri-
zovaní občania vvoo vveekkuu nnaadd 5500 rrookkoovv..
Vzdelávanie  navrhované v projekte reš-
pektuje rôzne vekové skupiny,  ktoré
pojem seniorský vek zahŕňa. Proces vzde-
lávania bude prispôsobený aktívne pracuj-
úcim a nezamestnaným uchádzačom o
zamestnanie  do výšky dôchodkového
veku i občanom na dôchodku. 

Kurzy sú bezplatné. Uchádzač môže
absolvovať viacero kurzov súčasne.  Záu-
jem o kurzy je možné oznámiť osobne,
telefonicky, alebo poštou či e-mailom na
dole uvedený kontakt, a to prostredníc-
tvom prihlášky alebo uvedením požadova-
ných údajov:  1. názov kurzu, 2. meno,
adresa,  3. telefonický kontakt , 4. vek,  5.

DAVe  18. septembra o 16.  hod. a výsta-
va potrvá do 20. septembra. Novinkou
bude tekvicový sprievod parkom v rámci
Dňa otvorených dverí, ktorý bude končiť
v CVČ  pri táboráku.  Ani v októbri nebu-
de Stonožka zaháľať.  Pripravujeme  2.
ročník Improligy, preto mladí „dramaťá-
ci“  buďte v strehu.  Určite zaujímavý
bude  i 23. tanečný  koncert Sonny, ktorý
má v tomto roku názov Stroj času.  Pozý-
vame vás naň  v sobotu 26. októbra.
Tešiť sa môžete i na prázdninovú  straši-
delnú noc v DAVe.

Zatiaľ je však iba začiatok septembra,
a preto,  ak máte záujem  najskôr sa  roz-
hodnite pre niektorý Stonožkin záujmo-
vý krúžok. Ich prehľad nájdete na
www.stonozka.estranky.sk

zzaa  CCVVČČ DD..KKooppeecckkáá

dosiahnuté vzdelanie,   6. záujem o kurz v
dopoludňajších alebo popoludňajších
hodinách, po pracovnom čase.   

Vzdelávanie je určené vážnym záujem-
com, ktorí sú odhodlaní rozšíriť svoje vedo-
mosti a zručnosti, chcú ich aktívne využívať
vo svojom osobnom či pracovnom živote.
Podmienkou účasti kurzu je absolvovanie
minimálne 75 % hodín. 
Vzdelávacie aktivity projektu Vzdelávanie
podporujúce aktívne starnutie seniorov začí-
na v októbri ponukou nasledujúcich kurzov:
IInnffoorrmmaaččnnoo--kkoommuunniikkaaččnnéé tteecchhnnoollóóggiiee
- MS Word – začiatočník
rozsah 32 hodín/4 h týždenne, trvanie 10-
11/2013.
- MS Word - mierne pokročilý
rozsah 16 hodín/4 h týždenne, trvanie 10-
11/2013.
- MS Excel – začiatočník
rozsah 32 hodín/4h týždenne, trvanie 10-
11/2013.
- Internet, Outlook (práca s e-mailom) –
začiatočník
rozsah 24 hodín/4 h týždenne, trvanie 10-
11/2013.  
- Internet, Outlook  (práca s e-mailom) -
mierne pokročilý
rozsah 16 hodín/4 h týždenne, trvanie
10/2013.
- MS PowerPoint – začiatočník
rozsah 32 hodín/4 h týždenne, trvanie 10-
11/2013.
- Úprava digitálnych fotografií – začiatočník
rozsah 32 hodín/4 h týždenne, trvanie 10-
11/2013.
- Úprava digitálnych fotografií – mierne
pokročilý
rozsah 16 hodín/4 h týždenne, trvanie
10/2013.
CCuuddzziiee jjaazzyykkyy
- Nemecký jazyk – začiatočník
- Nemecký jazyk - mierne pokročilý

Oba kurzy sú v rozsahu 160 hodín/4h
týždenne, trvanie 10/2013 - 7/2014.
KKoonnttaakk:: MMggrr.. ĽĽuubbiiccaa MMeelliiššoovváá,, MMssÚÚ SSeenniiccaa,,
00991188//666633 772200,, lluubbiiccaa..mmeelliissoovvaa@@sseenniiccaa..sskk.. 

V mesiaci september bude v priestoroch
Denného centra pre organizácie tretieho sek-
tora   prebiehať úprava miestnosti na počíta-
čovú učebňu, do ktorej bude z projektu
zakúpených jedenásť počítačov. Po ukonče-
ní projektu bude miestnosť seniorom slúžiť
ako bezplatná internetová kaviareň.   

O ďalších kurzoch budú občania infor-
movaní vždy mesiac vopred prostredníc-
tvom webových stránok mesta Senica,
mesačníka Naša Senica, TV SEN a letákov.
Vzdelávacie aktivity budú prebiehať do
decembra 2014. Postupne budú otvorené aj
ďalšie kurzy:
FFiinnaannččnnéé aa pprráávvnnee ppoovveeddoommiiee::
- Finančná gramotnosť pre seniorov,
- Základy právneho povedomia pre seniorov.
CCuuddzziiee jjaazzyykkyy::
- Anglický jazyk – začiatočník,
- Anglický jazyk - mierne pokročilý,
SSttaarrnnuuttiiee ddoo kkrráássyy::
- Hovory o mojom tele,
- Pohľad do zrkadla,
- Starostlivosť o nohy a ruky,
- Prevencia Alzheimer (Stretnutia S).
Záhradkárčenie - Kurzy záhradkárov

MMggrr.. ĽĽuubbiiccaa KKaaddlleecc MMeelliiššoovváá
pprroojjeekkttoovváá mmaannaažžéérrkkaa MMssÚÚ 
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Ľudský scan  
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v

Senici sa od 8. augusta  do 29. septembra
prezentuje výberom svojej voľnej tvorby z
rozpätia rokov 2000 – 2013 príslušníčka
mladšej strednej generačnej vrstvy Jana Hoj-
stričová výstavou nazvanou Ľudský scan. 

Autorka je jednou z prvých absolventiek
novovzniknutej Katedry vizuálnych médií
na bratislavskej VŠVU (1991 – 1997) v ateli-
éri profesorky Miloty Havránkovej. Svojej
Alma mater zostala verná aj po absolutóriu
a v roku 2007 sama prevzala vedenie
katedry pod súčasným názvom Katedra
fotografie a nových médií. Jej premiérové
vystúpenie v rodnom regióne (nar. 1972 v
Myjave) je zároveň aj doteraz najširšou
prehliadkou autorkinej tvorby vôbec. 

Kurátorka výstavy Božena Juríčková
hovorí, že umelecký program Jany Hojstri-
čovej je už od samého počiatku pomerne
jasne ukotvený. Kánonom je realita, sníma-
ná bez korektúry, výpoveď o aktuálnych
podobách žitia so sociokritickým zafarbe-
ním. Formou cyklického spracovania temati-
zuje svet súčasnej ženy – jej identitu a
postavenie v kontexte rodiny i spoločnosti.
Rodová orientácia sa premieta do epicky
motivovaných okruhov, ucelených blokov, v
ktorých  na báze sekvenčnej skladby obrazu
odvíja jednotlivé príbehy. Nezaujato, bez
predsudkov i pátosu prezentuje intímne,
nekonvenčné či polemické témy ako prirod-
zený rituál našej každodennosti.

Názorovou stratégiou je skúmanie výra-
zových, technologických i významových
možností súčasnej fotografie v ikonografic-
kom okruhu ľudského tela. Telo v danej situ-
ácii rezignuje na formálnu pozíciu estetické-
ho objektu, stáva sa sociálnym či komuni-
kačným prostriedkom na autorskú citáciu
doby. Základným vyjadrovacím médiom je
digitálne nemanipulovaná, ale výtvarne
modulovaná fotografia. Opiera sa pritom o
osobitý prienik dokumentárnych a insceno-
vaných vrstiev, najnovšie aj s interdiscipli-
nárnymi presahmi (fotografia integrovaná so
sklenenými objektmi v spolupráci so sklá-
rom Pavlom Machom). TTSS

Zabudnuté miesta Senice

Starý židovský cintorín
Starý židovský cintorín sa v Senici nachád-

za pri futbalovom ihrisku. Vznikol na kedysi
zle prístupnom mieste na nevyužiteľnej
pôde. Vybudovali ho okolo r. 1700, čo potvr-
dzujú jeho najstaršie náhrobky. Cintorín je
okrúhleho tvaru, obkolesený kamenným
múrom, ktorý bol neskôr nadstavený tehlou.
Jeho priemer je asi 150 m. Dvíha sa ako
kopec, v ktorom archeológovia vidia pravekú
mohylu. Pravdepodobne židia z úsporných
dôvodov na prvú vrstvu hrobov naviezli novú
vrstvu hliny, do ktorej ďalej pochovávali a
staré náhrobky vyzdvihli na povrch. Tak vzni-
kol poschodový cintorín, čo je dnes rarita.

Vchádza sa doň zachovalou márnicou, na
stene ktorej je hebrejský nápis. Aj na starých
náhrobkoch sú hebrejské nápisy. V 19. storo-
čí sa rozšírili na hebrejsko-nemecké. 

Keď Seničania prejdú popri oboch senic-
kých židovských cintorínoch, uvedomia si ich
svojráznosť a starobylosť. Židovská viera prika-
zuje židom starať sa naveky o hroby svojich
blízkych. Na cintoríne je pochovaných viac
známych senických osobností, medzi nimi Dr.
Samuel Hajdu, ktorý sprístupnil senický park
verejnosti. Cintorín asi pred 2 rokmi navštívil
jeho vnuk z Prahy, ktorého iste potešilo, že sa
náhrobok zachoval. Na začiatku 20. storočia
bol v Senici židovský pohrebný spolok Chevra
kadiša, ktorý sa staral o cintorín a židovské
pohreby. Vtedy v Senici žilo 859 židov, čo
svedčí aj o vtedajšej prosperite mesta. Ucho-
vali sa aj 2 obradové džbány tohto spolku
(vyhotovené habánmi zo Sobotišťa r. 1734 -
1776), ktoré znázorňujú  činnosť tohto pohreb-
ného bratstva. Členovia pohrebného bratstva
utešovali umierajúcich židov, strážili a pripra-
vovali telá zosnulých na pohreb, po obrade
zdieľali smútok s pozostalými. Počas vojny
krčahy  uschoval Dr. Pavol Braxatoris, ktorý ich
po vojne odovzdal do Slovenského národné-
ho múzea v Bratislave a patria medzi najsláv-
nejšie a najcennejšie judaiká na Slovensku.
Dnes sa nachádzajú v Múzeu židovskej kultú-
ry v Bratislave. V roku 1999 boli tieto dva uni-
kátne krčahy námetom pre spoločnú sloven-
sko-izraelskú edíciu poštových známok.

Židovských pamiatok po vojne nezostalo
veľa. Zanikla aj židovská komunita. Nám
zostal starý židovský cintorín, táto historická
ozdoba mesta, čistá a pekne udržiavaná.

JJáánn PPeetteerr
ffoottoo aarrcchhíívv aauuttoorraa

Návšteva z Kulpína
Počas svojej cesty po Slovensku zavíta-

li evanjelici zo srbského Kulpína aj do Seni-
ce, aby tu  navštívili priateľov a svojho
bývalého farára  Mgr. Juraja Šefčíka. 

V nedeľu 11. augusta sa zúčastnili boho-
služieb, na ktorých poslúžil kázňou slova
Božieho hosťujúci farár Mgr. Jaroslav Javor-
ník. Prítomným sa prihovoril aj kulpínsky

dozorca Ján Petráš a  pozval Seničanov na
návštevu do ich zboru.  Domácemu faráro-
vi Jurajovi Šefčíkovi odovzdali pekný obraz
kulpínskeho kostola, aby si mohol pripomí-
nať 18 rokov svojej duchovnej služby v Kul-
píne. Autorom obrazu bol prítomný maliar
Michal Hasík, ktorý porozprával históriu
vzniku tohto diela.  Po bohoslužbách
Michal  Hasík predviedol ďalšie zo svojich
umení  nožničkový výstrih na papieri   a
vytvoril aj niekoľko portrétov. V kostole
bola tiež nainštalovaná výstavka bábik v
krojoch z okolia Senice. Všetky ich ušila
jedna zo senických cirkevníčiek a sú súčas-
ťou jej súkromnej zbierky.    

Seničania pripravili svojim hosťom pro-
gram aj v sobotu, kedy spoločne navštívili
Brezovú pod Bradlom a Košariská, kde
krátko pobudli  v evanjelických kostoloch. 

OOľľggaa ZZlloocchhoovváá
FFoottoo aauuttoorrkkaa

Čo priniesla digitalizácia
Projekt digitalizácie kina bol dokončený

s cieľom, aby nová kvalitnejšia technika
poskytla  návštevníkom letného kina v amfi-
teátri krajší zážitok z filmov, ktoré boli
vybrané tak, aby zaujali čo najviac divákov. 

Digitálnou technikou sa premietalo od
28. júna a prevádzka v amfiteátri končí 31.
augusta. Do 21. augusta bolo premietnu-
tých 44 filmov, ktoré videlo približne 6
000 návštevníkov. Najviac navštevované
boli rozprávky Šmolkovia 2, Ja, zloduch 2,
Príšerky: Univerzita a česká komédia
Babovřesky. Podľa vedúcej kina, Ivety
Vrkočovej z Mestského kultúrneho stredis-
ka, diváci boli maximálne spokojní s obra-
zom i zvukom a počas  premietania sa
nevyskytol ani najmenší technický pro-
blém. Návštevníci kina však vyslovovali
nespokojnosť  s lavičkami v amfiteátri.
Riešenie tohto problému by si vyžadovalo
ďalšie finančné prostriedky. bbaarr

Podujatia 
v Dome kultúry 
14. september, 17.00 
SSúúťťaažž vv ssppoollooččeennsskkýýcchh ttaannccoocchh O pohár
primátora Senice
18. september, 17.00
JJooggaa  –– zzaaččiiaattookk kkuurrzzuu
24. september, 15.30, 18.30
KKuurrzz ssppoollooččeennsskkééhhoo ttaannccaa pprree ššttuuddeennttoovv
- začiatok kurzu
KKuurrzz ssppoollooččeennsskkééhhoo ttaannccaa pprree ddoossppeellýýcchh
- začiatok kurzu
29. september, 16.30
VVeeľľkkýý kklleennoottnnííkk -   komédia v podaní
divadla Šáchor zo Zohora. Vstupné  3
eurá.
30. september, 19.00
JJÁÁÁÁÁÁNNOOŠŠÍÍÍÍÍÍKK ppoo ttrriissttoo rrookkoocchh – Radošin-
ské naivné divadlo, vstupné 15 eur. 
OOkkttóóbbeerr
1. - 6. október 
JJaazzyykkoovvéé aa pprraakkttiicckkéé kkuurrzzyy – začiatok 
26. október,  16.00, 18.30 
SSttrroojj ččaassuu - koncert: tanečnej skupiny
Sonny pre verejnosť
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Denný stacionár SČK
Územný spolok Slovenského  Červené-

ho kríža v Senici otvára od 1. októbra
Denný stacionár pre klientov, ktorí sú
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
ťažko zdravotne postihnutých  a osoby s
nepriaznivým zdravotným stavom vo veku
od 18 rokov  z Trnavského samosprávne-
ho kraja. 

„V dennom stacionári poskytujeme
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu
rehabilitáciu, stravovanie, pracovnú tera-
piu  v keramickej dielni, muzikoterapiu,
tréningy pamäte a  v prípade potreby kli-
enta zdravotnícku starostlivosť  prostred-
níctvom ADOS SČK,“ vysvetlila PhDr.
Miriam Madunická, PhD. z Územného
spolku SČK Senica. 

Denný stacionár bude v prevádzke v
pracovných dňoch od 7.30 do 16. hod.
Cena za pobyt  bude 5 eur (4 - 8 hodín),
cena za stravu podľa požiadavky klienta:
obed 2,20 eur, desiata 0,50 eur a olovrant
0,50 eur. Dopravu do zariadenia zabezpe-
čia rodinní príslušníci alebo podľa dohody
prepravná služba SČK Senica.  

PPooddrroobbnneejjššiiee iinnffoorrmmáácciiee:: Územný spo-
lok Slovenského  Červeného kríža Senica,
Kalinčiakova ulica, tel. 034/651 5159,
034/651 2316, 0903/570 938  PhDr. Miri-
am Madunická, PhD. NNSS

Uzávierka súťaže
Už len necelý mesiac zostáva autorom,

aby sa mohli prihlásiť do  celoštátnej auto-
rskej súťaže Literárna Senica Ladislava
Novomeského, ktorej vyhlasovateľom je
Záhorská knižnica Senica  spolu s ďalšími
inštitúciami. Uzávierka je 30. septembra. 

Autori, ktorých práce neboli doposiaľ
knižne publikované súťažia v 3 kategóri-
ách: 1. žiaci 5.-9. ročníkov ZŠ a 8-ročných
gymnázií, 2. študenti stredných škôl, 3. štu-
denti vysokých škôl a ostatní dospelí. Zas-
lané práce posúdi porota a výsledky budú
vyhlásené v decembri 2013.  bbaarr

Cvičenia pamäte 
pre seniorov

Územný spolok Slovenského  Červené-
ho kríža v Senici realizuje v mesiacoch
august až  október  projekt  AAkkttíívvnnyy mmoozzoogg
vv kkaažžddoomm vveekkuu s finančnou podporou
Nadácie Orange. Záujemcovia radov
aktívnych seniorov sa môžu prihlásiť osob-
ne v Dome humanity SČK Senica  na Kalin-
čiakovej ulici, prípadne telefonicky na tel.
čísle 034/651 5159.   

Podľa Miriam Madunickej z Územného
spolku  Slovenského  Červeného kríža cciiee--
ľľoomm ttrréénniinngguu ppaammäättii jjee vhodnými cvičeni-
ami zameranými na posilnenie zachova-
ných poznávacích funkcií predísť ich zhor-
šeniu, naučiť sa využívať techniku uklada-
nia údajov do pamäti ako vhodnú kom-
penzáciu nedokonalosti pamäti a   vytvoriť
si návyk na každodenné cvičenie pamäti.  
OObbssaahh ttrréénniinngguu ppaammäättii:: 
- mnemotechniky - techniky ukladania
informácií do pamäti,
- psychomotorické cvičenia,
- koncentračné cvičenia,  cvičenie pozor-
nosti a zmyslového vnímania,
- reminiscenčná terapia - práca so spomienkami,
- grafomotorické úlohy,
- cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť a
krátkodobú pamäť. 

V rámci projektu sa  uskutoční  12 lekcií
tréningu pamäti  aktívnych seniorov v trvaní
1,5 - 2 hod.  spravidla dvakrát týždenne. Lek-
cie vedie PhDr. Miriam Madunická, PhD z
Územného spolku SČK Senica. 

Tento projekt sa uskutoční vďaka pro-
gramu Zelená pre seniorov Nadácie
Orange. NNSS

Poeti v galérii 
Senica a Záhorská galéria Jána Mudro-

cha sa 26. júla stali oficiálnym miestom,
kde sa začal II. letný medzinárodný poe-
tický festival  nazvaný Po stranách Moravy.
Jeho organizátormi boli Kruh autorov
Hodonínska a Klub autorov a priateľov
literatúry na Záhorí z Holíča. Partnermi
festivalu boli obec Smrdáky, Záhorská
knižnica Senica, Mestská knižnica Hodo-
nín, kúpele Hodonín a Prírodné   liečebné
kúpele Smrdáky.

V úvodný večer  v Záhorskej galérii priví-
tala  23 autorov riaditeľka Záhorskej knižnice
Katarína Soukupová, ktorá literátov obozná-
mila aj s kultúrnym a umeleckým zázemím
tunajšieho prostredia a vyzdvihla, že festival
začal svoju 3-dňovú existenciu práve v
našom meste. Hosťom – literátom zo Sloven-
ska i Čiech sa predstavil svojou tvorbou
domáci básnik, porotca,  Pavol Stanislav Pius,
ktorý zarecitoval báseň zo svojej  pripravova-
nej  20. zbierky. Potom už moderátori večera
a predstavitelia hlavných organizátorov za
Hodonín Jarmila Moosová a za Holíč Vladi-
mír Petrovič dali priestor účastníkom festivalu,
ktorí  v stánku výtvarného umenia prezento-
vali umelecké slovo (poéziu, prózu i aforiz-
my) zo svojich vydaných alebo pripravova-
ných publikácií, predstavili seba i literárne
zoskupenie, v ktorom sa angažujú. Výtvarné
umenie a literatúra sa v ten večer snúbili aj s
hudbou v podaní Petra Kavického (hra na
gitaru) a spevu Viery Šustekovej a potom ešte
rozhovormi v galérii, ale aj v penzióne Atlas,
kde boli ubytovaní.   

V sobotu navštívili hostia Skalicu a
večer v kúpeľnom parku v Smrdákoch
opäť znela poézia, ktorá zaujala aj kúpe-
ľných hostí. Trojdňový festival mal vo svo-
jom programe aj tvorivé dielne, autorské
čítanie, ukážky zhudobnenej poézie, no
spestrili ho aj hudobníci, speváci a taneč-
níci, takže umenie vo viacerých podobách
zanechalo na všetkých účastníkoch veľký
dojem. Preto pri rozlúčke nechýbali slová
o tom, že na budúci rok opäť na festival
radi prídu. Pravda, tentoraz zase na morav-
skú stranu, aby bola zachovaná tradícia.

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

Verní TV Šláger
Toto Senica už dávno nezažila, aby viac

ako 2 hodiny pred začiatkom koncertu oblie-
hali zimný štadión stovky ľudí, ktorí  chceli
mať čo najlepšie miesta.  Niekoľkohodinový
galakoncert  pod názvom Verné srdce obľú-
benej československej ľudovej televízie Šlá-
ger prilákal do Senice nielen domácich, ale

priaznivci prišli v podstate z celého Slovenska
i Česka.  Televízia koncert zorganizovala v
Senici v spolupráci s Rekreačnými službami
mesta Senica 30. júla.   Z koncertu bol 12
kamerami zachytený DVD záznam, ktorý
televízia vysiela od 10. augusta.           

„Koncert bol venovaný slovenským
hudobným zoskupeniam ako poďakovanie
za doterajšiu spoluprácu s TV Šláger. Na znak
dobrých vzťahov dostali  od českých umel-
cov plaketu s vyobrazeným Věrným srd-
cem,“ informoval produkčný TV Šláger
Tomáš Jedlička.  V programe sa pravidelne
striedali nielen skupiny zo Slovenska s český-
mi, ale i rôzne hudobné žánre ako dychovka,
cimbalovka, country, pop rock, heligónky,
keybordové duá, operetné melódie, humor-
né slovo.  Spolu na koncertné pódium vystú-
pilo 250 umelcov združených do 61 zosku-
pení.

Päťhodinový hudobný maratón vzhliadlo
na veľkom pódiu s dvoma veľkoplošnými
obrazovkami skoro 4 000 nadšených  divá-
kov z  Česka  a  Slovenska. „Neprekážali  ani
horúčavy, ktoré v tých dňoch panovali na
našom území. Publikum vytvorilo skvelú,
srdečnú atmosféru všetkým účinkujúcim, s
ktorými si mnohé piesne zaspievalo, zatan-
covalo a ocenilo spontánnym potleskom,“
priblížil výbornú atmosféru Tomáš Jedlička.
Diváci videli  to najlepšie, čo TV Šláger ponú-
ka na svojej obrazovke, ba naviac sa mohli so
svojimi obľúbencami stretnúť naživo, odfoto-
grafovať sa s nimi, zakúpiť si ich CD a DVD
záznamy. 

TV Šláger ďakuje všetkým návštevníkom
koncertu za vytvorenie nezabudnuteľnej
atmosféry. Za úspešné zorganizovanie, prie-
beh megakoncertu vyslovuje poďakovanie
Rekreačným službám mesta Senica – pánom
Mgr. Ľubomírovi Švrteckému a Dušanovi
Manďákovi,  Senickej heligónke - Mgr. Brani-
slavovi Grimmovi, Mestu Senica, Mestskej
polícii mesta Senica, OR PZ -  dopravnému
oddeleniu, Okresnému riaditeľstvu hasičské-
ho záchranného zboru, Futbalovému klubu
Senica, Poliklinike Senica a dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľali na zabezpečení úspešného
priebehu veľkolepého hudobného koncertu
v Senici.  NNSS
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RReebbrrííččeekk nnaajjpprreeddáávvaanneejjššíícchh kknnííhh
vv iinntteerrnneettoovvoomm kknnííhhkkuuppeeccttvvee vvyyddaavvaatteeľľssttvvaa AArrkkuuss  wwwwww..vvyyddaarrkkuuss..eeuu –– aauugguusstt 22001133

1. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
2. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
3. Betancourt, J.: Chcem poníka Arkus
4. Betancourt, J.: Poník nesmie odísť Arkus
5. Mečíř, A.: Zábavné hlavolamy Arkus
6. Mlčochová, J.: Stratený egyptský poklad Arkus
7. Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
8. Kol.: 250 otázok a odpovedí Arkus
9. Sedgwick, M.:  Záplava a tesák Arkus
10. Hopkins, C.: Nový začiatok Arkus
11. Ginsberg, D.: Anonymný rukopis Arkus
12. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus

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

Novinky vydavateľstva AArkus:
HHááddaajjkkoo 99//1133 aa vvooddnnííkk VVllnnkkaa
Povodne tento rok udreli s veľkou silou. Inokedy pokojné riečky sa zrazu zmenili na búrli-
vé riavy a divoká voda odnášala všetko, čo jej prišlo do cesty. Ale niečo i priniesla.
V jedno ráno sa zo spenenej vody vydriapal malý zelený človiečik a bezradne sa rozhlia-
dol okolo seba. Čo teraz s ním? Dokážeš mu pomôcť?
Formát 148 x 105 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

VV lleessee
Pracovný zošit so zábavnými úlohami, pri ktorých sa deti zaručene nebudú nudiť a ktoré
u nich rozvíjajú schopnosť logického myslenia a sústredenia. Pre deti od 5 rokov.
Formát 210 x 297 mm, 16 strán. Cena 2,49 eur

Slovenský big beat som sa dozvedel, že
to bol asi prvý beatový festival na Sloven-
sku. Súťažili na ňom štyri skupiny a medzi
nimi i tá naša zo Senice. Jozef Hessek sa
jednému z usporiadateľov zdal taký
mladý, že ho do sály nechcel ani pustiť. Až
keď z rukáva pohotovo vytiahol bubeníc-
ke paličky uveril, že patrí k nám. Na záver
festivalového programu mal vystúpiť The
Beatmen (hrával v nej legendárny Dežo
Ursíny), ale nakoľko členovia emigrovali

do Rakúska, miesto nich vystúpila trnavská
skupina The Breakers. 

Na tomto festivale sme okrem zistenia,
že ešte toho veľa nevieme, rozhodli zme-
niť názov skupiny. Skupinu s názvom
Juventus mal v tom čase začínajúci Karel

HHuuddoobbnnýý žžiivvoott vv SSeenniiccii

The Bakers
Pre seriál Branislava Grimma o senickej
hudobnej scéne napísal SSttaanniissllaavv PPrrookkeešš

„Keby som mal peniaze, kúpil by som
každému pubertiakovi v našom meste
gitaru.“ Napísal v roku 1962 liverpoolský
policajný prezident James Smith.

V roku 1965 v Senici na Robotníckej
ulici boli dve gitary. Na jednom konci
ulice hral baetlesovky Mišo Kukliš a na
druhom môj sused Dušan Thebery. Ten
ma  cez prázdniny naučil hrať prvé tri
akordy a ja som ich ukázal spolužiakovi a
kamarátovi Milanovi Beniakovi. Gitara
nás očarila a do konca prázdnin sme už
spolu hrali niektoré piesne. Raz hral
jeden z nás sólo a druhý akordy a v inej
skladbe zasa opačne. Než sa začal škol-
ský rok vedeli sme, že musíme mať basgi-
taristu a bubeníka. 

V septembri som v škole rýchlo pre-
svedčil ďalšieho spolužiaka Miroslava
Provazníka, aby sa k nám pridal, hrať na
gitare ho naučíme. Konkurz na bubeníka
rozhodli naše spolužiačky, ktoré neviem
ako zistili, že Jozef Hessek vie spievať a
bubnovať sa naučí. Pre začiatok mu k
tomu stačila stará činela a pioniersky
bubon. Čoskoro sa pridal ďalší spolužiak
Ján Rusňák, ktorý hral na ústnu harmoni-
ku. V pesničkách Beatles i Olympicu sa
harmonika používala. Potom nám zrazu
chýbala speváčka. Zo spolužiačok sme
vybrali Elenku Belanovú. Kapela bola
kompletná a v roku 1965 na školskom
karnevale skupina pod názvom Juventus
prvýkrát zahrala. Mali sme trinásť či štr-
násť rokov. 

Od apríla 1966, ako sa vtedy hovorilo,
big-beatová skupina hrala na rôznych
podujatiach v meste. Repertoár tvorili
skladby od Olympicu, Mefista, Georges
and Beatovens, anglických Kinks, Troggs,
ale i piesne I. Přenosilovej,  M. Kubišovej
a H. Vondráčkovej. Tie však iba do času,
keď sme sa rozhodli, že ženy do rockovej
kapely nepatria.

Dôležitou osobou pri vzniku rockovej
kapely bol Dušan Thebery nielen preto, že
nás naučil prvé akordy, ale ako zdatný
elektrotechnik vedel zo španielky urobiť
elektrofonickú gitaru. Skutočných elektro-
fonických gitár v tom čase v Českosloven-
sku bolo málo a pre mladých ľudí boli aj
cenovo nedostupné. O nejakej aparatúre
skupiny mohli iba snívať, a tak sa gitary
zapájali na rádia,  a to nás tiež naučil
Dušan. Neskôr vyrobil v rámci školskej
práce i gitarový zosilňovač,  ba i elektrofo-
nickú gitaru s tromi snímačmi a basgitaru.

Cez prázdniny v roku 1966, teda po
roku od prvého akordu naučeného na
gitare, sa štvorčlenná skupina prihlásila
na beatový festival do Hlohovca. Pri vysi-
elaní seriálu STV

Černoch. Po rôznych návrhoch sme sa
dohodli na názve The Bakers. V rokoch
1966 - 67 sme vystupovali nielen v Senici,
ale i v Brezovej pod Bradlom, Gbeloch a
na rôznych turistických akciách na Sloven-
sku. Keďže sme hrávali na školských a pio-
nierskych podujatiach, mohli sme nacvičo-
vať v Pionierskom dome (dnes CVČ). 

V Československu v tom čase v rádiách
či televízii počuť tento štýl hudby bolo oje-
dinelé. Ak sme chceli počuť rock and roll,
poznať najnovšie hity, museli sme sa nau-
čiť počúvať zahraničné rozhlasové stanice
ako Rádio Luxemburg, Slobodnú Európu a
Ö3. Možno práve preto som ja a Milan
Beniak, neskôr i Miroslav Provazník, zača-
li skladať vlastné piesne, ktoré sem nahrá-
vali na magnetofón značky Duet. Ten nám
zapožičiaval Okresný dom pionierov a
mládeže (dnešné  Centrum voľného
času). Dokonca sme mali takú drzosť
poslať tieto nahrávky do Československé-
ho rozhlasu Bratislava. Postupne sa obsa-
denie skupiny stabilizovalo: basgitara - Sta-
nislav Prokeš, sólogitara - Milan Beniak,
rytmická gitara – Miro Provazník, spev –
Jozef Hessek, bicie – Ján Rusňák. V máji
1967 mi prišiel list z Československého
rozhlasu Bratislava, že ich zaujali naše
nahrávky a venujú nám rozhlasový vstup v
májovej tribúne deviatakov v relácii Som-
zafór. Z Bratislavy prišiel technik s mixáž-
nym zariadením, redaktorka Bibiána Wal-
nerová a nahrali s nami osem skladieb a

(pokračovanie na str. 13)

Foto bakers1:  Na fotografii z roku 1965
zľava:   Jozef Hessek, Ján Rusnák, Miroslav
Provazník, Milan Beniak, Stanislav Prokeš. 



rozhovor. (Poznámka: na tomto nahrávaní
v učebni fyziky na vtedajšej Základne
deväťročnej škole v Senici na Dlhej ulici,
dnes budova Obchodnej akadémie, sa
ako divák zúčastnil – i Branislav Grimm).
Dňa 27. mája 1967 v rozhlase zaznelo šesť
našich vlastných skladieb a odvysielali i
podstatnú časť rozhovorov s členmi sku-
piny. O mesiac sme už hrali na profesio-
nálnej aparatúre v priamom prenose kon-
certnej siene Československého rozhlasu
v Bratislave vlastnú skladbu Frajer John.
Pretože Jozef Hessek zo skupiny odišiel,
dve hodiny pred prenosom sme túto
skladbu prearanžovali pod odborným
vedením šéfdirigenta rozhlasového
orchestra Juraja Berczelera. Mali sme pät-
násť rokov, rockovú kapelu a dvakrát nás
odvysielali v rozhlase. V tom čase to bolo
neskutočné. 

Skončili sa prázdniny a členovia skupi-
ny odišli študovať na rôzne stredné školy.
Skupina znova začala hrať už pod slo-
venským názvom Pekari až v roku 1968,
a to v novom zložení. Bicie – Peter Kuk-
liš, basgitara - Stano Prokeš, gitara – Miro
Provazník. Neskôr sa k nám pridal Štefan
Makovník. Hrávali sme rockovú hudbu
na študentských podujatiach až do roku
1970. Z tohto obdobia zaujímavou epi-
zódou bolo v roku 1969 nacvičenie big-
beatovej omše, ktorú sme hrali na Veľkú
noc. V skupine sa objavil i Milan Beniak a
celé to organizoval Silvester  Fordinál.

Za necelých päť rokov existencie
rockovej skupiny The Bakers – Pekari
traja členovia zložili a hrali vyše 60 pes-
ničiek. Niektoré sa zachovali na magne-
tofónových páskach nahraté za neuveri-
teľných podmienok v rôznych skúšob-
niach – najčastejšie u Prokešovcov v
obývačke. V archíve som našiel i záz-
nam rozhlasovej relácie Somzafor. V
roku 2010 som tieto nahrávky zdigitali-
zoval a pre kamarátov z kapely vydal na
CD The Bakers – Pekari. Ďalšie dva
roky som hľadal ďalšie piesne a potom
znova nahrával. 18 piesní z rockového
praveku je nahraných  na CD pod
názvom Nedochovalky. Možno sa
mnohí čudujete, ako si to všetko po
toľkých rokoch pamätám. Pomohla mi v
tom Kronika The Bakers, ktorú som
neviem z akých dôvodov v tých rokoch
o skupine písal. V nej je zapísané každé
vystúpenie i s piesňami a kto ich spie-
val, korešpondencia s rozhlasom, foto-
grafie skupiny a dokonca i plagát z Hlo-
hoveckého festivalu. Najzaujímavejším
dôkazom našej hudobnej kariéry z
tohto obdobia je nafilmovaná pesnička
Karel IV na 8 mm filme z roku 1967. Raz
túto raritku predstavím v seriáli Opráše-
né filmy v TV SEN.

(dokončenie zo str. 12)
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The Bakers
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Kedy volať
políciu
Čo si treba všímať 
a nahlásiť na políciu: 
- Ak niekto, koho nepoznáte,
vo vašom okolí podozrivo uteká od zapar-
kovaných áut alebo od domu, kde bývate.
- Ak niekto neprirodzene kričí a neviete,
kto a prečo, pričom ste usúdili, že osobe
hrozí nebezpečenstvo.
- Ak chodí niekto od dverí k dverám alebo
okolo zaparkovaných áut a skúša ich otvoriť.
- Ak vo vašom okolí jazdia pomaly sa pohy-
bujúce vozidlá bez vytýčenej trasy alebo
so zhasnutými svetlami.
- Nezvyčajné podozrivé zvuky – trieskanie,
rozbíjanie skla a pod.
- Podozrivé osoby túlajúce sa vo vašom okolí.
- Podozrivé osoby prespávajúce v pivnici-
ach, fetujúca mládež v pivniciach.
- Opakované predávanie z vozidla (môže
ísť o predaj kradnutého tovaru).
- Ponúkanie tovaru za nezvyčajne nízke ceny.
- Majetok alebo veci nesené osobou pešo,

Vaša pomoc – naše krídla
V rámci Dňa belasého motýľa sa  14.

júna uskutočnila v Senici verejná finanč-
ná zbierka.  V spolupráci s mladými dob-
rovoľníkmi sa nám v tento deň podarilo
vyzbierať  592,18 eur.  Všetky peniaze
boli poslané na účet verejnej zbierky
Organizácie muskulárnych dystrofikov v
SR a budú použité na dofinancovanie
liekov a kompenzačných pomôcok pre
ľudí trpiacich svalovou  dystrofiu. 

Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať všetkým dobrovoľníkom,

ktorí sa podujali na túto neľahkú úlohu,
hlavne vedeniu Základnej školy na Sado-
vej ulici za uvoľnenie niekoľkých  devia-
takov z vyučovania, ktorí nám v tento
deň pomáhali  ako dobrovoľníci.  Za
podporu  a nemalú pomoc ďakujeme
taktiež Cukrárni u Alenky, Vojtechovi
Ondrovičovi – mäso, údeniny, Veľkoob-
chodu Oto Gaža, 101 drogerii a Tescu
Senica. Tiež  ďakujeme aj všetkým
ľuďom dobrej vôle, ktorí sa nám neobrá-
tili chrbtom a svojím dobrovoľným prís-
pevkom do pokladničiek podporili ľudí
so svalovou dystrofiou. 

Každá vyjadrená podpora, milé slovo
či úsmev dávajú krídla tým, ktorí si sami
pomôcť nevedia a sú odkázaní na
pomoc iných. Z celého srdca ďakujeme.

Bližšie informácie o zbierke a o kon-
krétnom využití získaných peňazí nájde-
te na internetovej stránke zbierky
www.belasymotyl.sk

JJaannkkaa TThheebbeerryyoovváá

alebo keď takáto osoba beží a správa sa
podozrivo.
- Osobu vnikajúcu do neobývaného domu.
- Túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť
nebezpečné.
- Spadnuté elektrické vedenie alebo inú
závažnú skutočnosť.
RRooddiiččiiaa ppaammäättaajjttee::

Telefón je pre vykrádačov bytov jed-
ným z vysoko efektívnych prostriedkov
ako sa oboznámiť so situáciou vo vyhliad-
nutom byte. Najlepším informátorom v
tomto prípade môže byť neinformované
alebo osamelo sa cítiace dieťa. Vysvetlite
svojím deťom kedy volať na políciu. Zab-
ráňte i vy zneužitiu núdzového volania, ku
ktorému môže prísť i z nevedomosti.

Kanadský odmEk
Od 8. do 13.júla bola  v Senici akcia

pod názvom Kanadský odmEk. Skupina
5 študentov z Kanady a 2 študentiek z
Bratislavy strávila celý týždeň v našom
meste, ku ktorým sa pripojili aj dobrovo-
ľníci z Apoštolskej cirkvi. 

Zámerom  akcie bolo spestriť leto pre
deti, mládež, ale aj pre dospelých. Spät-
ne sa dá povedať, že  Kanadský odmEk
skromne a jednoducho túto úlohu splnil.
Hoci nálepka kresťanská akcia väčšinou
vzbudzuje zmiešané pocity, keď odloží-
me predsudky bokom, môžeme na vlast-
nej koži zažiť veľa  zábavy, spoznať
nových ľudí a byť obohatení aj po
duchovnej stránke. Sám som bol toho
svedkom.     

Každý deň bol zábavný program pre
deti na starom sídlisku. Dva večery pre
mladých sa uskutočnili v DAVe. Boli plné
kanadských  veselých hier, priateľského
rozprávania o živote a večery spestrilo aj
unplugged - vystúpenie skupiny Chilli.
Posledné dva večery s kanadskými štu-
dentmi boli pre všetkých, teda pre mlad-
ších aj starších. Konali sa v našom zboro-
vom dome. Za zmienku stojí, že hostia z
Kanady počas týždňa mohli spoznať aj
naše najbližšie okolie a ochutnať aj naše
typické slovenské jedlá. 

JJ.. BBaaččaa 



Úspešní karatisti 
hľadajú talenty

Na prestížny medzinárodný turnaj
Austrian junior open 22. - 23. júna vyce-
stovala do Rakúska kompletná sloven-
ská reprezentácia v karate. Okrem slo-
venských karatistov, pre ktorých to bol
povinný nominačný turnaj pred maj-
strovstvami sveta, sa zišla bohatá kon-
kurencia 1 236 pretekárov z celej Euró-
py, ale aj ďalekej Austrálie. V Salzburgu
mal v konkurencii 161 klubov svoje
zastúpenie i Hanko kai Senica.

Dorastenecká majsterka Európy a
majsterka SR Alžbeta Ovečková tento rok
kraľuje suverénne na európskych turna-
joch, z 3 nominačných všetky vyhrala. A
inak tomu nebolo ani v Rakúsku. Po
voľnom 1. kole vyradila v druhom N. Sch-
midtovú zo Švajčiarska jasne 5:0. V 3. kole
poslala domov F. Madsenovú (Dánsko).
Dánska reprezentácia mala smolu, preto-
že ďalšiu jej reprezentantku N. Lauritseno-
vú v semifinále opäť porazila senická šam-
piónka a postúpila do finále. V súboji o
zlato sa stretla s vynikajúcou talianskou
reprezentantkou G. Meneguzzovou. Finá-

lový súboj
dvoch nepo-
r a z e n ý c h
pretekárok
p r i n i e s o l
karate sveto-
vej úrovne a
víťazstvo 3:2
s l ove n s ke j
r e p r e z e n -
tantke Oveč-
kovej. Štyri
víťazstvá na
štyroch sle-
d o v a n ý c h
reprezentač-
ných turna-

joch a jasná pozícia najlepšej slovenskej
juniorky by mala znamenať i nomináciu
pre A. Ovečkovú na Majstrovstvá sveta v
španielskej Guadalajare 7. - 10. novembra.

Karatisti Hanko kai Senica boli 3. - 7.
júla na sústredení v ČR. Pred medzinárod-
nou komisiou zloženou z popredných
majstrov karate - M. Čulen, J. Boček (sekre-
tár Európskej federácie godžu karate a pre-
zident Českého zväzu karate) zložil úspeš-
ne náročné skúšky na 5. Dan tréner Hanko
kai Senica Jaroslav Rehuš. V karate je 10
majstrovských stupňov Dan, 10. je najvyš-
ší. V Senici i prítomnosť majstrov s vysoký-
mi technickými stupňami  - MMaarrttiinnaa ČČuullee--
nnaa (hanshi - po japonsky veľmajster karate)
a JJaarroossllaavvaa RReehhuuššaa (shihana - po japonsky
expert karate)  znamená, že bojové ume-
nia sa budú na Záhorí stále rozvíjať a nosiť
medaily z najväčších slovenských i medzi-
národných turnajov. Prítomnosť majstrov s
vysokými technickými stupňami  tak ako je
to v Senici, je zriedkavé v slovenskom i
európskom meradle.

ZZááuujjeemmccoovviiaa oo kkaarraattee mmaajjúú tteerraazz
ššaannccuu.. KKlluubb mmaajjssttrroovv ssvveettaa ii EEuurróóppyy ––

FK Senica 
v Corgoň
lige

Tradične pred
začiatkom nového
ročníka sa konala v
priestoroch press centra na futbalovom
štadióne v Senici tlačová konferencia. Ako
prvý sa ujal slova prezident klubu VViikkttoorr
BBllaažžeekk. „Rozpočet klubu sa výraznejším
spôsobom nezmenil. Pohybuje sa približ-
ne na úrovni dvoch miliónov eur. Čo sa
týka infraštruktúry, začiatkom októbra by
sme chceli vstúpiť do 2. fázy rekonštrukcie
štadióna. Presnejšie, zrekonštruovať by sa
mala tribúna C, oproti hlavnej. Do začiat-
ku jarnej časti Corgoň ligy by mala tribúna
stáť. Táto etapa modernizácie je zhruba
vyčíslená na 1,5 milióna eur. Ak sa bavíme
o celkovej modernizácii hlavného štadió-
nu, čiastka sa pohybuje niekde na úrovni
5,5 - 6 miliónov eur. V tejto súvislosti ma
trocha mrzí plánované prerozdelenie štát-
nych dotácií. Nie sú mi celkom jasné niek-
toré rovnice, na základe ktorých sa dotá-
cie prerozdeľujú,“ rozhovoril sa prezident
klubu a priblížil  aj športové ciele. „Sme
stabilizovaný klub. Už tretí rok po sebe
hráme Európsku ligu, čo je pre nás výbor-
ný výsledok. Naše ciele sú jasné. V pohá-
roch chceme dôstojne reprezentovať Slo-
vensko. V Corgoň lige by sme sa chceli
pohybovať na popredných priečkach. I
tento rok máme túžbu prebojovať sa do
pohára, no nie je to top cieľ klubu. Mám
radosť, že sa zvýšila návštevnosť  na
domácich zápasoch, za čo patrí vďaka
predovšetkým novému fanklubu Železná
únia 1921,“ dodal  Viktor Blažek.

Po prezidentovi klubu sa ujal slova
Dušan Vrťo, športový riaditeľ FK Senica:
„Letná príprava začala podľa plánu. Odo-
hrali sme 8 kvalitných stretnutí. Skúšali
sme množstvo hráčov. Niektorí ostali, iní

museli odísť. Verím, že tí, čo posilnili farby
klubu, ho budú hrdo reprezentovať.“ Do
kádra prišli na prestup Pavel Čermák (Vik-
toria Žižkov) a Lukáš Opiela (FK Mladá
Boleslav), na hosťovanie Martin Zeman a
Alexander Jakubov (Sparta Praha), Hiago
de Oliveira Ramiro a Cristovam Roberto
Ribeiro Da Silva (Arapongas EC, Brazília),
z dorastu Peter Šenk, Tomáš Komara,
Tomáš Kapusta a Denis Ventúra. Z hosťo-
vania v D. Strede sa vrátil brankár Ján
Malec. V priebehu súťaže prišiel ešte na
hosťovanie obranca Michal Habánek zo
Spartaka Trnava.

Z klubu odišli: Ján Gajdošík, Martin
Ďurica, Patrik Mráz, Matej Krajčík, Pavol
Masaryk, Stef Wijlaars - všetkým sa skonči-
la zmluva, Rolando Blackburn (FC Choril-
lo), Martin Babic (ViOn Z. Moravce),
Milan Švenger (Sparta Praha) - skončilo sa
im hosťovanie. V klube už nepôsobia ani
Peter Štepanovský (hosť. v Spartaku Trna-
va), Miroslav Sedlák (hosť. v D. Strede) a
Tomáš Vrťo (hosť. vo Frýdku-Místku).

Po dohrávke na Slovane cestovali Seni-
čania do Ružomberka. V zostave stále
chýbal kapitán Kóňa, ktorý bol dodatočne
potrestaný po derby zápase v Myjave.
Diváci mali možnosť vidieť kvalitné stret-
nutie. V 1. polčase sa dvakrát triasla konšt-
rukcia Šullovej brány. V 35. min sa podari-
lo Seničanom dostať do vedenia. Na Hia-
govu prihrávku si nabehol PPiirroosskkaa a stre-
lou popod brankára otvoril skóre - 0:1.
Hneď po prestávke mohol zvýšiť vedenie
Kalabiška, ale jeho hlavičku odvrátil z
bránkovej čiary stopér Ružomberka.
Posledná polhodinka bola v réžii domá-
cich, ale dlho sa nevedeli presadiť cez
pozornú obranu Senice na čele s branká-
rom Šullom. Podarilo sa im to až v 78. min,
keď Serečin ideálne našiel ZZrreeľľáákkaa a ten
nedal Šullovi šancu - 1:1. Potom mohol
otočiť skóre Lačný, ale proti výbornému
Šullovi sa nepresadil. Seničania  tak získali
cenný bod za remízu.
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HHaannkkoo kkaaii Senica organizuje nábor pre
začiatočníkov. Chlapci a dievčatá od 6 do
15 rokov sa môžu prihlásiť od utorka 17.
septembra na tréningoch v  ZŠ Sadová
ulica. Tréningy sú každý utorok a štvrtok
od 18. do 19.30 h. Na cvičenie potrebuje-
te len tepláky, tričko a odvahu začať. V
septembri sú tréningy zadarmo a každý si
môže vyskúšať karate. Pokiaľ sa chcete
naučiť účinnú sebaobranu, zlepšiť si kon-
díciu, sebaovládanie, nájsť si zmysluplné-
ho koníčka, množstvo priateľov na celý
život a možno stať sa i majstrom karate,
šampiónom a reprezentantom Slovenska,
máte teraz možnosť.

Po augustovom cyklistickom sústredení,
kedy karatisti naberali kondíciu v sedle hor-
ských bicyklov v ťažkých terénoch karpat-
ských kopcov, sa stretnú na sústredení 29.
augusta až 1. septembra na Záhorí. V sep-
tembri vycestujú do Maďarska na Budapest
open (14. - 15. 9.), ďalší z turnajov Stredoeu-
rópskej ligy, kde bude A. Ovečková obhajo-
vať zlato z minulého ročníka.

EE.. JJ..

Šp
o
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Sľubný rozbeh

Hneď prvé kolo nového ročníka Cor-
goň ligy prinieslo krajské derby, keď sa na
senickom štadióne predstavil Spartak
Trnava. Pred vypredaným hľadiskom (4
500 divákov) sa hralo výborné útočné
stretnutie so šancami na obidvoch stra-
nách. Do vedenia išli Seničania tesne pred
odchodom do kabín po krásnej akcii,
ktorú zakončil gólom PPiirroosskkaa. Po prestáv-
ke boli domáci lepší a podarilo sa im zvý-
šiť na rozdiel dvoch gólov úspešnou hla-
vičkou DDiivviiššaa. Trnavčanom sa síce podari-
lo v 87. min KKllaabbnnííkkoomm znížiť, ale Senica
už duel doviedla do víťazného konca.

2. kolo mali Seničania odohrať v Brati-
slave na Slovane, ale pre povinnosti obid-
voch klubov v európskych súťažiach bol
zápas odložený.

V treťom sa predstavil na Záhorí nováčik z
Dunajskej Stredy. Celý zápas bol jednoznač-
ne v réžii domácich hráčov, ktorí sa ale do
prestávky nevedeli strelecky presadiť. V dru-
hom dejstve sa strelci už zobudili a po úspeš-

(pokračovanie na str. 15)

Alžbeta Ovečková
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Tretia na ME
Úspešná senická reprezentantka v silo-

vom trojboji Monika Gavorníková získala na
Majstrovstvách Európy 8. augusta v Senci  v

tlaku na lavičke bronzovú medailu. V kategó-
rii do 52 kg spomedzi siedmich pretekárok
vytlačila  nad hlavu závažie s hmotnosťou
97,5 kg.  Monike Gavorníkovej k európske-
mu medailovému úspechu gratulujeme.

NNSS

Hasiči o trofej
Dobrovoľný hasičský zbor  v Senici  kaž-

doročne organizuje súťaž  O putovný pohár
primátora mesta Senica, ktorá sa tento rok
bude konať 14. septembra v areáli Základnej
školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha. Na XXI. roč-
níku sa zúčastnia hasičské družstvá nielen zo
Senického okresu a preveria svoje schopnos-
ti v hasičskom športe.

Veľký areál ZŠ poskytuje zážitok z
hasičského športu nielen pre hasičov, ale i
divákov, ktorí si môžu vychutnávať hasič-
ské zápolenie. Hasičská súťaž sa začne o
12.30 hod.  a súťažné  disciplíny začnú
družstvá  plniť od 13. hod. Súťažiť sa bude
v disciplíne požiarny útok a víťazi v kate-
górii mužov a žien sa stanú držiteľmi
putovného pohára na obdobie jedného
roka. V roku 2012  získali putovné trofeje
družstvá  žien i mužov  z domáceho uspo-
riadateľského DHZ Senica.  Zopakujú svoj
minuloročný úspech, alebo ich porazia
iné hasičské družstvá? Príďte povzbudiť
hasičské družstvá v boji o putovný pohár
a vychutnať si adrenalín hasičského špor-
tu. Pre divákov bude pripravené občer-
stvenie, a to cigánska pečienka a vynikajú-
ci guláš. Tešíme sa na vašu účasť!

LLeennkkaa ČČmmaarraaddoovváá

ných zásahoch PPiirroosskkuu,, HHiiaaggaa,, JJiirráásskkaa a JJaakkuu--
bboovvaa Seničania zaslúžene vysoko zvíťazili.

Aj ďalší zápas odohrali Seničania  na
domácej pôde, tentoraz proti nepríjemné-
mu Trenčínu. Vo veľkej horúčave boli hos-
tia v 1. polčase lepším celkom, našťastie
nedokázali prekonať brankára Michala
Šullu. Senici výborne vyšiel vstup do 2.
dejstva, keď za deväť minút strelili tri góly.
Úspešnými strelcami boli JJiirráásseekk,, PPiirroosskkaa aa
DDiivviišš. Hostia strelili aspoň čestný gól v 84.
min MMaalleeccoomm. Po tomto kole sa Seničania
dostali na čelo tabuľky.

Až v 5. kole cestovali Seničania  na
súperovu pôdu. Na programe bol veľký
derby zápas Myjava - Senica. V úvodnom
polčase boli lepším celkom domáci hráči a
do vedenia išli v 37. min po góle PPeekkáárraa.
Už o päť minút bolo vyrovnané. Po Zema-
novom centri sa presadil stoper PPaavvllííkk.
Tesne pred prestávkou bol vylúčený
domáci Bruško, a tak hrala Senica presi-
lovku. Hneď na začiatku 2. polčasu sa
strelecky presadil PPiirroosskkaa a vyzeralo to, že
tri body pôjdu do Senice. Domáci sa s tým
však nechceli zmieriť a podarilo sa im
vyrovnať v 59. Min. UUrrggeelloomm. Derby skon-
čilo zaslúženou remízou.

V ďalšom stretnutí sme privítali Košice.
Hralo sa iba priemerné stretnutie, v kto-
rom boli hostia do prestávky aktívnejším
celkom. Jediný gól padol v 44. min, keď
Zemanov center zužitkoval KKaallaabbiišškkaa. Po
prestávke sa hralo prevažne v strede poľa,
dobrými zákrokmi sa prezentoval brankár
Šulla, a tak aj štvrté stretnutie na domácej
pôde Seničania vyhrali.

V stredu 21. augusta sa v Bratislave
dohrávalo stretnutie 2. kola. Na Pasien-
koch sa odohral kvalitný futbal zásluhou
obidvoch tímov. 1. polčas bol zo strany
Senice lepším, hráči si vypracovali aj mož-
nosti na strelenie gólu, bohužiaľ, však
nepremenili ani jednu. Ani domáci futba-
listi nezaháľali a tesne pred odchodom do
kabín sa im podarilo streliť jediný gól
zápasu úspešnou hlavičkou FFoořřttaa. Po pre-
stávke si už Seničania nedokázali vypra-
covať šancu na vyrovnanie, a tak utŕžili
prvú prehru v sezóne.

(dokončenie zo str. 14)

Sľubný rozbeh

Neprešli cez Podgoricu

V 2. predkole Európskej ligy odohrali
zverenci trénera Pagáča dvojzápas proti
čiernohorskému celku Mladost Podgorica.
Prvý duel sa hral na súperovej pôde vo
štvrtok 18. júla. V úmornej horúčave sa
hral vyrovnaný futbal. Do vedenia išli ako
prví Seničania - v 34. min sa presadil hla-
vou KKaallaabbiišškkaa, keď využil chybu brankára.
V 54. min odpískal ruský rozhodca v pro-
spech domácich prísny pokutový kop, z
ktorého vyrovnal KKnneežžeevviičč. Podgorica tla-
čila, ale v 77. min vyšiel Senici rýchly proti-
útok, na konci ktorého bol gól DDiiaarrrraassssoouu--
bbuu. Z vedenia sa Seničania  dlho netešili -
v 85. min vyrovnal peknou strelou japon-
ský legionár IIsshhiikkaarraa TTaakkuu. Napriek tomu
išli do odvety Seničania so sľubným
výsledkom. 2. zápas bol na programe o

Triatlonisti na priehrade
4. ročník podujatia H-triathlon Senica

2013 spadajúci do seriálu  Hertlsport
Extrem Tour,  vyhral 20. júla na Kunovskej
priehrade v absolútnom poradí maďarský
pretekár Balint  Mester časom  1:10:49 h,
víťaz  kategórie M2.  Súťažilo 44  triatloni-
stov zo Slovenska, Česka, Maďarska a
Rumunska a 8 štafiet. 

Trať sa skladala z troch disciplín. Prete-
kári museli zaplávať 1 km, na bicykli zdo-
lať 20 km a do cieľa prebehnúť 7 km. V H-
triatlone mužskí pretekári súťažili o umi-
estnenie v  kategóriách M1 (15-19 rokov),
M2 (20-29 rokov), M3 (30-39 rokov), M4
(40-49 rokov), M5 (50-59 rokov), M6 (nad
60 rokov), ženy bez rozdielu veku.  V Seni-
ci tento rok okrem najstaršej mali  zastú-
penie všetky ostatné kategórie. Najmladší
účastník mal 15 rokov, najstarší 55 rokov.
Zo senických pretekárov bol v absolút-
nom poradí na 12. mieste David Jakub
(DHZ Senica), na 16. mieste Juraj Hlávek
(Part of Heart Senica), na 29. mieste Miro-
slav Milota (Dema Racing Team Senica),
na 34. mieste Ondrej Máčalka, na 38.
mieste Jozef Rajnoha (MP Senica). 

Na štarte sa objavili iba dve ženy. Pavlí-
na Milotová (Dema Racing Team Senica)
ako jediná žena absolvovala všetky discip-
líny, druhá Martina Schillerová bola súčas-
ťou trojčlennej štafety (Kompava – Hertl-
sport), z ktorej každý člen absolvuje jednu

disciplínu.  V štafetách JA-TY-ON sa naj-
lepšie darilo trojici Nemčok, Malátek,
Brečka. Senický tím Michal Ličko, Karol
Škápik a Peter Ryšavý skončil na 8. mieste.

V porovnaní s predchádzajúcimi roč-
níkmi zmenilo triatlonové podujatie ter-
mín a z augusta sa presunulo na júlový ter-
mín. V roku 2012 sa totiž pre znečistenú
vodu na priehrade nemohla konať plavec-
ká disciplína z triatlonu sa stal duatlon.

Augustový termín nesie riziko, že voda v
priehrade je vplyvom horúcich dní
nevhodná na plávanie, tak aj ďalšie roční-
ky budú už v júlovom termíne. 

bbaarr,, MMŠŠ
ffoottoo MMaarreekk ŠŠttííttnnyy

Šp
o

rttýždeň neskôr. Pred výbornou kulisou
zohrala Senica kvalitné stretnutie, v kto-
rom bola jednoznačne lepším mančaftom.
Bohužiaľ, nedokázala streliť gól ani z naj-
vyloženejších možností, keď najmä šanca
Diarrassoubu (nastrelil brvno) volala po
góle. Trest prišiel v 38. min - po rohovom
kope sa dostal k lopte Kaljevič a poslal
hostí do vedenia. Po prestávke sa Senica
mohutne snažila o vyrovnanie (aj remíza
1:1 im stačila na postup do ďalšieho kola),
opäť si hráči vypracovali viaceré príležitos-
ti, ale hosťujúca brána bola pre nich v
tomto stretnutí zakliata. Hostia ubránili
tesný náskok a postúpili do ďalšej fázy
Európskej ligy.

IIvvaann TToobbiiáášš

Dračie lode
Tohtoročný 4. ročník pretekov Dračích

lodí o putovný pohár primátora mesta 27.
júla bol v ich krátkej histórii  najvydarenej-
ším. Vo veľkých horúčavách zápolilo 16
tímov. Z víťazstva sa tešila Dračia légia z
Trenčína, Mesto Senica team skončilo pred-
posledné za družstvom Dobrovoľného
hasičského zboru Senica. Bohatý, zaujíma-
vý, pestrý program, ktorého vyvrcholením
bol nádherný ohňostroj odpálený z hladiny
Kunovskej priehrady    prilákal do rekreač-
nej zóny mesta tisícky návštevníkov.

bbaarr
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Spomienka Dotĺklo srdce, odišlo  do diaľky, spomínajú na
teba  všetci, ktorí tu ostali a mali ťa radi...

Dňa 2. septembra uplynie 1 rok odvtedy,  čo nás
navždy opustil drahý  manžel, otec a  starý otec 

VVllaaddiimmíírr KKúúddeellaa

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. 

SS úúccttoouu aa lláásskkoouu ssppoommíínnaa mmaannžžeellkkaa,, ssyynn ŠŠtteeffaann
aa ddccéérraa EEvvaa ss rrooddiinnaammii..

Služby lekární 
1. 9.                 Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
7. – 8. 9.          Lekáreň Melissa

Hurbanova 2827
14. – 15. 9.      Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
21. – 22. 9.      Lekáreň Sun Pharma

Sotinská 1591
28. – 29. 9.      Lekáreň Eurodom 

Hviezdoslavova 309 

Kam na turistiku
Tradičný pochod SSeenniicckkáá mmaaššíírroovvkkaa, ktoré-

ho organizátorom je Klub slovenských turistov
Senica,  sa uskutoční vv ssoobboottuu  77.. sseepptteemmbbrraa, a
to už jej 33. ročník. Štart je od 6. do 10.  hod.
a do cieľa k chate SNP na Rozbehoch treba
prísť do 18. hod. TTrraassaa AA má štart na železnič-
nej stanici v Senici a účastníci sa môžu roz-
hodnúť pre trate dlhé 15, 20, 35, 50 km. TTrraassaa
BB má štart pri Chate SNP na Rozbehoch a dlhá
je 10 km. Trasa A po Chatu SNP je základná 15
km a tam na ňu nadväzujú ďalšie trate. Senic-
ká mašírovka je zaradená do kalendára med-
zinárodnej organizácie pre ľudový šport IVV. 

Klub slovenských turistov Holíč organizu-
je 14. septembra  18. ročník   pochodu Po
stopách Márie Terézie. NNSS

Stretnutie meštiankarov
Pozývame všetkých spolužiakov, ktorí navštevovali  bývalú senickú Štátnu meštiansku
školu (meštianku) v rokoch 1947 – 1951  na spoločné stretnutie. 
KKeeddyy?? Piatok  6. septembra  o 14. hod. 
KKddee?? Pizzeria oproti Mestskému úradu – bývalá poliklinika, Štefánikova 700
Príďte si zaspomínať na školské roky mladosti! Tešíme sa na vás. 

OOrrggaanniizzááttoorrkkyy ssttrreettnnuuttiiaa

Kurzy v Dome kultúry 
Mestské kultúrne stredisko Senica pripra-

vuje od septembra viacero jazykových,
odborných a  praktických kurzov, ktoré sa
budú konať v Dome kultúry. Kurzy budú začí-
nať v septembri a začiatkom októbra.   Na
kurzy je možné prihlasovať sa do 10. sep-
tembra u Anny Kaščákovej osobne,  na tel.
číslach 034/651 2301 alebo 0905/809 766. 
JJaazzyykkoovvéé kkuurrzzyy
- anglický jazyk pre začiatočníkov i pokročilých,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov i pokročilých,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov i pokročilých,
- taliansky jazyk pre začiatočníkov i pokročilých,
- ruský jazyk pre začiatočníkov i pokročilých.
Kurzy trvajú 10 mesiacov, začínajú sa prvý
októbrový týždeň, konajú sa 1x do týždňa 2
vyučovacie hodiny (podľa dohody s lekto-
rom). Koniec kurzu je posledný júnový týždeň
2014. Poplatok za odborné kurzy je 110 eur.
OOddbboorrnnéé kkuurrzzyy 
- jednoduché účtovníctvo,
- podvojné účtovníctvo.
Kurzy trvajú 10 mesiacov, začínajú sa prvý
októbrový týždeň, konajú sa 1x do týždňa 2
vyučovacie hodiny (podľa dohody s lekto-
rom). Koniec kurzu je posledný júnový týždeň
2014. Poplatok za odborné kurzy je 110 eur.
Po ukončení jazykových a odborných kurzov
dostanú účastníci Osvedčenie o absolvovaní
kurzu. Lektormi kurzov sú odborní pedago-
gickí pracovníci v príslušnom odbore.  
PPrraakkttiicckkéé kkuurrzzyy
- joga pre začiatočníkov i pokročilých (90
min. týždenne), lektor Vlasta Vágnerová,
začiatok 18. septembra o 17. hod., 
- rehabilitačné cvičenie Aby chrbát nebolel
(60 min. týždenne),
- spoločenský tanec pre stredoškolákov (2
hod. týždenne,
- spoločenský tanec pre dospelých (3 hod.
týždenne).
Praktické kurzy sa začínajú v septembri a
končia  posledný januárový týždeň 2014. 
Poplatok za praktické kurzy 45 eur. MMssKKSS

Filmový Projekt 100
Kino Mladosť v Senici sa v spolupráci s

Asociáciou slovenských filmových klubov
zapojilo do najväčšej putovnej prehliadky fil-
mov na Slovensku Projekt 100 – 2013. V
rámci tohto projektu premietne 8 filmov,
vždy každý druhý utorok v mesiaci. Prvý film
premietneme 10. septembra a posledný 17.
decembra 2013. Program Projektu 100 bude
zverejnený na webovej stránke MsKS Senica
a na plagátoch kina Mladosť. MMssKKSS SSeenniiccaa

Spomienka 
Čas plynie a nevracia čo zobral, ale láska 
a spomienka v srdciach žijú ďalej.

Dňa 5. augusta uplynulo 7 rokov,  kedy nás 
bez rozlúčenia opustila naša jediná milovaná 
dcérka, mamička, manželka 

BBcc.. BBllaannkkaa GGaallááddoovváá,, rroodd.. KKřřeeččkkoovváá

S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína mamina, syn
Gabriel, dcérka Patrícia, manžel Gabriel. 

Blahoželanie
Dňa 10. augusta sa krásneho životného jubilea 85 rokov dožila pani MMaattiillddaa CCeelllleerryyoovváá. 
Prajeme jej veľa ďalších rokov prežitých v zdraví, šťastí, v láske  a pokoji medzi najbližšími. 

rrooddiinnaa CCeelllleerryyoovváá

Blahoželanie
Prijmi dnes kytičku šťastia, čo nikdy nezvädne a čarovný
balíček lásky, ktorý sa nikdy neminie.

Naša drahá mamička a príbuzná pani AAnnnnaa CCeelllleerryyoovváá sa
5. júla dožila  75 rokov. Ku krásnemu životnému jubileu
jej srdečne blahoželáme a prajeme dobré zdravie, 
pohodu  a spokojnosť medzi najbližšími. 

rrooddiinnaa CCeelllleerryyoovváá

Štramák fest
Minipivovar Štramák  organizuje 7. sep-

tembra  od 13. hod.  na parkovisku na
Kunovskej priehrade  senické pivné slávnos-
ti Štramák fest.  Okrem rôznych druhov piva
z ôsmich slovenských  pivovarov kultúrnym
programom bude postarané i o dobrú
atmosféru. Hostí budú zabávať Záhorácka
heligónka, The Brothers, Modul, cimbalovka
Skaličan,  Zydeco „B“ band, Beštiálna
radosť, Kabát revival, Team revival. Program
spestria i pivné súťaže. Vstupné  na poduja-
tie 1euro. NNSS 
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Uzavreté manželstvá
Mgr. Lenka Zábojníková a Roman Holický
Martin Gažo a Mgr. Lenka Kressová
Peter Chodúr a Denisa Hanáková
Tomáš Hrnčirík a Natália Langová
Peter Jánoš a Mgr. Ľubica Holická
Roman Ambra a Olívia Horníková
Ivan Janík a Denisa Kunková
Tomáš Malárik a Darina Klvačová
Luigi De Ioannon a Veronika Renováčková
Branislav Held a Lucia Paradeiserová
Michal Kralovič a Veronika Ráziková
Anton Paus a Dominika Horňáková
Stanislav Bíba a Jarmila Horňáková
Jozef Jantus a Ivana Bzdilová
Zdenko Joch a Miriam Angelová
Ľubomír Kukan a Hana Smolíčková
Tomáš Faltýnek a Lenka Pleváková
Mgr. Juraj Beličák a Mgr. Jana Zelenková
Erik Vepy a Simona Krchová
Andrej Holič a Petra Rosenbergerová
Pavel Mareš a Zuzana Cmielová
Štefan Hlavenka a Denisa Vrabcová
Michal Blaho a Ivana Slaná
Jozef Daniel a Martina Toráčová
Jaroslav Varchola a Barbora Radochová
Pavel Hanišák a Ľubica Kuklová
Stanislav Ščibran a Andrea Masárová

Vítame nových Seničanov
Andrej Malík                                                narodený v Břeclavi
Laura Jánošíková                                   narodená v Dubline
Marko Švec                                                   narodený v Skalici
Adam Beňuš                                              narodený v Brne
Patrik Bezděk                                                 narodený v Skalici
Klára Pavlíková narodená v Myjave
Adam Medňanský narodený v Skalici
Martin Letoš narodený v Skalici
Silvia Bartošová narodená v Skalici
Natália Kadlíčková narodená v Skalici
Ján Púpala narodený v Skalici
Terézia Púpalová narodená v Skalici
Nela Chrenková narodená v Bratislave
Amélie Gréta Šoóšová narodená v Lučenci
Leonard Baláž narodený v Myjave
Kristián Belohlávek narodený v Skalici
Rudolf Klempa narodený v Piešťanoch
David Paračka narodený v Skalici
Felix Franko narodený v Nových Zámkoch
Ondrej Dostál narodený v Skalici
Denis Vajda narodený v Myjave
Viktória Galbavá narodená v Myjave
Lukáš Jamárik narodený v Skalici
Jakub Levársky narodený v Bratislave
Adam Bibza narodený v Myjave
Nikolas Rybnikár narodený v Trenčíne
Daniela Šefčíková narodená v Myjave
Sebastián Tikovič narodený v Myjave
Michal Balún narodený v Skalici
Katarína Deščíková narodená v Myjave
Sára Jochová narodená v Skalici

Opustili nás
Oľga SSrrnnáánnkkoovváá, Kolónia 586 1. 6. 2013
vo veku 43 rokov
Mária AAddaammččííkkoovváá, Štefánikova 1377 3. 6. 2013
vo veku 90 rokov
Dagmara TTiicchháá, Štefánikova 1559 5. 6. 2013
vo veku 32 rokov
Mária GGeerrggeellyyoovváá, Štefánikova 1377 7. 6. 2013
vo veku 86 rokov

Spoločenská kronika
za mesiace jún a júl

Blahoželáme jubilantom
V septembri 2013 oslávia:
80 rrokov Věra Hnátová a Mária Kúdelová.
85 rrokov Martin Filípek, Božena Fraňová a Mária Štefečková.
90 rrokov Jindřiška Hanáková, Pavel Morávek a Jozef Tollar.
91 rrokov Jaromír Medňanský.
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Okienko JDS
Rekondičný pobyt v kúpeľoch Nimnica
bude v 2 turnusoch: 9. – 14. september a 
14. – 19. september 2013. 
Seniori pocestujú do Nimnice autobusom, ktorý bude
odchádzať 9. septembra a 14. septembra od plavárne 
o 6. hod. ráno.  

ĽĽuuddmmiillaa JJaannkkoovviiččoovváá
ppooddpprreeddsseeddnnííččkkaa MMssOO JJDDSS 

Mária TTóótthhoovváá, Kalinčiakova 298 7. 6. 2013
vo veku 77 rokov
Jozef OOnnddrreejjiiččkkaa, Štefánikova 1441 9. 6. 2013
vo veku 32 rokov
Anna PPaalliiccoovváá, Rovenská 686 9. 6. 2013
vo veku 84 rokov
Mária HHeesskkoovváá, Bernolákova 212 10. 6. 2013
vo veku 82 rokov
Milan HHoorrňňáákk, Palárikova 303 15. 6. 2013
vo veku 71 rokov
Ľudmila MMaaccoovváá, Hollého 745 15. 6. 2013
vo veku 54 rokov
Jozef RRoossaa, Kunov 551 15. 6. 2013
vo veku 77 rokov
Jiří ŠŠeeffččííkk, Hollého 743 16. 6. 2013
vo veku 53 rokov
Július BBiilliikk, S. Jurkoviča 1203 18. 6. 2013
vo veku 54 rokov
Anna TTuurraannsskkáá, Kolónia 547 18. 6. 2013
vo veku 79 rokov
Cyril KKoottvvaann, J. Kráľa 728 19. 6. 2013
vo veku 75 rokov
Valentín HHlliinnííkk, Palárikova 304 22. 6. 2013
vo veku 85 rokov
Martin BBllaannáárriikk, Železničná 326 26. 6. 2013
vo veku 36 rokov
Mária SSuucchháánnkkoovváá, Štefánikova 1377 26. 6. 2013
vo veku 75 rokov
Helena BBeeddnnáárroovváá, Železničná 331 28. 6. 2013
vo veku 68 rokov
Anna DDoošškkoovváá, Kalinčiakova 295 28. 6. 2013
vo veku 81 rokov
Gustav MMaacchh, Čáčov 195 29. 6. 2013
vo veku 64 rokov
Terézia VVůůjjttkkoovváá, Kaplinská 1083 7. 7. 2013
vo veku 65 rokov
Pavel JJuunnaass, Kunov 147 18. 7. 2013
vo veku 90 rokov
Jozef ŠŠeelliiggaa, Kalinová 1247 21. 7. 2013
vo veku 60 rokov
Ivan ŠŠeevveeččkkaa, Kalinčiakova 298 24. 7. 2013
vo veku 76 rokov
Daniela CChhoovvaannccoovváá, Dolné Suroviny 1038 25. 7. 2013
vo veku 57 rokov
Emil SSkkookk, Kunov 139 26. 7. 2013
vo veku 73 rokov
Jozef HHoorrnnýý, Robotnícka 59 29. 7. 2013
vo veku 76 rokov
Pavol OOttrrííssaall, L. Novomeského 1210 30. 7. 2013
vo veku 44 rokov
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PPrreemmiieettaammee vv ddiiggiittáállnneejj tteecchhnnoollóóggiiii 22DD
DDiiggiittaalliizzáácciiuu kkiinnaa MMllaaddoossťť vv SSeenniiccii ffiinnaannččnnee
ppooddppoorriill AAUUDDIIOOVVIIZZUUÁÁLLNNYY FFOONNDD
ZZaaččiiaattkkyy ffiillmmoovvýýcchh pprreeddssttaavveenníí oo 1199.. hh,, aakk nniiee
jjee uuvveeddeennéé iinnaakk!!

PPiiaattookk 66..,, ssoobboottaa 77.. aa nneeddeeľľaa 88.. sseepptteemmbbeerr
ONE DIRECTION
Hudobný dokument One Direction je str-
hujúcim a bezprostredným nahliadnutím do
súkromia svetového hudobného fenoménu.
Ich cesta ku sláve viedla od skromných
rodinných pomerov, cez spevácku súťaž
„The X Factor“, až po svetovú popularitu a
vystúpenia v povestnej O2 aréne v Londýne.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 104 min.

UUttoorrookk 1100.. sseepptteemmbbeerr
PROJEKT 100 - 2013
ZÁZRAK
Dievčatá majú štrnásť, pätnásť rokov, a zažili
viac ako väčšina dospelých. Príbeh 15-ročnej
Ely, ktorá sa dostane do polepšovne, túži milo-
vať, no nie je jej to dovolené. Napriek všet-
kým zákazom sa rozhodne žiť naplno. Život
však nie je to, čo chceme, ale to, čo práve žije-
me. Niekedy je to trápenie a keď je najhoršie,
vždy treba veriť v zázrak.
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 78 min.

SSttrreeddaa 1111.. sseepptteemmbbeerr
JASMÍNINE SLZY
Čo sa stane, keď bohatá, arogantná Newy-
orčanka stratí všetky peniaze a režíruje to
Woody Allen? Cate Blanchet ako Jasmína,
predstavuje očarujúcu manželskú „trofej“
bohatého podnikateľa žijúceho v New
Yorku. Prežíva život plný večierkov a je
obdarovaná drahými šperkami. Je to život,
o ktorom snívala a presne to, po čom túži-
la. Po čase však prichádza pád. Z očarujú-
ceho manžela sa vykľuje podvodník a Jas-
mína, ktorá stratí všetky vymoženosti,
odchádza k svojej sestre do San Francisca.
Tu prichádza ku konfrontácii dvoch život-
ných štýlov. Sestra žije úplne rozdielnym
štýlom, pohybuje sa medzi zemitými pred-
staviteľmi tohto mesta a nechápe Jasmíni-
ne slzy za strateným životom.
Vstupné: 3 €, MP 15 r., 98 min.

PPiiaattookk 1133..,, ssoobboottaa 1144.. aa nneeddeeľľaa 1155.. sseepptteemmbbeerr
PPOOZZOORR!! PPRREEMMIIEETTAAMMEE OO 1177.. hh!!
ŠMOLKOVIA 2
Slovenský dabing. V pokračovaní rodinnej
komédie vytvorí zlý čarodejník Gargamel
nezbedné stvorenia podobné Šmolkom,
tzv. Lapajov a dúfa, že s ich pomocou získa
všemocnú magickú šmolkovskú esenciu.
Avšak čoskoro zistí, že len skutočný Šmol-
ko mu môže dať, čo potrebuje, a že iba
Šmolinka pozná tajné kúzlo, ktoré premení
Lapajov na skutočných Šmolkov. A tak sa
Gargamel rozhodne uniesť Šmolinku do
Paríža, kde si získal obdiv širokej verejnos-
ti ako najmocnejší čarodejník sveta. Naj-
vyšší čas, aby sa do sveta ľudí vrátili tatko

SSoobboottaa 2211.. aa nneeddeeľľaa 2222.. sseepptteemmbbeerr
DIANA
Film je pôsobivým portrétom Diany, prin-
ceznej z Walesu, počas jej posledných
dvoch rokov života. Srdcom filmu je Diani-
na premena od mierne deprimovanej a
osamelej dámy na ženu, ktorá našla napl-
nenie vo svojom osobnom živote, čo sa
následne odrazilo aj v jej profesionálnom
živote. A celým týmto príbehom sa tiahne
ľúbostný vzťah medzi Dianou a Khanom.
Obyčajný muž z inej kultúry sa zamiluje do
najznámejšej ženy na svete. Tento príbeh
nás aj veľa naučí.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 108 min.

UUttoorrookk 2244.. sseepptteemmbbeerr
PROJEKT 100 - 2013
VTEDY NA ZÁPADE
Podľa mnohých filmových kritikov je film
Vtedy na západe najlepším westernom
všetkých čias a tiež jedným z najlepších fil-
mov v dejinách svetovej kinematografie.
Pre všetkých milovníkov príbehov z divo-
kého západu je učebnicovým príkladom
toho, ako nakrútiť skvelý príbeh, ktorý je
pre divákov fascinujúci aj mnoho rokov po
premiére.
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 166 min.

SSttrreeddaa 2255.. sseepptteemmbbeerr
KAUZA CERVANOVÁ
Pravda je jednoduchá. Lži sú zložité. Pred
37 rokmi bola zavraždená študentka medi-
cíny Ľudmila Cervanová. Od roku 1976
prebiehalo vyšetrovanie. V roku 1981 soci-
alistické súdy odsúdili skupinu siedmich
mladých mužov. Spolu na 108 rokov. Boli
navrhované 3 tresty smrti, ktorým unikli len
o vlások. V najťažších väzniciach Česko-
slovenska si každý z nich odsedel dlhé
roky. Bez dôveryhodných dôkazov a sve-
dectiev. Nežná revolúcia priniesla šancu
na nový proces. V roku 2004 boli obžalo-
vaní, napriek novým dôkazom spochyb-
ňujúcim ich vinu, opäť odsúdení. Dnes je z
nich sedem starnúcich mužov so zmarený-
mi životmi, ktorí súboj so slovenskou justí-
ciou prehral,  a predsa stále bojujú o svoju
nevinu a očistu. Čakajú na rozhodnutie
Európskeho súdu pre ľudské práva -
poslednej inštancie, ktorá môže rozhodn-
úť, či zomrú ako vrahovia. 
Vstupné: 3 €, MP 15 r., 100 min.

PPiiaattookk 2277.. sseepptteemmbbeerr
HRA NA HRANE
Príbeh jedného sna o rýchlom zbohatnutí
z prostredia multimiliardového sveta inter-
netového hazardu, odohrávajúci sa na exo-
tickej CostaRice.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 120 min.

SSoobboottaa 2288.. aa nneeddeeľľaa 2299.. sseepptteemmbbeerr
DONŠAJNI
Operný súbor v malom meste sa rozhodne
uviesť Mozartovho Dona Giovanniho.
Pohľad do zákulisia príprav odhalí svet opery
bez akéhokoľvek pozlátka. Príbeh o láske a
sklamaniach, o hudbe a vášnivom milovaní.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 100 min.

Šmolko, Babroš, Hundroš a Čačkoš a so
svojimi človečími priateľmi Patrikom a
Grace zachránili Šmolinku.
Vstupné: 3 €, MP, 105 min.

PPiiaattookk 1133.. sseepptteemmbbeerr
RIDDICK
Jeho pomsta je prežiť... Drsné hlášky, zabí-
jajúce netvory, lovci hláv - najnovšie pokra-
čovanie sci-fi thrilleru sľubuje dynamické
scény, tvrdé súboje a poctivú akčnosť. Rid-
dick sa ocitne na nehostinnej planéte zra-
dený svojím druhom. Aby prežil útoky neľ-
útostných predátorov, aktivuje záchranný
signál, ktorý k nemu privedie i jeho nepria-
teľov. Po prílete dvoch lodí začína boj na
život a na smrť. Nemilosrdní žoldnieri chcú
Riddickovu hlavu ako tú najcennejšiu tro-
fej. Ale ten, ktorý vidí v čierno-čiernej tme,
prahne po krvavej pomste!
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 119 min.

SSoobboottaa 1144.. aa nneeddeeľľaa 1155.. sseepptteemmbbeerr
COLETTE
Strhujúci príbeh o láske silnejšej ako smrť.
Strhujúci ľúbostný príbeh Viliho a krásnej
Belgičanky Colette z prostredia osvienčim-
ského koncentračného tábora rozpráva o
osude tajnej lásky v prostredí hrôz, krutosti a
smrti, aj o tenkej hranici medzi dobrom a
zlom a pravdou a lžou. V likvidačnom tábo-
re sa pred nami odhaľuje neuveriteľný svet
každodenného boja o prežitie, kde vládne
hierarchia aj medzi samotnými väzňami a
obchoduje sa so všetkým, čo môže zachrá-
niť život. Postupne sa rozohrá nemilosrdná
hra trojuholníka medzi Vilim, krásnou Colet-
te a ambicióznym dôstojníkom SS...
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 126 min.

UUttoorrookk 1177.. aa ssttrreeddaa 1188.. sseepptteemmbbeerr
DOSPELÁCI 2
Letná komédia Dospeláci 2 zastihne Lenny-
ho v pohodovej nálade vtedy, keď sa s rodi-
nou presťahoval späť do mestečka, kde on i
jeho priatelia vyrástli. Nikto z nich však netu-
ší, že na dospelých aj ich potomkov sa rútia
nečakané udalosti, ktoré so sebou prináša
posledný deň školského roka.
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 101 min.

PPiiaattookk 2200..,, ssoobboottaa 2211.. aa nneeddeeľľaa 2222.. sseepptteemmbbeerr
PPOOZZOORR!! PPRREEMMIIEETTAAMMEE OO 1177.. hh!!
OGGY A ŠVÁBY
Posledná muchoťapka vysvetľuje ako Sher-
lock - Oggy zachráni Londýn od katastrofy
20. storočia tým, že sa mu podarí odhaliť
nehanebné úmysly švábov!
Vstupné: 3,50 €, MP, 80 min.

PPiiaattookk 2200.. sseepptteemmbbeerr
JOBS
Niektorí vidia možnosti. On možnosti
zmenil. Steve Jobs - vizionár, génius, mani-
pulátor a egocentrik. Osobnosť, ktorá raz a
navždy zmenila náš svet aj naše možnosti.
V roku 1976 založil spoločnosť Apple v
garáži svojich rodičov, zažil vzostupy aj
kruté pády na dno, v roku 2011 zomrel ako
jeden z najúspešnejších, najvplyvnejších a
najbohatších mužov Ameriky.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 122 min.


