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Približne 10 sekúnd trvalo, kým komín dopadol na zem. Foto: Marek Štítny

Slovo na úvod 
Hovorí sa, keď niet o čom hovoriť,

počasie je spoľahlivá téma na konverzá-
ciu. Nie, že by nebolo teraz o čom roz-
právať, ale počasie opäť stojí za zmienku.
Už dávno sme nezažili v meste  zimu len 
s niekoľkými mrazivými dňami v januári.
Sneh sa objavil len toľko, aby sme neza-
budli, ako vyzerá. Žiadna fujavica či  mráz
zachádzajúci pod nechty. Zima bola jed-
noducho iná, teplejšia, s malým množ-
stvom zrážok.  Niežeby to až tak prekáža-
lo, veď sme nemuseli veľa kúriť, nemuseli
sme odhŕňať sneh z ciest, nemuseli sme
chodiť naobliekaní, nešmýkali sme sa na
ľade, a predsa...  Predsa sme si v debatách
hovorili, že v našich zemepisných šírkach
je zima potrebná, hlavne pre prírodu. Bolo
roztomilé začiatkom februára počúvať 
z korún stromov  nesmelý spev vtáčích
operencov, no bolo to príliš skoro. To až
teraz začiatkom marca, sú rána s ich šte-
botaním ľúbezné. Okrem týchto poslov
jari sú už rozkvitnuté jemné biele snežien-
ky, farbistý úsmev rozdávajú  územčisté
krokusy, zlatému  dažďu sa nalievajú puky,
aby jeho kvety o pár dní rozžiarili naše
mesto.  Tešíme sa na  prebudenie ozajstnej
jari v prírode, lebo to znamená aj prebude-
nie ozajstnej jari v nás. Bodaj by bola krás-
na a slnečná  a my s ňou milší, jeden k dru-
hému úctivejší a ústretovejší. 

Viera Barošková

Stretnutie s jubilantkou 
Senica má momentálne dve storočné

ženy. Staršia z nich Margita Sadloňová,
rodená Šestinová,  dovŕšila  103 rokov 
11. februára. O deň neskôr  v Zariadení pre
seniorov a Domove sociálnych služieb,
kde žije od septembra 2012, prijímala gra-
tulácie ku krásnym  narodeninám. 

Práve tam  prišiel pozdraviť jubilantku 
a zaželať jej  veľa krásnych a slnečných dní
primátor Senice Ľubomír Parízek. Vitálna
dáma, bývalá pani učiteľka, Margita Sadlo-
ňová mu s úsmevom poďakovala za gratu-
láciu a tiež za krásnu kyticu. Prítomní hos-
tia  jubilantke zaspievali živió a spoločne si
s nimi pripila dúškom sektu.

Zavinšovať jubilantke prišli synovec
Peter Šestina, ktorý ju pravidelne navšte-
vuje,   švagriná Katarína Šestinová, neter
Jana Račková s manželom, senický evanje-
lický farár Juraj Šefčík,  ošetrujúci lekár
Pavol Krajči a ďalší. Stretnutie s touto  jubi-
lantkou je vždy zážitkom. Zakaždým upra-
vená, prívetivá a elegantná a aj tentoraz
privítala hostí a tešila sa z ich prítomnosti.

Bodka za fabrikou
V stredu 26. februára  o 13. hod. sa

odstrelom 104 metrov vysokého železo-
betónového komína bývalého Slovenské-
ho hodvábu symbolicky skončila éra  výro-
by chemických vlákien v Senici. Firma 
Istrodest Bratislava demoláciu komína pri-
pravila veľmi dobre a komín padol do
vopred určeného priestoru.

Na odstrel komína  bolo použitých 8 kg
priemyselnej plastickej trhaviny, ktorú ulo-
žili do 80 vrtov. Komín bol odstrelený
systémom „na položenie“, teda padal ako
prútik a do značnej miery sa rozdrobil až
pri dopade.  Len pár sekúnd stačilo na to,
aby približne 2000 ton železa a betónu
padlo na zem.  

Červenobiely šachovnicový komín, ktorý
slúžil od roku 1967 na odsávanie a rozptyl
splodín výroby viskózového hodvábu,  bol
najvyššou stavbou v meste a bolo na ňom
inštalované výstražné osvetlenie pre leteckú
prevádzku, aj antény telekomunikačného
zariadenia. Po demolácii tehlového komína
v decembri 2012 mal tento zostať akousi
dominantou Senice aj s následným využi-
tím. Napokon musel komín ustúpiť záme-
rom nového vlastníka  areálu  spoločnosti
Slovenský hodváb PLUS, ktorá zmenu
pôvodného stanoviska odôvodnila tým, že
zachovanie komína by sa v budúcnosti uká-
zalo skôr na škodu. V  lokalite  majú totiž
vyrásť objekty slúžiace na obchod, služby,
bývanie a po zástavbe  by  demolácia komí-
na nebola   takmer možná. 

Na posledné minúty  dominanty, ktorá
symbolizovala veľký podnik s približne
3000 zamestnancami, sa prišlo pozrieť

(pokračovanie na str. 16)

Zápach zatváral okná 
Od 20. februára sa Senicou smerom od

Jablonice niesol  zápach hnojovice. Mest-
ský úrad, Mestskú políciu, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva,  Odbor sta-
rostlivosti o životné prostredie Okresného
úradu v Senici zaplavilo množstvo otázok
od nespokojných občanov.  Príčinou bola
aplikácia hnojovice, ktorú na pozemky
spoločnosti EUROAGRO Senica vyvážala
spoločnosť Agro Boleráz. Mesto Senica na
svojej web stránke publikovalo stanovisko
hlavného agronóma spoločnosti Agro
Boleráz,  s. r. o., Ing. Petra Jakuba, ktoré
uverejňujeme nižšie v plnom znení.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu Mesto
Senica v prvých marcových dňoch  poda-
lo podnet na  Odbor starostlivosti o život-
né prostredie Okresného úradu v Senici
na preverenie postupu a súladu s normami
pri aplikácii  hnojovice.  Do budúcna bude
vyžadovať, aby informáciu o aplikácii hno-
jovice dostalo od poľnohospodárskeho
subjektu vopred a mohlo informovať
občanov. Mesto vo veci konalo prostred-
níctvom Mestskej polície  21. februára,
kedy bola dočasne aplikácia hnojovice
prerušená. 

Stanovisko k aplikácii organických 
hnojív od spoločnosti Agro Boleráz:

Aplikácia organických hnojív je pradávna
operácia na zabezpečenie nevyhnutnej výži-
vy poľnohospodárskych plodín a zlepšenie
vlastností pôdy. Samotná operácia je rovna-
ko stará ako samotné pestovanie plodín pre
výživu ľudí. Rastlinná a živočíšna výroba boli
vždy veľmi úzko späté a najefektívnejšie fun-
gujú, keď sú vzájomne prepojené.

(pokračovanie na str. 16)(pokračovanie na str. 16)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva 

20. Mestské zastupiteľstvo v Senici sa
uskutočnilo 13. februára. Rokovanie vie-
dol  primátor mesta  RNDr.  Ľubomír Parí-
zek a bolo na ňom prítomných 21 poslan-
cov.  Prvým bodom programu bola voľba
hlavného kontrolóra, ktorým sa stala JUDr.
Elena Jankovičová (podrobnejšie v článku
Poslanci zvolili hlavného kontrolóra).
Mestské zastupiteľstvo zobralo naa vedo-
mie:
- Informáciu o zmene rozpočtu mesta
Senica na rok 2013 Rozpočtovým opatre-
ním primátora mesta č. 4/ 2013.
- Informáciu o prijatí termínovaného úveru
vo výške 300 000 eur, ktorý je použitý na
refundáciu už zrealizovaných investičných
akcií mesta.  
- Organizačno-technické zabezpečenie
voľby prezidenta Slovenskej republiky v
roku 2014 po línii Mestského úradu v Seni-
ci. Členovia 17 okrskových komisií si na
prvom zasadnutí určili predsedu a pod-
predsedu okrskovej volebnej komisie a na
druhom zasadnutí ich pracovníci Okresné-
ho  úradu v Senici a Štatistického  úradu 
v Trnave vyškolili  na zabezpečenie prie-
behu a spracovania výsledkov voľby prezi-
denta SR. 
- Povinnosti vyplývajúce z ústavného záko-
na č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu  pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo: 
- Rozpis rozpočtu Mestského kultúrneho
strediska v  Senici na rok 2014 a predškol-
ských a školských zariadení  a škôl v zria-
ďovacej pôsobnosti mesta.. 
- Správu o činnosti Mestského kultúrneho
strediska za rok 2013 a zámery organizá-
cie na rok 2014 – v podrobnej správe  ria-
diteľ MsKS Mgr. Milan  Jakubáč  zhrnul
činnosť  a aktivity, ktoré  MsKS ponúkalo
verejnosti v Dome kultúry,  v amfiteátri, 
v Spoločenskom dome v Kunove a v Den-
nom centre pre organizácie III. sektora na
Hviezdoslavovej ulici   Z vyhodnotenia
vyplynulo, že takmer  163 000 návštevní-
kov sa zúčastnilo na 582 podujatiach 
v jednotlivých zariadeniach MsKS. 
-Správu o činnosti  Mestskej polície Senica
za rok 2013. 
- Správu o činnosti Mestského hasičskéhoo
zboru pri MsZ v Senici a Dobrovoľného
hasičského zboru v Senici za rok 2013. 
- Dispozície s majetkkom.
- Zvýšenie základného imania spoločnosti
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. Senica.
Zmeny v koomisii pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu. Zaniklo členstvo
Mariánovi Adamovičovi  a za nového
člena komisie bol zvolený Pavol Kováč.
Obaja členovia boli delegovaní do komisie
na základe ich pracovného zariadenia v
Technických službách, a.s. Senica a ich
poznania mesta v oblasti výstavby,  územ-

ného plánovania a dopravy.
- Interpelácie: Písomnú  interpeláciu pred-
ložili poslanci  Ľuboš Miča a Branislav
Grimm. S ústnou interpeláciou vystúpila
poslankyňa Ľubica Krištofová.  Na otázku
B.  Grimma týkajúcej  sa odchytu holubov
v meste odpovedal vedúci oddelenia
výstavby MsÚ Ing. Ján Sališ.  Odchyt sa
zabezpečuje odbornou firmou, ktorá 
v minulom roku počas zimných mesiacov
odchytila 1100 holubov a v tomto roku to
bolo viac ako 600. 

Poslanec Ľ. Miča upozornil na komuni-
káciu vo dvore amfiteátra, ktorá je v dezo-
látnom stave, na nevyhovujúci stav spo-
maľovacích pruhov pri Záhorskej galérii 
a poškodenú čakáreň autobusovej zastáv-
ky pri Poliklinike. Poslankyňa  Ľ. Krištofová
iniciovala väčšiu podporu senických špor-
tovcov a ich  ocenenia  na úrovni kraja 
a tiež žiadala zjednotiť  pravidlá pre cykli-
stov pri využívaní  miestnych komunikácií 
a senického námestia. 

Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Poslanci zvolili 
hlavného kontrolóra  

Na 20. riad-
nom zasadnutí
Mestského zastu-
piteľstva  v Senici
13. februára
poslanci zvolili
nového hlavného
kontrolóra mesta,
ktorým sa stala
JUDr. Elena Jankovičová (na foto), doteraj-
šia právnička mesta. Novej funkcie sa na
šesťročné obdobie  ujala 20. februára. 

Elena Jankovičová dostala v 2. kole taj-
ných volieb  13 hlasov a jej protikandidát-
ka  PhDr. Zlatica Opáleková 8 hlasov. Na
zasadnutí bolo prítomných 21 z 25 poslan-
cov mestského zastupiteľstva. V prvom
kole ani jeden z kandidátov  nezískal nad-
polovičnú väčšinu všetkých poslancov,
teda 13 hlasov. Po oznámení výsledkov
mandátová komisia pristúpila k druhému
kolu volieb, do ktorého postúpili Elena Jan-
kovičová (získala 8 hlasov)  a Zlatica Opá-
leková (získala 5 hlasov). 

Na uvoľnené miesto hlavného kontro-
lóra sa prihlásilo 15 kandidátov,  ktorých
prihlášku a profesijný životopis mali
poslanci predložené v materiáloch na
rokovanie. Všetci kandidáti, z ktorých sa
voľby osobne zúčastnilo 14, dostali pred
tajnou voľbou  možnosť  sa predstaviť
poslaneckému zboru.

Do rozsahu kontrolnej činnosti kontro-
lóra  patrí kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodá-
rení a nakladaní s majetkom  a majetkový-
mi právami mesta, ako aj s majetkom,
ktorý mesto užíva podľa osobitných pred-
pisov. Hlavný kontrolór kontroluje  aj hos-

podárenie rozpočtových a príspevkových
organizácií  a právnických osôb, v ktorých
má mesto účasť.  

Elena Jankovičová takmer 10 rokov
pôsobila na právnom oddelení Mestského
úradu Senica a za toto obdobie  mala
možnosť dôkladne sa oboznámiť s činnos-
ťou mesta pri plnení úloh v oblasti samos-
právy, aj v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy. „Znalosť  týchto pomerov 
z hľadiska teoretického a získané  praktic-
kého skúsenosti  považujem za dobré
základné východisko pre výkon  práce
hlavného kontrolóra mesta Senica. Komu-
nikácia s ľuďmi,  schopnosť analyzovať
problém a naformulovať jeho riešenie  sú
podľa môjho názoru potrebným základom
aj  pre výkon kontrolnej činnosti,“ poveda-
la po svojom zvolení hlavná kontrolórka
mesta Senica. 

Viera Barošková 
Foto R. Samek 

Nové parkovacie
miesta 

Pri kostole sv. Cyrila a Metoda a v tes-
nej blízkosti Polikliniky Senica vzniknú
nové parkovacie miiesta. Celkovo by sa
kapacita parkovacích miest v tejto lokalite
mala zvýšiť o 39 parkovísk. Ak to pooveter-
nostné podmienky dovolia,  ich výstavba
by mala byť ukončená  približne o mesiac.

Z celkového počtu 39 nových parkova-
cích miest vznikne 22 hneď vedľa parko-
viska prislúchajúcemu ku kostolu. Terajší
vjazd na parkovisko bude zachovaný 
a súčasne bude slúžiť aj na vchádzanie 
k novovybudovaným parkovacím státiam.
Ďalších 17 parkovísk s kolmým státím
vznikne z druhej strany kostola, a to pred
bytovým domom Sotinská 1475. 

Ďalšie parkovacie miesta by mali tento
rok pribudnúť aj v iných lokalitách mesta
Senica. Rozpočet mesta ráta na tento rok
s vybudovaním približne 100 parkovacích
státí  v rôznych častiach. Stavebné povole-
nie je už vydané na parkovacie plochy na
tzv. starom sídlisku. Po 2 x 12 parkovacích
miest by malo hneď začiatkom jari vznik-
núť medzi bytovými domami na Železnič-
nej ulici 325, 326 a 327. Nových miest na
zaparkovanie svojho auta by sa tento rok
mali dočkať aj obyvatelia sídliska Sotina,
kde by sa parkovacia kapacita náhradou
pozdĺžneho státia za kolmé zvýšila na 38
parkovacích miest, konkrétne na ulici 
L. Novomeského. 

Ani časť mesta Kolónia nezostane bez
nových parkovísk. Tu by podľa projektu
malo vzniknúť 16 parkovacích miest pri
Štátnom zdravotnom ústave. Ďalších 10
parkovísk sa plánuje aj vo vnútrobloku na
Ulici J. Kráľa. „Projekty na všetky tieto par-
kovacie plochy sú už spracované, po
ukončení stavebného konania ich začne-
me postupne realizovať,“ dodal vedúci
oddelenia výstavby, životného prostredia
a dopravy Mestského  úradu  Ing. Ján Sališ.

lv
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Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčov 103
Čáčov

Okrsok č. 2 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hviezdo-
slavova 323/51
Kalinčiakova, Železničná

Okrsok č. 3 Dennéé centrum pre organizácie III. sektora, Hviezdo-
slavova 323/51
Kasárenská, Palárikova, Tehelná

Okrsok č. 4 Gymnázium Ladislava Novommeského, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kali-
nová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová,
Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľo-
vá, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12
Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Košúto-
vec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanské-
ho, Senica

Okrsok č. 6 Mestskéé kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17
Robotnícka

Okrsok č. 7 Mestské kultúrne stredisko, Námestie osllobodenia 11/17
Hviezdoslavova

Okrsok č. 8 Denné centrum, Továrenská 530/5
Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská

Okrsok č. 9 Základná škola, Sadová 620/5
J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27, 1421/31,
1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, Sv. Cyrila a Meto-
da 2870/2, 2871/4

Okrsok č. 10 Základná škola, Sadová 620/5
Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349/102, 1349/104,
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, Sadová,

VOĽBA PREZIDENTA 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 19. decembra 2013 rozhodol o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Prvé kolo voľby sa uskutoční v sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nad-
polovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo voľby v sobotu 29. marca 2014. V našom meste
sa volebné miestnosti otvoria o 7.00 hodine a uzatvoria o 22.00 hodine. 

Voľba prezidenta sa koná na území Slovenskej republiky. Prípravu a realizáciu voľby prezidenta zabezpečuje na Mestskom úrade
oddelenie organizačné a vnútornej správy. V námietkovej miestnosti č. d. 202 sa každý volič môže presvedčiť, či je zapísaný v stá-
lom zozname voličov a či údaje  o jeho osobe sú pravdivé. Oprávnený volič, ktorý  nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v kto-
rom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, môže požiadať na MsÚ o vydanie voličského preukazu na obe kolá súčasne, 
a to: osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (bez úradného overenia), písomne alebo elektronicky (e-mailom). 
V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).  
V písomnej alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie i korešpondenčnú  adresu, na ktorú mu má mesto voličský preukaz
zaslať. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Zápis platí iba na
čas vykonania voľby. Voličské preukazy budú vydávané do 14. marca. V prípade, že zo zdravotných dôvodov sa v deň volieb nemôže
oprávnený volič dostaviť do volebnej miestnosti, požiada na MsÚ  alebo v deň volieb okrskovú volebnú komisiu o prenosnú voleb-
nú schránku. Na adresu trvalého pobytu bolo každému voličovi zapísanému v stálom zozname voličov doručené oznámenie o čase
konania voľby, volebný okrsok a miesto, kde môže voliť, ako i poučenie ako voliť. V meste bude v čase voľby pracovať 172 členov,
17 zapisovateľov okrskových volebných komisií v 17-tich okrskoch. Predvolebná kampaň sa začína 15 dní a končí 48 hodín pred za-
čiatkom voľby. Kampaňou sa rozumie činnosť kandidátov, politických strán a hnutí, prípadne ďalších subjektov v prospech voľby kan-
didáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, hromadných informačných prostried-
kov, veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosičov informácií. Občania mesta budú informovaní o voľbe prostredníctvom úradnej
tabule MsÚ, vitrín MsV, videotexu TV SEN a internetovej stránky mesta. 

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca org. oddelenia a vnútornej správy MsÚ

Zoznam volebných okrskov v meste Senica
Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 1475/19, 1589/21,
1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 2872/3, 2873/5,
2873/7, Sv. Gorazda

Okrsok č. 11 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, S. Jurkoviča, Sotin-
ská 693/4, 694/2

Okrsok č. 12 Základná škola, J. Mudrocha 1343/19
Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L.
Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72,
1215/74, 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, Rovenská, Štefana
Pilárika

Okrsok č. 13 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,
Štefánikova 1377/77
Štefánikova 696/3, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21,
704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35,
725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 726/4,
726/6, 1377/77, 1598/11B

Okrsok č.  14 Základná škola, Komenského 959/3
Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 724/20,
1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B

Okrsok č. 15 Základná škola, Komenského 959/3
Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Bra-
xatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49,
707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65,
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34,
720/36, 721/26, 722/24

Okrsok č. 16 Spojjená škola, Brezová 840/1
Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova,
Okružná, SNP

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Kunov 64
Brestové, Kunov
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Oceníme osobnosti
Tradičné oceňovania osobností peda-

gogiky, kultúry a umenia, ktoré za pred-
chádzajúci rok dosiahli v školstve, kultúre
a práci s deťmi a mládežou  mimoriadne
úspechy, bude 27. marca o 14. hod. 
v Základnej umeleckej škole. Na slávnost-
nom podujatí budú udelené aj zvláštne
ceny Srdcom Seničan ttým občanom, ktorí
sa svojou zanietenosťou a oduševnením
významne zapísali do histórie mesta. 

Oceňovaní budú pedagogickí pracov-
níci, ktorí  vynikajú v oblasti prípravy žia-
kov, inovatívnych prístupov vo výchov-
no–vzdelávacom procese,  mimoškol-
ských aktivitách.  Dlhoročnou pôsobnos-
ťou v školstve,   odbornou a intenzívnou
činnosťou, nadpriemernou prácou so žiak-
mi a študentmi sa podieľajú na ich úspe-
choch na rôznych súťažiach.

V oblasti kultúry budú  oceňované
osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispie-
vajú k rozvoju kultúrneho života mesta,
reprezentujú ho za hranicami okresu 
i štátu, vynikajú úspechmi v oblasti svojej
umeleckej pôsobnosti na profesionálnej i
amatérskej úrovni, venujú sa odbornej čin-
nosti a práci s deťmi a mládežou.  

Organizátori sú Mesto Senica a Komi-
sia kultúry, vzdelávania a ZPOZ pri Mest-
skom zastupiteľstve v Senici.  

bar

O kurzy je záujem  
Vzdelávanie senio-

rov v meste Senica je
v plnom prúde. Po
otvorení októbrových
kurzov nemeckého
jazyka sme netrpezli-
vo čakali na odobre-
nie verejného obstará-
vania výpočtovej tech-
niky, ktorá nám oddia-
lila zriadenie  odbor-
nej počítačovej učeb-
ne,  a tým aj realizáciu
počítačových kurzov.
Všetky prekážky boli 
s novým rokom

úspešne prekonané  a vo februári sme
otvorili 11 počítačových a 3 jazykové
kurzy:
- 3x Základy práce s PC, MS WORD – za-
čiatočník,
- 2x MS Word - mierne pokročilý,
- 3x Internet, Outlook, práca s e–mailom –
začiatočník,
- 1x MS Excel – začiatočník,
- 2x úprava digitálnej fotografie – začiatočník,
- 2x anglický jazyk – začiatočník,
- 1x anglický jazyk – mierne pokročilý. 

Kurzy sa stretli s nečakane veľkým
záujmom a do vzdelávania je v súčasnosti
zapojených 128 občanov Senice a blízke-
ho okolia.  Vzdelávacie kurzy sú  v Den-
nom centre pre organizácie tretieho sek-
tora, v ktorom sa od začiatku februára
nezatvoria dvere pod náporom migrujú-
cich študentov a lektorov. V centre je  zri-

adená počítačová a jazyková učebňa, fle-
xibilne sú využívané i ostatné voľné pries-
tory.  O spokojnosť  a dobrý pocit fre-
kventantov  v centre sa stará Mgr. Ondrej
Krajči a pani Anastázia Hrušecká, začo im
v mene mesta i  projektového tímu ďaku-
jeme.  Pozitívne ohlasy zo strany študen-
tov sú aj na lektorov, ktorí k výučbe svojich
zverencom pristupujú zhovievavo, trpezli-
vo a motivačne.     

Vzhľadom na kapacitu kurzov a obsa-
denosť učební sme v prvom kole nemohli
vyhovieť všetkým záujemcom.  Naša
ponuka nestačila pokryť dopyt na kurz
Základy práce s počítačom, MS Word –
začiatočník a z kapacitných dôvodov sme
neotvorili   Internet,  Outlook - mierne
pokročilý.  Obrovský záujem bol o kurz
anglického jazyka.  Na základe týchto skú-
seností sme sa rozhodli podať žiadosť o
zmenu projektu s cieľom usporiadať ešte
jeden kurz anglického jazyka pre začia-
točníkov a navýšiť počet kurzov základy
práce s PC.  

V súčasnosti pripravujeme ponuku dru-
hého kola kurzov, ktoré bude obohatené o
kurzy pre záhradkárov  a prednášky z oblas-
ti právneho a finančného povedomia
(podrobne na str. 9). V blízkom čase pred-
stavíme ponuku kurzov  s témou Starnutie
do krásy zameranú na starostlivosť o svoje
telo, pleť, ruky, nohy a kurzy prevencie  proti
Alzheimerovej chorobe.  O pripravovaných
kurzoch vás budeme  včas informovať.  

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová 
koordinátor vzdelávacích 

aktivít projektu

Euroinfo turné 
pre mladých 

Môžeš cestovať, a nemusíš byť v balíku
-  tento slogan prilákal množstvo mladých
ľudí zo senických sstredných škôl 19. feb-
ruára do Domu kultúry v Senici. Práve 
v tento deň sa v Senici podarilo odštarto-
vať Euroinfo turné pre mladých.

Cestovať, vzdelávať sa, poznávať kraji-
ny, naučiť sa jazyk, a hlavne zažiť nezaži-
té... o tom, aj ako na to,  sa dozvedeli všet-
ci mladí, ktorí toto podujatie navštívili.
Európska únia (EÚ) ponúka mladým
množstvo príležitostí a výhod. Cieľom
podujatia bolo ukázať, čo všetko môžu
využiť a aké obrovské možnosti majú 
v rámci EÚ. 

Hlavným organizátorom podujatia
bolo Informačné centrum Europe Direct
Senica, ktoré pozvalo 8 organizácií, aby

prezentovali mladým ako sa chopiť šancí,
ktoré pre nich EÚ má. Samozrejme,  nešlo
vôbec o pasívne počúvanie informácií, ale
o neformálne vzdelávanie a vzdelávanie
zážitkami a určite i o zábavu. Súťaže, výro-
ba odznakov, fotokútik Hviezda Európy,
senické aktivity, interaktívna EÚ tabuľa,
zážitkové workshopy a mnoho iných zau-
jímavostí, ktoré  sa mohli mladí dozvedieť.
A tí, ktorí absolvovali všetkých deväť stán-
kov jednotlivých organizácií a správne
odpovedali na otázky, boli zaradení do
žrebovania o ceny Europe Direct. 

Vyše 250 mladých, 3 stredné školy zo
Senice (Obchodná akadémia, Súkromná
stredná škola podnikania, Stredná odbor-
ná škola), 9 organizácií (INEX, Eurodesk,
Zastúpenie Európskej komisie v SR, Plus-
ko, Eures, Tematické centrum mládeže
TTSK, Študentský parlament, Infosen,
Europe Direct) a nekonečné množstvo
informácií, zážitkov a zábavy, taký bol
štart Euroinfo turné pre mladých v Senici,
ktoré pokračuje ďalej do Trenčína. 

Ivona Klimentová
Europe Direct 

Foto Marek Štítny

Knižnice pre všetkých 
V marci tradične verejné knižnice akti-

vizujú svoju činnosť a snažia sa svojim
používateľom predstavviť i ako organizáto-
ri spoločensko-vzdelávacích podujatí. 
Priestor im na to vytvára  Týždeň sloven-
ských knižníc v tomto roku v termíne od
31. marca  do 4. appríla. 

V súčasnosti knižnice na Slovensku
nadväzujú na svoje historicky overené
miesto v spoločnosti.  Sú to práve knižni-
ce, ktoré napriek množstvu rôznorodých
problémov a nedostatku finančných pro-
striedkov ponúkajú veľa zaujímavého,
nového, poučného i zábavného pre svo-
jich čitateľov, používateľov a návštevníkov,
a to nielen v budovách knižníc, ale čoraz
viac v sieťovom priestore Internetu. Stovky
knihovníckych podujatí spája virtuálny
svet internetu so svetom kníh, literatúry,
tlačeného i hovoreného slova, i samotné-
ho čítania. Ponuky knižníc v podobe elek-
tronických služieb prístupom k najrôznej-
ších informačným zdrojom a informáciám
sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vys-
pelé demokratické spoločnosti veľmi
intenzívne vnímajú takéto knižnice a preu-
kazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupi-
teľné miesto v spoločnosti. 

I Záhorská  knižnica patrí k tradičným
kultúrno-spoločenským inštitúciám regió-
nu Záhoria. Je pevne ukotvená v kultúr-
nych dejinách  mesta, ktorého bohatú lite-
rárnu históriu nielen propaguje, ale prost-
redníctvom svojich aktivít i rozvíja.

Záhorská knižnica v Senici eviduje 
a spravuje knižničný fond takmer 90 tisíc
kníh, periodík  i zvukových dokumentov.
Medzi najvzácnejšie patria kompletné roč-
níky Slovenských pohľadov od roku 1888,
prvého vedeckého časopisu na Slovensku,
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Knižnice pre všetkých 
(dokončenie zo str. 4)

ktorý začal vydávať Jozef Miloslav Hurban,
a Ottov slovník náučný z roku 1925. 

Knižnicu pravidelne navštevuje takmer
3 500  čitateľov, u ktorých ročne zazna-
menávame  200 000 tisíc výpožičiek.
Ročná evidencia návštevníkov sa pohybu-
je okolo 6O tisíc, webovú stránku mesač-
ne navštívi približne  4 500 respondentov.
Knižnica okrem vzdelávacieho centra plní
čoraz častejšie i  úlohu informačného 
a komunitného centra. Prostredníctvom
moderných komunikačných technológii je
zdrojom rýchlych a kvalitných informácii
pre všetky vekové i záujmové skupiny.

Nezanedbateľná jej  aj pôsobnosť
Záhorskej knižnice v oblasti sociálnej
komunikácie, najmä pri práci so staršími
spoluobčanmi a deťmi. Má nezastupiteľnú
úlohu pri organizovaní literárnych veče-
rov, spomienkových stretnutí či literárnych
súťaží,  napríklad v spolupráci s Mestom
Senica a Klubom Spoločnosti Ladislava
Novomeského v Senici je organizátorom
celoslovenskej autorskej súťaže Literárna
Senica Ladislava Novomeského. V tomto
roku už  28. krát. Úspešná je i čitateľská
anketa Kniha Záhoria, desiatky podujatí
pre najmenších čitateľov či pravidelné
hodiny informatickej  výchovy.

Posledné roky priniesli Záhorskej kniž-
nici veľa  pozitívnych zmien. Je  postupne
vybavovaná kvalitnou výpočtovou techni-
kou, získala  pripojenie  na internet,  rých-
le postupuje automatizácia knihovníckych
procesov. Využívanie informačných 
a komunikačných technológii prispieva 
k zmene spoločenskej funkcie knižnice.
Okrem toho, že  sme začali  poskytovať
nové typy služieb, vychádzame v ústrety
aj „novým typom“ používateľov - neza-
mestnaní, podnikatelia.

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Seniori plesali
Okresná organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska v Senici zorganizovala 
21. februára  Prvý dôchodcovský ples
okresu Senica. Zabaviť sa prišli seniori 
z Kútov, Čárov, Borskéého Mikuláša, Štefa-
nova, Jablonice, Hradišťa pod Vrátnom 
a  samozrejme i zo Senice. V Senickom
okrrese pracuje 23 základných organizácií. 

Ples otvorila prvým tancom predsed-
níčka Okresnej organizácie  Božena Hrad-
ská a Pavol Válka. Hosťom   na plese bol aj
primátor Senice Ľubomír Parízek, ktorý
poďakoval organizátorom za úsilie pripra-
viť ples pre najstaršiu generáciu. „Bolo  to
veľmi príjemné stretnutie, bolo  vidieť, že
ľudia v seniorskom veku sú plní energie,
plní sily a spoločnosť by ich mala plne vyu-
žívať,“ zhodnotil seniorské plesanie  pri-
mátor Senice. 

Do tanca seniorom vyhrávala skupina
Synkopa z Borského Mikuláša. Hostí
okrem chutného pohostenia  potešila aj

bohatá tombola, do ktorej prispeli spon-
zori, medzi nimi i Mesto Senica.  Hlavnou
cenou v tombole bol televízor. Ako sa cíti-
li účastníci prvého dôchodcovského
plesu okresu Senica? Predsedníčka organi-
zácie Božena Hradská zhrnula pocity
účastníkov do želania, aby mal ples pokra-
čovanie. To je tá najlepšia vizitka, akú si
mohli organizátori prvého plesu priať 

Pavol Macek

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – február 2014
autor: názov: vydavateľ:
1.Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
2.Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
3.Gohl., Ch.: Jar medzi koňmi Arkus
4.Mlčochová, J.: Strašidelný hrad Arkus
5.Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
6.Kol: Veselé obrázky – Moja 1.kniha sudoku Arkus
7.Hoover, J.: Ako pracovať pre idiota Arkus
8.Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
9.Betancourt,J:  Poník nesmie odísť Arkus
10.Betancourt, J.: Chcem poníka Arkus
11.Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
12.Kol.: Vieš, že... Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je
možné  i 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 5/14 a snehuliak Frigo 
Druhé tohtoročné číslo časopisu Hádajko.
Iste si myslíš, že snehuliak to má v živote jednoduché. Narodí sa tak, že ho poskladajú zo
snehových gúľ a potom si už iba stojí, usmieva sa a nemá nijaké problémy.
Avšak snehuliak Frigo problém má. Veľký problém, o ktorom nemá nikto ani tušenia 
a ktorý ho gniavi ako nočná mora. Pomôžeš mu?
Formát 105 x 148 mm, 32 strán. Cena 0,90 eura, pre predplatiteľov 0,83 eura.

Detské doplňovačky 1/14 maškrtné
Radi maškrtíte? My veľmi! V tomto čísle D.doplňovačiek sa pri lúštení hádaniek dozviete,
čo ľudia maškrtili kedysi, čo chutilo kráľom a čo poddaným, čo maškrtia zvieratká v ZOO,
na čom si v zime pochutia vtáčiky... a ešte veľa iných zaujímavých a zábavných vecí.
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné. Cena 0,75 eura, pre predplatiteľov 0,70 eura. 

Dotlač:
Mlčochová, Jela: Strašiidelný hrad (1. časť série Hádajkove dobrodružstvá)
Pre veľký záujem sme túto knižku vo februári dotlačili. Oznamujeme všetkým čitateľom,
že Strašidelný hrad je opäť v predaji. 

Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Ako sa nestať obeťou
podvodu, krádeže 

- Nikdy si neodkladajte peňa-
ženku v obchode na pult,
keď si skúšate tovar alebo
keď si prezeráte tovar. Majte
tašku či  kabelku vedľa seba
a riadne uzavretú.

- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurácii
na stôl,  odkiaľ môže byť ukradnutá.
- Pamätajte, že niektoré tlačenice (najmä
na zastávkach autobusov) sú vyvolávané
umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie
vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu
vďaka vašej nepozornosti.
- Chráňte sa toho, aby vám dal niekto niečo
nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne vyžaduje pro-
tislužba a váš zisk môže byť podstatne menší.

- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite 
a je to lákavé – kúpu si dôkladne premysli-
te a zvážte.
- Nepodpisujte nič,  čomu nerozumiete. Je
to vaše právo povedať NIE.
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi
podiel na zisku za to, že poviete mená svo-
jich priateľov, ich adresy alebo ako sú na
tom finančne.
- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.

Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí
najpriateľskejší ľudia, ktorých ste kedy
videli. Ako oznámiť náásilnú činnosť, ktorej
ste boli svedkom:
- Vždy keď polícii oznamujete udalosť,
ktorá sa stala nebuďte v rozpakoch.
- Pamätajte na to,  ak ste svedkom nejakej
udalosti a neoznámite to, umožňujete
páchateľovi pokračovať v jeho činnosti
ďalej.
- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.
- Pri opise osoby si všímajte – vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov,
štýl účesu, oblečenie (odhora nadol), popis
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie a iné zvláštnosti (kríva 
a pod.).
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Detské masky
na karnevale

Združenie saleziánskej mládeže
DOMKA zorganizovalo 1. februára 
v DAVe karneval pre deti. Mladí animátori
pripravili pre deti bohatý program. Z kraji-
ny vychádzajúceho slnka prišli odvážni
bojovníci, ktorí museli poraziť strašného
draka, aby vyslobodili krásnu princeznú 
z jeho zajatia. Požiadali o pomoc deti,
ktoré plnili rôzne úlohy - súťaž v jedení
ovocia čínskymi paličkami, hľadanie párov
topánok a mnohé ďalšie. Zábavu zlepšili
tanečné kolá a k dobrej nálade prispelo aj
prijemné občerstvenie pri bare pre deti 
a rodičov. Detí prišlo veľa a niektorí odišli
domov aj so zaujímavými cenami z tom-
boly. Ak ste nestihli prísť tento rok, príďte
nabudúce, tešia sa na vás dobrovoľníci
občianskeho združenia  DOMKA. 

Lenka Kurinová
DOMKA 

Hviezdy a Zem
Uvidieť nočnú oblohu plnú hviezd sa

už stáva iba túžbou.  Pred niekoľkými de-
siatkami rokov, keď  som vyšiel  čo i len na
zápražie vo večerných hodinách a pohlia-
dol na oblohu, jagala sa stovkami trblieta-
vých hviezd. Takýto pohľad dnes už
nemožno očakávať ani v malých dedin-
kách či osadách. Pamätám si dobre na
svoje detské roky,  aká bola večerná oblo-
ha nádherná  a obdivuhodná. Veľa krásy 
v sebe skrývali čo i len krátke pozorovania
hviezdnych zoskupení na nebeskej klenbe.
V tom čase veľmi málo ľudí sa vedelo 
orientovať v množstve trblietavých hviezd-
nych klenotov. Nebolo možné dostať sa k
literatúre popisujúcej  v slovenčine astro-
nomické objekty. To  jednoducho bola
vzácnosť. S prvou astronomickou knihou
som sa dostal do styku až ako pätnásťroč-
ný chlapec v dome môjho priateľa. Mohol
som sa do nej pozerať iba v čase, keď  bol
doma i jeho otec.  Ten knihu položil na stôl
a čítať som z nej mohol počas  jeho prí-
tomnosti v miestnosti. Po nedlhom čase
knihu vzal a opatrne vložil späť do skrine.
V miestnej knižnici v Piešťanoch neboli
knihy s astronomickým obsahom. Až keď
som bol už septimán v roku 1947, dostal
som sa prvý raz k odbornej  astronomickej
literatúre. Také boli vtedy možnosti. Dnes
je v tomto smere situácia  iná a zakúpiť si
či požičať knihy s astronomickým zamera-
ním je ľahko dostupné a  zároveň i rozma-
nité. Tomu vďačíme, že astronomické
poznatky sa stali  súčasťou všeobecného
poznania a chápania sveta.

Návšteva hvezdárne  bola v dávnejšej
minulosti  vzdialená predstava, no súčas-
nosť je už iná. Pohľad na oblohu výkon-
nejším teleskopom sa stáva už iba vecou
záujmu a nie možnosti. Ak sa občan
nášho mesta chce pozrieť na hviezdne
objekty, nemôže ich z ulice uvidieť, preto-
že senické večerné nebo je skryté za

mestským osvetlením.  Dokonca na
námestí sú svietidlá nasmerované nahor
smerom na oblohu,  a tak sa tiež podieľa-
me  na svetelnom znečistení. Čiastočne si
pomôžeme malými ďalekohľadmi, ale ak
chce niekto objavovať krásu hviezdnej
oblohy,  môže tak urobiť najmä návštevou
hvezdárne, ktorých  je na Slovensku už
pekný počet. Najbližšie je to v areáli
Základnej školy Sobotište. Odporúčam
čitateľom Našej Senice, aby toto zariade-
nie navštívili a pomocou ďalekohľadu sa
„dotkli“ vesmírnych objektov. Pohľad na
hviezdnu oblohu vzbudzoval údiv i tak
veľkého človeka ako bol filozof Imanuel
Kant. Traduje sa, že  pohľad na nočnú
oblohu ho priviedol na výrok: “Dve veci
obdivujem, hviezdne nebo nado mnou 
a mravný zákon vo mne.“ 

Čitatelia neváhajte, príďte v sobotu  22.
marca na Deň astronómie a planetárií vo
večerných hodinách do sobotištskej hvez-
dárne. Budú vás čakať členovia Slovenské-
ho zväzu astronómov a podelia sa s vami
o svoje poznania a zážitky.   

Ladislav Košinár

Aktivity Senickej 
heligónky 

Hudobné zoskupenie Senická heligón-
ka má veľký okruh  svojich priaznivcov.
Každý rok pre nich priprravia niečo nové.
O aktivitách na tento rok  sme požiadali
manažéra a hráča na bicie nástroje Senic-
kkej heligónky Mgr. Branislava Grimma. 

Minulý rok bol pre vaše hudobné zos-
kupenie veľmi úspešný. Akko ste umelecky
vykročili do nového roka 2014?

- Začiatok roka 2014 zastihol našu
hudobnú skupinu povedané športovou
terminológiou  v plnom nasadení. Ume-
lecký vedúci Mgr. Pavol Grimm pripravil
13 nových ľudových piesní, predovšetkým
zo Senice a Záhoria. Skladby s výborným
aranžmánom sme nahrali v januári, môže-
me povedať vo svojom domovskom štú-
diu u Ing. Tomáša Kmeťa v Šulekove. Vzni-
kol v poradí  štvrtý CD album, ktorý dostal
pomenovanie Neňi lepší jako zjara. 

Z nahrávacieho štúdia sme na pozva-
nie Československej ľudovej televízie Šlá-
ger a vydavateľstva Česká muzika odce-
stovali na nahrávku  relácie Šláger štúdio.
Pre tento program sme k novému CD
nahrali i 11 videoklipov. So speváčkou Ta-

tianou Závodskou sme tiež v januári
nakrúcali na pozvanie trenčianskej skupi-
ny Sonet pre TV Šláger mimoriadne sledo-
vanú, obľúbenú reláciu Varíme s... Ne-
smiem  opomenúť, že naše heligónky pre-
šli drobnou údržbou, naladením šikovný-
mi rukami Elígiusa Štepanovského.

Čo pripravujete pre fanúšikov heligón-
ky v tomtto roku?

- Popri vydaní už spomínaného nového
CD a DVD albumu pripravujeme v Spolo-
čenskom dome Kunov  v spolupráci 
s MsKS a občianskym združením Klub pria-
teľov kultúry Senica otvoriť stálu hudobnú
scénu. Ňou by sme chceli priaznivcom nie-
len heligónky, ale i iných hudobných žán-
rov umožniť navštevovať  pravidelné kon-
certy spojené i s tancom. Ako hostí našich
koncertov máme už dohodnuté mnohé
obľúbené skupiny, ktoré poznajú diváci 
z TV Šláger, resp. TV Senzi. Taktiež pripra-
víme naše tradičné posedenia pri heligón-
ke, a to Petropavlovské, predhodové 
a  Martinské. Tešíme sa i na stretnutia s pria-
teľmi ľudovej pesničky na podujatiach,
ktoré pripravuje MsKS (oslavy 1. mája, kul-
túrne leto, Hudba v meste, Úcta k starším),
resp. iné  kultúrne inštitúcie, podnikatelia,
firmy a tretí sektor.

Za rozhovor ďakuje Marek Grimm

Zabávali sa všetci 

Do plesovej  sezóny sa aktívne zapojili
aj členovia Základnej organizácie a Okres-
ného výboru  Slovenského zväzu postih-
nutých civilizačnými chorobami v Senici 
a 14. februára  zorganizovali  IX. reprezen-
tačný ples v Dome kultúry v Senici. Pred-
sedníčka organizácie Elena Štefková so
svojím kolektívom obetavých ľudí pripravi-
la príjemnú zábavu. Do tanca vyhrávala
hudobná skupina 3 B, ktorá rozveselila
všetkých prítomných. Boli tam i vozíčkari
takmer z celého Slovenska,  z Martina,
Skalice,  Modry,  Nových Zámkov,  Trnavy,
Levíc, ktorí sa na plese cítili veľmi dobre. 

Text a foto Pavol Macek

Cesty ku knihe
Naše deti sú šikovné a vyznajú 

v moderných komunikačných prístrojoch.
Stále menej ich však vidíme  čítať  knižku a
dozvedať  sa z nej dôležité informácie,
budovať si slovnú zásobu, kultivovať fantá-
ziu, cibriť sa v gramatike. V  rámci  akcie
Marec – mesiac kníh sa  občianske zdru-
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Nálada na plese bola vynikajúca. Foto:  Marek Štítny

Náš študentský ples
Moja prvá myšlienka ma vedie k novem-

bru, keď tento veľký ošiaľ začal. Všetok
zhon, nervy, smiech a smútok si premietam
v priebehu troch mesiacov aktívnej prípravy
najlepšej študentskej zábavy široko-ďaleko.
Už iba  myšlienka na to, že si opäť budem
musieť kúpiť šaty, topánky a schudnúť
aspoň 5 kíl do šiat, na mňa  nepôsobila
úplne najlepšie. No v konečnom dôsledku
všetko plynulo tak,  ako malo.

Vďaka veľkému záujmu sme vypredali
lístky  dva týždne pred konaním  plesu.
Takisto sme získali značnú  finančnú pod-
poru a dokázali sme vybaviť veľké zľavy
na všetkom, na čom sa len dalo. Samoz-
rejme, ani naša tombola nebola na zaho-
denie, výborná výzdoba v štýle plesu 
v opere, ktorej príprava nám každému
vzala minimálne rok života a dvadsať
hodín spánku. Samotný ples ubiehal vo
veľmi dobrej nálade. Dievčatá z tanečnej
skupiny Sonny predviedli milý program
spolu s tanečnou skupinou Dancer  a spe-
váčkou Veronikou  Sedláčkovou, ktorá náš
ples operným vystúpením dostala na vy-
ššiu úroveň spolu s kapelou, ktorá vyhráva-
la do skorých ranných hodín, a tak postavi-
la celý Dom kultúry na nohy. Chvíľkami aj
dolu nohami. Tento ročník sme obohatili aj
o novú súťaž,  a to o voľbu  kráľa a kráľov-

Mladí Seničania 
na KOMPRAXe

Ak niekto obľubuje iné formy vzdeláva-
nia ako to školské „klišé“, je to preňho to
pravé orechové. Komprax je národný pro-
jekt neformálneho vzdelávania, ktorý
umožňuje mladým ľuďom nadobudnúť
komppetencie pre ich budúceho zamestná-
vateľa alebo len tak do života. Ide  o pro-
jekt financovaný Európskou úniou, pri kto-
rom môžete získať až 200 eur na zrealizo-
vanie vlastného projektu. Ide o tri  víkendy
strávené na hoteloch s vysokou úrovňou 
v príslušnom kraji s cieľom  vzdelávať sa 
a dopracovať sa k realizácií projektu. 

Ja a zopár ďalších žiakov Gymnázia 
L. Novomeského  sme sa zúčastnili stret-
nutí k projektu  počas dvoch  víkendov. Na
prvom v Trnave  sme sa  zoznámili a zača-
li sme sa venovať samotnej téme projektu
a pochopeniu problematiky. Učili sme sa
konštruktívnej kritike,  ako si vytvoriť vlast-
ný tím a byť dobrý tímlíder. Teraz si možno
každý z vás povie, čo je to za hlúposť a na
čo mi to je? Táto otázka má jednoduchú
odpoveď -  všetko,  čo nás tam naučia, sa
nám  pri projekte zíde. Na konci víkendu
sme dostali  úlohu premýšľať nad vlastným
projektom a na ďalšie stretnutie prísť s pre-
zentáciou.  Druhý  víkend sme strávili 
v  Galante, kde sme v  piatok prezentovali

(pokračovanie na str. 8)

Ukázali, že vedia 
Píšte rýchlo, píšte presne, v úprave

textu buďte zruční. Prekonajte sami seba!
V tomto duchu sa konala  súťaž žiakov

stredných škôl Spracovanie informácií na
počítači, ktorú vyhlasuje Ministerstvo škol-
stva,  vedy, výskumu a športu SR. Konala
sa 6. februára v Obchodnej akadémii 
v Senici a škola bola po prvýkrát organizá-
torom 48. ročníka krajského kola. 

Súťaž má postupový charakter a končí
sa celoštátnym kolom, medzinárodnou
súťažou, resp. v roku konania kongresu
medzinárodnej federácie sa končí maj-
strovstvami sveta.

V nových priestoroch školy súťažilo 
25 žiakov zo šiestich stredných škôl. Súťa-
žiacich podporila svojou účasťou na otvo-
rení vedúca oddelenia odborných  a meto-
dických činností z Okresného úradu Trna-
va RNDr. Eva Huttová,  aj riaditeľka školy
Ing.  Miroslava Príkopová. Súťažilo sa 
v troch disciplínach:   písanie na počítači
(10-minutový odpis trojstranovej predlo-
hy), úprava textu na počítači v časovom
limite, wordprocessing (najmladšia disciplí-
na, počas 45 minút súťažiaci musí profesio-
nálne spracovať text).

V 1. disciplíne bol najrýchlejší žiak 
z OA v Hlohovci Branislav Beňovič. 
V 2. disciplíne patrilo prvé miesto žiačke 
z OA v Seredi  Noémi Kubikovej a vynikaj-
úce  umiestnenie  dosiahla i žiačka  z OA 
v Senici Martina Kociánová, ktorá sa  posu-
nula do celoslovenského kola. V 3. disciplí-
ne výkonom 81,58 % sa stala víťazkou kraj-
ského kola Adela Szegényová z OA v Seni-
ci, ktorá tak splnila podmienky účasti v
celoštátnom kole súťaže. Žiaľ, z finanč-
ných dôvodov sa celoslovenské kolo 
v tomto školskom roku konať nebude. Mrzí
nás to o to viac, lebo žiačka nemá mož-
nosť reprezentovať našu školu v ďalšom
postupovom kole.

Všetci súťažiaci dokázali vysokú úro-
veň počítačovej gramotnosti, za čo im
patrí uznanie a obdiv a súčasne im želáme
veľa úspechov v celoštátnom kole.

PhDr. Alžbeta Londáková
predsedníčka krajskej súťažnej komisie

Obchodná akadémia Senica (pokračovanie na str. 8)
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naše  pripravované projekty  a navzájom
sme ich  hodnotili. Sobota  bola o čosi
náročnejšia, lebo sme ju strávili pri príprave
rozpočtu, zostavovaní tímu do projekto-
vých tabuliek,  ktoré sme  nakoniec posie-
lali na schválenie. Keďže všetkým sa nám
podarilo, že naše projekty boli schválené,
čaká nás najväčšia skúška, a to samotná
realizácia. 

Pre každého z nás to bude niečo nové,
zaujímavé alebo  možno už v živote nič
podobné nebudeme chcieť zažiť a možno
práve naopak. Veľkou výhodou  je aj to,
ak sa vám váš projekt  podarí zrealizovať,
dostanete certifikát Mladý vedúci, ktorý sa
vám môže zísť pri letných brigádach či
podávaní prihlášok na vysokú školu. Za
podstatné považujem aj to, že  spoznáte
nových ľudí z celého Trnavského kraja. 

Smelo by som poukázala na  pár projek-
tov mojich spoluúčastníčok,  a to napríklad
Denisky Fordinálovej, ktorá ako vynikajúca
tanečníčka vytvorila priestor na precvičova-
nie zumby úplne zadarmo pre všetkých vo
svojom okolí. Lucka Cabicarová sa zasa roz-
hodla venovať mládeži a zorganizovať veľký
turnaj v DAVe, na ktorom môžu vyhrať zau-
jímavé ceny, ale nič nebudem dopredu prez-
rádzať. Sabínka Štefková, ktorá zo srdca
miluje deti, robí pre elokovanú triedu Mater-
skej školy v Sotine veľký karneval, na ktorý
okrem Kompraxu získala peniaze aj od ďal-
ších sponzorov. Myslím, že pre každé dieťa
to bude nezabudnuteľný zážitok. Ja osobne
sa venujem súťaži MODEL 2014,do ktorej sa
môžu prihlásiť všetci, ktorých zaujíma móda,
radi si ju navrhujú, vytvárajú šperky a mnohé
ďalšie aktivity týkajúce sa oblečenia a dopln-
kov. Pre všetkých výhercov, ale aj zúčastne-
ných, mám nachystané krásne ceny a pár
podporných slov do ďalšej práce. Hádam
najväčšiu akciu zo všetkých pripravuje Simo-
na Šedivá, ktorá robí beneffičný koncert pre
Svetlušku v Dome kultúry 8. marca.  Pozvala
naň veľa významných osobností Senice,
napríklad Bibianu Ondrejkovu, Janka Slezá-
ka a mnohých ďalších. Mám  predtuchu, že
to bude projekt s vydareným koncom nielen
pre samotnú aktérku,  ale aj pre deti zo Svet-
lušky. Ako každý projekt financovaný Európ-
skou úniou  má  financovanie cez Komprax
aj svoju druhú  stránku,  a to dokladovať všet-
ky výdavky, dodržiavať  limit výšky odmeny,
zoznam toho, čo smiete a nesmiete kúpiť.
Skrátka, okolo projektu je aj veľa papierov,
podpisov, nutnosti fotodokumentácie, potre-
ba plagátov s logami EÚ... 

Napriek mnohým povinnostiam ako
účastníčka Kompraxu  môžem túto aktivi-
tu  odporučiť aj ostatným mladým. Ak by
mal niekto záujem, alebo by potreboval
informácie, rada všetko vysvetlím.  Zo Štu-
dentského parlamentu sa Kopraxu zúčast-
nilo  5 členov. Okrem spomínaných 
S. Štefkovej,  L. Cabicarovej   a mňa, ešte

Mladí Seničania 
na KOMPRAXe
(dokončenie zo str. 7)

Náš študentský ples
(dokončenie zo str. 7)

nej plesu. Síce  nemala priebeh podľa
našich predstáv, ale nakoniec to bola veľmi
dobrá a vtipná záverečná bodka nášho pro-
gramu (víťazmi sa stali Denisa Fordinálová
a Filip Nosko). 

Veľké ďakujem chcem vyjadriť  Dane
Kopeckej, ktorá vynaložila veľké úsilie a
nervy na realizáciu plesu a kvôli  nám
možno získala  novú vrásku na tvári. Za pod-
poru ďakujeme primátorovi mesta Ľubomí-
rovi Parízkovi, tiež  nášmu Študentskému
parlamentu za všetko úsilie. Naša snaha a
výsledok boli ocenené  dobrými ohlasmi a
ako správni organizátori sa už teraz tešíme
na najbližší ročník,  piaty v poradí.

Viki Včelková

Príďte pozrieť do DAVu
Určite nebudú ľutovať  malí, veľkí,

chlapci, dievčatá, ani dospelá verejnosť.
Na všetkých čaká pestrá paleta podujatí,
ktoré pripravujú CVČ, Študentský parla-
ment, aj ďalší mladí organizátori. Príďte
ich podporiť a zaplniť DAV, ktorý patrí pre-
dovšetkým  mladým ľuďom. Už veľakrát
sme avizovali, že okrem podujatí CVČ 
a Študentského parlamentu si tu môžu pri-
praviť vlastné podujatia  stredné,  aj
základné školy, občianske združenia, orga-
nizácie, firmy, pretože DAV je ideálny pri-
estor na výstavy, koncerty, školenia, stret-
nutia, súťaže, klubovú činnosť... Sme radi,
že sa skutočne  tak deje. Ako doma sú tu
mladí dobrovoľní hasiči, plavci, DOMKA,
hudobné skupiny, biliardoví nadšenci...
DAV využíva  kresťanská mládež, občian-
ske združenie Element, mladí výtvarníci,
materské centrum Stonožkine slniečka,
Súkromná stredná škola podnikania,
Obchodná akadémia v Senici a ďalší.

Okrem marcových podujatí chceme
upozorniť na znovuotvorenie Spoločen-
skej herne pre mladých od 14 rokov, a to
každý piatok od 18. do 20. hod., prípadne
i dlhšie.  Čo všetko tam na vás čaká nepre-
zradíme – treba sa prísť  pozrieť.

7. marec, 18.30  
Poznáš  svoje mesto?

Prvé  podujatie  z cyklu stretnutí s osob-
nosťami mesta, hosť Ján Hromek, rodák 
a pamätník senických premien, dlhoročný
ochotnícky divadelník, nadšený filmár, spo-
luautor dávnych Klubov mladých v Senici...
Dozviete sa veľa nového i prekvapujúceho
nielen z histórie Senice, ale  súčasťou bude
aj výstava z  histórie Senice a fotoprojek-
cia.  Hudobný hosť Kika & Tomáš z CVČ,
vstup voľný, určené najmä mládeži. 

Organizátori: Študentský parlament
mesta  a CVČ, Ing. Ján Hromek. 

8.  marec,  19.00 
Rockový  hudobný  koncert   

Ďalší z hudobných koncertov skupiny
Tusté Baletky a ich hostí.  Vstupné 0,50
eura. Organizátori: Tusté baletky a CVČ.   

12. marec, 10.00 
5. stretnutie študentských rád   stredných
škôl

Každoročné rokovanie študentských
rád stredných škôl v Senici k aktuálnym
mládežníckym témam:  využitie DAVu,
dobrovoľníctvo, projekt Komprax a práca
študentských rád. Hosťami budú predsta-
vitelia Študentskej únie Slovenska a lektori
Kompraxu

Organizátori:  Študentský parlament
mesta a CVČ.

14. marec,   15.30 
Tri v jednom - veľký turnaj pre mladých 

Turnaj v biliarde, v stolnom tenise 
a v šípkach, pre mládež od 14 do 19 rokov.

Nesúťažne je pripravený i  šprtec, stol-
ný futbal a scrable. Prihlásiť sa stačí na
mieste od 15.30 do 16.00 hod., kedy sa
začínajú turnaje. Štartovné sa  neplatí, hrá
sa podľa platných, resp. 

upravených pravidiel jednotlivých hier.
Na účastníkov čakajú ceny. 

Organizátori:  Študentský parlament
mesta, CVČ, Lucia Cabicarová - Komprax

21. marec,  19.00 
Príbeh, ktorý sa píše sám

Večierok mladých rapperov, hip-hope-
rov a breakerov... Tancovať a rappovať
budú nielen prítomní hostia, ale pridať sa
môžu  i  samotní  účastníci  a diváci.

Organizátori: Študentský parlament
mesta a CVČ.

22. marec, 10.00 
Dve  hodiny  pre  DAV 

Každoročné dobrovoľnícke jarné uprato-
vanie v budove a okolí. Príďte  pomôcť i vy,
pravidelní či občasní návštevníci DAVu, venuj-
te  mu aspoň dve  hodiny zo svojho voľného
času a bude sa vám tam ešte viac páčiť.

Organizátori: Študentský parlament
mesta  a CVČ.

28. marec,  10.00 
Model 2014 – vernisáž výstavy  

Vyhodnotenie 2. ročníka módnej návr-
hárskej výtvarnej súťaže pre mladých (uzá-
vierka prác v CVČ 19. marca, propozície
na www.stonozka.estranky.sk). Súčasťou
bude hudobný program,  módna prehliad-
ka, ocenenie najlepších prác a ich  auto-
rov. Výstava potrvá do 16.  apríla. Poduja-
tie  určené  všetkým  autorom, ich učite-
ľom, rodičom, verejnosti.

Organizátori: CVČ, Študentský parla-
ment mesta, Viki Včelková – Komprax.

Dana Kopecká, Soňa Pastorková
a Študentský parlament mesta

Jarko Vajči a Robo Masaryk zo  Súkromnej
strednej odbornej  školy podnikania. 

Viktória Včelková
Gymnázium L. N.,  členka ŠP
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ženie Element v spolupráci s Mestom Seni-
ca rozhodlo podporiť  čítanie  u detí  bur-
zou kníh s názvom Cesty ku knihe. Usku-
toční sa 24. marca od 9. do 19. hod. 
v Dome kultúry. 

Podujatie sa nesie v duchu hesla: Príď s
knihou a zober si tú, ktorú si ešte nečítal.
Na burzu môžete v deň jej konania  pri-
niesť  knihu, ktorú už doma nepotrebujete
a myslíte si, že iného by mohla zaujať.
Týka sa to detských kníh, beletrie, básní,
encyklopédií... a z burzy si zase odniesť
knihu, ktorá vás zaujala.  Všetky knižky,
ktoré si nenájdu svojho majiteľa budú
venované do školských knižníc. V rámci
podujatia bude aj  výtvarná súťaž pre deti
Môj knižný hrdina, ktorú odborná porota
vyhodnotí popoludní.  V doobedňajších
hodinách je  pre deti z materských a
základných škôl pripravené aj  bábkové
predstavenie divadla MAFI s rozprávkou
Červená čiapočka. o.z. Elementt

Pohár Hanko kai 
40 rokov senického
karate 

Na 41. majstrovstvách Európy dorasten-
cov a juniorov v karate v dňoch 7. - 9. feb-
ruára štartovala pretekárka Hanko kai
Senica Alžbeta Ovečková. Najlepšia slo-
venská juniorka si vybojovala nomináciu
na európsky šampionát v náročných nomi-
načných turnajoch doma i v zahraničí a
reprezentovala Slovensko v kata junioriek.
Šampionátu EKF (Európskej federácie
karate) sa zúčastnilo 856 reprezentantov
zo 46 krajín, ktorí bojovali v portugalskom
hlavnom meste Lisabon o tituly európ-
skych šampiónov. Na 17-ročnú dorastene-
ckú majsterku Európy Ovečkovú sa tento-
raz šťastie neusmialo. Tesne pred odletom
ochorela a naviac i los k nej nebol naklo-
nený. Po výhre v 1. kole nad Švajčiarkou 
R. Oechslin 5:0, stretla sa v 2. kole s bron-
zovou  z majstrovstiev sveta T. Onofrio 

z Talianska, s ktorou sa už roky stretávajú
na ME, MS i významných európskych tur-
najoch. Tentoraz bola úspešnejšia Talian-
ska, ktorá po tesnej výhre 3:2 postúpila až
do finále. V repasáži v 3. kole proti domá-
cej portugalskej pretekárke R. Morgado
znamenala prehra 2:3 koniec bojov 
a konečné 9. miesto pre Ovečkovú. Aj keď
je to popredné miesto medzi najlepšími
karatistami Európy, kvalitou i formou patrí
čiernovláska s rýchlymi rukami i nohami
omnoho vyššie. Súboje svojej zverenkyne
so súperkami i chorobou sledoval v Lisa-
bone i jej tréner MUDr. Martin Čulen,
ktorý sa ako člen direktoriátu EKF zúčast-
ňuje všetkých európskych šampionátov.
Poznatky a novinky z európskeho i sveto-
vého šampionátu v Španielsku okamžite
zavádza do tréningov Hanko kai Senica.

Senický klub karate oslavuje tento rok
významné jubileum - 40 rokov činnosti. Za
štyridsať rokov trénovania karate v Senici
od r. 1974 do r. 2014 vychoval popredný
svetový expert karate, Seničan M. Čulen,
mnoho majstrov Československa, Sloven-
ska, Európy i sveta. Do osláv 40-ročnice
karate v Senici vhodne zapadá i turnaj
karate, ktorý pod názvom Pohár Hanko
kai organizuje v nedeľu 23. marca úspešný
senický klub karate v ZŠ na Mudrochovej
ulici. V súťažiach KIHON IDO - techniky,
cvičenie - KATA i zápas - KUMITE sa pred-
stavia nadšenci tohto japonského bojové-
ho umenia od začiatočníkov s bielymi
opaskami až po skúsených bojovníkov 
s hnedými pásmi. Pohár Hanko kai Senica
je zároveň 1. kolom majstrovstiev Západ-
nej únie v karate, 3 kolovej krajskej súťaže,
ktorá určí majstrov tohto regiónu. Preteká-
ri z A-družstva vycestujú do Poľska na
Harasuto Cup 1. marca v Lodži, Čiech -
15. marca - Národní pohár goju, 2. kolo 
v Hustopečích a Majstrovstvá SR seniorov
– 22. marca v Žiline, kde sa bude snažiť
slovenský reprezentant Michal Toure za-
útočiť na titul majstra Slovenska.              

E. J.

Cieľ – pohárová 
Európa  

Futbalový klub Senica pred jarnou čas-
ťou ciele nemení. Aj štvrtýkrát po sebe
chce nazrieť do pohárovej Európy. V zim-
nej prestávke odišlo z kabíny Seničanov
celkovo 11 futbalistov, prišlo šesť posííl 
z iných tímov. Klub naďalej pokračuje 
v napĺňaní presne stanovenej filozofie 
a opäť omladil. 

Mládežnícky dres vymenili za seniorský
štyria odchovanci z vlastnej liahne.

Ciele klubu pred jarnou časťou Corgoň
ligy, zmeny v kádri, no i novú platformu
futbalovej súťaže predstavili Záhoráci na
oficiálnej tlačovej konferencii v utorok 
25. februára. Hlavné slovo mal na úvod
prezident klubu FK Senica Viktor Blažek:
„Ciele ostávajú nezmenené. Radi by sme
sa po štvrtýkrát v rade za sebou pozreli do
pohárovej Európy. Máme na to dve mož-
nosti, buď cez Corgoň ligu, alebo cez Slov-
naft Cup, kde to máme výborne rozohrané
- sme medzi štyrmi najlepšími klubmi.
Začali sme spoluprácu s ukrajinskou Ode-
sou či talianskym Palermom, výsledkom
čoho sú príchody dvoch mladých futbali-
stov. Som rád, že sa neustále modernizuje
a vylepšuje naša infraštruktúra. Od 1. ja-
nuára je v prevádzke nová umelá tráva,
ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá a spĺňa
certifikát FIFA **. Celkové náklady na reali-
záciu tohto projektu boli 550 tisíc eur.
Celá rekonštrukcia bola financovaná zo
súkromných zdrojov majiteľa klubu. Čo sa
týka rekonštrukcie štadióna, sme v druhej
etape. Náprotivná tribúna už stojí. V plnej
prevádzke by mala byť až po kolaudácii 
v druhej polovici marca.“ 

Kapacita štadióna mierne vzrastie. 
Z doterajších 4500 miest sa dostane na
číslo 5070. Ceny vstupného ostávajú
nezmenené. „Samozrejme, musíme pove-
dať i to, že na výstavbu štadióna sme vyu-
žili štátnu dotáciu v celkovej výške jeden
milión eur,“ dopĺňa prezident klubu.

Zo Senice odišlo 11 futbalistov. Zo
základnej zostavy odišli českí legionári
Erich Brabec či Jaroslav Diviš. Na prázdne
miesta v kabíne zasadli nové posily. 
Z iných klubov ich prišlo na Záhorie šesť.
„Jedenásť hráčov odišlo, jedenásť prišlo.
Ak rátame i našich dorastencov. Prípravu
by som rozdelil na dve časti. Na prvú sme
využili domáce podmienky, v druhej sme
odcestovali do Turecka. V tíme sme priví-
tali viacero posíl. Samozrejme, môže sa
zdať, že výsledky nie sú veľmi ideálne. Na
tie sa však v príprave príliš nepozeráme.
Stále sa hľadala optimálna zostava. Verím,
že noví hráči nám pomôžu,“ približuje
športový riaditeľ FK Senica Dušan Vrťo.

Drobné zimné zmeny sa udiali i v reali-
začnom tíme Záhorákov. „Na poste masé-
ra vystriedal Róberta Beblavého Tomáš
Homola. Pribudol i kondičný tréner Martin
Rusňák, s ktorým sme už v minulosti spo-
lupracovali externe. V príprave dostalo prí-

Cesty ku knihe
(dokončenie zo str. 6)

(pokračovanie na str. 11)

Naša Senica 2/2014

Knižnica pozýva
Záhorská knižnica Senica sa 

od  31. marca do 6. apríla zapojila do akti-
vít  Týždňa slovenských knižníc. V rámci
neho sa uskutoční veľa zaujímavých podu-
jatí. Upozorňujeme napríklad na literárno-
hudobný večer venovaný prezentácii naj-
novšej knihy Evy Fordinálovej Mystika
Záhoria, ktorý bude 1. apríla vo farskom
centre kostola sv. Cyrila a Metoda v Sotine.

K top podujatiam bude patriť 3. apríla 
v Záhorskom osvetovom stredisku výstav-
ka zo vzácnych zbierok  pod názvom
Tajomstvá skalického archívu. Popoludní 
o 16.30 hod. sa návštevníci z úst renomo-
vaných historikov dozvedia v rámci Črie-
pok zo Senice  zaujímavosti o Senickom
kancionále či židovských pamiatkach.

NS

Michal Toure
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ležitosť viacero futbalistov. Vždy hovorím,
že všetko ukáže až súťaž. Verím, že noví
hráči do klubu zapadnú a budú posilami,“
hovorí šéf realizačného tímu Eduard
Pagáč.

S kapitánskou páskou na ruke ide do
jarnej časti Juraj Piroska. „Dúfam, že si
všetci nechávame góly na ligu. Všetci sa
už tešíme, kedy to konečne vypukne,“
dopĺňa v krátkosti senický kapitán 
a momentálne najlepší strelec s ôsmimi
corgoňligovými gólmi.

Seničania prezentovali i novú platfor-
mu futbalovej súťaže. Ide o akúsi náhradu
juniorskej ligy, v ktorej dostanú príležitosť
mladí hráči, resp. hráči, ktorí sa pravidelne
neobjavujú v ligových zápasoch. „Súťaž
má jedenásť mužstiev. Chceme, aby hrali
mladí hráči, aby hrali proti mužom. Je pre
nás veľmi dôležité, aby prichádzali do
konfrontácie so seniorským futbalom.
Zápasy sa budú hrať v strede týždňa.
Treba ešte povedať, že sme iniciovali stret-
nutie so SFZ i ÚLK a juniorská súťaž je
momentálne v štádiu riešenia. Ide o pilot-
ný projekt,“ ozrejmuje športový riaditeľ
Dušan Vrťo podmienky novej súťaže IFL
(International Football League).
PRÍCHODY / ODCHODY
Odišli: Juraj Križko, Ján Malec, Lamine
Diarrassouba, Erich Brabec, Jaroslav Diviš,
Juvhel Tsoumou, Alexander Jakubov, Mar-
tin Zeman, Michal Habánek, Pavel Čer-
mák, Peter Šenk
Prišli: Róbert Mazáň (naposledy AS Tren-
čín), Vitor Gava Anselmo (Arapongas EC,
Brazília), Milan Ferenčík (Spartak Myjava),
Christian Irobiso (Pacos de Ferreira, Portu-
galsko), Andrii Slinkin (Chornomorets
Odesa, Ukrajina), Sebastian Sosa (Palermo,
Taliansko), Róbert Pillár (návrh z hosťovania
v Hradci Králové), Juraj Chvátal, Timotej
Královič, Jakub Krč, Zdeno Filípek (všetci 
z dorastu)

www.fksenica.eu

Šoumen v bráne 
Najobľúbenejším športovcom Senice za

rok 2013 sa stal na základe ankety brankár
HC Dukla Senica Marek Peksa (na foto). Na
slávnosti vyhlasovania najlepších športov-
cov za predchádzajúci rok chýbal, keďže je
na výpomoci v  Žiline. Tak sme mu zatelefo-
novali a pýtali sa nielen  na pocity z ocene-
nia..
• Získal si ocenenie najobľúbenejší špor-
tovec roka. Čo ty na to?
Ešte som si to prakticky ani neuvedomil.
Cenu za mňa preberal manažér klubu
Pavol Krutý, ktorý moju neprítomnosť
ospravedlnil. Hneď po skončení celej
akcie mi volal a potešil ma tou správou.
Určite ma  to utvrdilo,  že nejaká práca pre
fanúšikov sa oplatí robiť, vedia to oceniť.
Teší ma, že všetko čo robím,  má nejaký
účel, vyvoláva reakciu.

• Sledoval si
h l a sovan ie
na ffaceboo-
ku?
Zo začiatku
áno, bolo to
c e l k o m
vyrovnané.
Ku koncu
som už
nestíhal sle-
dovať vývoj,
keďže zača-
lo  play-off 
a potom

výpomoc Žiline. Výsledok mi  potom zate-
lefonoval až Pavol Krutý.
• Podporili ťa svojimi hlasmi aj hráči 
z kabíny Dukly?
Áno, podporili. Hovorili, že odkázali 
aj domov, aby hlasovali. 
• Teraz vypomáhaš Žiline v  boji o udrža-
nie sa v extralige. Si spokojný s pôsobe-
ním?  Akí sú fanúšikovia, mesto, hokej?
Žilina je pekné mesto. Život sa tu okolo
hokeja momentálne veľmi  netočí, keďže
klub je na poslednej zostupovej priečke,
preto aj fanúšikov chodí málo. V porovna-
ní s ňou Senica cez zimu hokejom žila.
Bojovalo sa o popredné priečky, čo vždy
priláka divákov na štadión. Sme za ich
podporu vďační.
•  Pozápasové oslavy, na ktoré sa tešia
všetci fanúšikovia domáceho klubu, si
robil už aj v predchádzajjúcich kluboch?
Áno. Všetko to začalo v Hodoníne. Tam
som s tým začal a pri prestupe do Senice
som to chcel spraviť vo väčšom a už mi to
nejako prischlo. Teší ma, že ľudia po skon-
čení zápasu čakajú na moje vystúpenie.
Rád im svojimi kúskami spríjemním
odchod zo štadióna.
• Nebojíš sa, že sa zraníš pri toľkých kotr-
melcoch?
Nie, to vôbec. Na toto si dávam pozor.
Nestojí mi za to, aby som sa pri ďakovač-
ke zranil a keďže  fanúšikovia na to
čakajú, nemôžem ich sklamať.
• V Senici pôsobíš druhú seezónu. Ako sa
ti  u nás páči?
Som tu spokojný, o čom svedčí aj pre-
dĺženie mojej  zmluvy o ďalší rok.
• Ako si sa  dostal do nášho hokejového tímu?
Pôsobil som v Hodoníne, kde som chytal
druhú ligu. Po roku ma oslovil manažér
Dukly Pavol Krutý, keďže som mal s Hodo-
nínom podpísanú zmluvu aj na ďalšiu
sezónu, musel som ponuku chytať za
Duklu odmietnuť. Dodal som, že v budúc-
nosti sa prestupu nebránim. Ďalšiu sezónu
nastali v Hodoníne nejaké nezhody a prí-
chodu do Senice  nič nestálo v ceste.
• Máš 1,5- ročnú dcérru, chodí na tvoje
domáce zápasy?
Áno. Vanesska je zlatá. Na domáce zápa-
sy chodila oblečená v mojom brankár-
skom drese,  samozrejme v zmenšenej
verzii. Točili sa aj nejaké videá,  keď fandi-
la. Som zvedavý na reakciu, keď bude
staršia a ukážem jej ako povzbudzovala.
• Nebojí sa o teba, že sa zraníš, keď na
teba strieľajú?
(smiech) Malá dcérka to ešte nejako nevní-

Cieľ – pohárová 
Európa  
(dokončenie zo str. 10)

ma. Tú viac zaujímajú bubny. Ešte je malá
na to, aby rozpoznala, o čom hokej je.
• Všimol som si na web stránke klubu, že
po každom zápase točíte video Gumák
zápasu. Vysvetli nezaainteresovaným, čo to
znamená.
To je ocenenie medzi nami spoluhráčmi.
Ten, ktorý bol v predchádzajúcom  zápase
Gumák, odovzdá túto cenu ďalšiemu spo-
luhráčovi, o ktorom si myslí, že v aktuálne
skončenom zápase bol najlepším, pomo-
hol tímu k výsledku. 
• Prednedávnom sa ku mne donieslo, že
si sa ostrihal. Bolo to z tvojjej iniciatívy?
(smiech) Bola to stávka, ktorá mi trošku
nevyšla. Hrali sme proti Prievidzi a so
ženou Michala Šúrka som sa stavil, že
porazíme Prievidzu. Ona povedala, že nie,
ja som tvrdil, že s prehľadom. V zápase
sme prehrali smolne 0:1, keď sme si 
v prvých 15 sekundách dali vlastný gól. 
A stavili sme sa,  keď prehrám stávku, tak
ona ma ostrihá podľa toho, ako uzná za
vhodné. Ostrihala ma samozrejme tak,
aby som vyzeral čo najhoršie. Vystrihala
mi vlasy dole a hore mi ich  nechala dlhé.
Túto stávku som si tak vypil do dna. A som
presvedčený, že o vlasy sa už stavovať
nikdy nebudem.
• Čo by si chcel odkázať fanúšikom?
Veľmi im  ďakujem, že ma zvolili za  najo-
bľúbenejšieho športovca roka v Senici. Veľa
to pre mňa znamená. Je to ďalší impulz, aby
som to, čo robím, robil aj naďalej, má to
nejaký zmysel. Ďalej verím, že fanúšikovia
budú v Senici chodiť na hokej v hojnom
počte ako doteraz a budú naším ďalším hrá-
čom na ľade. Za túto podporu im veľmi
ďakujem ja,  aj celý tím a tešíme sa spoloč-
ne na novú sezónu. Marek Štítny

Ja Senicu
Na pril-

bách hokeji-
stov HC
Dukla Seni-
ca sa od
Európskeho
hokejového
týždňa, ktorý
sa konal

začiatkom decembra 2013 v informačnej
kancelárii Infosen, objavili nálepky Ja Seni-
cu. Počas tohto týždňa  prišli hokejisti medzi
svojich malých fanúšikov zo základných
škôl a hrali   s nimi stolný  hokej  a popritom
sa deti i hráči dozvedeli zaujímavé informá-
cie o našom meste. Je sympatické, že si
popri svojich hráčskych povinnostiach našli
čas aj na  malých fanúšikov.  Za zodpoveda-
nie krátkeho kvízu deti dostávali nálepky Ja 

Senicu a tie zjavne zaujali aj senických
hokejistov. To, že  odovzdávajú svoje srdce
na ľade za naše mesto  umocňujú aj  prost-
redníctvom týchto srdiečkových nálepiek.
Napriek tomu, že ich v play off zastavil
MHK 32 Liptovský Mikuláš a sezóna sa pre
našich hokejistov končí, patrí týmto hráčom
za ich výkony a úžasné šírenie dobrého
mena mesta Senica veľké ďakujeme!

lv
Foto R. Samek
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Ocenení športovci
Kategória: ŽIACI

Petra Adamovičová,
Senická volejbalová mládež

Je ešte iba žiačkou, no už trénuje a hrá
za družstvo kadetiek a junioriek. V minu-
lom roku získala spolu s družstvom bron-
zovú  medailu na žiackych majstrovstvách
Slovenska. Je slovenskou reprezentantkou
v kategórii kadetiek, kde hrá na poste blo-
kárky v základnej zostave. Má výbornú
dochádzku na tréningy a k nim aj zodpo-
vedne pristupuje. Rýchlo  sa učí volejbalo-
vej technike, má chuť sa stále zlepšovať. Je
obľúbená v kolektíve, nepokazí žiadne
pestvo. Trénerka: Lenka Búzková.

Kristína Makovníková, TJ Záhoran
Žiačka  Základnej školy Sadová ulica 

v Senici v klube TJ Záhoran hrá v kategórii
mladších žiačok a dopĺňa aj družstvo star-
ších žiačok. Talentovaná, ľavoruká spojka,
ktorá poctivým prístupom k tréningom svoj
výrazný talent ďalej rozvíja. Je skromná, 
v kolektíve ju majú radi, usilovná hráčka,
ktorá si vždy ide za svojím cieľom a rada
pomáha iným spoluhráčkam. Vzor má vo
svojej tete, bývalej reprezentantke Sloven-
ska,  Mirke Makovníkovej – Šimákovej.
Veríme, že Kristína bude kráčať v jej šľapa-
jách. Trénerky:  Eleonóra Ličková a Dáša
Morávková.

Kristína Kozáková, Tenisový klub
Veselé dievča s dobrými schopnosťami

pre tenis. Má veľký záujem byť stále lep-
šou hráčkou a v tenise má vysoké ciele. Jej
najväčšie minuloročné úspechy: 2. miesto
vo štvorhre na turnaji TE do 12 rokov
Umag v Chorvátsku, 3. miesto v štvorhre
na turnaji v Budapešti, v Zlíne a v chorvát-
skom Ptuji. 1. miesto získala v dvojhre 
v Bratislave na turnaji v kategórii B, 2. mies-
to v dvojhre na turnaji kategórii A v Brati-
slave a v kategórii B v Trnave. 3. miesto vo
štvorhre na majstrovstvách Slovenska. Za
rok 2013 sa umiestnila v rebríčku  SR na 
7. mieste v dvojhre a na 5. mieste vo štvor-
hre. Trénerka: Vlasta Přichystalová.

Filip Phan, Hanko kai karate klub
Filip je talentovaný, disciplinovaný. Má pria-

teľskú povahu. V minulom roku získal 1. mies-
to v Českom pohári Goju Ryu a stal sa maj-
strom ČR Goju Ryu. Tréner: Martin Čulen.

Michal Serdahely, Plavecký klub Záhorák  
Študent 1. ročníka osemročného gymná-

zia v Senici. Tak ako v škole, aj v plávaní patrí
medzi najlepších vo svojom ročníku. Je cie- (pokračovanie na str. 13)

Poďakovanie 
športovcom

Po 19. raz Mesto Senica a Komisia pre
šport pri mestskom zastupiteľstve ocenili
najlepších športovcov za predchádzajúci
rok.  Poctu za výkony najlepším športov-
com  od žiakov po dospelých za rok 2013
odovzdali na slávnostnom podujatí 20. feb-
ruára v senickom Dome kultúry. K tradič-
ným kategóriám pribudla nová - Srdcom
Seničan, v ktorej nešlo o výkony, ale o celo-
životné zanietenie a vášeň  pre šport a odo-
vzdanie  toho najlepšieho mladej generácii. 
Senica je športové mesto, dlhoročnú tradí-
ciu v ňom  má viacero športov od futbalu
cez hádzanú, volejbal, karate,  hokej až po
plávanie. To ocenil vo svojom príhovore aj
primátor Senice Ľubomír Parízek: „Mám
rád dobré  výsledky a úspechy športovcov,
no najviac zo všetkého ma teší, že v našom
meste športujú deti,  mládež  i seniori, teda
využívajú všetky možnosti, ktoré sme 
v meste na aktívny telesný rozvoj všetkých
občanov doteraz urobili.“ Najviac mu zále-
ží na tom, aby sa športovanie a telesné akti-
vity dostali takpovediac pod kožu deťom 
a mládeži, ktorá v dnešných časoch upred-
nostňuje čas trávený pri počítačoch ako na
ihriskách či v prírode. Podľa jeho slov teles-
ný a duševný rozvoj človeka má byť v rov-
nováhe. 

Potom už na pódium postupne pri-
chádzali ocenení v jednotlivých kategó-
riách, ktorým primátor Senice Ľubomír
Parízek a viceprimátor Peter Hutta odovz-
dávali diplomy a športovú trofej ako poďa-
kovanie za výborné  výsledky a reprezen-
táciu mesta Senica. Všetci sa tiež zapísali
do Pamätnej knihy mesta Senica. 

Spestrením slávnostného podujatia bol
rozhovor so sympatickým  fínskym tréne-
rom senických volejbalistiek Teemu Sarna.
Volejbalu sa začal venovať ako 6-ročný.
Ako junior sa stal reprezentantom Fínska.
Zranenie kolena ukončilo jeho hráčsku
kariéru. Pokračoval ako tréner,   so svojimi
družstvami získal desaťkrát titul  majstra
Finska, osemkrát zvíťazil vo fínskom pohá-
ri. Trikrát bol vyhlásený za najlepšieho tré-
nera Fínska. Pôsobil  aj ako asistent tréne-
ra fínskej reprezentácie. Za jeho doterajšie
pôsobenie v Senici mu poďakovala mana-
žérka klubu Slávka  Mihálová a vyjadrila
nádej, že pod jeho vedením sa podarí
postup do extraligy.

Standing ovation sa skončilo oceňovanie
v novej kategórii Srdcom Seničan. Prítom-
ným sa predstavili ľudia, ktorých život bol
alebo ešte stále je spätý so športom.  Svojou
prácou, zanietenosťou a aktivitami v pro-
spech športu zanechali nezmazateľnú
stopu  v športovom živote mesta a v srd-
ciach jeho občanov. Na záver moderátor
predstavil víťaza ankety, najobľúbenejší
športovec - Marek Peksa z HC Dukla Seni-
ca. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej
atmosfére, prítomní v hľadisku ocenili jed-
notlivých športovcov. Sympatické bolo, že
volejbalistky prišli v hojnom počte povzbu-
diť svojich kolegov a vyjadriť im športovými
pokrikmi a potleskom podporu a poďakova-

nie. Bolo by milé, keby v ďalších ročníkoch
ankety bolo v hľadisku viac fanúšikov jedno-
tlivých  športov, čo by vytvorilo zaujímavú
kulisu krásnemu podujatiu. 

V programe vyhlasovania najlepších
športovcov sa predstavili mažoretky Spirit
pri Centre voľného času Stonožka 
a tanečná skupina Dancer.  

Viera Barošková
Foto z oceňovania: Radovan Samek

ľavedomý, ctižia-
dostivý plavec.
Aj napriek útle-
mu vzhľadu
oproti ostatným
plavcom doká-
zal svojou vytr-
valosťou a hlav-
ne húževnatos-
ťou vyplávať na
letných maj-
strovstvách Slo-
venska  11-roč-
ných 3 striebor-
né medaily. Ešte väčší úspech mu priniesli
zimné  majstrovstvá Slovenska, kde získal 
1 striebornú a 5 bronzových medailí. Má
veľký predpoklad sa zlepšovať a robiť dobré
meno nielen plaveckému klubu, ale aj
mestu Senica. Tréner: Bernard Vaca.

Ondrej Šišolák, Hokejový klub 91
Žiak 9. športovej hokejovej triedy 

v Základnej škole Ulica Jána Mudrocha 
v Senici. Šikovný, ľavý útočník, ktorý svoji-
mi hokejovými zručnosťami a výborným
korčuľovaním sa dokáže presadiť proti
súperom aj o tri roky starším. V tréningu je
veľmi pracovitý a húževnatý, aj sám si pri-
dáva tréningy naviac. Je príkladom pre
ostatných spoluhráčov. Momentálne je
najproduktívnejším hráčom dorastu HK 91
Senica a už svojimi výkonmi zaujal popred-
né extraligové kluby. Ondrej je pevným
členom hokejovej reprezentácie U15 SR.
Tréner: Lukáš Hlavenka.

Dominik Martišiak, futbalový klub
Patrí k najtalentovanejším odchovan-

com FK Senica. Už od štyroch rokov ho
otec vodieval na tréningy do prípraviek 
FK Senica, odmalička vynikal svojím prirod-
zeným talentom. Jeho charakteristickými
črtami sú pracovitosť, skromnosť, pokora,
cieľavedomosť a slušnosť. Jeho najtypickej-
ším futbalovým rysom je schopnosť zakon-
čiť útočné akcie. Vždy bol rodeným strel-
com. V minulom roku dal súperovým bran-
károm 116 gólmi v kategóriách U13 a U14.
Už v polovici jesennej časti sa z kategórie
U14 vďaka svojim výborným výkonom pre-
sunul do kategórie U15 a odmenou mu bol
v januári tohto roka titul Halových majstrov
Slovenska, k čomu nemalou mierou prispel
aj Dominik. Tréner: Milan Suchý.

Kategória: DORASTENCI
Simona Mikuličková, 
Senická volejbalová akadémia

Kapitánka juniorského družstva a pravá
ruka trénerky. Má výbornú tréningovú
dochádzku a svojím prístupom k tréningu
je vzorom pre všetky spoluhráčky. Začínala
ako nahrávačka, no našla sa aj na poste blo-
kárky, kde je postrachom všetkých súpe-
riek. Útočne aj blokársky je najväčšou opo-
rou družstva. Má priateľskú veselú povahu.
Prispieva k dobrej nálade v šatni i mimo nej.
Priťahuje úsmevné trapasy, na ktoré sa vždy
všetci tešia. Tréner: Lenka Búzková.
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Filip Ravas, Kick-box Šin-mu
Študent 4. ročníka na Senickom gym-

náziu. Veľmi kvalitný športovec, ktorý zod-
povedne pristupuje k tréningovým proce-
som, čo sa výrazne prejavilo zlepšením
výkonu. V minulom roku získal 1. miesto
na International Slovak Open 2013, 
1. miesto  v 3. kole 1Energy ligy v kickboxe
v Nových Zámkoch, 1. miesto na Mastrov-
stvách Slovenska v Banskej Bystrici, aj 
3. miesto na Svetovom pohári WAKO –
Austrian Classics v Innsbrucku. Koncom
roka prestúpil do kategórie Full-contact. 
S veľkou prevahou nad súpermi získal 
1. miesto na medzinárodnej súťaži Czech
open v Olomouci. Tréner: Milan Anderle.

Michal Križan, Klub Silového trojboja
Študent Senického gymnázia. Silovému

trojboju sa venuje 2 roky. Za krátky čas sa
dostal do širšej nominácie Slovenska. Vyni-
kajúce výkony podáva v drepe – 180 kg 
a mŕtvom ťahu – 190 kg. V roku 2013 sa vo
váhovej kategórii do 66 kg stal majstrom
Slovenska v doraste. Tréner: Marián Beér.

Dominika Trajlínková, 
Stolno-tenisový klub Byt Centrum

Stolnému tenisu sa venuje od svojich
12 rokov. V minulom roku obsadila 
3. miesto na Majstrovstvách senicko-skalic-
kej oblasti starších žiačok v Moravskom
Svätom Jáne, 1. miesto v Stupave na Miku-
lášskom turnaji, 3. miesto v súťaži družstiev
rodič + dieťa na Raiffeisen Ban Cupe 
v Malackách. Od roku 2013 začala hrávať
ako dorastenka I. dorasteneckú ligu Trnav-
ského kraja. Tréner: Aleš Lazorčák.

Alžbeta Ovečková, 
Hanko kai karate klub Senica

Vo svojej kategórii jedna z najlepších
pretekárok v Európe. Mimoriadne talento-
vaná a disciplinovaná. Na Majstrovstvách
Európy juniorov a kadetov Kovya v Turec-
ku obsadila 4. miesto. Ďalej získala desať-
krát prvé miesto, a to: na Harasuto cup
Lodž v Poľsku (stredoeurópska liga), 
v 2. kole Národného pohára Goju-ryu
Hustopeče juniorky, 2. kolo Národného
pohára Goju-ryu Hustopeče seniorky, 
v Grand Prix Slovakia v Bratislave (stredo-
európska liga), na majstrovstvách CR Goju-
ryu v Brne, na Grand Prix Slovakia of Youth
v Bratislave, na Austrian Junior Open 
v Salzburgu (Premier League Karate 1), na
Budapest Open (stredoeurópska liga), na
Euro Grand Prix v Plzni (stredoeurópska
liga) a v 1. kole Slovenského pohára 
v Galante. Tréner: Martin Čulen.

Juraj Chvátal, futbalový klub
V FK Senica pôsobí od dorasteneckého

veku, teda od leta 2011. Je to kreatívny
stredový hráč s výbornou technikou 
a výbornou fyzickou kondíciou. V družstve
staršieho dorastu je tvorcom hry a má sľub-

nú perspektívu smerom k A-tímu. Rok
2013 bol pre Juraja mimoriadne úspešný.
So svojím družstvom sa stal suverénnym
majstrom Slovenska v kategórii 
do 17 rokov a taktiež zvíťazil vo finále
Česko-slovenského pohára v Zlíne nad Par-
dubicami. Zúčastnil sa viacerých zahranič-
ných turnajov - v decembri 2013 na pres-
tížnom turnaji Wojtyla cup v Ríme sa senic-
ký výber prebojoval  až do záverečného
finále, kde tesne podľahol slávnemu 
AS Rím 1:2. Zásluhou výborných výko-
noch sa dostal i do slovenskej reprezentá-
cie, s ktorou sa v septembri zúčastnil na
Majstrovstvách sveta v Spojených arab-
ských emirátoch a nastúpil vo všetkých šty-
roch zápasoch. V januári tohto roka štarto-
val spolu s reprezentáciou do 18 rokov na
prestížnom turnaji v Petrohrade, kde chlap-
ci obsadili  3. miesto. Tréner: Jozef Dojčan.

Kategória: DOSPELÍ

Martina Konečná, 
Senická volejbalová akadémia

30 ročná rodáčka z Piešťan, ktorá je na
scéne profesionálneho volejbalu 
už 15 rokov. Začínala vo Viedni, kde pôso-
bila 8 rokov. Neskôr získala angažma 
v Rumunsku, v Doprastave Bratislave, Fín-
sku až zakotvila v Senici. Patrí k najskúse-
nejším hráčkam na Slovensku. Odohrala
množstvo zápasov v MEVZE, Champion
league a v slovenskej reprezentácii 
5 rokov. Svojou pracovitosťou a dravosťou
na tréningu patrí k lídrom družstva. Senic-
ká volejbalová mládež verí, že sa spolu 
s Martinou a celým družstvom podarí spl-
niť cieľ tejto sezóny – postup do extraligy.
Tréner:  Teemu Sarna.

Peter Kovalovský, Kick-box Šin-mu
Dobrosrdečný, priateľský. Peter je

veľmi silný a húževnatý zápasník, ktorý
štartuje v štýle Full contact do 91 kg. Svo-
jimi tvrdými údermi je známy nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem maj-
strovstiev Slovenska mu šťastie neprialo,
kde skončil na 3. mieste. No výrazne sa
presadil na Open turnajoch. Najviac zápa-
sov vyhral pred časovým limitom – KO.

Na Slovensku obsadil 1. miesto na Slo-
vak open v Banskej Bystrici, v Čechách
obsadil dve 1. miesta, a to na Leon open 
v Chomutove a Christmac cupe v Moste.
Tréneri: Tibor Kovárik a Milana Anderle.

Monika Gavorníková, 
Klub silového trojboja

Silovému trojboju sa venuje 12 rokov, z
toho 11 rokov je reprezentantkou Slovenska.

19-násobná majsterka Slovenska v silo-
vom trojboji a tlaku na lavičke, 12-násobná
absolútna víťazka v silovom trojboji a tlaku
na lavičke, držiteľka slovenských rekor-
dov: v drepe – 160 kg, v tlaku – 102,5 kg,
v mŕtvom ťahu 147,5 kg, v trojboji 400 kg
vo váhovej kategórii do 52 kg.V roku 2013
sa stala absolútnou víťazkou a majsterkou
Slovenska v silovom trojboji, aj na maj-
strovstvách Európy v tlaku na lavičke zís-
kala 3. miesto. Tréner:  Marián Beér. 

Alena Šibalová, TJ Záhoran
Ako hráčka

klubu TJ Záhoran
prešla všetkými
vekovými kategória-
mi od žiačok, cez
dorast a posledné 
3 roky hráva v kate-
górii žien, ktoré sú
úspešným účastní-
kom I. ligy žien na
Slovensku. Alenka
vždy patrila k opo-
rám družstva 
a z postu spojky,
ktorý hráva, patrí 
k rozhodujúcim strelcom zápasov. Svojou
cieľavedomou prácou a talentom môže
dosiahnuť vyššie ciele. Tréner: Milan Lalák.

Aleš Lazorčák, 
Stolno-tenisový klub Byt Centrum

Stolný tenis začal hrať už v školskom
veku. Ako dorastenec dosahoval dobré
výsledky. V posledných rokoch sa ako hraj-
úci tréner svojou usilovnosťou prepracoval
do „A“ družstva, v ktorom hrá III. ligu
Trnavského kraja. Je skromný, v kolektíve
obľúbený. Je príkladom pre mladých hrá-
čov, vie poradiť, aj usmerniť. Ako jednotli-
vec v minulom roku dosiahol úspešnosť
89%, aj preto družstvo senického stolné-
ho tenisu skončilo na 6. mieste v Trnav-
skom kraji. Aleš reprezentuje naše mesto 
v Nemecku v rámci družobného styku 
s mestom Freyburg. Tréner:  Ján Chrenka.

Michal Touré,  Hanko kai karate klub
Patrí medzi najväčšie nádeje slovenské-

ho karate. V minulom roku prešiel do se-
niorskej kategórie, v ktorej postupne zís-
kaval medailové umiestnenia. Na Budape-
šť open Championships obsadil 2. miesto
a na majstrovstvách SR 3. miesto. Tréner:
Martin Čulen.

Juraj Hlávek, Plavecký klub Záhorák
Veľmi svedomitý a tvrdo pracujúci

športovec. V roku 2013 sa zásadne presa-
dil medzi mužmi na 50 m, 100 m, ktoré sú
jeho hlavné disciplíny. Na letných maj-
strovstvách Slovenska obsadil 4. miesto vo
finále na 50 m a 100 m a piate miesto na
200 m, hoci bol mierne handikepovaný
zranením tesne pred majstrovstvami. 
V zimnej sezóne po úspešnej maturite, ale
už naplno bodoval a na 50 m získal bronz
a na 100 m striebro. Ak bude poctivo pra-
covať,  ďalšiu sezónu má reálnu šancu pre-
bojovať sa do reprezentácie Slovenska.
Tréner: Stanislav Michalka.

Michal Šulla, futbalový klub
Odchovanec senického futbalu v klube

postupne rástol pod vedením všetkých
mládežníckych trénerov. Od sezóny
2013/2014 sa stal brankárskou jednotkou
v družstve dospelých, dovtedy robil dvoj-
ku Petrovi Bolekovi či Milanovi Švengero-
vi. Po skončení jesennej časti prebiehajú-
ceho ročníka Corgoň ligy sa v ankete den-
níka Šport stal najlepším ligovým branká-
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rom. V sezóne
2012/2013 obsa-
dil s A-tímom
výborné druhé
miesto. Tretíkrát
po sebe si muž-
stvom zabezpe-
čil účasť v Európ-
skej lige. Napriek
svojmu mladé-
mu veku (22
rokov) je výraz-
nou oporou svoj-
ho tímu. Pôsobil

v reprezentačných výberoch SR 19 a SR
21. Na jeho brankárskom raste má najväč-
šiu zásluhu tréner brankárov Miroslav
Mentel.

Marek Peksa, Hokejový klub Dukla
24-ročný český šoumen je už druhú

sezónu neodmysliteľnou súčasťou senic-
kej Dukly. Miláčik publika má veľkú záslu-
hu nielen na výkonoch a výsledkoch muž-
stva, ale aj jeho ďakovačky po zápasoch
lákajú na tribúny stále viac a viac fanúši-
kov. Marek si v minuloročnej sezóne,
ktorá skončila sklamaním, kedy po základ-
nej časti prvá Dukla vypadla už v prvom
kole play off s ôsmou Detvou, pripísal 
v 46 zápasoch priemer 2,53 inkasovaných
gólov na zápas a 91,32% úspešnosť zákro-
kov. V prebiehajúcej sezóne dostal Marek
zatiaľ 2,23 gólov na zápas, 91,43% úspeš-
nosť zákrokov a stihol aj premiérový štart v
extralige, kde ho Dukla zapožičala v rámci
spolupráce Žiline. Zapája sa do všetkých
marketingových aktivít Dukla a takisto tré-
nuje mladých brankárov v našom meste.
Tréner: Pavel Klečko.

Ján Šulla, 
Slovenský zväz telesne postihnutých

Dlohoročný aktívny člen Základnej
organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých (SZTP). Zúčastňuje sa všet-
kých športových podujatí organizovaných
SZTP v Senici, aj v okrese Senica. Okrem
športových akcií sa zapája aj do projektov
podporujúcich zdravie, napr. plávanie. 
V minulom roku v máji získal 2. miesto 
v kategórii muži na športových hrách teles-
ne postihnutých  konaných v Senici 
a v auguste získal I. miesto na okresných
športových hrách telesne postihnutých.
Družstvo SZTP Senica pod jeho vedením
získalo  Putovný pohár predsedu OC SZTP
Senica.

Kategória: TRÉNERI

Dagmar Blažeková, 
Senická volejbalová mládež

S mládežou pracuje už 30 rokov a pod
jej vedením vyrástla nejedna reprezentant-
ka Slovenska. Minulý rok získala so svojím
družstvom na majstrovstvách Slovenska
žiačok 3. miesto. V súčasnosti sa jej pozor-
nosti tešia dievčatá 5. a 6. ročníka.

Eduard Pagáč,
futbalový klub

N a j m l a d š í
corgoňligový tré-
ner. V doterajšej
trénerskej práci
sa venoval mlá-
deži, trénoval 
v Púchove, Dub-
nici , Trenčíne 
a v súčasnosti
pracuje v FK
Senica. Je to ambiciózny tréner s veľkým
potenciálom a snahou neustále sa vzdelá-
vať. Má najvyššie trénerské vzdelanie. Pra-
coval aj ako učiteľ na základnej škole, preto
vzťah k mladým hráčom je mu blízky. Doká-
že s hráčmi komunikovať, je  optimisticky
naladený, pracovitý. V Senici dosiahol
úspech v kategórii U16, kde jeho družstvo
vyhralo svoju súťaž - 2. ligu mladšieho dora-
stu s 13 bodovým náskokom. V máji 2013
dostal ponuku na post hlavného trénera cor-
goňligového tímu, ktorú aj využil. V prebie-
hajúcej sezóne je po jesennej časti s muž-
stvom na 4. mieste.

Kategória: KOLEKTÍVY

TJ Záhoran, ženy
Jarná časť sezóny prebiehala pod vede-

ním Eleonóry Ličkovej. Družstvo bolo
účastníkom I. ligy žien a po skončení jarnej
časti prišlo k veľkej generačnej výmene
hráčok, keď 9 hráčok ukončilo športovú
činnosť. I tak sa počas letnej prípravy
podarilo stabilizovať káder, ktorý sa dopl-
nil o hráčky z dorastu. Súčasným trénerom
družstva žien je Milan Lalák a momentál-
ne sa družstvo aj po týchto zmenách
nachádza na 7. mieste v I. lige žien.

Zoznam hráčok: Alena Auxtová, Mi-
chaela Kadlečíková, Kristína Janšáková,
Veronika Nosková, Zuzana Koníková, Bar-
bora Holkovičová, Alena Šibalová, Gabriela
Šišoláková, Zuzana Zajíčková, Klaudia Kot-
vanová, Nikola Dubničková, Nikola Štefko-
vá, Monika Halabrínová, Monika Kudlová.

Tenisový klub, ženy
Družstvo žien Tenisového klubu Senica

v priebehu celej súťaže v minulom roku
podávalo veľmi dobré výkony, a tak bez
straty zápasu so skóre 36:6 postúpili do 
1. tenisovej ligy. Počas súťaže prehrali iba 
4 dvojhry a 2 štvorhry. Družstvo má veľké
perspektívy, nakoľko zo sedemčlenného
kádra bolo v minulom roku 6 hráčok ešte 
v dorasteneckom veku. Päť hráčok družstva
sú odchovankyne Tenisového klubu Senica.

Družstvo tvorili: Adriana Kršková, Petra
Jablonická, Alexandra Vicenová, Eliška
Krištofová, Alexandra Rehušová, Jana
Svedková a hrajúca kapitánka Vlasta Pri-
chystalová.

FK Senica, mladší dorast U17
Kolektív chlapcov narodených v r. 1996

a mladších obhájil svoje ocenenie z minu-
lého roka. Rok 2013 bol pre nich ešte
úspešnejší ako ten predchádzajúci. Pod
vedením trénera Jozefa Dojčana nenašli 
v 1. dorasteneckej lige v majstrovských

zápasoch v 30 dueloch premožiteľa. Po
tom, ako suverénne v r. 2012 triumfovali 
v 2. lige mladšieho dorastu, ešte suverén-
nejšie si počínali v minulom roku, keď
svoju súťaž vyhrali bez jedinej prehry 
s obrovským 15 bodovým náskokom 
a zaslúžene získali titul majstra SR do 
17 rokov. Tento úspech umocnilo ešte
víťazstvo vo finále Česko-slovenského
pohára v Zlíne, kde si poradili s Pardubica-
mi výsledkom 2:1. V súčasnosti už chlapci
pôsobia v staršom doraste U19 a viacerí 
z nich sa aktívne zapájajú do tréningového
procesu A-mužstva. Po kvalitných výko-
noch sú samozrejmosťou pozvánky aj do
reprezentačných výberoch Slovenska, keď
až 6 z nich oblieka najcennejší dres.

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

Kategória:
SRDCOM SENIČAN

Srdcom Seničan je ocenenie pre ľudí,
občanov mesta Senica, ktorí svojou prácou,
zanietenosťou, aktivitami a celým svojím
životom zanechali nezmazateľnú stopu 
v živote mesta a v srdciach jeho občanov.
Tentokrát sú to ľudia, ktorí sú významne
spätí so športom v Senici a ktorých každo-
denný život v minulosti a u mnohých aj 
v súčasnosti viedol na ihriská, telocvične,
zápasy, turnaje a súťaže. Sú to ľudia, ktorým
patrí naša úcta a poďakovanie.

Ján Baďura,  futbal

Zľava Ľ. Parízek, Ján Baďura, Peter Hutta
Je najväčšou žijúcou postavou futbalo-

vej Senice. Vždy ho bavilo skôr gólom
zabraňovať, ako ich dávať. Hrával sa Seni-
cu, aj za Spartak Myjavu. Jeho pofutbalová
činnosť je však ešte bohatšia. Najskôr
začal ako futbalový rozhodca, neskôr sa
stal trénerom. Hoci je meno Jána Baďuru 
v Senici späté najmä s mládežníckymi kate-
góriami, v minulosti pôsobil aj pri kormidle
dospelých.

Miroslav Blažek,  volejbal 
Je jedným zo zakladateľov senického

volejbalového klubu, ktorý tento rok oslávi
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už 40. výročie svojho
pôsobenia. Ako tréner
mládeže dosiahol viace-
ro významných úspe-
chov. Ešte za bývalého
Československa vycho-
val mnoho hráčok, ktoré
sa uplatnili v reprezentá-
cii i v medzinárodných
súťažiach. Po viac ako tridsiatich rokoch
aktívnej činnosti zavesil trénerstvo na kli-
nec, volejbalu však zostal verný. Je stále
činný v Senickej volejbalovej mládeži, kde
pomáha s organizačnými prácami a dob-
rou radou.

Zdenka Cigánková, 
organizátorka športových aktivít

Šport jej učaroval 
a sprevádza ju po celý
život. Na pozícii vedúcej
oddelenia v Okresnom
dome pionierov a mlá-
deže  a potom na poste
riaditeľky Centra voľné-
ho času sa zamerala na
organizovanie mnohých

športových súťaží a podujatí pre mladú
generáciu. Športová verejnosť ju pozná  aj
ako rozhodkyňu, napríklad na Záhorác-
kom maratóne alebo Silvestrovskom behu.
Aj na dôchodku sa aktívne venuje deťom 
a mládeži. Detská organizácia Záhorácky
Fénix  pod jej vedením dosahuje  najmä 
v bežeckých disciplínach výborné výsledky.  

Martin Čulen, karate
Je uznávanou osobnosťou nielen v slo-

venskom, ale i európskom a svetovom
karate. Zakladal a doteraz trénuje úspešný
senický klub karate Hanko Kai Senica,
ktorý v tomto roku oslavuje 40 rokov  vzni-
ku. Dlhoročný prezident Slovenského
zväzu karate je držiteľom jedného z naj-
vyšších majstrovských stupňov na svete -
8 Dan, veľmajster karate. Diplomovaný tré-
ner 1. triedy, ktorého žiaci dosiahli množ-
stvo titulov majstra Československa, Slo-
venska, Európy i sveta sa stal i prvým med-
zinárodným rozhodcom z krajín bývalého
východného bloku. Ocenením veľkých
odborných znalostí, diplomatických schop-
ností a celoživotnej obetavej práce bolo
zvolenie do direktoriátu Európskej federá-
cie karate i  Svetovej federácie karate. 

Peter Klečko, hokej
Hokej sa stal jeho vášňou  a súčasťou

života  pred viac ako 25 rokmi a odvtedy je
s jeho menom  spojená hokejová história
Senice. Zakladal a pomáhal konštituovať
mládežnícku hokejovú základňu, obetavo
vytváral podmienky a zázemie pre  vyhľadá-
vanie talentov, všestranný telesný rozvoj 
a posilňovanie   športového ducha  mladých
ľudí.  V roku 1992 začal pôsobiť v senior-

skom klube HC Dukla, najprv ako tajomník 
a  neskôr ako manažér. Klubu a hokeju 
v našom meste odovzdáva všetky svoje sily,
skúsenosti a  energiu. V ostatných troch
rokoch   je na poste  prezidenta klubu, kto-
rého najväčším úspechom bolo 3. miesto 
v 1. hokejovej lige v sezóne 2011/12.  

Jozef Komorný, športový redaktor
Športový redaktor regionálnych novín

MY Týždenník pre Záhorie, v ktorých
pôsobí od ich vzniku v tomto regióne.
Šport ako taký je jeho celoživotná vášeň.
Aktívne hrával stolný tenis, futbal a basket-
bal. Jeho srdcovou záležitosťou je už viac
ako polstoročie senický futbal. Má zmapo-
vanú celú jeho históriu, dá sa povedať, že
je jeho kronikárom.

Ján Lazorčák, stolný tenis
V Senici pôsobí od

roku 1975, keď 
v Telovýchovnej jedno-
te Záhoran Agrostav
Senica našiel možnosť
športového vyžitia.
Hrával stolný tenis,
neskôr zastával funkciu
pokladníka a hospodá-
ra. V súčasnosti pre-
vádzkuje Stolno-teniso-
vý klub  Byt-Centrum Senica ako majiteľ
klubu, aj ako hráč. Je predsedom senicko-
skalickej oblasti Združeného stolnoteniso-
vého zväzu.

Júlia Mičová,  turistika
Členka Telový-

chovnej jednoty Turis-
ta Zdravotník od roku
1988, zakladateľka
turistického oddielu.
Pracovala ako vedúca
turistického krúžku 
v CVČ Stonožka 
v Senici. V turistike
pracuje dodnes ako
členka výboru –

tajomníčka Klubu slovenských turistov. Je
spoluorganizátorkou Veľkonočného
pochodu k Rehušom a pochodom Šaštín-
skymi bormi.

Štefan Orth, organizátor športových aktivít
Keď sa v Senici povie Záhorácky mara-

tón alebo Silvestrovský beh, iste sa každé-
mu bežcovi, ale aj iným vybaví meno Šte-
fan Orth. S rovnakou zanietenosťou ako
pred dvadsiatimi piatimi rokmi pripravuje
trať Záhoráckeho maratónu, bez jeho
práce by pretekári nemali taký komfort na
trati, aký majú, bez jeho skúseností by
Záhorácky maratón nemal zvučné meno
doma i v zahraničí. V Komisií pre šport pri
Mestskom zastupiteľstve Senica, ktorej
členom je viac ako 20 rokov, patrí medzi
tých, na ktorých prácu, tvorivosť, triezvy
úsudok a objektivitu sa dá vždy spoľahnúť.
Je spoluorganizátorom aj ďalších športo-
vých podujatí: Silvestrovský beh, Športo-
vec roka a iné. 

Ján Paška, tenis
Začiatok jeho pôso-

benia v tenise je  rok
1975, keď sa podujal,
ako stavebný technik 
v akcii Z na dostavbu
tenisových dvorcov za
kúpaliskom. Tu vznikla
myšlienka začať hrávať
tenis súťažne. V roku
1976 zorganizoval

zakladajúcu schôdzu  Tenisového oddielu
pri TJ Slovenský hodváb Senica a v máji sa
už hrala súťaž. V súčasnosti je trénerom
žiackych kategórií a zabezpečuje fungova-
nie dvorcov.

Peter Sadloň, organizátor športových aktivít  
Dlhoročný funkcionár na komunálnej,

regionálnej a slovenskej úrovni v oblasti
telesnej kultúry. Počas takmer 50 – ročnej
dobrovoľnej činnosti prešiel všetkými telo-
výchovnými subjektmi, a to od telový-
chovnej jednoty okresného, krajského až
celoslovenského významu. V súčasnom
období zastáva dobrovoľnú funkciu vicep-
rezidenta Asociácie telovýchovných jed-
nôt a klubov SR a je tiež členom výkonné-
ho výboru Slovenského združenia telesnej
kultúry. V samospráve mesta Senica je
dlhoročným členom Komisie pre šport a
tiež spoluorganizátorom všetkých jej špor-
tových aktivít.            

Vladimír Sedlák, hádzaná
Hráč a tréner hádzanej v Senici, dlho-

ročný funkcionár telovýchovy. Od roku
1962 pôsobí ako tréner hádzanárok 
v Senici. Získal s nimi titul Majster Sloven-
ska a vicemajster Československa. Vycho-
val mnohé hráčky pre reprezentáciu Slo-
venska. V rokoch 1976 až 1990 bol pred-
sedom OV ČSZTV v Senici. V roku 2010
ukončil aktívnu trénerskú prácu, neskôr sa
k trénerstvu znova vrátil, pôsobil ako tré-
ner starších dorasteniek.

Oľga Štefková, 
organizátorka športových aktivít

Pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi
stála pri zrode Záhoráckeho maratónu, 
v tom čase ako rozhodkyňa. Neskôr až do
súčasnosti ako jeho moderátorka. Za jej
dlhoročného pôsobenia v Komisií pre
šport pri Mestskom zastupiteľstve Senica
aktívne zažila a spoluorganizovala nielen
Záhorácky maratón ale aj Silvestrovský
beh, ktorého už 28. ročník sme v minulom
roku absolvovali a mnohé ďalšie športové
podujatia a aktivity. Od roku 1980, odkedy
žije v Senici, je stálou súčasťou jej športo-
vého života v rôznych oblastiach. V minu-
losti bola členkou Predsedníctva Českoslo-
venského zväzu telesnej výchovy.  Patrí 
k ľuďom, na ktorých pripravenosť, zodpo-
vedný prístup a kreativitu sa dá vždy spo-
ľahnúť.

Najobľúbenejší športovec:

Marek Peksa, Hokejový klub Dukla
Do ankety sa zapojilo 1 527 hlasujú-

cich. Víťaz získal 458 hlasov.

Ocenení športovci
Kategória:
SRDCOM SENIČAN
(dokončenie zo str. 14)
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Okienko JDS
Výbor  Mestskej organi-
zácie  Jednoty dôchodcov
Senica (JDS) ďakuje všetkým
členom za účasť na výročnej člen-
skej schôdzi. Z ďalších aktivít vyberáme: 
• Členské príspevky na rok 2014 bude-
me vyberať  do 15. marca  v klube na
Továrenskej ulici.
• Dňa 26. marca  sa uskutoční  družob-
né stretnutie vo Velkých Pavloviciach.
Poplatok vo výške 10 eur  budeme vybe-
rať v klube na Továrenskej ulici od 10. do
14. marca.
Autobus bude odchádzať od plavárne 
o 12. hod.
• Dňa 27. marca sa uskutoční zájazd na
kúpalisko  do Dunajskej Stredy. Poplatok
vo výške 11.50 eur  sa bude vyberať 
v klube na Továrenskej ul.  od 10. do 
21. marca. Autobus bude odchádzať 
od plavárne o 8. hod.
• Dňa 10. júna sa uskutoční  poznávací
zájazd do Banskej Štiavnice. Poplatok vo
výške 15 eur  sa bude vyberať v Klube na
Továrenskej ulici od 12. do 30. mája.
Autobus bude odchádzať od plavárne 
o 5. hod.
• Posedenie pri živej hudbe v budove
COOP Jednota bude 20. marca.  

Mária Slezáková, predsedníčka MO JDS

Služby lekární 
8. – 9. 3. Lekáreň Sun Pharma

Námestie oslobodenia  18
15. – 16.3. Lekáreň Centrum 

Štefánikova 726
22. – 23. 3. Lekáreň Arnika

Gen. L. Svobodu 1599
29. – 30. 3.  Lekáreň Versbascum

Sotinská 1586
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veľa z nich. Strávili vo fabrike celé desiatky
rokov a nečudo, že cítili nostalgiu. Fabrika
bola chlebodarcom stoviek rodín.  Symbo-
licky to uzavrel jeden z bývalých zamest-
nancov slovami, že  si prišiel poplakať.  Bol
jedným z tých, ktorí si z koruny komína
odnášali domov na pamiatku kúsok betónu.  

Viera Barošková

Bodka za fabrikou
(dokončenie zo str. 1)

Hospodárske hnojivá sa používali
dávno predtým, ako ľudia spoznali a vyna-
šli jej náhrady, čiže priemyselné hnojivá.
Dokonca aj tieto hnojivá sú zložené z prí-
rodných elementov, nie sú to syntetické
látky vyrábané chemickým priemyslom.
Minimálne však jedna zložka im v porov-
naní s hospodárskymi hnojivami chýba – 
a to organická. Táto je nesmierne dôležitá
pre široký komplex procesov v pôde, bez
ktorého by v pôde chýbal život. Ak nie je
život v pôde, nie je život ani na nej. Alebo,
ak hladuje pôda, tak hladuje ľudstvo. Orga-
nická hmota má priaznivý vplyv na štruktú-
ru pôdy a množstvo iných procesov 
v pôde. Prostredníctvom nej je schopná
čeliť rôznym výkyvom vo fyzikálnych 
a chemických vlastnostiach (zadržiavanie
vody, živín, výkyvy pôdnej reakcie, atď.).

Pôda je jediný zdroj obživy ľudstva,
preto je veľmi dôležité sa starať minimálne
o udržanie jej úrodnosti, prípadne ju zvý-
šiť. Naša spoločnosť v spolupráci s inými

Zápach zatváral okná
(dokončenie zo str. 1)

farmami sa snaží o dosiahnutie tohto cieľa,
a preto všetky operácie, ktoré vykonáva-
me na poľnohospodárskej pôde, robíme s
využitím najmodernejších technológií,
techník a vedeckých poznatkov.

Rovnako ako snáď všetko na svete, tak
aj aplikácia organických hnojív má aj svoje
negatívne stránky. Väčšina z nich sa preja-
ví len pri nesprávnej alebo nadmernej apli-
kácii. Jediný vedľajší účinok, ktorý nezávisí
od týchto aspektov, je sprievodný zápach.
Na obmedzenie vedľajšieho účinku apliká-
cie hnojovice sme prijali veľa opatrení. 
V prvom rade je to voľba techniky apliká-
cie, kde sme zvolili najmodernejšiu a naje-
fektívnejšiu z hľadiska obmedzenia zápa-
chu a strát živín a to je jej priama aplikácia
do pôdy. Táto technológia a technika je
uznaná a cenená aj Európskou úniou, kde
sa takéto technológie nazývajú BAT (skrat-
ka v preklade – najlepšie možné techniky).
Ďalšie aspekty, na ktoré berieme ohľad, sú
klimatické podmienky  pri aplikácií, t.j. na
pozemky v blízkosti ľudských obydlí sa
snažíme aplikovať v chladnom a bezveter-
nom počasí (skoro na jar alebo neskoro na
jeseň). Nakoľko počasie nie je možné ovlá-
dať a neustále sa mení, tak aj pri aplikácií
hnojovice môže dôjsť k zmene podmienok
a aj pri najlepšom vedomí a svedomí sa
obmedzeniu obyvateľov niekedy nevyhne-
me. Ak nastane tento prípad, tak sme pri-
pravení aplikácie hnojív ihneď prerušiť, tak
ako sa to stalo aj nedávno v blízkosti mesta
Senica. Akonáhle sa zistil nepriaznivý smer
vetra a boli sme na to upozornení z oficiál-
nych miest mesta Senica, práce sme ihneď
prerušili. Taktiež dbáme na to, aby sme
aplikáciu vykonali čo najrýchlejšie a zdržia-
vali sa v blízkosti obydlí len nevyhnutnú
dobu. Na pozemkoch umiestnených v tes-
nej blízkosti obytných častí vynechávame
niekoľko desiatok metrov, kde hnojivá
neaplikujeme, aby sme aj takto znížili
negatívny vplyv. Väčšinou sa plánuje apli-
kovať na jednu lokalitu 4 až 6 dní. Naša
spolupráca s agro spoločnosťou z blízkosti
Senice je dojednaná tak, že v závislosti od
podmienok budeme na ich pozemkoch
vykonávať aplikáciu hnojovice jedenkrát
na jar a jedenkrát na jeseň, vždy v trvaní
len do niekoľko dní. Týmto sa snažíme
maximálne obmedziť negatívny vedľajší
účinok na obyvateľov okolia.

Samozrejme pri využívaní a aplikácií
organických hnojív, v našom prípade hno-
jovice, dodržiavame všetky legislatívne
podmienky, ako je dávkovanie a povolený
termín aplikácie, ktorý je stanovený od 
15. februára  do 15. novembra za podmie-
nok dodržania maximálnej výšky pokryvu
pôdy snehom, prípadne hĺbky zamrznutia
pôdy. Za určitých podmienok je tiež
možné aplikovať organické hnojivá od 
1. februára na povrch pôdy s pokryvom
ozimnej plodiny, ako sú napríklad pšenica
alebo repka.

Organické hnojivá nie sú žiadny
odpad, ktorého sa treba zbaviť, ale sú to
nenahraditeľné zdroje živín a organickej
hmoty na udržanie úrodnosti pôdy v dlho-
dobom ponímaní.

Obdivuhodne sviežo a zreteľne komuni-
kovala so všetkými hosťami, porozprávala
čo-to zo svojho života. Najviac zdôrazňo-
vala, že  vždy veľa športovala.   Aj v tomto
vysokom veku v podstate nepotrebuje
lieky.  Posťažovala sa však, že už dobre
nepočuje a aj zrak ju už neposlúcha.
Každý deň sa aspoň trošku poprechádza.
V novom domove si zvykla a pochválila
celkovú starostlivosť.

Tex a foto: Viera Barošková

Stretnutie s jubilantkou
(dokončenie zo str. 1)

Pripojte svoje návrhy 
Mesto Senica informovalo o svojom

zámere revitalizovať mestskú časť Kolónia
a rekreačnú oblasť Kunovsská priehrada aj
vzhľadom nato, že v oboch lokalitách je
potrebné investovať pre zlepšenie kvality
žiivota obyvateľov a návštevníkov. Samos-
práva mesta uvažuje s obnovou ciest,
chodníkov, parkovísk, mobilliáru, zelených
plôch či verejného osvetlenia.

Uvedené  zámery sú  v polohe určitých
predstáv, čo by sa v daných lokalitách
mohlo urobiť. Oddelenie výstavby,  život-
ného prostredia a dopravy MsÚ Senica  sa
obrátilo s výzvou na verejnosť, aby sa
aktívne zapojila do procesu tvorby. Náme-
ty od občanov majú slúžiť ako usmerne-
nie, vyjadrenie potrieb,  doplnenie, rieše-
nie problémov daného územia. „Umožnili
sme občanom, tým, ktorí tam bývajú, ale
samozrejme aj iným,  vyjadriť svoje názo-
ry či  predstavy  čo by mala  revitalizácia
obnášať,“ povedal vedúci oddelenia
výstavby Ján Sališ. Ešte do konca marca
môžu občania podávať svoje návrhy 
a predstavy na tomto oddelení.

bar
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Poďakovanie
„Odišiel si náhle a tíško, ako
odchádza deň a v srdciach
zostala spomienka len...“
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť s naším manželom,
otcom, starým otcom, bratom,

svokrom  Jánom MACÁKOM, ktorý nás opustil
10. februára vo veku 73 rokov. 
Úprimne ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Blahoželáme jubilantom
V marci 2014 oslávia:
80 rokov: Štefánia Belešová, Božena Hradská, Anna Mitánová,
Terézia Palkovská, 
85 rokov: Miroslav Cigánek, Mgr. Mária Vavrincová, 
91 rokov: Mária Oborilová
92 rokov: Jozef Fritz, František Jelínek, Helena Kvačková
93 rokov: František Kožík
97 rokov: Michal Mrázek
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá redakcia Naša Senica.

Uzavreté manželstvá
Ing. Marek Babál a MUDr. Kristína Černá

Vítame nových Seničanov
Klaudia Kallayová                                           narodená v Myjave
Alex Baláž narodený v Skalici
Nikolaj Vašek narodený v Skalici
Adrián Jakubovič narodený v Skalici
Jaromír Bartal                                                 narodený v Myjave
Filip Horňák narodený v Skalici
Hana Hlavatá                                  narodená v Dunajskej Strede
Nina Belayová narodená v Skalici
Adam Šefčovič narodený v Skalici
Aneta Danielová narodená v Skalici
Lukáš Pilárik narodený v Skalici
Šimon Kosa                                                  narodený v Trenčíne
Valéria Nemcová                                            narodená v Myjave
Juliana Drgoňová                                        narodená v Bratislave
Sebastián Junas narodený v Skalici
Kristína Strmeňová                                      narodená v Bratislave
Leonard Komorník narodený v Skalici
Jasmína Oláhová narodená v Skalici
Ema Chorvatovičová narodená v Skalici
Róbert Šidlík narodený v Trnave
Roman Šimek    narodený v Kyjove
Ela Troják                                                     narodená  v Bergene  

Opustili nás
Elena Pechová, Hviezdoslavova 313 3. 1. 2014
vo veku 65 rokov
Anděla Skalová, Štefánikova 1377 4. 1. 2014
vo veku 73 rokov
Miroslav Šamaj, Kalinčiakova 297 10. 1. 2014
vo veku 68 rokov
Emília Dolinská, Ružová 226 17. 1. 2014
vo veku 84 rokov
Johanna Petrášová, Hviezdoslavova 474 17. 1. 2014
vo veku 88 rokov
Rudolf Dojčák, Kunov 146 21. 1. 2014
vo veku 72 rokov
Emília Burianová, Palárikova 290 26. 1. 2014
vo veku 88 rokov
Anna Španková, Železničná 340 26. 1. 2014
vo veku 85 rokov
Anežka Kubíčkovvá, Palárikova 303 28. 1. 2014
vo veku 70 rokov

Spomienka
To, že sa rana zahojí,  je len klamné
zdanie, v srdciach bolesť zostala na
tiché spomínanie... 
Dňa 13. marca  si pripomenieme 3. smu-
tné výročie úmrtia môjho  láskavého, starost-
livého  a obetavého manžela, otca a dedka

Ladislava Malého, ktorý nás opustil vo veku 81 rokov. 
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a ostatná rodina.

Spomienka
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, neza-
budne...
Dňa 19. februára sme si pripomenuli 1. výročie úmr-
tia  mamky, sestry a tety  Zuzany Kortovej, rodenej
Martišovej. 
S láskou spomínajú dcéra Zoja a sestra Božena.

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 1. marec, 20.00 
Pochovávanie basy – záverečné podujatie fašiangov, organizátor
Dobrovoľný hasičský zbor Senica

Víkend Stanislava Štepku

�  2. marec,  16.00 
Lastovičie rozprávky – Ochotnícke divadlo  Popudinské Močidľany

�  3. marec, 16.00 a  19.00
Sčista – Jasna -  hra v podaní Radošinského  naivného divadla,
vstupné 15 eur

�  4. marec,  17.00 
MDŽ – kultúrny program, organizátor  SMER-SD
Účinkujú: Mário KULY Kollár, Otto Weiter, Robo Kazík a módna
kolekcia Fera Mikloška, Zlaté husle a Berco Balogh, moderátor
Martin Nikodým.

�  5. marec, 14.00 
Výročná členská schôdza Slovenského zväzu postihnutých civili-
začnými chorobami Senica

�  6. marec,  9.30
Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Senica

�  10. marec, 13.00
Výročná členská schôdza Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých Senica

�  14. marec,     10.00 
Výchovný koncert pre študentov stredných škôl 

�  18. marec
Senické zrkadielko A. Gamanovej - regionálna prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti                                       

�  19. marec,    08.00 
Výchovný koncert pre žiakov základných škôl 

�  20.3. – 23. marec,   8.00-17.00 
Výstava trofejí raticovej zveri ulovenej v uplynulej poľovníckej
sezóne 2013/14 v okresoch Senica a Myjava

Naša Senica 2/2014
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na MAREC 2014
PREMIETAME V DIGITÁLNEJ
TECHNOLÓGII 2D. 
Digitalizáciu kina v Senici finančne pod-
poril Audiovizuálny fond v rámci komplex-
ného projektu realizovaného vďaka
finančnej podpore predsedu vlády Sloven-
skej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto
Senica.
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak! Predaj vstupeniek
hodinu pred predstavením v pokladni kina.
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� Streda 5. marec
FUTUROLOGICKÝ KONGRES
Herečka Robin Wright hrá samú seba: filmo-
vú hviezdu za zenitom. Na stole má možno
poslednú veľkú ponuku: filmové štúdio chce
naskenovať jej telo, pohyby i emócie a kúpiť
si virtuálnu herečku, ktorá nezostarne. 
Vstupné: 3,50 €, člen FK 2 €, MP 12 r., 120 min.

� Piatok 7. a 9. marec
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA PEABODYHO
A SHERMANA
PREMIETAME 7. 3. o 17. h., 9. 3. o 18.h.!
Pán Peabody je geniálny, vtipný, odvážny 
a je svetovo známa celebrita. A naviac je
pes. Vďaka svojim schopnostiam si pán Pea-
body adoptoval malého chlapca Shermana,
ktorého   vychováva tak, ako najlepšie doká-
že. Ale niekedy si musí priznať, že má čo
robiť, aby so Shermanom udržal krok. 
Vstupné: 4 €, MP, 92 min.

� Piatok 7. a sobota 8. marec
UPÍRSKA AKADÉMIA

Rose Hathaway je
dampír (napoly
človek/upír). Sú to
strážcovia Moro-
jov, pokojných 
a smrteľných upí-
rov, žijúcich dis-
krétne v našom

svete. Ich poslaním je chrániť Morojov od
nesmrteľných upírov - Strilogov. Rose so
svojou kamarátkou Lissou prežívajú rôzne
dobrodružstvá. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 104 min.

� Nedeľa 9. marec
VŠETKY MOJE DETI
PREMIETAME O 16. hod.!
Ústrednou postavou filmu je charizmatický
farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale divák vidí
skôr v zašpinených montérkach a sleduje
drámu misie do prostredia biedy a beznáde-
je v zabudnutých rómskych osadách. Miesto
kázania sa Kuffa snaží strhnúť Rómov vlast-
ným príkladom a ľudským záujmom. 
Vstupné: 3 €, MP 12 r., 90 min.

� Utorok 11. a streda 12. marec
NON-STOP
Každých dvadsať minút jeden pasažier na
palube tohto lietadla zomrie. Touto SMS

správou začína napínavý akčný triler plný
diabolských zvratov. Agent zodpovedný za
bezpečnosť cestujúcich v lietadle, trávi
väčšinu pracovných dní tým, že  sedí v lie-
tadle a dáva pozor. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 106 min.

� Piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16.
marec
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
PREMIETAME O 17. hod.!

Veveričiak Surly 
a jeho krysí kama-
rát Buddy majú
niečo za lubom.
Zima sa nezadrža-
teľne blíži a ony
premýšľajú, kde 

v meste nazhromaždia zásoby. Zúfalá
doba si žiada zúfalé činy, a preto sa spo-
ločne  so svojimi priateľmi pokúsia vykrad-
núť obchod s orieškami. 
Vstupné: 4 €, MP, 85 min.

� Piatok 14. marec
ARCIBISKUP BEZÁK, ZBOHOM
PREMIETAME O 19.30 hod.!
Film divákom približuje pozoruhodnú
osobnosť Mons. Bezáka - kňaza, ktorý svoj
život daroval Bohu a cirkvi a mapuje jeho
nevšedný životný príbeh. Predstavuje člo-
veka jednými milovaného a druhými od-
mietaného. 
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 90 min. 

� Sobota 15. a nedeľa 16. marec
FAIR PLAY
Praha 1983. Mladučká bežkyňa Anna,
členka Strediska vrcholového športu, je aj
napriek svojmu „zlému kádrovému profilu“
zaradená do Programu špecializovanej sta-
rostlivosti. Jej matka a tréner dúfajú, že
splní kvalifikačný limit a postúpi na olym-
pijské hry.
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

� Utorok 18. a streda 19. marec
KRÁSKA A ZVIERA

Píše sa rok 1810.
Zámožný kupec si
žije v bohatstve 
a hojnosti. Jedného
dňa však príde 
o všetko a musí
opustiť mesto aj so

svojimi šiestimi deťmi. Je medzi nimi aj
pôvabná Bella, najmladšia dcéra. Pri jednej
z úmorných ciest kupec objaví nádherné
kráľovstvo Zvieraťa, ktoré ho odsúdi na
smrť za krádež ruže. Bella chce obetovať
svoj život výmenou za otcov.
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 112 min.

� Piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23.
marec
CILILING A PIRÁTSKA VÍLA
PREMIETAME O 17. hod.!
Nový dobrodružný príbeh o Zarine, tem-
peramentnej a ambicióznej víle, ktorá je

očarená nekonečnými možnosťami hvie-
zdneho prachu. Keď sa Zarina dostane do
problémov, opustí svet víl a spojí svoje sily
s intrigánskymi pirátmi.  
Vstupné: 4 €, MP, 78 min.

� Piatok 21. marec
NEED FOR SPEED
Aaron Paul je pouličným jazdcom, ktorý
prevádzkuje autodielňu za účelom upravo-
vania drahých áut, aby v závodoch svojou
rýchlosťou predčili ostatné vozidlá. Všetko
sa ale zmení vo chvíli, keď je jeho najlepší
priateľ zavraždený počas automobilového
závodu a tento trestný čin je nesprávne pri-
sudzovaný práve Paulovi.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 130 min.

� Sobota 22. a nedeľa 23. marec
POMPEJE
Dielo, ktoré spája skazu prekvitajúceho
antického mesta s akčným a milostným prí-
behom. Bohaté mesto plné prepychu a zhý-
ralostí prosperovalo a plnými dúškami si uží-
valo heslo „chlieb a hry“. Až do osudného
dňa 24. augusta roku 79 nášho letopočtu. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 105 min.

� Utorok 25. marec
WALESA, ČLOVEK Z NÁDEJE
87-ročný Andrzej Wajda prináša pohľad do
desaťročia života Lecha Walesu – robotní-
ka z gdanských lodeníc, ktorý viedol hnu-
tie Solidarita proti komunistickej vláde.
Vstupné: 3,50 €, člen FK 2 €, MP 12 r., 127
min.

� Streda 26. marec
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Pán Gustave je legendou medzi hotelový-
mi zamestnancami. V čase medzi dvomi
svetovými vojnami je luxusný Grandhotel
Budapešť oázou spoľahlivosti, čo zosob-
ňuje práve tento šéf hotelového personálu.
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 100 min.

� Piatok 28. marec
10 PRAVIDIEL

Hlavný hrdina
Marek je šikovný 
a milý študent
astrofyziky, ktoré-
ho najväčšou lás-
kou sú nielen hvie-
zdy, ale aj horosko-
py. Jeho dráhu mu
však jedného dňa
skríži dievča snov. 

Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.

� Sobota 29. a nedeľa 30. marec
NOE
Zem sa ocitla na okraji priepasti, kam ju
zaviedla ľudská rasa. Najvyšší sa rozhodol
pre úplne nový začiatok v podobe gigan-
tickej potopy a pre obnovu ľudského
druhu si vybral práve Noema a jeho počet-
nú rodinu. 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.
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