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Majster sveta v športovej kynológii Jozef Adamuščin a jeho zverenec Chris spod
Lazov s víťaznými trofejami v Roudnici nad Labem. Foto Martina Trnková

Slovo na úvod
Ako nám bolo v júli a auguste teplo, tak

nám v septembri bolo chladno, až sa zača-
lo kúriť aj v bytoch, a k tomu aj veľa prša-
lo. Prišli ranné hmly, na chodníkoch sa
objavili prvé žltnúce listy, nemý dôkaz, že
jeseň sa naplno prihlásila. Mnohí  podlie-
hajú pochmúrnym náladám, no netreba si
znepríjemňovať túto časť roka.  Treba
zmeniť len uhol pohľadu či byť so správ-
nymi ľuďmi a aj v nečase  je dobrá nálada.
Bola som s ľuďmi, ktorým neprekážal
dážď, lebo si zvolili spoločný program a
bolo im všetkým spoločne veľmi príjemne.
Alebo si zoberte niektorých  starších  ľudí,
ktorí majú  elánu a energie na rozdávanie,
vôbec sa netrápia tým, že práve nesvieti
slnko. Ani vždy nemôže. Našťastie, ešte
nevieme ovládať počasie, lebo... ako by
bolo?  Ale verím, že príde aj babie leto so
zubatým slniečkom, lietajúcimi pavučinka-
mi, pestrofarebným lístím a vetríkom
voňajúcim zimou.  A keby aj neprišlo, zále-
ží len na nás, či nám v duši zasvieti slnko
alebo prevládne clivota a melanchólia. 

Viera Barošková

Možné zlučovanie škôl
Začiatok školského roka v Senici sprevád-

zajú informácie o možnom zlučovaní základ-
ných škôl na Sadovej a  Mudrochovej ulici. Pri
otvorení   školského roka 2013/14 primátor
mesta Ľubomír Parízek informoval o týchto
zámeroch riaditeľov i pedagogický zbor
oboch škôl, a samozrejme odpovedal na ich
otázky. Táto téma silne rezonuje medzi peda-
gógmi i zamestnancami škôl, rovnako  aj
medzi rodičmi a vyvoláva neistotu a napätie.
Pokúsime sa vysvetliť nejasnosti a niektoré
zavádzajúce informácie. 

Úvahy o možnom zlúčení, ktoré by sa
malo udiať  k začiatku školského roka
2014/15, začal zriaďovateľ základných škôl
Mesto Senica z viacerých dôvodov. „Hlav-
ným dôvodom tohto zamýšľaného kroku je
demografický vývoj,“  vysvetlil primátor
mesta.  ZŠ na Mudrochovej ulici („štvorka“)
mala v minulom školskom roku 350 žiakov. V
tomto školskom roku 2013/14  má 297 žia-
kov, keď do prvého ročníka nastúpilo 22 žia-
kov (1 trieda).  Pre porovnanie ZŠ na Ulici V.
Paulínyho-Tótha má 392 žiakov, z toho 55
prvákov (3 triedy), ZŠ na Komenského ulici
má 489 žiakov, z toho 59  prvákov, ZŠ na
Sadovej ulici („trojka“) má 656  žiakov, z toho
57 (3 triedy) prvákov. Pri takto predpoklada-
nom vývoji v jednotlivých základných ško-
lách by v ďalšom školskom roku mala ZŠ na
Mudrochovej ulici opäť menej žiakov, keďže
v júni 2014 skočí školu 60 deviatakov  a  za
predpokladu, že by otvorili znovu  iba 1 trie-

(pokračovanie na str. 2)

ArcelorMittal 
otvorí tretí závod

V Priemyselnej zóne Kaplinské pole
bude 11. októbra slávnostne otvorený tretí
výrobný závod spoločnosti ArcelorMittal.
Svetoznámy  oceliarsky  koncern, ktorý v
našom meste začal pôsobiť v roku 2006,
v nej bude vyrábať plechy pre automobi-
lový priemysel. 

Rozšírenie výroby  karosárskych ple-
chov  v senickej výrobnej základni Arcelo-
rMittal-u je výsledkom rastu objednávok
od automobiliek zo Slovenska i ďalších
okolitých krajín. Spoločnosť ArcelorMittal
Tailored Blanks je svetový výrobca lase-
rom zváraných dielcov pre automobilový
priemysel. Základný kameň  za účasti
vrcholných predstaviteľov firmy bol   polo-
žený 27. júna 2012. Hodnota investície
dosiahla 15 miliónov eur. Výrobný závod
prinesie aj nové pracovné miesta pre asi
50 pracovníkov. 

„Nadnárodný koncern s ďalšou funkč-
nou fabrikou sa v našom meste a v Prie-
myselnej zóne etabloval, čo je ocenením
dobrej spolupráce s Mestom Senica, ktoré
vybudovalo zónu na podnikanie na vyso-
kej úrovni. Zóna sa priebežne zapĺňa
investormi, čo znamená ekonomickú sta-
bilitu pre mesto,“ povedal na margo otvo-
renia novej fabriky primátor Senice Ľubo-
mír Parízek.  

bar

Majster v kynológii 
Bol to úchvatný zážitok a vyslúžil si zaň

potlesk na otvorenej scéne. Spontánny potlesk
na futbalovom štadióne predznamenal víťaz-
stvo. A nie hocijaké. Stal sa majstrom sveta  a
porazil všetky súčasné hviezdy športovej kyno-
lógie. Je prvým Slovákom, ktorý tento titul zís-
kal.   Reč je o Seničanovi Jozefovi Adamušči-
novi a jehho nemeckom ovčiakovi Chrisovi
spod Lazov. Tešil sa aj ako člen národného
tímu, ktorý takisto získal prvenstvo na 23. Maj-
strovstvách v športovej kynológii FCI  (všetky
pracovné plemená psov) v dňoch 18. – 22.
septembra v Roudnici nad Labem.   

Na šampionáte boli súťažiaci z troch konti-
nentov Európy, Ázie a Ameriky – 126 psovo-
dov z 36 krajín sveta a súperili v stopovaní,
poslušnosti a obrane. Na každej disciplíne
môže pretekár získať maximálne 100 bodov a
Jozef Adamuščin získal celkom 293.  Porotco-
via okrem presnosti vykonaného úkonu hod-
notili aj radosť a chuť psíka vykonať cvik, ocho-
tu k spolupráci, súhru so psovodom. Hádam
najviac sa to prejavilo pri plnení disciplíny
poslušnosť, kedy Chris spod Lazov exceloval a
svojimi schopnosťami vyrážal dych aj skúse-
ným kynológom.  

Obrovský úspech Jozefa Adamuščina je
vyjadrením majstrovstva a dlhoročnej práce v
tejto oblasti. Veď tejto práci sa s veľkým zanie-
tením, oduševnením a nadšením venuje  30
rokov. S vážnejším súťažením  začal až v roku
1990.

(pokračovanie na str. 11)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

17. riadne zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva sa uskutočnilo 19. septembra.
Rokovanie viedol primátor mesta  Ľubomír
Parízek a bolo na ňom  prítomných 18
poslancov. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:

- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2013
Rozpočtovým opatrením primátora mesta
č 2/2013.

- Správu Zariadenia  sociálnych služieb
Senica, n.o. – o výsledku  hospodárenia za
rok 2012 o organizačných zmenách v zari-
adení. 

- Správu o sociálnej starostlivosti na
území mesta za rok 2012, ktorá  informuje
o poskytovaní sociálnej starostlivosti Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny v
Senici pre občanov mesta Senica, Mest-
ským úradom v Senici a o poskytovate-
ľoch sociálnych služieb pôsobiacich na
území mesta, ktorými sú:

• Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o. – v zakladateľskej pôsobnosti mesta,

• Domoc sociálnych služieb a zariade-
nie pre seniorov Senica – v zakladateľskej
pôsobnosti vyššieho územného celku
Trnavského samosprávneho kraja,  

• Územný spolok Slovenského červe-
ného kríža,

• Oáza života, n.o. – domov sociál-
nych služieb – neverejný poskytovateľ, 

•  Pro Region n.o. – Svetuška - posky-
tovateľ sociálnych služieb v dennom staci-
onári v Kunove – neverejný poskytovateľ.

V tomto roku začne poskytovať svoje
služby nové zariadenie sociálnych služieb,
a to v zariadení pre seniorov a v domove
sociálnych služieb Harmónia Ocean, n.o.
na Štefánikovej  ul. č. 3013.

- Informatívnu správu o  statickej dopra-
ve, budovaní nových parkovísk a MHD –
na obdobie od 30. júna 2013 do 31. mája
2014 bolo 991 žiadateľom pridelené trva-
lé parkovacie miesto. V druhej polovici
roku 2012 začala fungovať na území
mesta zóna dočasného parkovania, v kto-
rej možno parkovať po zakúpení parkova-
cích kariet a známok alebo s platbou par-
kovného prostredníctvom mobilného ope-
rátora formou SMS. V roku 2013 bolo za
prvý polrok spolu predaných viac ako 3
200 známok a kariet. Významnou mierou
sa na budovaní a prevádzke ďalších parko-
vacích miest podieľa Mestský podnik slu-
žieb, spol. s r.o. Senica. Mesto má zároveň
pripravené ďalšie projekty vybudovania
parkovísk v meste, ktorých realizácia je
však podmienená dostatkom finančných
prostriedkov.

- Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa uskutočnia 9. novembra 2013.

Mestské zastupiteľstvo schválilo::
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení  k 30.
júnu 2013. Rozpočet celkových príjmov
po štyroch zmenách  je 15 151 218 eur a
jeho skutočné plnenie za prvý polrok bolo

vo výške  6 679 136 eur, čo predstavuje
plnenie celkových príjmov na 44,08 %,
pričom zatiaľ čo bežné príjmy sú plnené
na 47,94 %, kapitálové príjmy sú plnené
len na 8,62 % a príjmy finančných operá-
cií na 23,88 %. Rozpočet celkových
výdavkov je vo výške 14 945 140 eur a
jeho skutočné plnenie je vo výške  6 385
486,12 eur, čo predstavuje plnenie celko-
vých výdavkov na 42,73 %.  Bežné výdav-
ky sú plnené na 43,83 %, kapitálové
výdavky na 33,72 % a finančné operácie
na 36,24 %. Hlavný kontrolór vo svojej
správe z kontroly plnenia rozpočtu za I.
polrok 2013 konštatoval, že mesto Senica
v súlade s Memorandom  o spolupráci na
zabezpečenie finančnej stability verejné-
ho sektora na rok 2013 uzatvoreným
medzi Vládou SR a Združením  miest a
obcí Slovenska dodržalo podmienku
úspory 5 % rozpočtu osobných výdavkov
a 10 %   rozpočtu tovarov a služieb oproti
rozpočtu roku 2012.                

- Správu o činnosti hlavného kontrolóra
za II. štvrťrok 2013. 

- Dispozície s majetkom mesta. 
Mestské zastupiteľstvo prijalo:
- Zmenu VZN č. 5  o podmienkach stá-

tia vozidiel na území mesta Senica, o dani
za užívanie verejného priestranstva za
trvalé parkovanie vozidiel na verejnom
priestranstve, o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych komu-
nikáciách. Ďalej o zmene VZN č. 3 o
miestnych daniach – dodatkom bola zní-
žená cena parkovacej karty za dočasné
parkovanie vozidiel pre obyvateľov mesta,
držiteľov vozidiel, ktorí dovŕšili vek 70
rokov a pre darcov krvi - držiteľov strie-
bornej, zlatej a diamantovej Jánskeho pla-
kety na 10eur/rok s účinnosťou od 1. Janu-
ára 2014.

- VZN o núdzovom v zásobovaní pit-
nou vodou na území mesta  Senica – boli
určené distribučné miesta na zabezpeče-
nie núdzového zásobovania pitnou
vodou.  

Mestské zastupiteľstvo odporučilo: 
- Opätovne predložiť návrh Všeobecne

záväzného nariadenia o správe a údržbe
zelene a o ochrane drevín po zapracovaní
pripomienok z Komisie verejného poriad-
ku.

Písomné interpelácie týkajúce sa voleb-
ného obvodu č. 2 predložil Mgr. Peter Pas-
ttucha a za volebný obvod č. 7 Mgr. Brani-
slav Grimm. Väčšina požiadaviek sa týkala
údržby zelene, deratizácie a odchytu holu-
bov, umiestnenia lavičiek, verejného
osvetlenia, ale aj žiadosť o informácie o
pripravovanom zlúčení Základnej školy na
Mudrochovej a Základnej školy na Sado-
vej ul.

Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

(pokračovanie na str. 3)

du prvákov v septembri 2014. Pri poklese
počtu žiakov je potrebné riešiť aj počet učite-
ľov, dopĺňa informáciu primátor Parízek.
Predchádzajúci vývoj dáva tomuto tvrdeniu

(dokončenie zo str. 1)

Možné zlučovanie škôl

Nezabúdať na obete
Pietnou spomienkovou slávnosťou sme

si 28. augusta  pripomenuli 69. výročie
Slovenského národného povstania.  Vence
vďaky pri soche Víťazstvo na Námestí
oslobodenia položili predstavitelia Mesta
Senica, politickej strany SMER – SD,
Základnej organizácie a Oblastného j
výboru Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, občianskych združení
Delostrelec a  Ľavicové Záhorie,  KSS. 

V príhovore predseda Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov generálmajor Milan Pod-
horáni pripomenul dôležité fakty SNP.
Celonárodné ozbrojené vystúpenie proti

za pravdu. V školskom roku 2012/2013 nav-
števovalo „trojku“  okolo 800 školákov a
„štvorku“ necelých štyristo. Pred dvadsiatimi
rokmi  v roku 1993  bolo na „trojke“ 1350
detí, a na „štvorke“ okolo 650.

Zlúčením susediacich škôl by mali všetci
učitelia istotu zamestnania. Vytvorením jed-
ného riaditeľstva pod hlavičkou ZŠ Sadová
ulica by tak vznikol jeden pedagogický kolek-
tív, a to isté by sa týkalo všetkých ďalších  sku-
pín zamestnancov s výnimkou ekonomické-
ho úseku, kde by prišlo k redukcii zamest-
nancov. Zámerom zriaďovateľa Mesta Seni-
ca je ZŠ Mudrochova nerušiť. Ponechať ju
zatiaľ bez riaditeľa, zamestnancov a bez žia-
kov, no nevyňať zo siete škôl. To podľa pri-
mátora pre prípad, že by sa v Senici zase
začalo rodiť viac detí ako teraz.

Z uvedeného vyplýva, že právnym sub-
jektom by bola ZŠ Sadová ulica, ktorá by vyu-
žívala svoje priestory, aj všetky priestory teraj-
šej ZŠ Mudrochova ulica na vzdelávací pro-
ces, mimoškolské aktivity  i športové akcie.
Budovy oboch škôl by boli prepojené spojo-
vacou chodbou, aby sa zvýšil komfort pre žia-
kov i pedagógov.   Zlúčenie  oboch škôl by
prinieslo aj ekonomický efekt, finančné pro-
striedky by sa využívali efektívnejšie. A to je
druhý racionálny dôvod na zlúčenie škôl.  

Prínos pre žiakov je zrejmý z toho, že ZŠ
Sadová ulica je po komplexnej rekonštrukcii
spolufinancovanej z fondov Európskej únie.
Projekt si vyžiadal celkové náklady okolo 800
000 eur.  Budova školy bola zateplená, boli
vymenené okná, vybudované bezbariérové
vstupy, vynovený interiér.   Pribudli aj zmo-
dernizované športoviská, komplexnou výme-
nou mobiliáru prešli odborné učebne a vznik-
li viaceré nové odborné učebne  na špičkovej
úrovni, ktoré na ZŠ Mudrochova ulica chý-
bajú. Zlúčením škôl by všetci žiaci využívali
všetky výhody a mali by rovnaké možnosti na
vzdelávanie.  Na „štvorke“ sa modernizovalo
menej. Zamýšľaný projekt zlúčenia susedia-
cich škôl by priniesol aj efektívnejšie vytvára-
nie športových tried zameraných na volejbal,
hádzanú, futbal a hokej, čo by v konečnom
dôsledku znamenalo  vytvorenie kvalitných
športových tried. 

„Na uskutočnenie tohto zámeru máme
necelý rok. V diskusiách na odbornej úrovni
hľadáme najoptimálnejšie riešenie,“ dodal
primátor Senice Ľubomír Parízek.  

Viera Barošková
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Opýtali sme sa 
za vás

V rámci vládneho programu ESO – efek-
tívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa,
nadobudol účinnosť zákon č. 180/2013 Z.
z.  o organizácii miestnej štátnej správy. Na
jeho základe s účinnosťou od 1. októbra
2013 zaniknú obvodné úrady životného
prostredia, obvodné úrady pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie, obvodné
lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a
správy katastra. Tieto sa integrujú do okres-
ného úradu, ktorý nahradí obvodný úrad.
Na podrobnosti, čo znamená táto zmena
pre občana, sme sa opýtali prednostu
Okresného úradu Senica  Ing. Vladimíra
Kocourka. 

Okresný úrad (do 1. októbra  2013
Obvodný úrad Senica)  sa po novom orga-
nizačne člení na odbory,  a to odbor organi-
začný, odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania, odbor
krízového riadenia, odbor starostlivosti o
životné prostredie, odbor dopravy a pozem-
ných komunikácií, lesný a pozemkový
odbor a katastrálny odbor.

Náplň činnosti jednotlivých odborov
zostáva nezmenená, rovnako i priestorové
umiestnenie. Pre širokú verejnosť sa  od 1.
októbra menia  len úradné hodiny v  hlaavnej
budove Okresného úradu Senica  na  Vajan-
ského 17, kde sídlia všetky odbory okrem
katastrálneho odboru, lesného a pozemko-
vého odboru. Úradné hodiny v budove
Okresného úradu sú pondelok, utorok od 8.
do 15. hod,  streda od 8.  do 17.hod.,  piatok
od 8.  do 14. hod.,  štvrtok je  nestránkový
deň.  Prestávka na obed je od 12. do 13.
hod.

V rámci zmien ESO od októbra vzniká i
Okresný úrad Skalica. Okresný úrad Senica
však bude zabezpečovať  pre Skalicu na
vytvorenom pracovisku činnosti na úseku

živnostenskej registrácie v rámci odboru živ-
nostenského podnikania a prejednávanie
priestupkov na odbore všeobecnej vnútor-
nej správy.

V súvislosti s účinnosťou zákona o orga-
nizácii miestnej štátnej správy prechádza
úsek živnostenskej kontroly z úrovne okres-
nej na krajskú. To znamená, že prechádza
do pôsobnosti Okresného úradu Trnava,
kde v rámci živnostenského odboru vzniká
oddelenie živnostenskej kontroly, ktoré
bude zabezpečovať výkon živnostenskej
kontroly pre územie všetkých okresov v
Trnavskom kraji.

Reforma prinesie so sebou zlúčenie čin-
ností,  a tak priblíženie výkonu štátnej sprá-
vy občanovi. bar

(dokončenie zo str. 2)
Nezabúdať na obete

fašizmu  zaradilo našu krajinu  po vojne na
stranu víťazných mocností. Dôležité v
tejto dobe je nezabúdať na obete, ktoré
občania tejto krajiny priniesli vo viere v
lepšiu budúcnosť všetkých nás,  a preto je
dôležité  dôstojne si  uctiť  ich pamiatku. 

bar

Pán poslanec, 
na slovíčko 

V tejto rubrike  dávame slovo poslancom
Mestského zastupiteľstva v Senici, ktorí
budú  postupne odpovedať  na 3 rovnaké
otázky. 

Ing. Štefan
Mikula,  volebný
obvod č. 5. 

Aká je komu-
nikácia s občan-
mi?

Som poslan-
com vo voleb-
nom obvode  v
časti Sotina.
Možno by sa
zdalo, že poslan-
ci zvolení v
našom obvode nemajú záujem o svojich
voličov a ich problémy, lebo  tu  nefunguje
tzv. mestský výbor. To, či poslanec sleduje
dianie vo svojom obvode a meste vôbec
však nezávisí od toho, či je naviazaný  zase
na nejakú sprostredkovateľskú umelo vytvo-
renú skupinku dobrovoľníkov, ale to, že je v
priamom dennom kontakte s obyvateľmi
tak zo svojho bezprostredného okolia či
celého mesta Senica.  A to je  aj môj prípad.
K problematike, ktorú treba riešiť sa dosta-
nem priamo, nie z „druhej ruky", väčšina
voličov ma  totiž osobne pozná a nemajú
problém  mi napísať, zatelefonovať alebo
osobne ma navštíviť a oboznámiť so svojimi
problémami, návrhmi,  zisteniami. Bez zápi-
sov a čakania ihneď môžem občana nasme-
rovať priamo na kontaktnú osobu,  komisiu,
alebo jeho podnet predniesť aj ako člen
rady  na promptné riešenie. Keďže bývam
bezprostredne pri  ZŠ na Sadovej a Mudro-
chovej ulici, a zároveň som aj  členom  Rady
školy v ZŠ na Sadovej ulici,  mojou prioritou
je práve dianie týkajúce sa priamo mládeže
a ich rodičov. 

Čo považujete za prioritu vo svojom
obvode?

To je v prvom rade bezpečnosť, mož-
nosti  kultúrneho   a  športového  vyžitia,
relaxu  a zlepšenia komfortu bývania v Soti-
ne.  Veľkým problémom, vyžadujúcim si
neustálu pozornosť,  je  dopravná situácia v
našom volebnom obvode. Popri spomína-
ných základných školách tu máme  poliklini-

ku, kostol, štátnu cestu  Myjava - Senica,
dopravné uzly vedúce do nákupných centi-
er, na futbalový a zimný štadión. A to je spo-
jené s každodenným rizikom dopravných
kolapsov  s  kolíziami  a s nebezpečenstvom
úrazu. Preto je nevyhnutné udržovať dobrý
stav a  bezpečnosť chodníkov a prístupo-
vých ciest pre chodcov, mať  k dispozícii
dostatok parkovacích možností  tak pre oby-
vateľov, ako i návštevníkov Sotiny, perma-
nentne  hľadať nové varianty riešenia tohto
problému. A to sa dostávame  vlastne k
dlhoročnej požiadavke komplexného rieše-
nia dopravy a bezpečnosti v meste Senica.
Tým, že som zároveň aj poslancom  VUC ,
predkladáme spolu s primátorom mesta
tieto požiadavky aj priamo na patričné inšti-
túcie.

Čo podľa vás chýba v Senici?
Nakoľko  budúcnosť každého mesta je

závislá od štruktúry obyvateľstva, je mojou
prioritou zabezpečiť pracovné príležitosti a
bývanie, aby si mladí ľudia zakladali svoje
rodiny práve v našom meste, aby tu  praco-
vali a spolu so svojimi deťmi budovali a pre-
zentovali Senicu ako mesto mladých, mesto
práce,  kultúry,  spokojného bývania  a spo-
lunažívania. bar

Pamiatke obetí sa poklonili predstavitelia
samosprávy mesta Senica. Foto M. Štítny 

Deň úcty k starším
Mesto Senica pozýva všetkých seniorov a

dôchodcov na tradičné podujatie, ktoré sa
koná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Deň úcty k starším sa v tomto roku bude
konať 24. októbra o 14. 00 hod v Dome kul-
túry v Senici. 

Hudobným hosťom tohtoročného Dňa
úcty k starším bude Milan Drobný. Známy
český spevák, ktorý spolu s K. Gottom začínal
v divadle Semafor. Tu hral a spieval v mnohých
predstaveniach, neskôr sa dal na sólovú dráhu.
Spieval po celom svete a v roku 1994 získal za
2 milióny predaných nosičov platinovú dosku
od firmy Supraphon. Mal vlastnú televíznu
show a vlastní umeleckú agentúru. Radi si v
jeho podaní vypočujeme Písničku pro kočku,
jeho prvý veľký hit alebo Najdu klíč a vejdu
branou a mnohé ďalšie. V druhej časti poduja-
tia vystúpi hudobná skupina Orbita.

Staroba sa nás všetkých dotýka. Či už sme
deti a potrebujeme naše staré mamy,  aby
nám napiekli obľúbené koláče a starých
otcov, aby nám rozprávali vojenské historky
alebo sme v produktívnom veku a rady
našich rodičov, ktoré sme kedysi počúvali len
jedných uchom teraz potrebujeme ako soľ,
pretože sa v nich skrýva múdrosť generácií,
lebo sme už v období neskorého dospelého
veku a ostatní starí ľudia sú naši priatelia a
rovesníci. Pripravované podujatie je jednou z
možností stretnúť sa, prežiť popoludnie v prí-
jemnej zábave, porozprávať sa a zaspomínať.
Pre nás mladších je prinajmenšom možnos-
ťou uvedomiť si, čo pre nás naši rodičia a starí
rodičia znamenajú a tiež príležitosťou pove-
dať im to. 

Milí seniori, naši rodičia a starí rodičia,
srdečne vás pozývame stráviť príjemné
popoludnie vo štvrtok 24. októbra ako naše
poďakovanie  a prejav úcty a vďaky.

RNDr. Katarína Poláková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ
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Vicemajstri  sveta
sú zo Senice 

Tanečníci vedia, o čom hovorím. Išlo o
Majstrovstvá sveta v disciplínach disco
dance  v nemeckom Bochume 12.-15.
septembra a o viac ako 80-člennú výpravu
tanečnej skupiny Sonny. A kto sa tešil z 2.
miesta a  z titulu vicemajster? Najstaršia
formácia Sonny, tzv. HVK 2., čo v prekla-
de znamená  hlavná veková kategória  nad
31 rokov. Áno, i takýchto tanečníkov sku-
pina Sonny má. A čítajte pozorne ďalej –
väčšina z nich patrí medzi zakladajúcich
členov Sonny a ich deti tancujú v ďalších

zoskupeniach Sonny.  Skrátka,  len čo Slo-
venská tanečná asociácia otvorila v r. 2010
túto novú kategóriu, mala hlavná trénerka
Andy Jakubcová  jasno a pod jej vedením
v roku 2011 získala táto jej unikátna partia
svoj prvý titul. Zhodou okolností tiež v
Bochume a tiež striebro. Obhajcov titulu
sa preto patrí vymenovať – Martin Láska,
Andrej Tomiš, Majo Kadlečík, Jarčo Čma-
rada, Zuzka Florianová, Táňa Lániková,
Maťa Dobrucká, Hanka Klingová, Katka
Szabová, Magda Galbavá, Danka Odráš-
ková, Maťa Jamrichová, Adriana Havlíková
a samozrejme,  Andy Jakubcová. 

Striebro získali nielen s veľkou formáci-
ou a choreografiou Forever wild, ale
dokonca i so 7-členným kolektívom v kate-
górii diskoskupiny. Obdivuhodné a závi-
deniahodné! 

Skrátka sú a budú to „forever“ soňáci.
Chcú ešte chvíľu zažívať tú spolupatrič-
nosť, nadšenie a adrenalín ako vtedy  pred
15-timi či 20-timi rokmi. S Andy. A doprajú
to i svojim deťom, pretože to sami zažili. A
ja im veľmi  fandím a dojíma ma to. 

Nikto druhý totiž takýto dospelácky tím
na Slovensku nemá. Ani nemôže. Pretože
žiadna slovenská tanečná skupina v žánri
disco dance nemá od roku 1989 nepretr-
žite tú isstú hlavnú trénerku. Skupina
Sonny je dokonca o štyri roky staršia ako
samotná Slovenská tanečná organizácia.
Dosť argumentov na to, aby som tejto
partii už navždy hovorila slovenský národ-
ný tím.

Ďalší, v poradí tretí, pohár priviezla z
Bochumu  skupina Sonny HVK 1. (nad 15
rokov), a to za vynikajúce finnálové šieste
miesto s choreografiou Pieces gold. Vybo-
jovali si ho  cez tri kolá spomedzi 16-tich
ďalších formácií. A zo Slovenska boli na

Tanečné zážitky 
Tanečná skupina Scream  vycestovala

11. septembra  na svetové podujatie do
nemeckého Bochumu. Tanečníci už boli v
tomto meste na danom podujatí v minu-
losti, teraz sa nominovalo 49 tanečníkov
ZUŠ. Súťažili každý deň v disciplínach,
ktoré boli maximálne obsadené. Ešte sa
nestalo, aby sme zažili také plné počty v
disciplínach. Ani tu sa však naši tanečníci
nestratili a prebojovali sa do krásnych
semifinálových miest. 

Detská formácia obsadila 7. miesto  z
15 formácií a screamáci skončili v tejto dis-
ciplíne najlepšie zo slovenských súborov.
Detské disco sólo reprezentoval Roman
Malárik, ktorý obsadil 10. miesto Juniorská
disco skupina obsadila 9. miesto z 36 sku-
pín.  Dospelácka disco skupina obsadila
10. miesto spomedzi   38 skupín  ako naj-
lepší slovenský súbor v tejto disciplíne.

Na Majstrovstvách  sveta  sa zúčastnilo
asi 2600 tanečníkov  z 20 štátov. Bol to
obrovský zážitok pre našich malých taneč-
níkov, ale i rodičov. Krásne kostýmy od

Moderne 
v daltonskej škole

Šiesty septembrový deň sa všetky deti 3. a
4. ročníkov v  Základnej školy na Sadovej ulici
začali učiť naozaj netradične. Vybrali sa totiž
na zážitkovo – náučnú exkurziu do Bratislavy,
ktorá sa konala v rámci projektu Bilingválne
programy vzdelávania v daltonskej škole. Pro-
jekt je spolufinancovaný z Európskeho sociál-
neho fondu  v rámci Operačného programu
Vzdelávanie – Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy: Premena tradičnej školy
na modernú. Exkurzia mala dve časti. Návšte-
va ZOO a Atlantis Centra.

Zoologická záhrada ponúkla deťom pre-
žiť krásny slnečný deň so vzácnymi zvierat-

kami, navštíviť DinoPark s  3D kinom a vyšan-
tiť sa. Snáď najviac deti uchvátila „výprava“
do druhohôr medzi druhohorné plazy, ozvu-
čené a pohyblivé modely dinosaurov v život-
nej veľkosti.

V rámci prehliadky v Atlantis Centre sa
deti na vlastné oči presvedčili,  ako fungujú
niektoré fyzikálne javy a zákony, ako vyzerá
svet v bubline, ako funguje vesmír...

Veľkým zážitkom pre všetkých bolo spo-
ločné objavovanie tajomstiev starodávneho
Egypta. V hodinovom programe s názvom

Simona Királová a Laura Šmidová

výmyslu sveta, nádherné  choreografie a
ďalšia inšpirácia pre našu prácu.

Senica je malá bodka na mape sveta a
dovolím si tvrdiť, že táto bodka je skvele
reprezentovaná mladými ľuďmi, ktorí sa
venujú tancu. Je to výborný pocit, keď ste
v tanečnom kolose a cítite, že tam patríte,
ste jeho súčasťou, vychovávate a posúvate
mladých ľudí ku kráse, etike, estetike  a
sprístupňujete im neskutočné zážitky.

Veľká vďaka patrí screamáckym
mamičkám za pomoc a podporu v Bochu-
me. Anna Antálková 

vedúca TS Scream 

tomto svetovom šampionáte opäť jediní.
Kde sa stratili odchovanci ostatných slo-
venských skupín? 

I Sonny junior (11-14 rokov) sa nemusí
za svoj výkon veru hanbiť. Skončili síce až
na 12. mieste z 25-tich formácií, ale de
facto to bolo najlepšie umiestnenie v tejto
kategórii zo zúčastnených slovenských
skupín.

Trocha sklamaní sme z hodnotenia
našich najmladších formácie Sonny Deti.
Ale darmo, do duše porotcov  nevidíte.
Ani konkurencia nebola jednoduchá.  Od
namakaných Rusov a Ukrajincov, precíz-
nych Švédov, sebavedomých Belgičanov,
dokonalých Čechov, cez  bielych Juhoafri-
čanov,  temperamentných Talianov či
domácich Nemcov, Poliakov, Francúzov
až po všetky severské európske krajiny.

Z ďalších výsledkov treba spomenúť  7.
miesto v  kategórii diskoskupina - Sonny
Deti (z 25), 8. miesto v kategórii disco duo
získali  Simona Királová a Laura Šmidová
(z 51) alebo  14. miesto v kategórii diskos-
kupina -Sonny HVK 1. (z 36).  

Za Sonny,, CVČ, MsKS i za seba
Dana Kopecká

Tentoraz o šikanovaní
Vo veľkej  zasadačke Mestského úradu na

prízemí bude 22. októbra od 8.30 hod.
odborný regionálny seminár zameraný  na
ochranu pred protispoločenskými javmi.
Seminár už po 17. raz organizuje Mesto Seni-
ca,  Komisia pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti pri Mestskom
zastupiteľstve Senica v spolupráci s ďalšími
inštitúciami.  Tentokrát bude hlavnou témou
seminára šikanovanie. Je určený pracovní-
kom zo samosprávy,  kultúry, školstva,
záujmových združení, ktorí pracujú s deťmi a
mládežou. Môžu sa ho však zúčastniť aj ďalší
záujemcovia o túto tému. bar
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Tajomstvá faraóna  profesionáli v krásnych
dobových kostýmoch pomáhali deťom odha-
liť tajomstvá munifikácie, rozprávali o prvom
egyptskom panovníkovi Tutanchamónovi, o
egyptskej kráľovnej Kleopatre ...Takto deti
prešli zaujímavou cestičkou v čase.

Milé, s láskou kúpené suveníry pre najb-
ližších budú deťom pripomínať tento deň ako
deň plný zábavy, hier a zážitkového učenia.

Mgr. Ľ. Závodská 
ZŠ Sadová ulica

Zabudnuté miesta Senice

Senické tehly a tehelne 
Senica leží na rovine, a tak senické deti

nemali veľa možností na sánkovanie, preto
vyhľadávali miesta, kde bol svah a jamy, čo
boli miesta bývalých senických tehelní. Jedna
bola na mieste dnešnej benzínovej pumpy
(smerom na Jablonicu), druhá na Praskačo-
vom dvore, ktorý sa nachádzal na konci dneš-
nej Hollého ulice. Týmto miestam sa v Senici
hovorilo „hliníky“ a dnes nie je po nich ani
pamiatky, lebo pri modernej výstavbe Senice
jamy zaviezli. 

V  Senici sa tehly používali už na začiatku
15. storočia na stavbe najstaršej senickej
pamiatky gotickej kaplnky sv. Anny. Mali roz-
mery 26 x 12 x 7 cm. Koncom 18. storočia v
Senici existovala tehelňa baróna Jesenáka,
ktorá vyrábala už pred r. 1796. V 19. storočí
väčšina domov v meste bola z nepálenej
tehly, tzv. kotovice. Pálená tehla sa vo väčšej
miere začala používať okolo r. 1890 - 1900,
keď boli v Senici štyri tehelne - baróna Štefa-
na Vagyona, tehelňa Karola Kuffnera, Kalma-
nova tehelňa a tehelňa Jána Pavla Štetku.
Tieto naplno fungovali do začiatku 20. storo-
čia. V priebehu prvých desaťročí 20. storočia
zanikli, alebo zmenili majiteľa (R. Pšúrny).
Vtedy bolo v Senici 306 domov. Každá tehel-
ňa mala svoju značku, ktorou označovala
každú tehlu. Pretože touto značkou prestala
byť anonymná, prejavilo sa to na kvalite tehál.
Senickou zaujímavosťou tiež je, že senické
futbalové zápasy sa odohrávali na mieste sta-
rej tehelne (ktorá bola približne v miestach
terajšej Strednej odbornej školy),  kde zostala
veľká plocha po vybranej hline. Odohrali sa
tam aj prvé súťažné zápasy v časoch Plánič-

ku. Jedinou pripomienkou existencie tehelne
je Tehelná ulica, kde sa nachádzala parná
tehelňa (tehelňa je zakreslená na Hallonovej
mape z r. 1935).

Aj na západnej strane obce Sotina stála
odnepamäti tehelňa, ktorej majiteľmi boli v

druhej polovici 30-tych rokov minulého sto-
ročia Čapka a Verner. Známa výrobňa tehál
bola aj v Čáčove, v r. 1932 opustená, v r. 1958
zrekonštruovaná a na istý čas daná do pre-
vádzky.

Na Slovensku ubúda filatelistov, ale  iných
zberateľov pribúda, najmä  zberateľov tehál.
Vznikla aj spoločnosť pre výskum tehál a teh-
liarstva nazvaná Laterárius, ktorá má za cieľ
zbieranie informácií o histórii tehliarstva.
Vypracovala  katalóg tehelní a tehliarov, ktorí
pôsobili na našom území. V Senici je viacero
zberateľov tehál. Schádzajú sa v Bratislave v
Múzeu tehliarstva, kde si vymieňajú skúse-
nosti,  aj predmet  svojho záujmu - tehly.

Ján Peter
snímky archív autora

Stretnutie 
meštiankarov 

Po neskutočne dlhých 62  rokoch sa na
pôde Mestského úradu  Senica 6. septem-
bra  stretlo 23 bývalých žiakov Štátnej
meštianskej školy (meštianky), ktorú nav-
števovali v rokoch 1947-1951. 

V obradnej sieni MsÚ sa k nim priho-
voril poslanec Mestského zastupiteľstva
Mgr. Ondrej Krajči (na foto s E. Sochoro-
vou), ktorý stručne zhrnul históriu školy od
jej  postavenia v roku 1888. Jej jednopo-
schodová budova vtedy stála na konci
Kunovskej (dnes Štefánikovej) ulice. Spo-
menul tiež riaditeľov a učiteľov meštianky,
ku ktorej sa viazali a viažu nezabudnute-
ľné spomienky jej absolventov. Boli to tri
triedy strednej školy s jednoročným kur-
zom. Tie im umožnili  pokračovať v ďal-
šom stredoškolskom štúdiu, učebnom
alebo v  prvom pracovnom pomere. Dnes
už mnohým absolventom zhoršený zdra-
votný stav nedovolil prísť medzi spolužia-
kov a mnohí sa tohto stretnutia ani nedo-
žili. 

Účastníci stretnutia si so záujmom
pozreli premietnuté zábery  zo súčasnej
Senice. Potom nasledovalo vzájomné
predstavovanie sa a bohatá diskusia, z kto-
rej vyplynulo želanie stretnúť sa aj o rok. 

Mgr. Elena Sochorová-Feldsamová
organizátorka stretnutia 

Tekvicové oberačky 
I tak by sa dal nazvať  5. ročník súťaže

O najkrajšiu tekvicu, ktorú začiatkom sep-
tembra vyhlásilo CVČ Stonožka pre deti z
MŠ a ZŠ, ale i verejnosť. Do DAVu prinies-
lo 30 autorov viac ako 40 tekvíc.   Tekvi-
cová recesia autorov  dospelých sa síce
nekonala, ale o to viac pomohli rodičia
svojim ratolestiam. Nie je to len tak týždeň
vyrezávať kolekciu viacero tekvíc, či prini-
esť zo záhrady 10 kg tekvicu. A veru i taká
bola. Autorkami Oranžového velikána,
ktorý vyhral kategóriu O NAJväčšiu tekvi-
cu,  boli 9-ročná Radka Žáková a Katarína
Šišková zo ZŠ  na Sadovej ulici. Dve prvé
ceny v kategórii NAJoriginálnejšia tekvica
si odniesli 7-ročná Karin Jurková (Šmolkov
domček) a 8-ročná Patrícia Ivácková (Evič-
ka-tekvička), obe zo ZŠ  na Mudrochovej
ulici.

Vyhlásili sme i kategóriu O NAJvtipnej-
šiu tekvicu a tu zvíťazil Kubo ušatý autora
Tomáša Lánika zo  ZŠ Mudrochova ulica a

(pokračovanie na str. 6)

A takto  exkurziu v Atlantis Centre a ZOO
zhrnula Simona Khulová zo 4.A:  Ocitli sme
sa v bublinkovom svete, kde sa mi páčila
mydlová stena, bublinový výťah či vytváranie
rôznych veľkých bublín. Vyskúšali sme si aj
neviditeľný stôl či žeriav. Veľkým zážitkom
bola aj priama účasť na mumifikácii v tajom-
nej atmosfére starovekého Egypta. Presunuli
sme sa do ZOO, kde sme videli medveďa,
leopardy, levy, bieleho tigra, opice, zebry,
žirafy a iné zvieratá. Úžasný zážitok sme mali
v Dinoparku, kde sme si pozreli krátke 3D
kino o dinosauroch.

Výlet bol plný zaujímavých zážitkov, vese-
lý aj poučný.

Nové zariadenie 
pre seniorov 

Máte v rodine niekoho, kto potrebuje 24-
hodinovú opatrovateľskú či ošetrovateľskú
starostlivosť? Hľadáte pre svojho blízkeho
pobytové zariadenie s profesionálnou sta-
rostlivosťou? Možno práve Sanatorium Dr.
Elena Derer je cesta, ktorú hľadáte. 

Sanatorium  otvárame ako zariadenie
určené pre  poskytovanie  sociálnych služieb
pobytovou formou 1. októbra  ako zariadenie
pre seniorov  a domov sociálnej starostlivosti.
Sídli v novopostavenej 4-poschodvej budove
na Štefánikovej ulici. Ponúkame svoje služby
a pomoc všetkým občanom, ktorí sú odkáza-
ní na pomoc inej osoby.  Zameriavame sa
najmä na komplexnú starostlivosť o ľudí trpi-
acich Alzheimerovou chorobou či inou for-
mou poruchy pamäte, ktorí potrebujú 24
hodinovú starostlivosť.  

Pre podrobnejšie informácie vás radi priví-
tame osobne v zariadení. Kontakt na čísle
0948/ 748 151 alebo e-mailom na adrese
info.sanatorium@derer.sk.

Kolektív Sanatorium Dr. Elena Derer

Sídlo tehelne
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Poďakovanie hasičom
V nedeľu 8. septembra plakalo na starej

borovici malé mačiatko, ktoré sa zatúlalo na Bre-
zovej ulici zrejme v panike pred autami. Nakoľko
bolo vysoko v korune stromu, nedalo sa k nemu
dostať zo zeme. S dôverou o pomoc som sa
telefonicky obrátila na profesionálnych hasičov z
jednotky OR HaZZ v Senici, ktorí už o 5 minút
ochotne a úspešne zasahovali s plošinou. V
tento sviatočný deň to  bol vraj ich tretí výjazd. 

Za záchranu hoci cudzieho, ale bez-
branného malého mačiatka patrí profesio-
nálnym hasičom úprimná vďaka. 

Mgr. Elena Sochorová

Strapoškove farbičky
V Záhorské múzeum v Skalici je  od 20.

septembra  do  18. októbra výstava det-
ských ilustrácií Aleny Wagnerovej pod
názvom Strapoškove farbičky. Autorka žije
a tvorí v Senici. 

Alena Wagnerová – výtvarníčka, ilustrá-
torka je známa svojimi krehkými vizuálny-
mi výpoveďami  nielen v detskej ilustrácii,
ale aj medzi obdivovateľmi lyricko-medita-
tívnych obrazov. Už viac ako 15 rokov svo-
jím osobitým výtvarným jazykom oboha-
cuje detské časopisy a dlhý rad knižných
publikácií. Svoje ilustrácie vystavovala na
Bienále ilustrácií v Bratislave, Chorvátsku a
zúčastnila sa výstav detskej ilustrácie v
Japonsku, Nórsku a Poľsku. Slovenským
deťom sa predstavila v roku 2000 svojou
jubilejnou výstavou Strapoškove veselé
farbičky, ktorej súčasťou boli aj tvorivé
dielne. Získala ocenenie Najkrajšia kniha
Slovenska 2011.

Svoju ilustračnú prácu rozvíja súbežne
s voľnou maliarskou tvorbou a tvorivými
dielňami pre deti a ženy. Vo voľnej tvorbe
sa venuje akvarelu, olejomaľbe, suchému
pastelu a najnovšie diela vytvára farebný-
mi voskami - enkaustikou. 

TS - ZM
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Bagetka s čapicou, ktorej autormi boli deti
zo školského klubu ZŠ  na Sadovej ulici. V
kolektívnych prácach si ceny odniesli:
3.miesto Školský klub 1.C, 3.C  ZŠ na
Sadovej ulici (Milé strašidlo), 2. miesto zís-
kali deti 4. oddelenia elokovanej triedy
Materskej školy na Ulici J. Kráľa a zvíťazil
Červený Bamburák,  dielko Školského
klubu  2.A a 3.B ZŠ na Sadovej ulici.

V hlavnej kategórii O najkrajšiu tekvicu
sa o ceny podelilo päť detí. 1.miesto  zís-
kala 8-ročná Simonka Bellayová zo ZŠ na
Mudrochovej ulici (kolekcia štyroch tekvíc
Havajská tanečnica a spol.), 2.miesto 5-
ročná Svetlanka Lásková s maminkou
Soňou (kolekcia špeciálne vyrezávaných
tekvíc) a 10-ročná  Simona Šajánková zo
ZŠ  na Mudrochovej ulici (Šaman). 3. mies-
ta boli tiež dve – 6-ročná Grétka Tomano-
vá (Emily) a 9-ročný Adam Derda (Bodlia-
čik), obaja ZŠ na Mudrochovej ulici. 

Peknú výstavu v DAVe videlo v priebe-
hu troch dní viac ako 250 detí. Škoda, že
počasie prekazilo pripravovaný tekvicový
sprievod z DAVu na táborák do CVČ (v
rámci Dňa otvorených dverí 20. septem-
bra).   

D.K.

Tekvicové oberačky 
(dokončenie zo str. 5)

Ako si spoločne
ochrániť dom

Na spoločnom stretnutí
s ostatnými nájomníkmi sa
dohovorte o bezpečnost-
ných pravidlách:

-   Snažte sa spoznať susedov a bývajú-
cich okolo. Čím viac budete jeden o dru-
hom vedieť, tým viac môžete spolu ochrá-
niť váš vlastný majetok.

-   Všetci budú zatvárať domové dvere.
-  Na chodbách, v pivnici a vo výťahu

zabezpečiť vždy funkčné osvetlenie.
-   Buďte solidárni, v prípade ohrozenia

pomôžte, alebo zavolajte políciu, ak bude
v nebezpečenstve majetok alebo zdravie
obyvateľov domu.

-   Neznámych ľudí nevpúšťajte do
domu. Ak ich stretnete na schodisku, spý-
tajte sa koho hľadajú.

-   Susedom poskytnite telefónne čísla
aj do zamestnania pre prípad včasného
vyrozumenia, napríklad pri krádeži vláma-
ním, pri rôznych haváriách, atď.

-   Dôchodcovia alebo ženy v domác-
nosti a na materskej dovolenke treba, aby
dohliadali na bezpečný odchod a návrat
malých detí susedov do školy a zo školy.

-     Ak vám niekto zdola zazvoní a
nejde k vám, neotvorte mu, alebo sa pre-
svedčte, že pre vás neznáma osoba, ktorú
ste vpustili dnu, ide naozaj za tým, koho
menovala. Ak toto neakceptujete, zbytoč-
ne zamykáte vchodové dvere.

-   Ostrihajte si pri dome kríky a konáre,
ktoré zakrývajú okná a dvere na vašom
dome.

-   Ak idete preč na dlhší čas,  poverte
niekoho vyberať poštu a zalievať kvetiny.
Zároveň ho požiadajte, aby otvoril okno a
zapol hlasnejšie televízor alebo rádio. Ak
máte, použite automatické zapínanie
rádia alebo iných elektrických spotrebi-
čov.

-    Treba, aby deti vašich susedov dodr-
žiavali dohodnuté zásady bezpečnosti.
Nepovažujte za stratený čas, ak zásady
určené deťom im trpezlivo vysvetlíte.

-     Zásady bezpečnosti, ktoré vštepu-
jete svojim deťom a vyžadujete od nich,
aby ich dodržiavali, dodržujte aj vy, nech si
z vás berú príklad.

-    Na dverách by nemal chýbať pano-
ramatický priezor, správne inštalovaná
bezpečnostná retiazka, bezpečnostný
uzamykací systém. Pokiaľ sú pre vás také-
to opatrenia príliš náročné, dohovorte sa s
ostatnými nájomníkmi. Pri väčšej objed-
návke je možné získať zľavu.

-    Ak čakáte opravára alebo inú nezná-
mu osobu, poproste niektorého zo suse-
dov, priateľov, aby bol s vami v byte. Túto
službu mu môžete nabudúce oplatiť.

-     Nikdy neprechovávajte doma väč-
šiu finančnú hotovosť. Uložte ju v sprievo-
de spoľahlivej osoby do peňažného ústa-
vu. Veľa starostí vás zbaví sporožíro alebo
platobné karty.

-    Pri odchode z domu nenechávajte
vo dverách ceduľku kam idete, neinfor-
mujte široké okolie, že cestujete preč.

-    Odfotografujte si cennosti vo svojom
byte, neskôr môžu pomôcť pri vyšetrovaní
policajným orgánom.

Deň bez áut
Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval

23.  septembra 2000 a je podporovaný
Európskou komisiou. Ľudia sú každý
deň vystavovaní hluku, dopravným záp-
cham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom
tohto dňa je podpora ekologických fori-
em dopravy ako je pešia, cyklistická a
verejná doprava, upozornenie na zneči-
stenie životného prostredia automobil-
mi a následné škodlivé dopady na ľud-
ské zdravie.

Naša Základná škola na Ulici V. Pau-
línyho-Tótha sa zapojila tiež do tejto
podpornej aktivity v pondelok 23. sep-
tembra 2013. Bol vyhlásený celodenný
zákaz vjazdu motorovým vozidlám do
areálu školy. Na zákaz upozorňoval
transparent umiestnený pri vjazde do
areálu školy a žiaci 9. ročníka, ktorí
pomáhali pri organizácii tohto Dňa bez
áut.

Táto aktivita sa vydarila, nakoľko
zamestnanci školy, ale i mnohí žiaci
prišli do školy peši, na bicykloch, mest-
skou hromadnou dopravou a niektorí i
na kolobežkách.

Všetkým za podporu tejto myšlienky
ďakujeme.

M. Záškvarová
zástupkyňa riaditeľky ZŠ
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Mesačné svetlo 
Mesto Senica, Denné centrum pre

organizácie tretieho sektora, Mestské kul-
túrne stredisko Senica v spolupráci s
mestom Šaštín-Stráže pripravili  výstavu
obrazov autorky Mgr. Gerdy Fodorovej
pod názvom Mesačné svetlo. Inštalovaná
bola od 16. do 30. septembra v Dennom
centre. 

Podľa autorky  obrazov  Gerdy Fodo-
rovej  výstava je venovaná k hľadaniu
pravdy a uvedomeniu si, že nie predstavy
sa nachádzajú najbližšie k pravde, ale sve-
tielkujúce vibrácie, maličkosti, pohyby
svetla plné lásky, poznania, sily, krásy a
všetkých tých ušľachtilých hodnôt a vlast-
ností, ktorými sú ožiarené najvyššie preja-
vy ľudskosti a človečiny.  Svetlo zrodené
slnkom, lunou, ohňom a svetlo, ktoré pre-
býva vnútri, pretože tam sa zrodilo a vyja-
vuje nám obrazy plné fantázie a slobody.

NS
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Vráťme Slovensku 
harmoniku 

Podujatie s takýmto názvom sa po šies-
ty raz konalo v Leopoldove  7. septembra.
Svoje zastúpenie na ňom mala aj Senica,
ktorú  na tomto obľúbenom podujatí už
niekoľkokrát reprezentovala  Anna Celle-
ryová. Jej heligónka a  záhorácke pesnič-
ky v jej podaní obohatili leopoldovské

Výlet zaujal
Miestny dozorný výbor COOP Jedno-

ta Senica, SD zorganizoval pre svojich čle-
nov v závere leta pekný zájazd, aani
nebolo treba chodiť ďaleko.

Začínalo sa v Skalici, kde si účastníci
prezreli najskôr prístav na Baťovom kaná-
li a potom sa vrátili späť do mesta a spolu
s kvalifikovanou sprievodkyňou prešli
niektoré mestské pamiatky, ako dom kul-
túry, jezuitský kostol, komplex františkán-
skych stavieb... Práve tu zaujala predov-
šetkým  čierna kuchyňa -  miesto, kde sa
pripravujú a pečú jedinečné originálne
skalické trdelníky. Každý pravdaže dostal
aj na ochutnanie.

Po tomto sladkom zážitku sa  pokračo-
valo do zahraničia, ale naozaj  veľmi blíz-
ko -  do Strážnice. Tu už čakala loď Amos,
ktorá počas dvojhodinovej plavby vraj naj-
krajším úsekom kanála, ukázala výletní-

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – august 2013

1. Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
2. Mečíř, A: Zábavné hlavolamy Arkus
3. Kol.: 250 otázok a odpovedí Arkus
4. Betancourt, J.: Poník nesmie odísť Arkus
5. Bezancourt, J.: Chcem poníka Arkus
6. Gohl, Ch. Šťastie pre koňa Arkus
7. Kol.: Drevený zámoček Buvik
8. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
9. Sedgwick, M.:  Záplava a tesák Arkus
10. Kol.: V lese Arkus
11. Kol.: Kniha hádaniek pre prvákov Arkus
12. Kol.: Kniha hádaniek pre druhákov 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 Arkus:
Hádajko 1/14 a tajomné dvere
V istej budove počuť čudné zvuky. Nárek, kvílenie, hrôzostrašné výkriky... Ozývajú sa z

tmavého podzemia, kde už roky nikto nebol, spoza hromady starých harabúrd, kde sa
ukrývajú úzke zaprášené dvere. Kam vedú? Čo za nimi môže byť? A kto vlastne vydáva tie
strašidelné zvuky? Nezľakneš sa a vyriešiš aj túto záhadu?
Formát 148 x 105 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur.

Detské doplňovačky 5/13 koníkovské
Najnovšie číslo Detských doplňovačiek je venované veľmi populárnej téme - koňom!
Budeme riešiť hádanky, z ktorých sa dozvieme veľa zaujímavého o koníkoch i poníkoch,
nebude chýbať ani mimoriadne obľúbená minidetektívka kocúra Markusa, v ktorej bude
dôvtipný detektív Ihlička riešiť záhadu, súvisiacu so vzácnymi a drahými koňmi na výsta-
ve...
Formát 210 x 148 mm, 16 strán. Cena: 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur. 

podujatie. „Vždy tam vládne vynikajúca
atmosféra, obecenstvo je fantastické a
ľudia sa spontánne zabávajú a spievajú s
nami,“ konštatovala pani Celleryová, kto-
rej primátor Leopoldova Milan Gavorník
odovzdal aj cenu primátora. Leopoldov-
ské stretnutie harmonikárov hrajúcich na
chromatické harmoniky, akordeóny a heli-
gónky chce poukázať na krásu nástrojov,
ich hudbu a nedovoliť, aby sa   tieto
hudobné nástroje stratili v ponuke inej
hudby. bar

kom mnohé pekné zákutia. Ochotná kapi-
tánka lode po celý čas rozprávala o histó-
rii, aj o súčasnosti kanála. Svoj výklad
doplňovala obrázkami a pridala i niekoľko
príbehov. 

Na záver dňa všetci spoločne navštívili
strážnický skanzen. Aj napriek drobnému
mrholeniu si so záujmom popozerali cha-
lúpky a ostatné obydlia, ktoré poukázali
na prácu, zábavu a celkový spôsob života
v minulosti. Oľga Zlochová

foto autorka

Úspech mladých 
aranžérov 

V stredu 18. septembra  sa v  Piešťa-
noch uskutočnil 20. ročník národnej súťa-
že vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria
regia 2013.

Súťaž sa konala v Strednej odbornej
škole  záhradníckej v Piešťanoch a medzi
súťažiacimi boli aj žiaci Základnej školy
na Komenského ulici Patrícia Čederlová a
Jakub Kiráľ (na foto). Tento rok bola téma
Piešťany kvitnú už 900 rokov. Pre kategó-
riu základné školy boli určené tri súťažné
práce a v každej boli úspešní.   

• Kvetinová torta na detskú oslavu:
Patrícia Čederlová získala 3. miesto,

• Veselá kytička: Patrícia Čederlová
získala 2. miesto,

• Košík plný jesene: Jakub Kiráľ získal
1. miesto a Patrícia Čederlová 2. miesto. 

V celkovom poradí na celoslovenskej
súťaži skončila Patrícia Čederlová  na  2. a
Jakub Kiráľľ  na 3. mieste. 

Pavlína Šaraboková  
ZŠ Komenského ulica
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(pokračovanie na str. 11)

Vodári súťažili
V Trenčianskych Tepliciach sa 11. – 13.

septembra konal 30. ročník zručnosti
vodárenských pracovníkov. Vodárenskí
pracovníci prezentovali  svoju profesiu,
odbornosť a zručnosť, v súťažných discip-
línach, v ktoré vyplývajú z reálnych čin-
ností. 

Aj povolanie vodárenského majstra
vyžaduje pri práci v teréne pohotové reak-
cie, zručnosť vo svojom obore a perfektnú
tímovú spoluprácu. „Práca vodára je
náročná nielen tým, že vyžaduje rýchly a
efektívny zásah pri odstraňovaní poruchy,
ale často prináša nečakané situácie, ktoré
je potrebné riešiť okamžite. Naši majstri
chcú byť tí najlepší,“ povedal Seničan
Mário Hesek, vedúci oddelenia opráv
vodovodných sietí Infra Services. Tento
dvojnásobný víťaz celoslovenskej súťaže
viedol aj tréning dvojice vodárenských
majstrov Petra Marčišovského a Romana
Vrtala pred súťažou. Infra Services zastu-
puje Bratislavskú vodárenskú spoločnosť,
ako jej dcérska spoločnosť zodpovedná
za výstavbu nových sietí a všetky servisné
a údržbové práce na vodovodnej a kanali-
začnej sieti.

Súťažiaci si preverili  nielen odborné
schopnosti, ale aj pohotovosť a schopnosť
reagovať na krízové situácie. Aj takto sa
snažia vodári prispieť k tomu, aby boli
poruchy na vodovodných či kanalizač-
ných potrubiach odstraňované rýchlo a
obyvatelia postihnutých oblastí boli zasi-
ahnutí čo najmenej.

Podujatie prispieva k výmene poznat-
kov a skúseností medzi pracovníkmi jed-
notlivých vodárenských spoločností. Je to
už tradične príležitosť na stretnutie odbor-
níkov z oblasti vodohospodárstva v rámci
celého Slovenska.

TS, bar

Deň colníkov 
Už niekoľko  rokov  sa 21. septembra

pripomína ako Deň colníkov. Tento deň je
v kalendári  meno Matúš a evanjelista
Matúš je považovaný za patróna colníkov
na celom svete. 

Aj  Základná škola na Mudrochovej
ulici sa zapojila do podujatí k sviatku col-
níkov. Dňa 20. septembra  prišli pracovní-
ci Colnej správy Senica pod vedením kpt.
Mariána Hladíka  do školy, aby deťom
priblížili prácu colníkov.  Žiakom predvied-
li  zásahové vozidlo, zbrane, nepriestrelné
vesty a ukážky falzifikátov. Vysvetlili im,

ako falzifikáty ohrozujú ľudské zdravie.
Deti zaujali štvornohí colníci, ktorí predvi-
edli, ako vedia vyhľadávať  falzifikáty a
omamné látky. Chlapcov zaujali aj  ukážky
zbraní a rôznej techniky. 

Mgr. Ivana Kovačičová

Nadväzujeme 
na dobré tradície

Obchodná akadémia zorganizovala po
druhý raz  počas letných prázdnin odbor-
nú prax pre svojich študentov v Nemecku
na najväčšom ostrove Rujana v mestečku
Binz. Študenti tam strávia 1 mesiac, počas
ktorého pracujú v reštaurácii hotela ako
pomocní  čašníci a súčasne sa  obozna-
mujú s prácou v oblasti cestovného ruchu. 

Počas voľných chvíľ je na ostrove veľa
možností pre oddych. Riaditeľ hotela Lot-
har Beyer, ktorý úzko spolupracuje s riadi-
teľkou OA  Ing. M. Príkopovou, umožňuje
študentom vykonávať prax a súčasne orga-
nizuje pre svojich zverencov celodenné
výlety. Okrem práce sa žiaci zdokonaľujú
v nemeckom  jazyku návštevou rôznych
akcií priamo v meste alebo na pláži. Jed-
noducho si každý príde na svoje. O tom
hovoria i dve  študentky Barbora Hučková
a Petra Hokinková z odboru služby v
cestovnom ruchu, ktoré sa podelili o svoje
zážitky.

Čo sa vám páčilo najviac na  praxi?
Barbora: Priateľský prístup personálu

hotela. Boli nám vždy nápomocní a ústre-
toví.

Petra: Získala som nové skúsenosti,
ktoré som doteraz nemala.

Čo vás  zaujalo v tomto prostredí?
Barboora: Mňa zaujalo krásne a hlavne

upravené prostredie, čisté ulice, vlaková
stanica, park. Obyvatelia sa tam starajú o
všetko dvojnásobne.

Petra: Zaujala ma čistota prostredia a
iná kultúra ľudí, žiadne nadávky, vulgariz-
my, ohováranie, zosmiešňovanie.

Čo by ste rady priniesli k nám?
Barbora, Petra: Priateľskosť medzi

ľuďmi, ktorú bolo cítiť všade naokolo či v
hoteli, alebo na ulici.

Ako by ste zhodnotili svoj mesačný
ppobyt?

Barbora: Na prax som sa veľmi tešila.
Nevedela som, ako zvládnem cudzie
prostredie,  hlavne nemčinu. Tamojší ľudia
mi však ukázali, že sa nemám čoho obá-
vať. Bolo tam výborne a ak by som mohla,
tak sa tam vrátim. Odporúčam všetkým
mojim mladším spolužiakom.

Petra: Som veľmi rada, že som sa
mohla zúčastniť na tejto praxi, hoci na
začiatku som mala trochu obavy, hlavne
jazykové. Ale všetky obavy sa rozplynuli
už v prvý deň. Super ľudia, bohaté zážitky,
neoceniteľné skúsenosti.

Ako čítame, zážitky dievčat sú skutoč-
ne veľmi pozitívne. Nadšenie z pobytu
bolo vidieť i po ich príchode. No,  neču-
dujme sa. Stráviť mesiac v Nemecku,
dokonca na ostrove, s príjemnými ľuďmi, v
civilizovanom prostredí a zároveň  si aj
niečo zarobiť, súčasne vidieť inú krajinu,

to sa málokomu podarí. A vďaka nemčine,
ktorú si vybrali pre svoje štúdium, sa im
otvoril  široký svet okolitých nemecky
hovoriacich krajín.

PhDr. Eva Otepková
Obchodná akadémia

Záchrana moruše
Mnohí sme pod ňou strávili kus svojho

detstva. Všetci si ju pamätáme ako strom,
pod ktorým bolo obľúbené detské ihrisko s
kolotočom, preliezačkami a veľkou hojdač-
kou. Chlapci po strome odvážne liezli a obe-
rali maliny. Vtedy nám ani nenapadlo, rozmý-
šľať nad tým, koľkým generáciám detí sa
tento strom už prizerá.

Strom, o ktorom je reč, je moruša biela,
rastúca na Robotníckej ulici v Senici. Krásny,
košatý a neprehliadnuteľný strom získal v
ankete v roku 2010 titul Strom Senice. Do
ankety ho vtedy nominoval náš predseda
Juraj Kabát, aby upozornil na významný
strom mesta.

Boli sme si veľmi dobre vedomí toho, že
napriek svojej kráse potrebuje odbornú
pomoc, kontrolu a ošetrenie. Čas a pred-
chádzajúce ľudské zásahy na ňom zanechali
stopy a jazvy a keďže rastie na frekventova-
nom mieste, odborné ošetrenie a kontrola
stromu boli viac než žiaduce. Hrdí na našu
morušu predstavili sme ju arboristovi Jakubo-
vi Kováčovi, ktorý nám bez zaváhania prisľú-
bil jej ošetrenie. A navyše – sponzorsky!

K ošetreniu prišlo 23. septembra. Využili
sme túto príležitosť, aby sme pri moruši uro-
bili infostánok, aby sme informovali verejnosť
jednak o vzácnej moruši, ale i o arboristike a
arboristoch. O tomto náročnom, no krásnom
a zaujímavom  povolaní mnohí napriek jeho
dôležitosti, doteraz ešte ani nepočuli. 

Veľa ľudí chválilo tento počin, neskrývali
radosť z ošetrenia stromu a prekvapenie zo
šikovnosti stromolezcov. Niektorých sme
však museli s úsmevom upokojiť a vysvetliť,
že tí chlapi, čo lozia po strome, neprišli kvôli
tomu, aby strom vyťali, ale naopak, aby ho
odborne ošetrili a zaistili jeho prevádzkovú
bezpečnosť. Tak sa aj stalo. Arboristi strom
skontrolovali, v jeho korune vykonali množ-
stvo rezov na odstránenie problémových,
nežiaducich a oslabených konárov. Konce
niektorých konárov museli byť skrátené, pre-
tože sa dotýkali fasády novostavby, budova-
nej v tesnej blízkosti moruše. Rovnako muse-
la byť upravená podjazdná výška, pretože
koruna stromu sa rozkladá aj nad frekvento-
vanou komunikáciou, ktorú využívajú i záso-
bovacie vozidlá. Trpezlivá práca arboristov
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Keď sa povie Študentský
parlament...

...už som, myslím,  tento titulok raz použila,
ale nejako mi znova prišiel na um. Študentský
parlament  (ŠP) mesta je jedným z poradných
orgánov primátora mesta a je tu už od roku
2002. Nie je to žiadny prominentný kolektív. Je
to skupina normálnych študentov, ktorí majú
záujem aktivizovať sa v študentskom živote či v
živote mesta, alebo niečo nové vymýšľať či  zme-
niť. A pokojne môžu  prísť ďalší. Netreba na to
zložité nominácie zo študentskej rady vašej
školy.  Stretávame sa v DAVe alebo v CVČ  1-krát
za mesiac. Nejde však len o „suché“ zasadnutia
a kontroly úloh. Každoročne máme na bedrách
Deň študentstva na radnici, anketu Cena senic-
kej mládeže, projekty Komprax, Študentské listy,
činnosť v DAVe, študentský ples... A s tým zod-
povednosť a termíny. Iste, všetkým to nesedí,
niekto po mesiaci „zdúchne” a z 13-tich členov
zo štyroch škôl zostane často 6-7 nadšencov. Aj
aktivita jednotlivých škôl je často veľmi, veľmi
rozdielna.

A tak sa aj teším, a aj mám obavy, ako to v
tomto roku zvládneme, či zvládnu. I preto, že zo
ŠP  odišlo až päť maturantov, na ktorých sa dalo
spoľahnúť. A kto sú  tohtoroční vaši zástupcovia? 

Gymnázium L. Novomeského:  Filip Nosko,
oktáva, predseda ŠR a podpredseda ŠP,  Viktória
Včelková, 2.A, Sabína Štefková, 2.A, Tibor Sch-
neider, 2.C, Ján Balga, 2.B.

Obchodná akadémia:  Natália Ťuláková,
2.CR, predseda ŠR a predsedníčka  ŠP, Gabriela
Hudúlová, 2.CR, Dominika Kubeková, 3.A,  jed-
ného člena  študentská rada  nominuje do 15.
októbra.   

Súkromná stredná odborná škola
podnikania: Ján Domanský 2.B, Róbert Masaryk
2.A.

Stredná odborná škola: svojich dvoch
zástupcov nominuje do 15.  októbra.

Najbližšie  zasadnutie ŠP bude v DAVe 17.
októbra.

Dana Kopecká
koordinátorka ŠP

Senický týždeň dobrovoľníctva mal v zariadení soc. služieb aj takúto podobu
Foto: Marek Štítny

DAV 
známy či neznámy?

Možno je to len pocit, ale sú ľudia, ktorí nie-
lenže v DAVe  v  živote   neboli (dokonca ani v
predtým v čajovni), ale niektorí o ňom, o jeho
súčasnej podobe, ani   nepočuli.

Niekde sa stala   chyba.  Je to slabou propa-
gáciou? Či slabým programom v DAVe? Alebo
už nás nič nezaujme? Nemáme čas? Či  správnu
partiu, s ktorou by sme do DAVu išli?  Hm, asi z
každého trocha. 

Bola by naozaj škoda, keby DAV obývalo a
živilo len zopár hudobných skupín, zopár podu-
jatí či krúžky CVČ. Kde zostala senická  mládež?
DAV je pre voľný čas prispôsobený najmä jej.
Teda  vám. Verím, že úspešný projekt spoločen-
skej herne  nenecháme padnúť. Gymnazisti, čo
vy na to? Viem, na silu to nepôjde, a tak počká-
me na prirodzený vývoj vášho záujmu. Nech
vám to dlho netrvá. 

Návrh na tohtoročný rozpis pravidelných
aktivít v DAVe je nasledovný:

Poobedie v DAVe nazvané spoločenská
herňa bude fungovať každý štvrtok od 16. do
20.. hod. (pre stredoškolákov) a každý piatok od
19. do 22. pre vysokoškolákov, resp. pre partiu,
ktorá v DAVe  herňu pred dvomi rokmi zaklada-
la. Ide o ucelené kolektívy či kluby s riadnym
mesačným zápisným.  Bude však existovať i tzv.
herňa pre všetkých, a to každý piatok od 14. do
17. hod., kedy môže prísť do DAVu naozaj
hocikto, deti, mládež, dospelí, rodičia s deťmi a
zahrať si stolný tenis, stolný futbal, stolný hokej,
biliard, spoločenské hry, na gitaru, posedieť, uva-
riť si čaj, niečo si prečítať,  byť so svojimi deťmi.
Existovať bude i samostatná detská herňa. Otvo-
rená bude kaaždý štvrtok od 13.30 do 15.30.

hod. Pôjde o riadny záujmový krúžok CVČ.
Takto to celé vyskúšame do decembra. Ak

nebude záujem,  tak sa DAVu  pravdepodobne
chopia senické neziskové organizácie a občianske
združenia. Pretože ide naozaj o pekný a všetkému
možnému vyhovujúci priestor. V DAVe sa už páči
hasičom, Slovenskému stolnohokejovému zväzu i
ďalším. A týmto vyzývame  ostatné organizácie v
meste, aby sa prišli pozrieť,,či spýtať sa,  ako to fun-
guje. Môžete si tu zorganizovať pracovné či spo-
ločenské stretnutia, usporiadať koncert, premietať,
vystavovať, organizovať turnaje... Záujem tradične
prejavujú i stredné školy - tretiaci pri príprave imatri-
kulácií  či štvrtáci, ktorí si tu finalizujú program na
stužkové. Môžu i tento rok.

Ochutnávku najbližších pripravovaných
podujatí v DAVe na tento rok prinesieme v ďal-
šom čísle. Nebránime sa ani  vašim   nápadom.
Práve naopak Dana Kopecká, CVC

Senický týždeň
dobrovoľníctva

Ani dážď, ani vietor či chladnejšie
počasie neodradilo mladých dobrovoľní-
kov a tretí ročník Senického týždňa dobro-
voľníctva sa podarilo úspešne odštartovať.
Informačné centrum Europe Direct Senica

(pokračovanie na str. 11)
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Cena senickej mládeže
Študentský parlament mesta Senica  a

Centrum voľného času pripravuje ďalší ročník
mestskej ankety Cena senickej mládeže
(CSM). V nej hľadáme osobnosť, ktorá sa dlho-
dobo odborne a často nezištne a s plným
nasadením venuje senickej mládeži. Nemusí
to byť len v oblasti školstva, ale napríklad v kul-
túre, športe, v činnosti neziskových organizá-
cií,  prípadne i v inej záujmovej oblasti, kde
mladých vedie zanietený dospelý človek. Myš-
lienka oceňovať osobnosť, ktorú si vybrali
mladí ľudia,  je dielom Študentského parla-
mentu z roku 2006 a podporuje ju aj primátor
mesta. Za tú dobu sa v ankete objavili  desiat-
ky známych, vynikajúcich ľudí a všetci by si
túto cenu bez mihnutia oka zaslúžili. Veríme,
že doterajších sedem víťazov svoju trofej opat-
ruje ako oko v hlave a  robí im radosť i dnes.
Všetci sú zapísaní v Pamätnej knihe mesta.

Na základe nnávrhov členov Študentského
parlamentu  boli do nominácií na Cenu senic-
kej mládeže za rok 2013 vybrraní:  

Mgr. Lenka Búzková,
trénerka volejbalu, učiteľka,
ZŠ Mudrochova ulica 

Pracuje ako učiteľka na
prvom stupni v Základnej
škole na Mudrochovej ulici
už 22 rokov. Od veľmi sko-
rého veku sa venuje volej-

balu, ktorý jej prirástol k srdcu natoľko, že sa
mu venuje ako trénerka. Všetok voľný čas
venuje škole a tréningom, ktoré sú časovo
náročné. Venuje sa dievčatám od 15  do 19
rokov. Hrajú najvyššiu ligu junioriek a oblastné
majstrovstvá kadetiek  západ. Na  vlastné oči
som videla ako dievčatá tvrdo trénujú a  aká je
Lenka Búzková vynikajúca trénerka. A preto
nie je pre mňa žiadnym prekvapením, že diev-
čatá pod jej vedením majú veľké úspechy.
Horúcim úspechom v septembra bolo 3. mies-
to na prestížnom medzinárodnom turnaji v
českom Přerove v konkurencií 24 družstiev
juniorského veku. Lenka Búzková hovorí, že
má jednu dcéru,  ale veľa detí. Je fyzicky aj psy-
chicky náročné zvládať  deti, dievčatá, venovať
sa škole, cez víkendy chodiť na zápasy a dosa-
hovať vynikajúce výsledky...  Táto žena to všet-
ko dokáže,  preto si určite zaslúži nominovanie
na CSM 2013.   

....napísala Viktórria Včelková, 
Gymnázium L. N.  

Mgr. Július Dieneš,
futbalový tréner, učiteľ
ZŠ Sadová ulica

Učiteľ a asistent tré-
nera futbalového tímu
U16 sa deťom venuje
dlhých 30 rokov. Jeho
žiaci ho majú radi nie-
len pre jeho priateľskú
povahu, ale aj pre spravodlivosť, tímový duch
a večne dobrú náladu. Okrem jeho žiakov aj
futbaloví zverenci môžu potvrdiť, že pán tré-

ner má s nimi trpezlivosť, vie ich pochopiť a
podporiť. S jeho pomocou a zásluhou sa
chlapčenský  tím úspešne umiestnil na turna-
joch, napríklad  Genk Nike Cup 2009, Praha
Nike Cup 2013 a  ďalších. Voľného času  príliš
veľa nemá, lebo ho  obetuje  tréningom, zápa-
som a iným aktivitám s jeho tímom mladých
nádejných futbalistov. Už v  90-tych rokoch
minulého storočia začal  trénovať  športovcov
a prispel k rozvoju detských talentov v našom
meste. Myslím, že každý človek, ktorý venuje
svoj čas, nervy a vlastne i svoj život deťom a
mládeži, našej budúcnosti, si od nej zaslúži
minimálne poďakovanie. A keďže za prácou
pána trénera a pána učiteľa Júliusa Dieneša je
vidieť aj výsledky, nominujeme ho do ankety
CSM.                                         

.....napísala Sabína Štefková, 
Gymnázium L. N. 

Mgr. Antónia Hart-
mannová, učiteľka anglič-
tiny, majiiteľka jazykovej
školy Cool School

Pani Antóniu Hart-
mannovú poznáme dnes
ako aktívnu propagátor-
ku anglického jazyka pre-
dovšetkým  medzi deťmi

a mládežou. Tejto aktivite sa nevenuje len
posledných pár rokov, ale už aj počas svojho
učiteľského pôsobenia na rôznych stupňoch
škôl.

Rada spomína na svoje prvé pôsobisko
ZŠ v Sološnici, kde okrem učenia trávila s
deťmi veľa času aj pri mimoškolských aktivi-
tách. K jej hlavným záľubám patria cestova-
nie, príroda, kultúrne a športové podujatia,
dianie doma i vo svete.

Po roku 1989 oprášila anglický jazyk,
ktorý vyštudovala a začala učiť v  dnešnej
Via Humana, Obchodnej akadémii a
Súkromnej strednej škole podnikania v
Senici.  Za dôležité považuje snahu nájsť
východisko z každej situácie, tešiť sa z
úspechov a poučiť  z nezdarov.

Napokon sa odhodlala založiť vlastnú jazy-
kovú školu. Práve otvorili štvrtý školský rok pre
malé i väčšie deti, študentov i dospelých. Jej
cieľom je naučiť cudzie jazyky každého, od
úplných začiatočníkov až po získanie certifiká-
tu.  Keďže štúdium jazykov je náročné, snaží
sa nájsť čo najefektívnejšie postupy a metódy
prispôsobené každému záujemcovi.

Pani Antónia Hartmannová je dlhoročnou
učiteľkou a tomuto povolaniu robí česť. Navy-
še sa odvážila podnikať a dáva tak mladým
šancu uplatniť sa v živote. Pretože koľko jazy-
kov vieš, toľkokrát si človekom. Jej plná jazy-
ková škola je toho dôkazom.                               

...napísala Gabriela Hodúlová, 
Cool School

RNDr. Ľubicca Krištofová,
riaditeľka Záhorského osveto-
vého strediska

Po maturite na senickom
gymnáziu vyštudovala Prírodo-
vedeckú fakultu Univerzity

Komenského Bratislava, odbor všeobecná bio-
lógia, špecializácia ekológia živočíchov a člo-

veka. Celý život sa venuje ekológii, ochrane
životného prostredia a environmentálnej
výchove. Od roku 1983 pracuje v SZOPK na
poli environmentálnej výchovy - práca s mlá-
dežou, každoročne organizuje  tábory mla-
dých ochrancov prírody, súťaže, výukové pro-
gramy pre deti. Od roku 1999 pracuje v Záhor-
skom osvetovom stredisku. Je predsedníčkou
rôznych organizácií zameraných na ochranu
životného prostredia a históriu, ďalej členkou
Hanko kai karate klub Senica a redakčnej rady
Naša Senica. Niekoľko rokov sa venuje foto-
grafovaniu. Hlavnou témou jej krásnych foto-
grafií je okolitá príroda, zvieratá a kultúra mesta
a širokého okolia.  Miluje svoje  mesto,  jeho
kultúru  i okolitú  prírodu, s ktorou je od nepa-
mäti spätá. Deťom a mládeži vytvára a organi-
zuje rôzne výchovné podujatia, workshopy,
súťaže a výstavy. Pomocou nich  sa im snaží
vysvetliť a naučiť ich  prečo je dôležité chrániť
prírodu okolo nás, aby bola zachovaná aj pre
ďalšie generácie.  Na podporu tejto osvety u
mládeže v spolupráci s kolegami v ZOS zalo-
žila Ekocentrum – stredisko environmentálnej
výchovy a  Fotoklub – práca s mladými foto-
grafmi. Mladým ľuďom je otvorená a  zaoberá
sa  každým novým nápadom či žiadosťou o
akúkoľvek pomoc. Mladých ľudí podporuje v
ich talente, pripravuje na fotografické, aj iné
súťaže, workshopy a výstavy. Niekoľko rokov
je aktívna v mnohých smeroch, preto si mys-
lím, že práve ona by si zaslúžila uznanie. Za
všetkých mladých i dospelých ľudí, prírodu a
kultúru by som jej chcel s celého srdca poďa-
kovať.                                                       

...napísal  Martin Filip, študent VŠŠ

Veríme, že ste si našli svojho favorita a za
neho aj zahlasujete. Ako? Na facebooku CVČ
Stonožka Senica nájdete vytvorenú udalosť
Cena senickej mládeže 2013, v rámci ktorej
budú uverejnené fotografie jednotlivých kan-
didátov. Kliknutím na Páči sa mi to pod fotkou
kandidáta mu týmto dáte svoj hlas. Hlasovať
môžu nielen tí, čo sú priateľmi Stonožky, ale
všetci Seničania, ktorí sú na facebooku.

Hlasovanie spúšťame 1. októbra  a
ppotrvá do 21. októbra 2013. Víťaz ankety
bude slávnostne ocenený na Dni študent-
stva na radnici, ktorý sa uskutoční v prvom
novembrovom týždni.

Dana Kopecká

Zátvorky
Zátvorky bývajú dve.

A tak som ich rozdelil – 
Jednu strčil do chladničky

a tú druhú za dvere.

Zátvorky bývali vždy dve.
To už ale neplatí,

jedna chudera prechladla
druhá sa už nevráti.

Zátvorka sa píše iba jedna.
Tak znie nová reforma,

zostala samučká smutná zátvorka
a ja človek-potvora.

Milan Kolesík, 
Gymnázium L. Novomeského, 3.A
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(dokončenie zo str. 8)

nechala ešte viac vyniknúť kráse starého stro-
mu. Motorovú pílu ste v ten deň skutočne
nepočuli ani raz, čo sa tiež niektorým prihlia-
dajúcim zdalo pri oreze stromu neobvyklé.
Preto sme vysvetľovali, že práve tento spôsob
práce je pre arboristiku typický.

Po ošetrení stromu Jakub Kováč vypraco-
val odborný posudok, v ktorom je vykonaný
popis zistení a návrh ďalších opatrení. Napri-
ek popisu drobných chýb arboristický proto-
kol uvádza, že ani jeden zo spomenutých fak-
torov neukazuje na riziko úhynu, úbytok vita-
lity či statické vady v hlavnej a prvej nadzem-
nej báze kmeňa. Upozorňuje ale na nájdený
defekt, ktorý navrhuje riešiť montážou dyna-
mickej väzby na 2t a miernym odľahčením
daného ramena a odporúča interval pre pra-
videlnú kontrolu. Protokol s posudkom a hod-
notením stromu postupujeme kompetentým
pracovníkom MsÚ.

Jakubovi Kováčovi a jeho kolegovi Marti-
novi Bellovi sme za ich nezištnú prácu neopí-
sateľne vďační. Ošetrenie stromu venovali
všetkým Seničanom a samozrejme moruši
samotnej. Takto mohutné moruše sa dnes len
tak nevidia. Jej obvod je 355 cm. Úctyhodná
miera pre drevinu tohto druhu nás nabáda
pochybovať o doteraz prezentovanom veku
stromu, ktorý sa neoficiálne udával ako 120 –
150 rokov. Porovnávame ju so známymi
morušami, pri ktorých je vek určený. Sú nimi
napríklad 120 ročná moruša v Hlohovci s
obvodom kmeňa 178 cm, alebo 200 ročná
moruša v Tibave, ktorá sa pýši 317 centimet-
rami. Do tretice spomeniem skupinku viac
ako 250 ročných morúš v českom Potštejně.
Tie majú nameraných 268 cm, 254 cm,  292
cm a 344 cm. Pri porovnávaní týchto faktov
by mohol mať náš strom viac ako 200 rokov.
Je to ale skutočne tak? Pátrame po informáci-
ách, aby sme sa čo najviac priblížili k pravde.
Oslovujeme ľudí, ktorí so stromami pracujú,
aby vyjadrili svoj názor. S istotou nám doteraz
každý povedal len to, že máme v Senici nád-
hernú, veľmi starú  a nezvyčajne mohutnú
morušu, ktorá si zaslúži osobitnú ochranu.
Týmto by sme chceli vyzvať verejnosť, najmä
pamätníkov Senice, pokiaľ majú staré foto-
grafie, kde je zachytená moruša z Robotníc-
kej ulice, aby nám ich poskytli na nahliadnu-
tie. Rovnako pomôžu i akékoľvek informácie
a spomienky, ktoré ľuďom zostali v pamäti-
ach, alebo ich zanechali naši predkovia.

Pátrame v čase. Mnohé sa v jeho priebe-
hu v okolí moruše pomenilo, mnohé už čas
zobral celkom. Zobral hry ktoviekoľkých
generácií detí, zobral i naše ihrisko s koloto-
čom a hojdačkou. Ale moruša, maják minu-
losti, stále tolerantne hľadí na svet okolo seba.
Prajeme si pre ňu ešte veľmi dlhú budúcnosť.

Dana Ševčíková

(dokončenie zo str. 9)

Senický týždeň
dobrovoľníctva

ho zorganizovalo už tradične od 16. do 20.
septembra a tentokrát s podtitulom Týž-
deň občanom pri príležitosti Európskeho
roka občanov 2013. 

V prvý deň Senického týždňa dobrovo-
ľníctva zamierili dobrovoľníci  do Zariade-
nia sociálnych služieb v Senici, kde ešte v
júni upravili záhradu a vytvorili nové ohnis-
ko, ktoré bolo treba odskúšať. A tak sa
začalo radosťou, smiechom a tancom na
opekačke, ktorá spojila dve generácie.
Ohník, špekáčiky a gitara vytvorili tú sprá-
vnu trampskú atmosféru a seniori s junior-
mi sa super zabávali. Nechýbali ani taneč-
né kreácie v mladšom i staršom prevedení.  

Po minuloročnej  výbornej spolupráci
medzi našich dobrovoľníkov patria aj fut-
balisti A mužstva FK Senica, ktorí sa tento
rok na hodinku stali strážnymi anjelmi
malých školákov a pomáhali im na prie-
chodoch pre chodcov pri odchode zo
školy. Ani pri tomto dobrovoľníctve nechý-
bala zábava a smiech. Radosť bola očivid-
ná  u malých fanúšikov i  futbalistov. 

Po odprevadení školákov zo škôl sa
začalo maľovať. Výtvarne nadaní dobrovo-
ľníci sa rozhodli skrášliť mestské jasle.
Maľovali na  chodníkoch, preliezačkách a
detičky sa mohli tešiť z rozprávkových
bytostí na ceste do jasličiek. Trošku smutno
bolo z dažďa, ktorý pokazil výtvarnú snahu
dobrovoľníkov, no dúfame, že sa to podarí
ešte napraviť. 

Počasie sa umúdrilo vo štvrtok a každo-
ročné vyvrcholenie Senického týždňa dob-
rovoľníctva pokračovalo na Námestí oslo-
bodenia športovo tanečným podujatím pre
všetkých občanov. Tentokrát si Seničania
spolu s dobrovoľníkmi mohli vyskúšať jum-
ping. To znamená trampolíny a nechýbala
hudba a opäť zábava.  

Týždeň dobrovoľníctva sa touto akciou
neskončil, keďže pre nepriazeň počasia sa
akcia Dobrovoľníci deťom na ihrisku Luxor
presúva do ďalšieho týždňa, na čo sa naši
najmenší občania môžu už tešiť. 

Pomoc, radosť a robiť DOBROvoľne je
hlavným poslaním Senického týždňa dob-
rovoľníctva a vďaka skvelým dobrovoľní-
kom z Obchodnej akadémie, Strednej
súkromnej odbornej školy podnikania,
Gymnázia L. N. a Strednej odbornej školy
v Senici sa toto a ešte mnoho viac podarilo
naplniť. IK, MŠ

Majster v kynológii
(dokončenie zo str. 1)

Patrí k najskúsenejším a najúspešnejším slo-
venským reprezentantom v kynologickom
športe, čo ziskom titulu s 3-ročným nemeckým
ovčiakom Chrisom spod Lazov v individuál-
nych disciplínach len potvrdil. Keď sme sa
prednedávnom rozprávali o šanciach na pre-
tekoch v Roudnici nad Labem a v americkej
Philadelphii, tak skromne poznamenal, že
nejdú na šampionát bez šancí. „Psík mal fan-
tastický úvod do sezóny. Z 3 kvalifikačných
pretekov 2 vyhral, tak postup mal zabezpeče-
ný z prvého miesta. Je to však mladý psík, ktorý
potrebuje vyzrieť,“ zhodnotil jeho šance Jozef
Adamučšin.  Kvality  Chrisa spod Lazov sa pre-
javili aj na MS  Universalsieger v Belgickom
meste Diest v dňoch 14.-16. júna 2013, kedy
skončil na 1. mieste podľa medzinárodného
skúšobného poriadku IPO3. A v súčte s umi-
estnením na výstave skončili štvrtý, len 2 body
za majstrom sveta.  Hodnotili sa tam výkon
(stopa, poslušnosť, obrana) a exteriér  (pes
musí byť pracovne upotrebiteľný, ale musí byť
aj pekný). Mladého iba trojročného  Chrisa
spod Lazov  cielene pripravuje Jozef Adamuš-
čin iba 1,5 roka. V zahraničí nebýva zvykom
súťažiť s tak mladým psom. „Je silný v pacho-
vých prácach, obrane, doladiť treba posluš-
nosť,“ hovorí o svojom zverencovi, ktorý je
synom jeho predchádzajúceho  psa Fara (s
tým bol na majstrovstvách sveta WUSV Uni-
versalsieger  tretí).  

Radosť v Roudnici nad Labem bola veľká, až
neopísateľná. Bola to odmena  za drinu, odrie-
kanie, prekonávanie prekážok, lebo kynológia
nemá u nás také podmienky  ako v zahraničí.

Viac možností 
pre študentov 

Riaditeľ Strednej odbornej školy Senica
Pavol Paradeiser a dekan  Strojníckej fakulty
Slovenskej technickej univerzity Bratislava
Ľubomír Šooš podpísali 25. septembra  part-

nerskú zmluvu o spolupráci a výmene skúse-
ností, poznatkov spojených s činnosťou škol-
ských zariadení a spoločnom organizovaní
akcií. Je to ďalší významný medzník v činnos-
ti SOŠ Senica, ktorá vystupuje veľmi aktívne
a poskytuje svojim študentom stále viac mož-
ností vo vzdelávacom procese i v následnom
uplatnení v praxi.

Podpisu partnerskej zmluvy  v SOŠ Senica
predchádzala diskusia predstaviteľov Minis-
terstva školstva SR, štátnej správy na regionál-
nej úrovni, úradu práce, personálnej agentú-
ry, obchodnej a priemyselnej komory,
zamestnávateľov z regiónu o budúcnosti
stredného odborného školstva v súvislosti s
pripravovaným zámerom duálneho vzdelá-
vania. „Oslovili sme firmy Slovkord a NAD
Ress, s ktorými sme sa dohodli  a  naši žiaci
tam budú v najbližšej dobe robiť odborný
výcvik. Spolupráca s NAD Ress  sa dostala na
vyššiu úroveň, a prto  naši študenti budú
môcť pracovné zručnosti získavať  v servis-
ných centrách Volvo v Senci  a Mercedes v
Bratislave. Vraciame sa tam, kde kedysi škol-
stvo bolo, a to k spolupráci stredného odbor-
ného školstva a podniku,“ doplnil riaditeľ
SOŠ P. Paradeiser.

Významným hosťom na tomto podujatí
bol veľvyslanec Taiwanu na Slovensku Nan –
Yang Lee. Na dôkaz, že podávané  špeciality
ázijskej kuchyne na stretnutí  boli  na vynikaj-
úcej úrovni, pozval  kolektív zo SOŠ  pripraviť
jedlá na ich podujatí v Bratislave. 

Viera Barošková

Teraz sa Jozef Adamuščin  už pripravuje na odlet
do USA, kde sa v polovici októbra konajú Maj-
strovstvá sveta  WUSV, čo je skratka   svetovej
únie spolku nemeckých ovčiakov. Na týchto
majstrovstvách sa zúčastňujú výlučne pretekári s
nemeckými ovčiakmi. Z ich kynologického
klubu DODIX odlietajú spolu s ním aj ďalší dvaja
reprezentanti.  Nestáva sa často, aby z jedného
klubu boli na vrcholné svetové podujatie nomi-
novaní traja reprezentanti. 

Tak nášmu reprezentantovi držíme palce
aj v zámorí a budeme netrpezlivo očakávať
správy z Philadelphie. 

Viera Barošková
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prekvapenie v športovej hale a šok slovin-
skej reprezentácii, keď po výbornom výko-
ne vyradil skvelého slovinského reprezen-
tanta a čerstvého bronzového medailistu z
ME K. Plazara 3:2. Ale Seničan bol naďalej
nezastaviteľný. Presnou technikou, obrov-
skou dynamikou, silou a rýchlosťou každé-
ho úderu, seku a kopu pokoril v semifinále
švédskeho reprezentanta Österstrema suve-
rénne 5:0 a bol vo finále. V súboji dvoch
neporazených o zlato proti M. Slávikovi z
ČR išiel pri cvičení najťažšej katy na svete -
kušanku opäť výborne, ale strata stability po
kope vo výskoku rozhodla o víťazstve
Čecha. Zisk striebra v takej vynikajúcej kon-
kurencii je po ročnej prestávke určite
veľkým úspechom a dokazuje, že Toure
nestratil nič zo svojho vysokého majstrov-
stva.

Víťazstvá senických karatistov na najväč-
ších medzinárodných turnajoch sú tým naj-

lepším príkladom a vzorom pre mladších
cvičencov z B - družstva senickej mláde-
žníckej základne. Práve teraz až do konca
októbra je  nábor  chlapcov a dievčat od 6
do 15 rokov v  ZŠ Sadová ulica v Senici. Záu-
jemcovia o starodávne umenie a sebaobra-
nu sa môžu prihlásiť na tréningoch každý
utorok a štvrtok od 18. do 19.30 hod. E. J. 

Pohár vyhrali ženy 
Organizátorom hasičskej súťaže O

putovný pohár primátora mesta Senica,
ktorá sa konala v sobotu 14.  septembra
v areáli  ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha
počasie tento rok veľmi neprialo, pred
súťažou pršalo celú noc. Ráno počas
prípravy dráhy, stavania altánov na
bufet a sedenia pre návštevníkov súťaže
to nebolo o nič lepšie. V priebehu prí-
prav telefonovali niektoré hasičské
družstvá, či sa súťaž vôbec koná. Všet-

ko však už bolo pripravené a  o 13. hod.
súťaž začala.

XXI. ročník súťaže otvoril poslanec
Mestského zastupiteľstva v Senici Mgr.

Ondrej Krajči, ktorý potom s predsed-
níčkou DHZ Jarmilou Drinkovou odovz-
dali dorastenkám  DHZ Senica ďakovný
list a kvet za reprezentáciu na Majstrov-
stvách Slovenska dobrovoľných hasič-
ských zborov v Skalici, kde sa umiestni-
li na 5. mieste.

Na súťaž sa  pred termínom zaregist-
rovalo 27 družstiev, no 3 družstvá sa
nedostavili, pravdepodobne kvôli zlému
počasiu, ale na mieste sa zaregistrovalo
ešte družstvo mužov  DHZ Jablonica.
Celkom teda tento rok súťažilo 25 druž-
stiev. Takáto hojná účasť bola aj preto,
že  muži DHZ Senica boli zapojení do
ligy Inovecko-karpatskej hasičskej ligy a
družstvá z tejto ligy prišli podporiť aj
našu súťaž. Postupne sa aj počasie umú-
drilo a asi po hodine prestalo pršať.

Okrem hlavnej disciplíny požiarny
útok boli prvýkrát vyhodnotení aj  naj-
lepší prúdar a prúdarka. Na pobavenie
pre účastníkov bola  pripravená tiež
súťaž v hode prázdnym sudom od piva.
V porovnaní s minulým rokom  mal aktu-
álny  ročník niekoľko vylepšení. Bola
zabezpečená prípravná základňa, kde
prebiehala kontrola náradia a čas prípra-
vy základne nebol meraný stopkami, ale
elektronicky. Každý súťažiaci videl,
koľko času mu ešte zostáva do štartu.

V kategórii muži si prvenstvo vysúťa-
žili DHZ Kúty, na 2. mieste bol DHZ
Drgoňova Dolina a na 3. mieste DHZ
Topolecká. Senickí muži  skončili na 4.
mieste, no  tešili sa z víťazstva žien. Na 2.
mieste sa umiestnili ženy  DHZ Topolec-
ká a na 3. mieste  DHZ Kúty. Najlepšou
prúdarkou sa stala Lucia Štenclová z
SHD Lipov  časom 17,83 s a najlepším
prúdarom sa stal Daniel Kubečka z DHZ
Topolecká  časom 14,42 s. Víťazkou v
hode prázdnym sudom sa stala Denisa
Sobotová z SHD Lipov, ktorá hodila 5,20
m a medzi mužmi to bol Michal Jánošík
z DHZ Prašník, ktorému sa podarilo
dohodiť sud do vzdialenosti 11,20 m.
Víťazi dostali diplomy, poháre a vecné
ceny. Ing. Jarmila Drinková

predsedníčka DHZ Senica

Ovečková zlatá 
a návrat Toureho

Jeden z najväčších turnajov karate v
strednej Európe sa uskutočnil v Maďarsku.
Známy Budapest open pritiahol v dňoch 14.
- 15. septembra karatistov nielen z Európy,
ale doslova z celého sveta, pretože na tata-
mi bojovali z Ameriky, Afriky a Austrálie.
Celkom 791 pretekárov zo 144 klubov 25
krajín spravilo z tohtoročnej Budapest open
prehliadku najlepších európskych a sveto-
vých karatistov. Dôvodom boli i blížiace sa
juniorské majstrovstvá sveta v Španielsku,
na ktoré sa snažia reprezentanti všetkých
krajín pripraviť čo najlepšie.

Aj pre slovenskú reprezentáciu bol
Budapest open nominačným turnajom a
účasť reprezentantov, ktorí chcú ísť na sve-
tový šampionát, je viac-menej povinná.
Najlepšia slovenská juniorská reprezen-
tantka Alžbeta Ovečková z Hanko kai
Senica preto nemohla v nabitej konkuren-
cii chýbať. Dorastenecká majsterka Euró-
py a majsterka Slovenska je vo skvelej
forme a víťazí na všetkých turnajoch. Zo
štyroch nominačných súťaží od Poľska po
Rakúsko všetky vyhrala a je v Európe vo
svojej kategórii kata juniorky neporazite-
ľná. Svoje vysoké majstrovstvo dokázala i
u našich južných susedov, a to absolútne
suverénnym spôsobom, keď všetky súper-
ky porazila na nulu. Po voľnom 1. kole
vyradila v druhom Maďarku Hajnalovú
5:0, v treťom nedala šancu výbornej lotyš-
skej reprezentantke Mjerkalneovej tiež 5:0
a v semifinále na ňu čakala jej najvážnejšia
slovenská súperka D. Pešková zo Zvolena,
ktorá je medailistkou z dorasteneckých
ME v Turecku. Na senickú šampiónku však
ešte nedorástla. V priamom súboji dvoch
najlepších slovenských reprezentantiek
úplne jasne zvíťazila Ovečková 5:0 a
dostala sa do finále. Obhajkyňu minulo-
ročného prvenstva a víťazku Stredoeuróp-
skej ligy čakal súboj s bojovníčkou z ďale-
kého severu z krajiny Vikingov - Švédska.
Ale ani švédska reprezentantka J. Hegst-
rem nestačila na perfektnú Ovečkovú,
ktorá triumfovala vo finále 5:0 a z Maďar-
ska si odviezla zlato a pohár za víťazstvo.
Päť zlatých z piatich nominačných turna-
jov, teda  slovenská reprezentantka z
Hanko kai Senica je v brilantnej forme a na
posledné dva zahraničné turnaje (Velká
cena Plzne 28. septembra  v ČR a Croatia
open) ide v pozícii horúcej favoritky na
zlato a nomináciu na svetový šampionát v
Španielsku 7. - 10. novembra 2013.

Budapest open bola i premiérovým tur-
najom po dlhšej prestávke (kvôli štúdiu na
vysokej škole) pre ďalšieho úspešného kara-
tistu Hanko kai Senica  Michala Toureho.
Bývalý slovenský reprezentant, niekoľkoná-
sobný majster SR a dvojnásobný medailista
z juniorských ME,  začal opäť pravidelne s
tréningom a v Maďarsku dlhoročná sloven-
ská jednotka v dorastencoch a junioroch
ukázala, že súperi sa musia mať na pozorne.
V kata mužov do 21 rokov porazil Seničan
najprv českého reprezentanta D. Wojtylu

Víťazné družstvo žien DHZ Senica so
svojím trénerom Jozefom Kovačov-
ským.
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ikDukle sa zatiaľ darí

Hokejisti HC Dukla Senica si zatiaľ počí-
najú v 1. hokejovej lige SR veľmi úspešne.
Po 4. kole sú bez straty bodu na 2.mieste s
pekným skóre 21:7. Prvý je Bardejov.
Doterajšie výsledky: 
Slovensko 18 - Senica    0:6 (0:3, 0:1, 0:2 ),
góly: Haring 2,Gula, Ivičič, Janík, Vaškovič. 
Senica - L. Mikuláš    6:1 (2:0, 2:1, 2:0), góly
za Senicu: Jarolín 3, Surovka, Méry, Mrázik.
Senica - Detva 6:4 (2:2, 3:1, 1:1), góly za
Senicu: Sajdl 2, Janík, Haring, Vaškovič,
Méry.
Prievidza - Senica 22:3 (1:0, 1:2, 0:1), góly
za Senicu: Vaškovič, Jarolín, Janík.
Program HC Dukla na október:  

1.10. Senica - Bardejov 17.30   TV
4.10. Michalovce - Senica   17.00 
9.10.  Senica - Topoľčany 18.00 

11.10. Senica - Prešov 17.00 
16.10. Trnava - Senica 17.00
18.10. L. Mikuláš - Senica 17.00
22.10. Senica - Slovensko 18 17.30   TV
25.10. Detva - Senica 18.00
29.10. Senica - Prievidza        17.30   TV

P. Macek

FK Senica 
v Corgoň lige 

Ďalšími stretnutiami
pokračovala najvyššia sloven-
ská futbalová súťaž. Zverenci trénera Eduar-
da Pagáča sa držia na vrchných priečkach
tabuľky, po odohratí prvej tretiny zápasov
(11. kôl) im patrí 4. miesto.

V 8. kole pricestovala na Záhorie Žilina,
ktorej sa zatiaľ nedarí podľa predstáv. Diváci
mali možnosť vidieť zaujímavý zápas so šťast-
ným koncom pre domácich, a tak všetky boli
zostali v Senici. Seničanom výborne vyšiel
vstup do stretnutia, keď už v 5. min priťukol
novic v drese domácich útočník Tsoumou
loptu Piroskovi, ktorý sa ocitol sám pred bran-
károm Dúbravkom a s prehľadom otvoril
skóre. Po úvodnom tlaku sa hra postupne
vyrovnala a vyrovnalo sa i skóre zápasu - v 31.
min po zbytočnej strate lopty v strede poľa
prekonal Šullu nechytateľnou strelou Škvar-
ka. Po prestávke mali viac z hry Žilinčania, ale
Šulla si už svoju svätyňu ustrážil. Skórovať sa
podarilo Seničanom. V 65. min sa dostal k
lopte na 16-ke Jirásek a krásnou delovkou
pod brvno rozhodol o piatom domácom
víťazstve Záhorákov.

Po 14-dňovej reprezentačnej prestávke
cestovali Záhoráci v 9. kole do Zlatých Mora-
viec k súperovi, s ktorým sa im výsledkovo
darí. V úvode bol domáci ViOn lepší a len
vďaka výborným zákrokom Šullu sa nedostal
do vedenia. Postupom času sa do šancí
dostali aj hostia. Tutovku zahodil v 18. min
Tsoumou, keď nepremenil samostatný
nájazd. V 31. min po faule Majerníka na
Hiaga odpískal rozhodca pokutový kop a ten
s prehľadom premenil Piroska. Bol to jeho už
siedmy presný zásah v prebiehajúce sezóne.
V druhom dejstve chceli domáci otočiť vývoj
vo svoj prospech a hral sa futbal hore-dole.
Zaslúžené vyrovnanie prišlo v 56. min, kedy

sa presadil Szabó. Potom mal ViOn dve
dobré možnosti na gól, ale úspešný nebol.
Naopak, zahrmelo na druhej strane. V 75.
min sa cez 5 hráčov preštrikoval striedajúci
Diviš a v páde poslal Senicu opäť do vedenia.
Konečnú podobu výsledku dali domáci hráči
- o päť minút zužitkoval Orávikov center Ber-
náth a hlavou streli vyrovnávajúci gól.

O tri dni neskôr sa hralo stretnutie 10.
kola. V ňom sa v Senici predstavila Banská
Bystrica, s ktorou sa Záhorákom na domácej
pôde nedarí zvíťaziť a inak tomu nebolo ani
tentoraz. Vstup do stretnutia mali pritom
výborní. Do 25. minúty boli jasne lepším
tímom a škoda, že zo svojich gólových mož-
ností premenili na gól iba jednu. Ten padol v
15. min po rýchlej akcii, na konci ktorej bol
Zeman. Bol to jeho premiérový gól v senic-
kom drese. Bystričanom sa z ničoho nič
podarilo v 29. min vyrovnať utešenou strelou
Peňašku. Od tohto momentu sa dostala Seni-
ca do herného kŕča, z ktorého sa nedokázala
dostať až do konca duelu. Pre Senicu to bola
v prebiehajúcej sezóne prvá strata bodov na
domácej pôde.

Slabý výkon podali Seničania v 11. kole v
Nitre. U posledného mužstva tabuľky, ktoré v
doterajšom priebehu ešte ani raz nezvíťazilo,
sa očakávali povinné tri body. Opak bol však
pravdou. Nitrania boli lepším tímom, v stretnu-
tí si vypracovali viacej gólových možností a
jednu z nich aj premenili Cleberom. Jedinú
obrovskú príležitosť Záhorákov mal Kalabiška.
Nitrania sa radovali zo zaslúženého víťazstva.

Po tejto prehre vedenie klubu doplnilo
realizačný tím o Dušana Vrťa, ktorý v klube
zastáva aj funkciu športového riaditeľa.

Ivan Tobbiáš

Výstava o archeoparku
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyri-

la a Metoda  na našej územie bola  vo výstav-
nej sále Záhorského osvetového strediska v
Senici 13. septembra  otvorená  výstava
Mikulčicko-kopčiansky archeopark,  ktorú pri-
pravili ZOS Senica a Masarykovo múzeum
Hodonín. 

Táto výstava nám približuje jedinečnú
pamiatku Veľkomoravské hradisko,  ktoré sa
nachádza len pár desiatok km od Senice  v
Mikulčiciach  na Morave  a kostolík Svätej
Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Na otvo-
rení výstavy priblížil význam  príchodu vie-
rozvestcov senický  evanjelický farár  Juraj
Šefčík, odbornú prednášku o archeoparku
predniesol  etnograf a  historik  Masarykovho
múzea PhDr. František Synek. 

Výstava bude otvorená do 30. októbra a
jej súčasťou je premietanie dokumentárneho
filmu o slovanskom hradisku v Mikulčiciach. 

L. K.

Oznam 
o výmene preukazov  

Preukazy občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím (preukaz ŤZP) a preuka-
zy občana s ťažkým zdravotným postih-
nutím s potrebou sprievodcu (preukaz
ŤZP/S) vydané podľa zákona účinného
do 31. decembra 2008 platia len do 31.
decembra 2013 aj v prípade, že je na pre-
ukaze uvedená doba platnosti: Bez časo-
vého obmedzenia.  

Výmena preukazov ŤZP a preukazov
ŤZP/S prebieha na oddeleniach posudko-
vých činností  Úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu
držiteľa na počkanie a bezplatne. K výme-
ne je potrebné predložiť preukaz ŤZP
alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preu-
kaz a fotografiu veľkosti 3x4 cm. 

Preukazy sa vymieňajú od 1. januára
2009, teda od účinnosti zákona
č.447/2008 Z. z.                      o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. 

ÚPSVaR Senica 

Nepremeškajte kurzy
Mestské kultúrne stredisko Senica  pri-

pravilo v školskom roku 2013/2014  boha-
tú ponuku kurzov. Využite poslednú mož-
nosť a prihláste sa. Bližšie informácie  zís-
kate v MsKS Senica osobne alebo na č.t.
034/651 2301, 0905/809 766. 
Jazykové kurzy: anglický  jazyk, nemecký
jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk.
Odborné kurzy: jednoduché účtovníctvo
a  podvojné účtovníctvo.
Praktické kurzy: kurz jogy, spoločenský
tanec pre stredoškolákov, spoločenský
tanec pre dospelých.
Poplatok za jazykové kurzy a  účtovníctvo:
110 eur, za praktické kurzy 45 eur. 

MsKS Senica  

Teplo, 
ale nie najteplejšie 

V augustom vydaní Našej Senice som v
Slove na úvod napísala, že tohtoročné leto bolo
na našom území najhorúcejšie od začiatku
meteorologických meraní a padol nejeden tep-
lotný rekord. Na nepresnosť v tomto vyjadrení
ma upozornil  pozorný čitateľ a odborník mete-
orológ Vojenského technického a skúšobného
ústavu Záhorie Mgr. Peter Daniš.  Napísal, že
leto ako celok (mesiace jún, júl august) bolo
chladnejšie ako v rokoch 2002, 2003, 2007 aj
2012,  pretože jún bol podpriemerne teplý za
posledných 20 rokov. Výrazne  teplá bola len
druhá  polovica júla a prvá  polovica augusta. No
aj tieto úseky mesiacov boli v roku 1998 teplej-
šie. Upozornil aj na fakt, že  v júli boli iba 3 dni s
veľkou oblačnosťou, no nebolo úplne zamrače-
né.  Pršalo iba  ráno 11. júla. Potvrdil, že rekordný
bol spomínaný 8. august, kedy bola  v Senici
nameraná  najvyššia augustová teplota na Slo-
vensku v histórii 39,6 stupňa Celzia. „Takisto na
našej meteorologickej stanici vo VTSÚ Záhorie
bol 8. august najteplejším dňom v histórii, čo sa
týka priemernej dennej teploty (30,9 stupňa Cel-
zia). To znamená, ako keby celý deň vrátane
noci bola teplota 30,9 °C,“ dodal Mgr. Peter
Daniš, vedúci skupiny meteorologických meraní
vo VTSÚ Záhorie. 

Viera Barošková
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V Dome kultúry vystúpi 21. októbra o 19.
hod. zoskupenie La Gioia, ktorí interpretujú
populárne piesne v štýle belcanta. Repertoár
troch spevákov tvoria nielen skladby svetovej
hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné
úpravy známych slovenských a českých
hitov, ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz
nepočutým, originálnym spôsobom. La Gioia
v preklade z talianskeho jazyka znamená
radosť. A práve s radosťou, hispánskym tem-
peramentom a talianskou vášňou prichádza
trio do Senice, aby ponúklo nevšedný a na
slovenskej hudobnej scéne jedinečný hudob-
ný zážitok. Trio vzniklo v roku 2008. 

NS

Štatistické zisťovanie 
Slovenská republika sa prostredníctvom

Štatistického úradu  SR zapojila do zisťovania
o cezhraničnej mobilite medzi Rakúskom a
Slovenskom pod názvom Dopravno-sociolo-
gický prieskum mobility obyvateľstva v Brati-
slavskom a Trnavskom kraji. Cieľom projektu
je získanie údajov o mobilite obyvateľov v pri-
hraničných regiónoch na rakúskej aj sloven-
skej strane. Výsledky  zisťovania budú pod-
kladom pre efektívnu dopravnú politiku, cie-
lené opatrenia v oblasti dopravy, dopravné
prognózy a modelovanie dopravy. Na Slo-
vensku je do zisťovania zaradených takmer
13 000  náhodne vybraných domácností v
spomínaných krajoch. Zisťovanie sa uskutoč-
ní od 4. septembra   do 13. decembra 2013,
kedy domácnosti bude navštevovať pracov-
ník, ktorý je povinný sa preukázať osobitným
poverením. ŠÚ SR

Senická divadelná
horúčka 2013  

Divácky obľúbený festival Senická diva-
delná horúčka pokračuje i tento rok amatér-
skymi i profesionálnymi vystúpeniami. Tak
ako po minulé roky aj tentoraz uvidia diváci
prevažne komédie.

Treba si všimnúť začiatky predstavení. Tie,
ktoré sú cez víkend, začínajú už o 16.30 kvôli
premietaniu kina.  

Úvod Senickej divadelnej horúčky patril
29. septembra divadlu z Lipova Lipovský
výkvět, ktoré uviedlo duchársku komédiu
Návštěva ze záhrobí. Festival pokračuje  v
sobotu 12. októbra o 16.30  vystúpením
Divadla Šáchor  zo Zohora s kriminálnou
komédiou Veľký klenotník. Ďalším tiež ostri-
eľaným hosťom bude vo štvrtok  7. novembra

o 19.00  Divadlo Svatopluk z Hodonína  so
situačnou komédiou Popel a pálenka. V
sobotu 23.  novembra  o 16.30  sa predstaví
nový divadelný súbor z Lipova Divadlo Lipo-
tvory  s komédiou  Rukojmí.

Na záver vyvrcholí festival v nedeľu 8.
decembra    predstavením divadelnej agentú-
ry Harlekýn z Prahy  pod názvom Tři na lavič-
ce,   v ktorom sa predstavia  známi herci Petr
Nárožný, Květa  Fialová a  Ladislav Trojan. 

Predpredaj vstupeniek na všetky predsta-
venia  za ľudové ceny bude v Infosene.

I. F.

Služby lekární 
5. – 6. 10.  Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875
12. – 13. 10. Lekáreň Sun Pharma

Nám. oslobodenia 2560
19. – 20. 10. Lekáreň Centrum

Štefánikova 726
26. – 27. 10. Lekáreň Arnika

Ul. gen. L. Svobodu 1599

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 1. – 4. október 
Začiatok jazykových a praktických kurzov 
�11. október,  9.00 
Výchovný koncert pre školy
�14. október, 16.00
XI. ročník prezentačnej  výstavy z tvorby
klientov zariadení sociálnych služieb Senic-
kého a Skalického okresu. Organizátor
Trnavský samosprávny kraj, DSS Rohov,
občianske združenie  Promethea. Garan-
tom  výstavy je  primátor mesta Senice a
poslanec TTSK Ľubomír Parízek. Výstava
bude prístupná verejnosti od  15. do 188.
októbra v čase od 9. do  17. hod.
�17. október,    16.00     
Benefičný koncert klientov zariadenia soci-
álnych služieb Senického a Skalického
okresu.
Organizátor Trnavský samosprávny kraj,
DSS Rohov, občianske združenie Promet-
hea Rohov. Účinkujú: DSS a ZPS Senica,
DSS Zelený dom Skalica, DS Svetluška
Kunov, DSS Bojková, DD a DSS Holíč, DSS
Borský sv. Jur, ZPS a DSS Moravský Sv. Ján,
DSS Rohov.
Koncert sa koná pod záštitou predsedu
TTSK Tibora Mikuša.                                    
�21. október,     9.00 
Výchovný koncert pre študentov SŠ
�21. október, 19.00 
La  Gioia – koncert, vstupné 13 eur
�24. október,  14.00 
Deň úcty k starším – podujatie pre senio-
rov
�25. október, 9.00 a  11.00 
Stroj času -  koncert  tanečnej skupiny
Sonny pre školy
�26.október,   16.00 a  18.30 
Stroj času -  koncert  tanečnej skupiny
Sonny pre verejnosť.  Vstupné 3 eurá
Pripravujeme:
�18. november,  19.00
Šmejeme še s Anderom -  zábavný pro-
gram s folklórnym súborom Vršatec

Celoplošná deratizácia
Mesto Senica v zmysle  zákona 369/1990

Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje celoploš-
nú deratizáciu (opatrenie na reguláciu živo-
číšnych škodcov).

Všetkým povinným subjektom podľa
zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpo-
re a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov odporúča
vykonať deratizáciu v termíne od 7. októbraa
do 21. novembra  2013. 

NS

Záhradkári 
budú vystavovať 

Denné centrum na Hviezdoslavovej ulici
č. 323 bude od 18. do 21. októbra dejiskom
okresnej výstavy ovocia a zeleniny pod
názvom Plody Záhoria, ktorú organizuje
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradká-
rov Senica (OV SZZ). 

Po triedení a vyhodnotení vzoriek  bude
výstava otvorená pre verejnosť 18. októbra o
14.  hod. Súčasťou výstavy bude aj súťaž v
aranžovaní mládeže. Súťažiaci budú aranžo-
vať z vlastných prinesených materiálov, a to
na tému Jesenné aranžmá s ovocím a
Adventný veniec.   Na súťaž sa treba prihlásiť
na tel. čísle 0908/462 212.    

Záhradkári sa môžu pochváliť úspechmi v
aranžovaní  na Agrokomplexe v Nitre 22. augus-
ta, keď  v prvej kategórii Kytička pre dieťa sa Pav-
lína Šaraboková umiestnila na  3. mieste. A v dru-
hej kategórii Kytica zo záhrady sa Monika Kolé-
nyová umiestnila na 2.  mieste. 

Súťaže sa zúčastnilo 34 žien zo 17 okre-
sov Slovenska. 

Na 20. ročníku  národnej súťaže vo viaza-
ní a aranžovaní kvetov a Majstrovstvách  Slo-
venska vo floristike Victoria regia 2013 v Pie-
šťanoch aj naši žiaci ZŠ na Komenského ulici,
kde aranžérsky krúžok vedie Pavlína Šarabo-
ková, obhajovali 6 medailových umiestnení z
roka 2012. „Máme z toho radosť a posilňuje
to naše snaženie v organizovaní záhradkár-
skej činnosti v okrese,“ povedal na margo
práce s mladými ľuďmi tajomník OV SZZ Ing.
Ján Ukropec. bar

Horúce leto 
na obrazoch 

Základná umelecká škola Senica a obči-
anske združenie Výchova umením pozývajú
priaznivcov umenia na výstavu z tohtoročné-
ho Plenéra vo Velkých Pavloviciach. Horúce
leto stvárnili na svojich obrazoch študenti Štú-
dia pre  dospelých v ZUŠ. Vernisáž bola 27.
septembra a výstava potrvá v ZUŠ  v Galérii
na prízemí  do 20. októbra.  Bar

Pamiatka zosnulých   
Mesto Senica a Zbor pre občianske

záležitosti pri  Mestskom zastupiteľstve
Senica  pozýva občanov na pietny akt
Pamiatky zosnulých. Uskutoční sa vo štvr-
tok  31.  októbra o 16. hod. v Dome smút-
ku. NS
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Uzavreté manželstvá

Roman Macho a Viera Fulková
Jozef Pátek a Zuzana Velická
Jozef Kress a Beáta Harkabusová
MUDr. Juraj Riška a Jaroslava Provazníková
Tomáš Opava a Natália Šedivá
Jozef Harangozó a Daša Trautenbergerová
Vladimír Gach a Žaneta Heldová
Vladimír Leška a Oľga Danielová
Jozef Jamriška a Natália Otépková
Peter Pernecký a Manuela Malíková

Vítame nových Seničanov

Adam Beňuš narodený v Brne
Nela Blanáriková narodená v Bratislave
Bianka Chodúrová narodená v Myjave
Filip Miča narodený v Skalici
Nikolas Holečko narodený v Skalici
Frederik Riška                                          narodený v Myjave
Lea Vernerová narodená v Skalici
Nastasia Anna Lukáčová narodená v Skalici

Opustili nás

Pavel Matula, Kunov 143 2. 8. 2013
vo veku 77 rokov
Silvester Baumgartner, Štefánikova 1377 3. 8. 2013
vo veku 83 rokov
Vladimír Špaček, Čáčov 156 4. 8. 2013
vo veku 71 rokov
Anna Otépková, Čáčov 93 6. 8. 2013
vo veku 80 rokov
Ján Tomiš, J. Kráľa 739 6. 8. 2013
vo veku 86 rokov
Ján Chňupa, Priemyselná 261 12. 8. 2013
vo veku 67 rokov
Juraj Marťák, Kunov 98 13. 8. 2013
vo veku 77 rokov
Vladimír Gaša, Hurbanova 1379 16. 8. 2013
vo veku 65 rokov
Samuel Jankových, Dr. I. Horvátha 877 16. 8. 2013
vo veku 74 rokov
Alžbeta Kvaltínová, Dlhá 229 20. 8. 2013
vo veku 81 rokov
Stanislav Beblavý, Štefánikova 720 22. 8. 2013
vo veku 60 rokov
Jarmila Bačová, Štefánikova 704 29. 8. 2013
vo veku 56 rokov
Anna Valúchová, Továrenská 530 29. 8. 2013
vo veku 80 rokov

Spoločenská kronika
za mesiace august

Blahoželáme jubilantom
V októbri 2013 oslávia:
80 rokov Mária Andelková, Ivan Kubíček, MUDr. Lýdia
Kubinová, Emília Kuchtová, MUDr. Marcela Mlčochová,
Terézia Rehušová, Anna Tomaníčková.
85 rokov Ján Danek, Anna Povalačová, Terezia Šutková.
90 rokov Ján Hiža,  Vladimír Mana.
93 rokov Oľga Brečková.
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji  želá redakcia Naša
Senica.

Spomienka 
Smútok v srdci stále máme, s láskou
na Teba spomíname ...
Dňa 2. septembra sme si pripome-
nuli 8 výročie úmrtia  nášho drahého
otca a starého otca 

Pavla Hižu
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Janka a Ľubka s manželmi, vnúčatá 
Simonka, Tomáško, Timotejko a osttat-
ná rodina

Okienko JDS
Mestská organizácia  Jednoty dôchodcov
Slovenska (MsO JDS ) v Senici  oznamuje svo-
jim členom:
- Klub  dôchodcov na Továrenskej ulici bude naďalej otvo-
rený v pondelok, stredu  a v piatok. 
- Posedenia pri harmonike začínajú od  25. septembra  v
Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici, a to každú stre-
du. 
- Výlet do Stupavy na Dni zelá sa uskutoční 5. októbra,
odchod je o 8.30 hod. od plavárne. Poplatok 50 centov.
- V mesiaci október budú kurzy pre seniorov, ktoré pod-
porujú aktívne starnutie (ponuka kurzov bola uverejnená
v Našej Senici č. 8, a to práca s počítačom, úprava digitál-
nych fotografií, nemecký jazyk – všetky kurzy sú pre zači-
atočníkov i pokročilých). Členovia MsO JDS, ktorí sú pri-
hlásení v Klube dôchodcov,  si vyzdvihnú prihlášku na
Továrenskej ulici v dňoch pondelok, streda a piatok v čase
od 14. do 16. hod.  
- Posedenie pri živej hudbe bude 17. októbra o 15. hod. v
budove COOP Jednota Senica.   
MsO JDS plánnuje nasledovné aktivity:
- Inštruktážno-turistickú pešiu vychádzku na golfové ihris-
ko v Senici.
- Výlet na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede, poplatok
bude 10 eur.
- Mikulášsky večierok bude 5. decembra, vstupné 10 eur. 
Záujemcovia o tieto aktivity sa môžu prihlásiť v Klube
dôchodcov na Továrenskej ulici, a to v pondelok, stredu a
piatok v čase od 14. do 16. hod. 
MsO JDS ďakuje účastníkom Župnej olympiády, ktorá
bola 27. a 28. augusta  v Dunajskej Strede za vzornú
reprezentáciu, a to pani Boženej Hradskej, Lýdii Volekovej
a Veronike Tisoňovej.  Svojimi výkonmi prispeli k tomu, že
okres Senica sa umiestnil na 3. mieste. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Sme tu pre vás, sme tu s vami
V rámci Dňa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa

2. októbra v Záhorskej knižnici uskutoční tradičné stretnutie
troch organizácii TTSK v Senici, a to Záhorského osvetového
strediska, Záhorskej knižnice a Záhorskej galérie J. Mudro-
cha s ďalšími organizátormi kultúrno-spoločenských aktivít v
meste. K spoločnému podujatiu je pripravená prezentácia
činnosti jednotlivých organizácii za uplynulý rok. 

bar
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na OKTÓBER 2013
PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D
Digitalizáciu kina Mladosť v Senici finanč-
ne podporil AUDIOVIZUÁLNY FOND
Začiatky filmových predstavení o 19. h, ak
nie je uvedené inak!
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� Utorok 1. a streda 2. október
LÍBÁNKY
Líbánky sa odohrávajú v čase dvoch dní sva-
dobnej oslavy. Nevesta a ženích tvoria pôvab-
ný pár, napriek tomu, že obaja už prešli man-
želskou skúsenosťou a odniesli si z nej svoje
šrámy. Sú však odhodlaní skúsiť to znova a sú
presvedčení, že tento raz to vyjde. A zdá sa,
že svadobné oslavy budú skutočne najkrajším
začiatkom spoločného života. 
Vstupné: 3,50 €, 15 r., 98 min.

� Piatok 4., sobota 5. a nedeľa 6. október
POZOR! PREMIETAME O 17. h!
OBLAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2
Oblačno, miestami fašírky dejovo nad-
väzuje na prvú časť úspešnej animovanej
komédie. Vynálezca Flint má tentokrát
osud ľudstva vo vlastných rukách a vydá sa
na nebezpečne delikátnu misiu plnú hlad-
ných tacodýlov, koláčoplazov, pavúburge-
rov a ďalších čudných stvorení, aby opäť
zachránil svet.
Vstupné: 3,50 €, MP, 90 min.

� Piatok 4. október
LÁSKY DONA JONA
Jon Martello vníma všetko okolo seba ako
bezduché objekty. Kamaráti ho prezývajú
Don Jon, pretože dokáže zbaliť aj desať
žien každý víkend. No ani tá najvzrušujú-
cejšia milostná avantúra sa nevyrovná
pocitu blaženosti, ktorý prežíva pri sledo-
vaní pornografických videí. Vnútorne však
cíti prázdnotu a rozhodne sa hľadať hod-
notnejší život. Toto hľadanie mu nakoniec
prinesie nové rozmery v živote i láske.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 90 min.

� Sobota 5. a nedeľa 6. október
INSIDIOUS: KAPITOLA 2
Rodinu Lambertovcov stále prenasledujú
temné sily a neodhalené tajomstvá, ktoré ich
vťahujú čoraz hlbšie do sveta démonov.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 108 min.

� Utorok 7. október
PROJEKT 100 - 2013
PIETA
V živote chladnokrvného úžerníka sa obja-
ví žena, ktorá tvrdí, že je jeho stratená
matka. Niečo sa v mužovom živote zásad-
ne zmení - zo zvláštneho stretnutia klíči
vzťah, ktorý sa pohybuje medzi empatiou
a vzájomným krutým zraňovaním, napriek
tomu smeruje k harmónii.
Vstupné: 3 €, člen FK 1,50 €, MP 18 r., 104 min.

� Streda 9. október
LOVELACE: PRAVDIVÁ SPOVEĎ
KRÁĽOVNEJ PORNA
Biografický príbeh zaznamenáva zrod
prvej pornohviezdy - neznámej Lindy Love-
lace. 
Naivné dievča, vychované vo veriacej rodi-
ne, sa nechá úplne ovplyvniť charizmatic-
kým Chuckom Traynerom, ktorý sa po
objavení jej „neskutočného talentu na orál-
ny sex“ stane jej manželom, manažérom,
ale aj pasákom...
Vstupné: 3 €, MP 18 r., 92 min.

� Piatok 11. október
REVIVAL
Komédia o štvorici bývalých muzikantov,
ktorých slávna rocková kapela Smoke sa za
nejasných okolností rozpadla ešte v roku
1972 a teraz sa rozhodli pre jej veľkolepý
comeback. Ich pohnútky k oživeniu kapely
sú rôzne - peniaze, túžba po stratenej
sláve, snaha vymaniť sa zo šialeného vzťa-
hu, alebo sa ešte raz poriadne odviazať.
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 116 min.

� Sobota 12. a nedeľa 13. október
RIVALI
Zlatý vek formuly 1, ktorého súčasťou bol
životný príbeh Nikiho Laudu. 1. august
1976. Súboj medzi jazdcami F1 o titul maj-
stra sveta je v plnom prúde. V tento deň
môže najhorúcejší ašpirant na titul - Niki
Lauda potvrdiť, že je blízko k obhajobe
titulu. Jeho monopost neovládateľne zatá-
ča doprava a narazí do plota, ktorý ho
následne vymrští späť na trať. Do vraku
narazí ďalší pilot. Laudov monopost horí a
jazdec je uväznený v kokpite. Napriek ťaž-
kým zraneniam Rakúšan vstal ako Fénix z
popola...
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r.

� Utorok 15. a streda 16. október
2 GUNS
Dvaja agenti pracujú v utajení ako členovia
drogového gangu. Keďže nepoznajú vzá-
jomnú identitu, považujú jeden druhého
za zločinca. Avšak ich misia s cieľom pre-
niknúť do mexického drogového kartelu
skončí fiaskom. Nadriadení sa od nich diš-
tancujú, hrozí im život za mrežami a môžu
sa spoľahnúť už len sami na seba.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 109 min.

�Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. október
POZOR! PREMIETAME O 17. h!
TURBO
On jazdí rýchlo. Oni zbesilo. Turbo je obyčaj-
ný malý slimák, ktorý má veľký sen. Žiť svoj
život slimačím tempom ho neuspokojuje, túži
po omnoho väčšej rýchlosti. Neustále trénuje
a svoje pokroky meria metrom. Kvôli tomu
príliš nezapadá do slimačieho spoločenstva.
Medzi slimákmi sa totiž nenosia veľké sny a
veľká rýchlosť. Dôležitým ukazovateľom sú
odpracované hodiny na hlavnom zdroji obži-
vy, teda na rodnom paradajkovom domčeku. 
Vstupné: 4 €, MP, 96 min.

� Sobota 19. a nedeľa 20. október
PLÁN ÚNIKU
Podvedený a neprávom uväznený Ray si
musí získať spoluväzňa Emila, aby mu
pomohol vymyslieť odvážny a takmer
nemožný plán, ako uniknúť z najviac chrá-
neného a opevneného väzenia, aké bolo
kedy postavené.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 100 min.

� Utorok 22. október
PROJEKT 100 - 2013
SNEHULIENKA: INÝ PRÍBEH
+ krátky film SNEH /SR, 18 min., anim./
Snehulienka: Iný príbeh je poctou nemému
filmu a odohráva sa na juhu Španielska. Kde
bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmi-
mi dolami, žilo raz jedno dievča, ktoré nema-
lo mamu, iba otca. Dievčina sa naučila ume-
niu svojho otca – slávneho toreadora. Zlá
macocha ju však z celého srdca nenávidela, a
tak Snehulienka jedného dňa ušla s potulnou
bandou trpaslíkov a stala sa legendou.
Vstupné: 3 €, člen FK 1,50 €, MP 12 r., 104 min.

� Streda 23. október
RED 2
Tí najlepší nikdy nespia. Stále v penzii, ešte
nebezpečnejší a ešte zábavnejší! Bruce
Willis, Helen Mirren a John Malkovich sa
vracajú v akčnej komédii ako elitní agenti
vo výslužbe, ktorí rozhodne nezhrdzaveli a
vedia hrýzť. Sú RED a pred pár rokmi všet-
kých nadchli. RED 2 je pokračovaním
úspešného filmu o bývalom agentovi CIA,
ktorý stále leží niekomu v žalúdku...
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 116 min.

� Piatok 25. a nedeľa 27. október
MY SME MILLEROVCI
David Burke je podradný díler trávy. Keď mu
bezdomovci ukradnú zásoby aj hotovosť, on
má voči dodávateľovi obrovský dlh. V snahe
zachovať si čistý štít, musí sa stať prvotried-
nym drogovým pašerákom, ktorý dostane za
úlohu priniesť poslednú zásielku z Mexika.
Prinúti svojich susedov, aby sa stali súčasťou
jeho plánu. Jedna falošná žena, dve fingované
deti a obrovský karavan. Millerovci mieria k
južnej hranici na víkend Dňa nezávislosti,
ktorý určite skončí vo veľkom štýle.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 110 min.

� Utorok 29. a streda 30. október
ZMIZNUTIE
Keď vám zo dňa na deň bez stopy zmizne
najbližšia osoba, môže mať každá sekunda
cenu života. Pri pátraní je potom človek
schopný urobiť čokoľvek. Na Deň vďaky-
vzdania zmizne šesťročná Anna a jej kama-
rátka. Ich hľadanie nemá konca, hodiny sa
vlečú a dievčatá sú stále nezvestné. Ofici-
álne pátranie pokračuje, ale otec Anny sa
cíti bezradný, jeho strach sa miesi s hne-
vom a zlosťou. Berie spravodlivosť do vlast-
ných rúk a bez ohľadu na následky sa roz-
hodne vypočuť jediné spojivo s prípadom
sám, po svojom a bez rukavičiek.
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 146 min.
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