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Senický týždeň dobrovoľníctva priniesol opäť zaujímavé aktivity. Jednou z nich bola
hodina tanca pre radosť na Námestí oslobodenia. Svojich žiakov  pozdravili riaditelia
základných škôl a primátor mesta Ľubomír Parízek Foto R. Samek 

(pokračovanie na str. 4) (pokračovanie na str. 4)

Najvzácnejší dar 
V obradnej sieni Mestského úradu pri-

mátor mesta Ľubomír Parízek  prijal
1. októbra  25 darcov krvi, ktorí tento rok
a v predchádzajúcich rokoch získali naj-
vyššie červenokrížske ocenenie - diaman-
tové Janského plakety a Kňazovického
medaily.  

Diamantovú Janského plaketu získa-
vajú muži   za 80 a ženy za 60 bezplat-
ných odberov krvi. Kňazovického medaila
sa udeľuje mužom za 100 a ženám
za 80 odberov krvi. Už samotné čísla
vzbudzujú veľkú úctu a obdiv k ľuďom,
ktorí sa pred rokmi rozhodli nezištne
pomáhať iným ľuďom a v tomto svojom
odhodlaní vytrvali doteraz. Túto ich roz-
hodnosť a vytrvalosť ocenil aj primátor
mesta a poďakoval  im za ňu. „Vaše činy
sú o to vzácnejšie, že častokrát neviete,
komu vaša krv zachráni život,“ zdôraznil
Ľubomír Parízek.  

Tisíce ľudí sú  vďační darcom krvi,
ľuďom, ktorých možno nikdy nestretnú
a ich mená zostávajú neznáme. V Senici
však ich mená a skutky nie sú anonymné.
Mesto Senica od roku 1996 prostredníc-
tvom  fondu Pro Senica prispieva darcom
z mesta na preberanie najvyšších ocenení
za bezpríspevkové darcovstvo  v sídle
Medzinárodného výboru Červeného kríža
a Červeného polmesiaca v Ženeve, ktoré
organizuje Územný spolok SČK Senica.
Rôznorodé aktivity tohto spolku nielen

Čistiareň v novom 
Od 2. septembra je  čistiareň  v nových

priestoroch. Z budovy na autobusovej
stanici, ktorá sa bude rekonštruovať,
sa presťahovala do haly Kolónia na Hurba-
novej ulici. Tento krok znamená nielen
možnosť rozšírenia služieb čistiarne, ale
priniesol aj väčší komfort pre zákazníkov. 

Technické  služby  pristúpili k realizácii
tohto zámeru v spolupráci s  mestom
Senica. Primátor mesta Ľubomír Parízek
v tejto súvislosti dôraz kladie na zachova-
nie prevádzky čistiarne, ktorá nesie pečať
vysokej kvality. Všetko pre spokojnosť
zákazníka je heslo prevádzky od svojho
vzniku pred 12 rokmi. Pracovníčky čistiar-
ne v každodennej  práci s klientmi
napĺňajú túto zásadu. Výstižne o ich vzťa-
hu k práci  hovorí napríklad fakt, keď pri
terajšom sťahovaní odborná firma robila
generálnu údržbu technológie, opravári
boli prekvapení jej stavom, ktorý svedčí
o každodennej starostlivosti o ňu, čo
v konečnom dôsledku znamená kvalitu
čistenia. 

Technické služby priestory na prízemí
haly Kolónia Technické služby Senica, a.s.
pripravili za necelé 2 mesiace. Rekonštruk-
ciou prešli prívody elektriny a vody, gene-
rálkou technológia,  nová je  podlaha, stro-
py, okná a  sociálne zariadenie.  Prevádz-
ková plocha sa zvýšila na 75 m2. Komplet-
ná príprava novej prevádzky stála takmer
20 000 eur.

Nová kniha o meste
Už o pár dní 21. októbra o 16. hod.

v Dome kultúry  sa k čitateľom – občanom
mesta, dostane nová kniha o Senici.
Po predchádzajúcich dvoch knihách
z rokov 1974 a 1996 ide o iný typ knihy,
ktorá je obrazom súčasnej Senice a ako jej
obraz je vystavaná predovšetkým  na foto-
grafiách zo života Seničanov a na výtvarne
zaujímavých záberoch.

Vydavateľom knihy je  reklamná agen-
túra Reco, s.r.o. Senica  v spolupráci
s mestom Senica. Autor knihy so strohým,
no výstižným názvom Senica 2014
je Stano Bellan, ktorý o nej hovorí, že pri-
náša základné informácie o meste, ale pre-
dovšetkým o živote jej obyvateľov. Mimo-
riadne bohatý spoločenský životje skutoč-
nou pýchou sídla okresu na severe Záho-
ria. V jednotlivých tematických kapitolách
je predostretý pestrý život a premeny
mesta v ostatných rokoch. Kniha nemapu-
je chronologicky vývoj, a teda v tomto
duchu nenadväzuje priamo na knihy,
ktoré mesto Senica  vydalo v minulosti.
Naopak, vďaka ich existencii si Senica
mohla dovoliť veľkorysé obrazové svedec-
tvo o súčasnosti, kde každý deň začína
budúcnosť. bar

Slovo na úvod        
Tak ako nenápadne končí leto a pri-

chádza jeseň, tak je to aj s ľuďmi. Staroba
sa zakráda pomaly, nedá sa jej vyhnúť,
taká  je zákonitosť života. Seniori
sa postupne vytrácajú z pracovného živo-
ta, no nemalo by to znamenať koniec ich-
rôznych aktivít. Dnes ani u nás v meste nie
je zvláštnosťou stretnúť seniorov pri počí-
tačoch, v kurzoch sa priúčajú novým
poznatkom, venujú sa pohybovým aktivi-
tám, chodia na výlety. Stretávame ich
medzi rovesníkmi aj s mladou generáciou,
a to je dobre. Lebo majú  mladým čo odo-
vzdať, slovami urobiť oblúk od minulosti k
dnešku, aby bola zachovaná kontinuita.
Zanechať múdrosti, skúsenosti, rozhľad a
vniesť mladým do hektického života tro-
šku pokoja a rozvahy.  Našim rodičom i
starým rodičom máme byť začo zaviazaní.
Práve v ich jeseni života by sme im mali
prejavovať svoju vďačnosť, náklonnosť,
láskavosť   a tolerantnosť. Pocta k senio-
rom  by mala byť spontánna a stála, nielen
v mesiaci október, ktorý je vyhlásený za
Mesiac úcty k starším. Seniori si zaslúžia
našu  pozornosť, práve im vďačíme za
mnoho. Nezabudnime ich aspoň pozdra-
viť. A tiež nezabudnime nato, že staroba
sa zakráda ku každému. Viera Barošková
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

23. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 25. septembra.
Rokovanie viedol primátor mesta Ľubomír
Parízek.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:

- Správu o činnosti  Zariadenia sociál-
nych služieb Seenica, n.o. – výsledok hos-
podárenia za rok 2013. 

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta
Senica na rok 2014 Rozpočtovým opatre-
ním primátora mesta. 

- Informáciu o nájomných bytoch
vo vlastnííctve mesta. Mesto vlastní 570
nájomných bytov z ktorých je už len
28 určených na odpredaj. Ostatné v súla-
de so zmluvou so ŠFRB nesmú po dobu
30 rokov byť prevedené z mesta na iného
vlastníka. Mesto od roku 1992 predalo tak-
mer  2770 bytov do osobného vlastníctva.

- Výsledok obchodnej verejnej súťaže
na  odpredaj a následný nájom s právom
kúpy prenajatej veci - budovy zimného šta-
dióna a príslušných pozemkov. Zároveň
MsZ  schválilo uzavretie  Kúpnej zmluvy
a Zmluvy o leasingu nehnuteľností so spo-
ločnosťou BKS-Leasing. Realising tejto
nehnuteľnosti  sa realizuje hlavne kvôli
investíciám do plavárne, s ktorými
by mohli Rekreačné služby mesta Senica
začať až v novom roku 2015.

- Informatívnu správu o  statickej dopra-
ve, bbudovaní nových parkovísk a MHD.
V tomto roku mesto investovalo do budo-
vania nových parkovacích miest
a do budovania obslužných plôch  pri pre-
prave žiakov pri základných školách sumu
171 090 eur. Príjem  z trvalého a dočasné-
ho parkovanie predstavuje 162 834 eur
a vracia sa v plnom rozsahu do riešenia
statickej dopravy v meste. Vedúci oddele-
nia výstavby Ing. Ján Sališ  predstavil pro-
ces postupnej  prípravy a realizácie dopra-
vy i parkovísk v meste. Priestor dostal aj
predseda Združenia domových  samos-
práv Marcel  Slávik,  ktorý prezentoval  sta-
novisko občanov Hurbanovej ul. č . 523
k budúcemu  charakteru využitia územia
bývalého  Slovenského hodvábu  a na rie-
šenie súvisiacej dopravy.

- Organizačno-technické zabezpečenie
volieb do orgánov samosprávy oobcí, ktoré
sa uskutočnia 15. novembra 2014. V súla-
de s harmonogramom volieb v termíne do
21. septembra 2014 boli mestskej volebnej
komisii predložené nezávislými kandidát-
mi a politickými stranami a hnutiami a ich
koalíciami   kandidátne listiny na primáto-
ra a poslancov mestského zastupiteľstva.
Mestská volebná komisia zaregistrovala
3 kandidátov na primátorov a 82 kandidá-
tov na poslancov. Ich zoznamy sú zverej-
nené na www.senica.sk/Vyhlásenie kandi-
datúry pre voľby primátora mesta
a poslancov MsZ.

- Informáciu o organizačnej zmene
v štruktúre Mestského úradu v Senici, kde
došlo k zlúčeniu Oddelenia správy majet-
ku mesta  a Právneho oddelenia a bolo

vytvorené Majetkovo-právne oddelenie,
riadením ktorého bola poverená JUDr.
Gabriela Olejárová.

Mestské zastupitteľstvo schválilo:
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2014. Celkový rozpočet vo výške viac
ako 14 526 983 eur bol v časti príjmov
plnený na 50,55 % a v časti výdavkov na
48,53 %. Celkové plnenie rozpočtu je
poznačené  nenaplnením podielových
daní od štátu, ktoré sú rozpočtované v príj-
movej časti na viac ako 5 mil. eur, avšak
boli splnené len na 46 % a nerealizovaním
kapitálových príjmov z odpredaja majet-
ku.

- Informmatívnu správu o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 2013
a stave napĺňania komunitného plánu
mesta. 

- Správy o činnosti hlavnej  kontrolórky
za II. štvrťrok 2014.

- Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na roky 2014 -22020. Postup
pri  príprave strategického dokumentu,
ktorý by mal byť vypracovaný do konca
marca 2015.

- Dodatok Štatútu mesta v časti – Mest-
ské výbory, ktorým bolo schválené vyčle-
nenie finančných prostriedkov  pre jedno-
tlivé mestské časti na podporu aktivít a ini-
ciatívnych návrhov vo výške 1eura
na 1 občana príslušného volebného obvo-
du.

- Zmenu VZN č. 24 – Požiarneho
poriadkuu mesta.

V interpeláciách vystúpili: Mgr. Brani-
slav Grimm, Ing. Alena Kovačičová,
Ing. Tatiana Blažková, Ing. Peter Švec,
RNDr. Ľubica Krištofová a Ing. Matin Lidaj,
ktorí predkladali pripomienky a požiadav-
ky na riešenie zo svojich volebných obvo-
dov, ktoré  budú automaticky postúpené
na riešenie príslušným oddeleniam Mest-
ského úradu. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Nájomné byty v Senici

Bytový fond mesta Senica

Mesto Senica vlastnilo k 31. decembru
2013 celkom 570 nájomných bytov
a 53 izieb v ubytovni na  Hurbanovej ulici
1378. Zníženie počtu o 8 bytov oproti
roku 2012 nastalo z dôvodu úpravy
5 bytov na 10 izieb v ubytovni na Hurba-
novej 1378 a odkúpenia 3 bytov do osob-
ného vlastníctva. 

Stav mestských nájomných bytov
k 31.12.2013

Bytový dom Počet bytov
J. Kráľa 734 24
Hurbanova 1378 1
Hurbanova 1379 69
Štefánikova 1441 12
Štefánikova 1559 32
Kolónia 556 61
Sotinská 1590 60
Jána Bežu 2678 45
Sv. Cyrila a Metoda 2870 46
Sv. Cyrila a Metoda 2871 46
Sv. Cyrila a Metoda 2872 48
Sv. Cyrila a Metoda 2873 48
Sv. Gorazda 3002 48
ostatné 30
Spolu 570

Rok 2013
V roku 2013 bolo zaevidovaných 119

nových žiadostí o pridelenie bytu, resp.
izby v ubytovni. Z toho 6 žiadostí nespĺňa-
lo kritéria na pridelenie bytu (chýbajúce
potvrdenia o príjme, evidované dlhy voči
mestu, vlastníctvo nehnuteľnosti a pod.)
a 3 žiadatelia svoju žiadosť stornovali.
K 31. decembru 2013 evidovalo mesto
Senica 6 neobsadených nájomných bytov. 

Pridelených bolo celkom 104 bytov
a 19 izieb. Výpoveď zmluvy o nájme bytu
z dôvodu neplatenia nájmu a zálohových
platieb bola doručená 57 nájomcom
a výpoveď zmluvy o nájme izby 4 nájom-
com. Výzvy na odovzdanie bytu boli
poslané v 49 prípadoch a na odovzdanie
izby v 9 prípadoch. Odovzdaných mestu
bolo 105 bytov a 11 izieb, z toho 21 bytov
a 3 izby na základe výzvy. Uzatvorených
bolo 382 zmlúv o opakovanom nájme
bytov s nájomcami, ktorým v priebehu
roku 2013 skončila platnosť zmluvy
o nájme bytu.

Ročný predpis nájmu spolu za všetky
byty a izby v roku 2013 predstavoval sumu
699 917,30 eur, z ktorej sa uhrádzali splát-
ky úveru zo ŠFRB (spolu ročne 392 127,24
eur), poplatky za správu (71 192,55 eur),
poistné (8 684,44 eur) a tvorba fondu
údržby a opráv za byty v zmiešaných
domoch (15.527,38 eur).

Dlh za rok 2013 bol 11 353,52 eur,
čo v percentuálnom vyjadrení je 1,62 %
z celkového ročného predpisu nájmu - bez
zálohových platieb za služby spojené
s užívaním bytu. Dlh je ale aj so zálohový-
mi platbami, ktoré mesto musí za nájom-
cov uhradiť. Aj v roku 2013 sa rast dlhu
podarilo spomaliť podobne ako v pred-
chádzajúcich štyroch rokoch. Pre porov-
nanie v roku 2010 sme zaznamenali dlh
vo výške 8,78 %, v roku 2011 vo výške
4,76 % a v roku 2012 predstavoval dlh
4,35 % z celkového ročného predpisu
nájmu. K uvedenému faktu prispeli opatre-
nia, ktoré mesto spravilo v rokoch 2011-
2012. Najviac sa odzrkadlili na dome Hur-
banova 1379, kde zvýšením zálohových
platieb za teplo na všetkých bytoch
o 25 %, montážou vodomerov na studenú
vodu, výmenou okien v 30 bytoch a zrea-
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lizovaním hydraulického vyregulovania
rozvodov vykurovania a termostatizáciou,
vznikol nájomcom v ročnom vyúčtovaní
zálohových platieb za rok 2012 preplatok
v celkovej výške 8 205,59 eur, kým za rok
2011 to bol nedoplatok 12 398,19 eur. Naj-
väčšie dlhy vznikli na dome Hurbanova
1378 (3 240,12 eur), Sv. Cyrila a Metoda
2873 (2 974,05 eur) a J. Kráľa 734
(2 317,03 eur). Pokles dlhu za rok 2013
sme zaznamenali v bytových domoch na
Štefánikovej ulici  1441 (- 488,03 eur),
Kolónia 556 (-154,43 eur), Sv. Cyrila
a Metoda 2870 (- 522,78 eur), Sv. Cyrila
a Metoda 2871 (- 86,05 eur) a sv. Gorazda
3002 (- 859,77 eur). Vďaka povinnosti
zaplatiť poplatok za omeškané platby
v bytových domoch postavených z finanč-
ných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania (ŠFRB) pomohli viacerí nájomco-
via v roku 2013 k zníženiu dlhu o 6.162,58
eur. Na základe exekučných konaní
boli v roku 2013 prijaté platby vo výške
1827,58 eur. Táto suma bola odrátaná
z celkového dlhu na nájomnom, ktoré
mesto eviduje. 

V ubytovni na Hurbanovej  ul. 1378
bolo v roku 2013 z dôvodu zámeru mesta
využívať túto budovu hlavne ako ubytov-
ňu pre sociálne najslabšiu skupinu obyva-
teľstva upravených 5 bytov na 10 izieb.
Od 1. marca 2013 sa k už existujúcej
nocľahárni do tohto domu presťahovalo
aj zariadenie núdzového bývania a útulok.
Pre tieto dve sociálne zariadenia bolo
vyčlenených 12 izieb. Za účelom zvýšenia
kontroly toho, čo sa v ubytovni deje,
dôsledného dodržiavania ubytovacieho
poriadku a ochrany ubytovaných, klientov
sociálnych zariadení a návštevníkov uby-
tovne bola zriadená recepcia a vybudova-
ný kamerový systém.

Podobne ako v predchádzajúcich
rokoch aj v minulom roku muselo mesto
prevádzku ubytovne dotovať z mestského
rozpočtu. Preto od 1. júla 2013 bol upra-
vený nájom podľa počtu osôb, ktoré uží-
vajú jednotlivé izby v podobe nárastu
o 10 eur za každú ďalšiu osobu. Okrem
zníženia rozdielu medzi príjmami z nájmu
a prevádzkovými nákladmi bolo hlavným
zámerom úpravy zaviesť spravodlivejší
systém platenia. 

V roku 2013 bola na údržbu a opravy
bytov, resp. spoločných priestorov v byto-
vých domoch vynaložená suma
125 569,66 eur. Najrozsiahlejšie rekonšt-
rukcie prebehli na najstarších domoch
– J. Kráľa 734, Hurbanova 1378 a 1379. 

Na Ulici J. Kráľa 734,v dome z roku
1961, sme boli nútení zrekonštruovať elek-
trorozvody v spoločných priestoroch,
ktoré už neboli schopné bezpečnej pre-
vádzky.

Na bytovom dome Hurbanova 1379
pokračovala výmena okien v ďalších
29 bytoch. Pôvodné 20-ročné WC misy
boli vymenené za nové aj s prívodovými
trubkami a rohovými ventilmi vo zvyšných

Nájomné byty v Senici
(dokončenie zo str. 2)

40 bytoch. Po preukázaní účelovosti
umiestnenia bezpečnostných kamier
v ubytovni na ul. Hurbanova 1378 mesto
pristúpilo za účelom zvýšenia bezpečnos-
ti nájomcov a ochrany majetku mesta
k montáži kamier aj v tomto dome. 

Rastislav Vartiak

Propagačná akcia 

Návštevníci obchodného centra McArt-
hurGlen Designer Outlet v rakúskom Parn-
dorfe mali 18. septembra možnosť získať
informácie o turistických možnostiach
a  ochutnať špeciality z Trnavského kraja.
Zastúpenie na tejto propagačnej akcii
mala v  regióne Záhorie aj Senica. Konala
sa tu Burgenlandsko-slovenská ochutnávka
vín, a to v rámci projektu Cezhraničné
turistické informačné a školiace stredisko
(RegioInfoPoint SKAT), ktorý  je financova-
ný z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja a jeho poslaním je prepojenie, propa-
gácia a poradenstvo pre návštevníkov regi-
ónu Burgenland a Trnavského kraja v spo-
ločných informačných a poradenských
strediskách v Trnave a Designer Outlet
centre v Parndorfe. Keďže toto obchodné
centrum navštevujú rôzne národnosti,
mnohí vyskúšali  tradičné záhorácke špe-
ciality po prvýkrát. lv

Dobrovoľníci v uliciach 

Tretí septembrový týždeň v Senici tra-
dične patril Senickému týždňu dobrovo-
ľníctva  tentokrát v spojení s Európskym
týždňom mobility. Informačné centrum
Europe Direct Senica spojilo opäť mla-
dých dobrovoľníkov zo všetkých stred-
ných škôl v meste,  ktorí sa počas celého
týždňa zapájali do rôznych akcií. 

Podujatia sa začali 16. septembra
tradičnou akciou Dobrovoľníci deťom
na ihrisku Luxor. Mladí sa venovali tým
najmenším obyvateľom mesta a prostred-
níctvom rôznych súťaží im urobili radosť.
V stredu 17. septembra sa deň začínal spo-
ločnou akciou Do práce na bicykli, kedy
sme sa rozhodli odložiť autá a vybrať sa

do práce ekologicky na bicykloch.
Do tejto akcie sa zapojili aj senické firmy
Dema, 101 Drogerie a FK Senica.
Aj zamestnanci Mestského úradu spolu
s primátorom mesta v tento deň namiesto
áut odparkovali na mestskom parkovisku
svoje bicykle. Toto parkovisko sa na jeden
deň premenilo na Ekozónu bez áut, v kto-
rej sme vytvorili priestor pre bicyklovanie
s firmou DEMA, posedenie v kaviarničke
či mini parku, dokonca z dvoch parkova-
cích miest si dobrovoľníci vytvorili maliar-
sky ateliér a parkovacie miesto pre jedno
auto mladí využili aj na oddych a slnenie
ako na pláži. Ekozóna bola malou ukážkou
toho, na čo všetko by sa dal využiť pries-
tor, keby bolo menej áut. 

Keďže mobilita znamená pohyb, tak
tretí deň tohto týždňa sa  podarilo rozpo-
hybovať celé námestie. Malí či veľkí školá-
ci zaplnili senické Námestie oslobodenia
a tancovali v rytme zumby pod vedením
Majky Závodnej.  Tú vystriedali v tanci
i tanečníci z CVČ Stonožka a zo ZUŠ Seni-
ca. Ani dobrovoľníci sa nedali zahanbiť
a na pódiu roztancovali i senických hokeji-
stov. 

Doobedňajšia tanečná jazda pokračo-
vala poobede Ekojazdou mestom. Korču-
liari, skateboardisti, longboardisti, kolo-
bežkári a najmä cyklisti vyrazili spoločne
naprieč mestom. 

Okrem vlastných ekodopravných
prostriedkov sa Seničania v tomto týždni
mohli odviesť aj na Facebuse. Tento špeci-
álny autobus MHD inšpirovaný sociálnou
sieťou zožal najmä u mladšej generácie
veľký úspech. Nástenka Facebusu bola
po týždni plná odkazov a spestrením cesty
v autobuse boli i fotografie z rôznych akcií
mesta. Facebusová linka bola najviac vyťa-
žená v piatok, kedy bola celá MHD v Seni-
ci pre všetkých zdarma. 

A túto možnosť využili aj seniori
zo Zariadenia sociálnych služieb v Senici,
ktorých dobrovoľníci v piatok zobrali
na malý výlet senickou MHD na vynovenú
vlakovú stanicu. Vďaka  dobrému kolektí-
vu pracovníkov senickej spoločnosti SAD
sa podarilo tento výlet dokonale naplniť.
Dokonca pridali extra spoj len pre dobro-
voľníkov so seniormi,  a tak mohli absol-
vovať prehliadku mestom všetci seniori
i šiesti invalidní vozíčkari.  Radosť z pri-
chádzajúceho vlaku, prehliadka železnič-
nej  stanice, malé občerstvenie, vzájomné
úsmevy, spokojnosť a na záver dokonca
nechýbal ani spev Sláva nášmu výletu. 

Štvrtý ročník Senického týždňa dobro-
voľníctva a mobility opäť spestril ulice
nášho mesta mladými akčnými ľuďmi
a ukázal, že pomáhať malým, veľkým
či svojmu okoliu a životnému prostrediu
zároveň znamená pomáhať i sebe. 

Za tento týždeň patrí veľká vďaka všet-
kým zapojeným dobrovoľníkom, organi-
záciám, školám, firmám a všetkým ostat-
ným podporovateľom. 

Ivona Klimentová
Europe Direct

Foto Radovan Samek
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na poli darcovstva, ale i inej sociálnej čin-
nosti sú vzorom.  Za týmito aktivitami stála
dlhoročná riaditeľka Územného spolku
SČK Senica Veronika Kopúnková, ktorej
húževnatú   prácu tento rok ocenil aj pre-
zident SR Ivan Gašparovič udelením  štát-
neho  vyznamenania Medaila prezidenta
SR za významné zásluhy o rozvoj v oblas-
ti sociálnej práce. Primátor mesta udelil
za aktívne a tvorivé  roky v tejto funkcii
Veronike Kopúnkovej Pamätnú plaketu
mesta Senica.  Zároveň na čele tejto orga-
nizácie zaželal veľa úspechov novej riadi-
teľke Miriam Madunickej. 

Obetavosť a solidarita bola dôvodom
slávnostného stretnutia,  na ktorom domi-
novalo slovo ľudskosť. Darcovia po kvap-
kách, z ktorých sa rokmi stali litre, vlievajú
nádej na život tým, ktorým uniká. Krv
môžu darovať len ľudia, ktorí sa pozerajú
na svet srdcom. Sú to ľudia rôznych profe-
sií i záujmov, no spája ich dôležité pozna-
nie, že dobro v ľuďoch zostalo.

Všetci darcovia si  prevzali od primá-
tora Senice  darčeky a zapísali sa tiež
do Pamätnej knihy mesta Senica.  

Prečo darujem krv:  
Ján Rusnák, 122 x: ...lebo ju vždy niek-

to potrebuje. A budem pokračovať.

Riaditeľ Tech-
nických služieb
Jaroslav Kaščák
informoval, že
okrem pracovné-
ho komfortu pre
p r a c o v n í č k y
a zákazníkov je
tu súčasne vytvo-
rený priestor
a podmienky

na inštaláciu novej technológie, ktorá
bude znamenať posun v technike čistenia.
V závislosti od financií plánujú kúpiť  novú
technológiu na mokré čistenie
so sušičkou a moderný mangel 3. generá-
cie. „To bude znamenať zefektívnenie pre-
vádzky, zvýšenie kvality a rozsah poskyto-
vaných služieb,“ doplnil riaditeľ Technic-
kých služieb.

Rozsah služieb zatiaľ zostáva nezme-
nený: chemické čistenie podľa symboliky
a pranie. Bežne znečistené odevy vyčistia
aj do 24 hodín.  

Text a foto bar

Čistiareň v novom 
(dokončenie zo str. 1)

Najvzácnejší dar  
(dokončenie zo str. 1)

Peter Husár, 83 x:  ... ľudská pomoc
druhému, nič viac.  Začal som v roku1974,
Teraz idem  na primátorskú kvapku, pokiaľ
sa bude dať aj inokedy.

Dušan Koniček,  86 x: ...ako mladý som
sa zaradil v roku 1988 medzi darcov v Slo-
venskom hodvábe, tam bola silná tradícia.
Tento rok začal už aj môj syn, má
za sebou 3 odbery.  

Jaroslav Žák, 95x: ...do stovky som
to už nestihol, ale pomohol som, koľko sa
dalo. 

Drahomíra Šefčíková: vyše 60x: ... začí-
nali  sme ako  mladí,  potom to už ide
samé, je to samozrejmosť. 

Ján Šeefčík: ... začínal som na vojenčine
a pokračoval v Slovenskom hodvábe, kde
sa utvoril dobrý kolektív darcov. 

Oľga Ušiaková: ...väčšina z nás začína-
la s darcovstvom v Slovenskom hodvábe,
mnohí sme preberali plakety v Ženeve.
Bol to vždy iný  zážitok, no vždy úžasné
a nádherná atmosféra. 

Ocenení držitelia diamantových
plakiet: 

Ladislav Deák, Ľubomír Fašanek, Jarmi-
la Habiňák, Miroslav Hrozen, Peter Husár,
Ján Kmec, Pavol Kučera, Dušan Koníček,
Milan Kmec, Eduard Kutálek, Peter Mach,
Pavol Morávek,Dezider Obcovič,Eduard
Růžička, Drahomíra Šefčíková, Ján Šef-
čík,JiříŠkolař, Milan Tlstovič,Jaroslav Žák.

Ocenení držitelia Kňazovického
pllakiet: 

Miloslav Furko, Ladislav Holkovič,
Viera Jánošíková, Jozef Jánošík, Ján Rus-
nák,Oľga Ušiaková. Viera Barošková

Foto Radovan Samek

Zo Senice do Európy
Senická verejnosť pozná spoločnosť

Slovenská autobusová doprava (SAD)
skôr v spojení s mestskou hromadnou
dopravou, prímestskou, diaľkovou vnútro-
štátnou a medzinárodnou dopravou, no
SAD poskytuje svojimi vozidlami aj  nepra-
videlnú a zmluvnú dopravu. Po takmer
dvojročných prípravách, kedy bolo potreb-
né doriešiť personálne a technické podmi-
enky, začalo nedávno senické stredisko
SAD Trnava, a.s.  poskytovať novú službu,
a to poznávacie a zážitkové zájazdy
pre verejnosť. 

Za krátky čas, čo poskytujú túto službu,
už veľa ľudí absolvovalo zájazdy, na kto-
rých oceňujú  kvalitný klimatizovaný auto-
bus, komplexné služby. S veľkým
záujmom sa stretli napríklad aktuálne zara-
dené zájazdy  do Osvienčimu, na muzikál
do  Prahy, hvezdárne a planetária do Brna
a mnohé ďalšie. „Ako každá dopravná
spoločnosť na trhu, aj my hľadáme cesty
pre lepšie využitie našich vozidiel.
V časoch, kedy sa dopravné firmy pasujú

Ďakujem, sused

Milé a pekné veci sa dejú v našom
meste. Medzi také patrí populárny projekt
Ďakujem, sused, ktorý našiel pokračova-
nie aj v našom meste. Drevená knižná
búdka na stračej nôžke našla svoje miesto
na priestranstve pred lekárňou v Eurodo-
me.

Ožila v piatok 3. októbra  popoludní za
účasti aktéra projektu Pavla Krutého, pri-
mátora mesta Ľubomíra Parízka  i nič netu-
šiacich  okoloidúcich.  Knihu do búdky vlo-
žil aj Pavol Krutý, ktorý už predtým
na sociálnej sieti napísal, že pri využívaní
búdky platí jediné pravidlo: Vezmi si knihu
a po prečítaní ju vráť alebo vymeň
za inú.Knižné búdky sú k dispozícii pre
všetkých,  ktorí chcú nájsť domov pre staré
knihy, radi čítajú a diskutujú. V knihách si
môžete nechávať odkazy či krátke recen-
zie. Ak vám napadne zaniesť do búdky
drobnú sladkosť či iné prekvapenie, nevá-
hajte, knihy sa rady potisnú. Nebojte sa
vašim susedom prihovoriť, potešiť svoje
blízke okolie a šíriť v miestnej komunite
radosť. Tá sa vám vráti ako bumerang, verí
autor projektu v Senici.

Verme, že tento milý čin osloví mno-
hých Seničanov a radi sa ku knižnej búdke
budú pravidelne vracať. bar 

Foto R. Samek

Deň úcty k starším
Tradičné októbrové podujatie, ktorým

chce Mesto Senica poďakovať seniorom
a dôchodcom, vzdať im úctu a česť,
sa v tomto roku uskutoční 28. októbra
o 14. hod.  v Dome kultúry v Senici.

V kultúrnom programe sa predstavia
Nora Blahová a Zdeno Sychra. Svojimi
vlastnými piesňami, ale aj spoločnými due-
tami sú zárukou príjemne stráveného
popoludnia. Hitmi Neveríš - uveríš alebo
Miluška moja iste pripravia nezabudnute-
ľný zážitok. V druhej časti programu bude
hrať do tanca hudobná skupina Orbita.

Jesenný mesiac október už dlho patrí
starším ľuďom. Je našou veľkou príležitos-
ťou spomenúť si na starších spoluobča-
nov, navštíviť ich, porozprávať sa alebo ich
pozvať na podujatie, v ktorom sa toto všet-
ko skĺbi a prinesie dobrú náladu všetkým.
Tanečná sála Domu kultúry v to utorkové
popoludnie bude, milí naši seniori,
patriť len vám. K. Poláková (pokračovanie na str. 5)
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Myška pre  Havran
S v e t o v ý

deň mlieka
v školách,
ktorý pripadá
na 25. sep-
tembra, pod-
nietil Syráreň
Havran, a.s.
S e n i c a
v spolupráci
s Mestom
S e n i c a

na vyhlásenie výtvarnej súťaže Myška pre
Havran. Súťaž sa koná pod záštitou primá-
tora mesta Senica Ľubomíra Parízka.

Súťaž je určená žiakom základných
škôl  a základných umeleckých škôl.  Deti
majú za úlohu vymyslieť a nakresliť myšku,
ktorá miluje záhorácky syr Havran  a je
schopná preň urobiť  čokoľvek. Deti môžu
vymyslieť pre svoj výtvor aj meno. Dve
víťazné myšky sa stanú maskotmi a budú
súčasťou podnikovej predajne Syrárne
Havran. Uzávierka súťaže je 31. októbra.
Dovtedy môžu žiaci svoje práce označe-
né menom autora, ročníkom, zodpoved-
ným pedagógom a školou, ktorých formát
a technika je ľubovoľná, osobne odovzdať
v podnikovej predajni v Arli pasáži, prí-
padne poslať na adresu Syráreň Havran,
a.s., Bc. Elena Bošáková,   Priemyselná
1339 905  27 Senica. 

bar

s úbytkom výkonov, musia hľadať iné pro-
gresívne riešenia, aby sa posúvali ďalej
a neostali stagnovať, resp. upadať, snaží-
me sa pristupovať k verejnosti inovatívnej-
šie,“ vysvetlil zavedenie tejto novej služby
vedúci strediska Senica Ing. Jozef Gaža. 

Zájazdy sú v plnej réžii senickej SAD,
ktorá zabezpečuje nielen dopravu, ale aj
ubytovanie, vstupenky, služby sprievodcu
či v prípade viacdňových zájazdov profe-
sionálneho delegáta. 

Podľa slov Ing. Gažu je záujem verej-
nosti o  akcie skutočne veľký a ľudia oce-
ňujú  priaznivú cenu zájazdov.  „Ľudia si
vedia vyhodnotiť , že za rozumnú cenu sa
niekam pozrú a pritom sa nemusia o nič
starať. Budeme radi, ak so zájazdmi orga-
nizovanými našou spoločnosťou, resp. jej
100 % dcérskou spoločnosťou Netlines,
budú ľudia spokojní a budú sa k nám vra-
cať a absolvovať s nami postupne ďalšie
zájazdy“ dodal Ing. Gaža.

Najbližšie sa koná zájazd 12. októbra
do Oswienčimu, ktorý budú opakovať
zase na jar v roku 2015. V novembri
a decembri  pripravujú zájazdy na predvi-
anočné nákupy do poľského mesta Nowy-
Targ, do Viedne či Budapešti spojeného
s návštevou Tropicaria. Medzi dobrý tip
na novembrovú nedeľu  patrí i zájazd
do Bratislavy na výstavu Tutanchamon –
jeho hrobka a poklady v Bratislave.   Ponu-
ka senického strediska SAD je pripravená
už aj na začiatok budúceho roka, takže
každý, kto má záujem ísť s  nimi za pozna-
ním či zábavou, môže   podrobnejšie
informácie zisťovať na 0917 117 868,
694 1825, obchod@sadtrnava.sk. lv, bar

Kurzy i Seniorka 
Mestské kul-

túrne stredisko
od roku 2011
okrem svojho
z á k l a d n é h o
z a m e r a n i a
poskytuje aj 

b e z p l a t n ú
sociálnu službu
vo verejnom
záujme, a to
v Dennom
centre pre
organizácie tre-

tieho sektora Hviezdoslavova ulica. Pries-
tory bývalého Záhorského osvetového
strediska Senica mesto postupne od roku
2010 rekonštruovalo s nákladom 71 415
eur.V roku 2013 bola rekonštrukcia ukon-
čená otvorením nových učební pre vzde-
lávanie seniorov a organizácie III. sektora
mesta. V súčasnom období sa pripravuje
revitalizácia záhrady, v ktorej pribudne
oddychovo-relaxačná zóna pre potreby
členov organizácií III. sektora.

Od 1. januára 2014 prešlo Denné cent-
rum do správy MsKS Senica ako štvrtá
prevádzka.

Aktivity za polrok
V zmysle už spomínaného zákona

o sociálnych službách je Denné centrum
metodicko-poradenským a vzdelávacím
zariadením pre organizácie III. sektora,
čiže rôzne kluby, organizácie a občianske
združenia, ktoré v meste pôsobia. Sídlo tu
má  Okresná organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska  Senica, priestory prístavby
využíva pre svoju činnosť aj Klub dôchod-
cov, klubové priestory  majú  rezervované
základná organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých Senica, občianske
združenie SenAart a ZO SZOP Senica.
V  prístavbe centra pôsobí aj ÚS SČK Seni-
ca. V hlavnom objekte centra má sídlo
Okresná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov, Klub nepočujúcich a Klub
dôchodcov Hviezdoslavova ul.

Priestory využívali na zasadnutia aj ďal-
šie organizácie III. sektora. S mestom spo-
lupracuje 17 organizácií.

MsKS zabezpečovalo pravidelné
poskytovanie základného sociálneho
poradenstva, najmä pre občanov, ktorí
dosiahli dôchodkový vek, pre rodičov
s deťmi a starých rodičov s vnúčatami.
Centrum zabezpečovalo aj záujmovú čin-
nosť pre občanov mesta, v  rámci ktorej sa
v priestoroch prístavby cvičila Joga pre
život, pohybová joga KST Senica, vznikla
a začala nacvičovať spevácka skupina
Seniorka. 

Denné centrum po prvýkrát vo svojej
histórii začalo plniť aj vzdelávaciu funkciu,
keďže mesto Senicazískalo od Minister-
stva školstva dotáciu  takmer 75 tisíc eur
na projekt EÚ Vzdelávanie seniorov pod-
porujúce aktívne starnutie. Tento projekt
sa stretol s veľkou odozvou u občanov
mesta. Za prvý polrok sa zapojilo do kur-
zov  221 občanov nad   50 rokov.

Pre seniorov Denné centrum zabezpeči-
lo priestory, materiálno - technické vyba-
venie a zariadenie, pomohlo pri organi-
zácii  a propagácii jednotlivých kurzov.
Samotný projekt je zameraný na vzdeláva-
nie seniorov v oblasti jazykovej, finančnej,
právnej a počítačovej  gramotnosti. Veľa
seniorov získavalo vedomosti  a zručnosti
aj v kurze záhradkárov. Nadobudnuté
poznatky zvýšia možnosti seniorov aktív-
ne sa uplatniť v živote a zapájať do obči-
anskeho, spoločenského i pracovného
života. Prvá fáza vzdelávania bola ukonče-
ná k 31. júlu. Od septembra  kurzy pokra-
čujú a okrem už spomenutých bude aj
vzdelávanie  ako prevencie pred Alzhei-
merovou chorobou. Poslednou témou
bude Starnutie do krásy. 

Informácie o aktuálnych kurzoch sú
uverejňované na webstránke mesta
a občania nad 50 rokov sa do nich stále
môžu prihlasovať. 

Mgr. Ondrej Krajči
vedúci Denného centra Hviezdoslavova

Jednotári na výlete 

Miestny dozorný výbor pri COOP Jed-
note Senica, spotrebné družstvo zorgani-
zoval 

13. septembra pre svojich členov jesen-
ný výlet.  Napriek upršanému ránu bol
autobus zaplnený do posledného miesta.
Po príchode do ZOO Lešná  dážď prestal,
celý deň bolo príjemné teplé počasie a
prechádzku po ZOO si naozaj každý
jeden účastník veľmi užíval. Korunou všet-
kého bola návšteva rozprávkového
zámku, ktorý patrí medzi najmladšie na
Morave a je súčasťou celého veľmi pekné-
ho areálu. Aby boli spokojní aj tí najnároč-
nejší, popoludňajšiu cestu domov osvieži-
la ešte jedna zastávka  na vinobraní v
Strážnici,  kde bol  program v ľudovom
tóne a nechýbal výborný burčiak.  

text a foto Oľga Zlochová

Zo Senice do Európy
(dokončenie zo str. 4)
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Celoplošná deratizácia
Mesto Senica vyhlasuje  celoplošnú

deratizáciu - opatrenie na reguláciu
živočíšnych škodcov. Všetkým povinným
subjektom podľa § 52 a § 53 zákona
č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia odporúča
vykonať deratizáciu v termíne
od 6. do  19. októbra. NS

Pamiatka 
na Braxatorisovcov 

V nedeľu 14. septembra sa konalo
v evenjelickom kostole stretnutie venova-
né štyrom generáciám Braxatorisovcov.
Bol to otec, Ondrej Braxatoris,  učiteľ a syn
Andrej Sládkovič (vl. menom Braxatoris) -
kňaz, spisovateľ a básnik, aj vnuk Martin
Braxatoris – Sládkovičov - kňaz, spisovateľ
a pravnuk Pavol Braxatoris - právnik, textár
a libretista.  Všetkých slovom pripomenul
domáci farár Juraj Šefčík. 

Prvá spomienka patrila najmladšiemu
z nich Pavlovi Braxatorisovi narodenému
pred 105 rokmi v Senici. Zdedil po svojich
predkoch umelecký talent, písal pútavé
texty, ktoré zhudobnil známy skladateľ
Gejza Dusík. A tak chrámom zneli piesne
Najkrajší kút v šírom svete, Modrá ruža,
Dedinka v údolí, Čo sa mi môže stať a tiež
jeho najznámejšia Rodný môj kraj. Všetky
veľmi pekne zaspievali domáci, ale aj bra-
tislavskí speváci. 

Seničanom je pravdaže najbližší  Mar-
tin Braxatoris – Sládkovičov, ktorý v Senici
pôsobil 42 rokov od roku 1892 až do svo-
jej smrti. 80. výročie úmrtia si pripomína-
me v tomto roku. 

Pán farár Šefčík prečítal text, ktorý
pri spomienke 40. výročia  úmrtia  napísa-
la jeho  dcéra Mária Jakubéciová. Boli to
zaujímavé a aj nevšedné príhody z jeho
života, tak ako ich ona sama videla. 

Keďže v literárnej tvorbe Martina Bra-
xatorisa boli aj texty mnohých nábožných
piesní, speváci v závere popoludnia zaspi-
evali aj niektoré z nich. 

text a foto Oľga Zlochová

Scream
- najlepší zo Slovenska

V dňoch 18. -21. septembra  sa v Ústí
nad Labem konali Majstrovstvá sveta
Street Show a svetový pohár Disco Dance.
Na tejto súťaži sa zúčastnila aj  senická
tanečná skupina Scream.

Prvú disciplínu odštartovala Janka Kleč-
ková so svojím disco sólom,  žiaľ  musela
pre zranenie ramena odstúpiť. V ten deň
tancovali aj juniori. Martin Valko skončil
štvrtý a taktiež juniorská disco formácia,
ktorá opäť zažiarila svojou dokonalou cho-
reografiou. I napriek 4. miestu bol Scream
najlepšou tanečnou skupinou zo Sloven-
ska. Tanečná skupina mala zastúpenie
v Street Show, kde  aj napriek zraneniu
Janka Klečková vytancovala 3. miesto
a titul vicemajster sveta. Detská formácia
získala 5. miesto a juniorské skupiny zosta-
li tesne pred bránami finále. 

Všetkým tanečníkom srdečne gratuluje-
me. Veľká vďaka patrí všetkým trénerom,
rodičom a hlavne deťom, ktoré sú odhod-
lané bojovať až dokonca a dokážu to všet-
kým aj na Majstrovstvách sveta v Taliansku,
kam vycestujú  7. októbra.

Silvia Maláriková

V MiniSpirit 
ešte voľné miesta

Ak sú v Senici alebo v blízkom okolí
ešte 5-6 ročné dievčatká, ktoré by sa rady
stali malou mažoretkou, príďte do Centra
voľného času Stonožka. Súbor MiniSpirit
vás prijme do svojich radov. Určite sa vám
budú páčiť nielen kúzla s paličkou,
ale i pekné kostýmy, milé a obetavé  tré-
nerky a nové kammarátky. A už na jar sa
môžete tešiť na prvú súťaž. MiniSpirit tré-
nuje dva razy do týždňa v telocvični
ZŠ Sadová ulica od 16.30. Pre prihlášku
a pokyny si treba vopred prísť do CVČ,
kde nás nájdete denne do 18.30 alebo
zavolať priamo trénerke 0944/511 636.

CVČ

Tekvice a tekvičky... 

I keď sa túto jeseň tekviciam na poliach
príliš nedarilo, predsa  sa 6. ročník súťaže
O najkrajšiu tekvicu v Centre voľného
času Stonožka podarilo zrealizovať.
Hoci zareagovali len dve základné školy
zo  Senice, i tak bolo čo obdivovať.

Deti, ich rodičia a najmä školské kluby
ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrochova a ZŠ Sadová
ul. vyrobili a do súťaže odovzdali  28 prek-
rásnych tekvíc a tekvičiek od 34-och
autorov a naviac i 9 pekných výkresov
a plagátov s tekvicovou tematikou.
V kategórii O NAJväčšiu tekvicu so svojím
Kuchárom Hugom suverénne zvííťazil
7-ročný Jurko Šiška zo Školského klubu
detí zo  ZŠ Sadová ulica. Tekvica vážila
8 kilogramov.  NAJoroigálnejšiu tekvicu,
resp. hneď tri,  vyrobila a odovzdala rodi-
na Bellayovcov, presnejšie 8-ročná Simon-
ka Bellayová zo ŠKD zo ZŠ s MŠ Mudro-
chova ulica. Jej Bábätko, Obrázok

Sonny opäť úspešná 

A to nie na hocijakej  súťaži.  V polovi-
ci septembra sa v českom Ústí nad Labem
pokúsila dobiť finálové pozície na Sveto-
vom tanečnom pohári. Úplne všetko síce
nevyšlo, ale niektoré výsledky boli naopak
prekvapujúce a zaslúžia si pozornosť.
Najmä 4. a 5. miesto v kategórii disco
dance sólo, chlapci, ktoré si v európskej

konkurencii vybojovali 9-ročný Matej Flo-
rian a 10-ročný Albert Macek, ktorý
naviac pridal i 4. miesto v kategórii sólo
street dance. 

Bronzové 3. miesto si s prehľadom
vybojovala formácia najstarších soňáčiek
Sonny HVK I. O bronzovú medailu iba
tesne prišla detská formácia Sonny Deti I.
a  skončili na finálovom 4. mieste. 

Pochvalu a obdiv si zaslúži i 5. miesto
Sonny Junior v kategórii diskoskupina,
či 8. miesto iba 7-ročnej  Radky Flooriano-
vej v kategórii minikids. Verte, že nielen
v sóle, ale i v dvojici je ťažké presadiť sa,
najmä keď ide o premiéru. Preto i 10.mies-
to (semifinále) Simony Királovej a Lucie
Provazníkovej v kategórii disko dance duo
je zo svetovej súťaže výborným výsled-
kom.

Senicu, Slovensko a CVČ vzorne repre-
zentovali i ostatní soňáci, veď  Svetového
tanečného pohára sa zúčastnilo
až 58 členov.  Blahoželáme a ďakujeme
Andy Jakubcovej. Vieme, že každá takáto
súťaž  ju stojí veľa  úsilia. A je to aj vždy
o dobrej nálade, spoločných zážitkoch
a kamarátstve. A to je tá najlepšia  kombi-
nácia a motiváácia k  nadchádzajúcemu
25. výročiu založenia skupiny Sonny,
ktoré si pripomenú na výročnom taneč-
noom koncerte Emócie v pohybe 24. - 25.
októbra v senickom Dome kultúry.
Príďte sa pozrieť. (viac o koncerte
i o výsledkoch z Ústí nad Labem sa dočí-
tate na webovej stránke CVČ Stonožka)

D. Kopecká



Príloha Našej Senice
číslo 4.   september 2014 ročník X.

e-mail: studentsky@centrum.sk

Fantázii sa medze nekládli... Foto: archív CVČ
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Zo šedého farebné... 
Jednou z aktivít počas  Senického týžd-

ňa dobrovoľníctva bolo pokračovanie
úspešného letného projektu Proti šedým
múrom. Tentoraz sme sa stretli  na Štefáni-
kovej ulici pred Domovom dôchodcov.
Už počas príprav prichádzali ľudia, ktorí sa
ochotne zapájali a pomáhali.

Za sprievodu dobrej hudby a výbornej
nálady sa začalo maľovať. Postupne na
múroch začali vznikať hotové umelecké
diela. Človek by neveril, čo všetko sa dá
vymyslieť. Od rôznych krajiniek, postáv
a zvierat cez rozličné nápisy a tvary.
Neskôr, keď sa k maľovaniu pripojili deti
s rodičmi, sa už múry nedali nazvať šedé.
Rozkvitli na nich kvety, objavili sa slniečka
a dúhy.

Proti šedým múrom „bojovali“ aj talen-
tovaní sprejeri Dušan Konečný, ktorý je
autorom  tohto projektu, ďalej Igor Tomá-
nek, Marek Janoušek a Michal  Rybanský.
Samozrejme spolu s organizátormi
Študentským parlamentom a CVČ Stonož-
ka.  Príďte sa na výsledok  pozrieť.

Myslím, že dôvod prečo sme sa
18. septembra stretli, sme splnili. Podarilo
sa nám oživiť ďalší šedý múr a vliať do
neho trochu života (ten prvý, v auguste,
bol pri Caffe Oko).  Dúfam, že tak ako
minulý týždeň, keď prišlo pomôcť pomer-
ne veľa dobrovoľníkov, sa stretneme
i pri ďalších múroch na Kalinčiakovej
či  Hurbanovej ulici  a opäť sa pokúsime
skrášliť kúsok Senice.

Radka Rybnikárová
Študentský parlament  mesta

9. ročník ankety
Cena senickej mládeže

Študentský parlament mesta Senica
a Centrum voľného času pripravujú ďalší
ročník  mestskej ankety. Ide v nej o ocene-
nie osobnosti, ktorá sa dlhodobo, odbor-
ne a s plným nasadením venuje  mládeži.
Nemusí to byť len osobnosť z oblasti škol-
stva, ale napríklad z  kultúry, športu
či z  neziskových organizácií,  kde mla-
dých vedie zanietený dospelý človek.
Myšlienka je dielom Študentského parla-
mentu z roku 2006, podporovaná primá-
torom mesta. Za ten čas prešli anketou
desiatky známych a vynikajúcich ľudí

a všetci by si túto cenu bez mihnutia oka
zaslúžili. Ako to dopadne v tomto roku,
je na vás. 

Najskôr si prečítajte nominácie  Štu-
dentskkého parlamentu a Centra voľného
času:

Mgr. Lucia Jurigová 
Pôsobí ako stredo-

školská učiteľka ang-
lického jazyka na
Gymnáziu Ladislava
Novomeského v Seni-
ci  od roku 2005.
Ako koordinátorka štu-
dentskej rady svojimi
nápadmi a návrhmi
spestruje život a dia-

nie v škole. Študenti ju poznajú ako člove-
ka, na ktorého sa môžu už od prvej triedy,
kedy pomáha pri nácviku imatrikulácií, až
po odchod na vysoké školy, spoľahnúť. U
žiakov patrí k najobľúbenejším vyučujú-
cim, a to pre jej vždy dobrú náladu, pozi-
tívny prístup a úsmev na tvári. Vždy je
ochotná pomôcť, vybaviť, poradiť a štu-
denti sa na ňu môžu hocikedy obrátiť. Kaž-
doročne organizuje výlety po rôznych kra-
jinách sveta, napríklad  Anglicka, Francúz-
ska, Holandska, a dokonca aj do USA. Tak-
tiež pripravila mnoho žiakov na súťaže

a olympiády v anglickom jazyku a má „na
svedomí“ mnoho úspešných maturantov,
ktorých na hodine konverzácie z angličti-
ny pripravovala na ich veľký deň. Touto
nomináciou by sme jej chceli poďakovať
za všetko úsilie a snahu, vďaka ktorej sa
z Gymnázia Ladislava Novomeského
každý rok stáva krajšie a príjemnejšie mies-
to na trávenie stredoškolských čias.

Sabína Štefková 3.A, 
Tibor Schneider 3.C

PhDr. Anna Držíková
Na Obchodnej

akadémii v Senici učí
od roku 1979. Svoje
bohaté vedomosti
odovzdáva študen-
tom  na hodinách slo-
venského a ruského
jazyka, na  etickej
výchove  a mimo vyu-
čovania na krúžku

Poetické slovo. Je členkou odbornej poro-
ty školského kola Hurbanovho pamätníka
a so študentmi pripravuje do školského
rozhlasu relácie pri rôznych príležitostiach
a výročiach. Ako triedna učiteľka  má
u žiakov prirodzenú autoritu a rešpekt.
Jej výchovné pôsobenie je viditeľné nielen
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Študentské rady 
Pracujú vo  všetkých stredných školách

a snažia sa ovplyvniť časť života študentov
v škole a iniciovať zaujímavé podujatia.
Majú svojich dospelých koordinátorov
z radov učiteľov.

A je  správne vedieť, kto sú predsedo-
via a podpredsedovia študentských rád:

Gymnázium L. Novomeského
– predsedníčka Adriana Krutá, 2. ročník,
-  podpredseda a zároveň zástupca študen-
tov v Rade školy  Tibor Schneider,
3. ročník.

Obchodná akadémia 
– predsedníčka  Petra Hučková, 3. ročník

Súkromná stredná odborná škola pod-
nikania 
– predseda Jaroslav Vajči, 3. ročník. a záro-
veň zástupca študentov v Rade školy,
- podpredseda  Róbert Masaryk, 3. ročník.   

Stredná odborná škola – v súčasnej
dobe prebieha  obnova študentskej rady
a voľby  predsedu  a podpredsedu sa pri-
pravujú D. Kopecká  

Prvé dojmy prváka
Zobudím sa 2. septembra a poviem si:

„... a je to tu.“ Vstanem z postele, umyjem
sa a oblečiem, no do úst nedám nič, lebo
žalúdok mám stiahnutý do veľkosti špend-
líkovej hlavičky. Cesta autobusom ubehne
neskutočne rýchlo a zrazu sa ocitám pred
tou veľkou bránou, za ktorou stojí budova
niečoho nového a nepoznaného.

Vstúpim do jedálne plnej ľudí a v hlave
mi víri neskutočné množstvo myšlienok.
Poobzerám sa po jedálni a pomaly sa upo-
kojujem. Škola dostala prvé plus za pek-
ných chlapcov. Myslela som si, že to bude
horšie, ale so spolužiakmi som spokojná.
Druhé plus dávam škole za skvelých učite-
ľov. Všetci sa na nás usmievajú a žartujú
s nami. Teda až na jedného, ktorý mi (nevi-
em prečo) naháňa strach, ale verím tomu,
že prvý dojem nie je až taký dôležitý
a určite si obľúbim aj jeho.

Prvé dni v škole som ako na ihlách a
chýba mi stará škola, učitelia a hlavne spo-
lužiaci, no po prvom týždni zisťujem, že to
nie je také zlé. Pomaly sa tu udomácňu-
jem a teším sa na nové zážitky v novej
škole s novými spolužiakmi a učiteľmi.

Držme si palce, prváci!
Monika Konyáriková

1. D, SSOŠP

na jej triede, ale aj v triedach, kde vyučuje.
Ona i my máme radi úsmev, dobrú náladu
a priateľský prístup k nám študentom.
Mnohí za ňou prichádzajú do školy aj  po
rokoch.  Najväčšou akciou  školského roka
v OA je Akadémia pri príležitosti Dňa štu-
dentstva, ktorú organizuje. Vyhľadáva
talentovaných študentov zo všetkých roč-
níkov, s ktorými každoročne nacvičuje
kvalitný zábavný program. 

Touto nomináciou by sme chceli pani
učiteľke poďakovať za vedomosti, ktoré
nám odovzdáva,  trpezlivosť a celoživotnú
prácu so študentmi.

Katarína Kováčová
študentka 4. ročníka 

Anna Antálková, DiS Art.
Svoju tanečnú

kariéru začala
v Ľudovej škole ume-
nia v rodnej
Handlovej. Neskôr
vyštudovala Konzer-
vatórium v Brati-
slave a následne tri
a pol roka účinkova-
la v mnohých pred-

staveniach v SND. Ako miesto pre
prácu s mládežou si zvolila senickú
Základnú umeleckú školu a každý ju
pozná ako zakladateľku a trénerku jedné-
ho z najlepších tanečných klubov na Slo-
vensku. Za 20 rokov existencie skupiny
Scream a viac ako 30-ročnú prax v školstve
jej rukami prešli stovky mladých taneční-
kov, ktorým dala šancu na maximum vyu-
žiť talent  a mnohí z nich sa stali profesio-
nálmi a presadili sa na Slovensku i v Euró-
pe Jej odkaz šíria aj jej dvaja synovia Ond-
rej a Daniel, členovia známej  The Pastels.
Vášeň, ktorú v sebe má pre tanec  premie-
ňa na choreografie, ktoré sú aj patrične
ohodnotené na európskych a svetových
pohároch. Všetko zvláda s chladnou hla-
vou a nadhľadom, hoci nie vždy je jedno-
duché mať pod svojimi krídlami dospievaj-
úce dievčatá. Nejedna screamáčka by
o nej povedala, že je to ich druhá mama a
Scream druhý domov. 

Viktória Včelková, Adriana Krutá

Veríme, že ste si našli svojho favorita
a za neho aj zahlasujete.  Na facebooku
CVČ Stonožka Senica nájdete vytvorenú
udalosť Cena senickej mládeže 2014,
v rámci ktorej sú uverejnené fotografie
kandidátov. Kliknutím na Páči sa mi to pod
fotkou kandidáta mu dáte svoj hlas.  Hla-
sovať môžu nielen tí, čo sú priateľmi Sto-
nožky, ale všetci Seničania, ktorí sú na
facebooku. Hlasovanie bolo  spustené
3. októbra  a potrvá do 22. októbra.

Víťaz ankety bude slávnostne ocenený
na Dni študentstva na radnici, ktorý sa
uskutoční 6. novembra.

Parlament s novou
predsedníčkou 

Študentský parlament mesta (ŠP) sa
pýši titulom poradný orgán primátora
mesta. Okrem toho  je iniciatívnym,
poradným a samosprávnym orgánom mlá-
deže mesta, ktorý sa vyjadruje k otázkam
vzdelávania, voľného času,  života
v meste. Sídli v CVČ, presnejšie v DAVe.
Ďalej  organizuje vlastné výzvy a poduja-
tia, spolupracuje so študentskými radami v
školách, s komisiou mládeže, s Informač-
nou kanceláriou Europe Direct a s  obči-
anskymi združeniami v meste. A každý
druhý mesiac sa pokúša vydávať Študent-
ské listy.

V septembri žil parlament senickým
Týždňom dobrovoľníctva a vlastnou akci-
ou Proti šedým múrom, nomináciami do
ankety Cena senickej mládeže. ŠP pracuje
tiež na svojom novom štatúte  a  zástup-
covia sa  chystajú na školenie  Študentskej
únie Slovenska. Začína pripravovať Deň
študentstva na radnici, kde budú  vyhod-
notení najlepší študenti v meste a tiež
5. študentský ples (31. januára 2015). 

Voľba predsedu ŠP  bola asi najzávaž-
nejšia téma a zmena v súčasnou dianí v
obnovenom kolektíve ŠP, ktorý má k
1. októbru konečných 19 členov (tak ako
kedysi, keď v roku 2002 začínal). Sú
v ňom zastúpené všetky senické stredné
školy.

Pri voľbách  získala nadpolovičný
počet hlasov študentka tretieho ročníka
Gymnázia Ladislava Novomeského Sabí-
na Štefková a bola zvolená už v 1. kole
volieb.  Pracuje v ŠP druhý rok, baví ju
moderovanie, práca s deťmi, výtvarné
umenie a je nadšenou dobrovoľníčkou. Je
absolventkou projektu KomPrax 2014.

Druhý najväčší počet hlasov získal
Jaroslav Vajči zo Šaštína, študent SSOŠP
Senica, a stal sa  automaticky podpredse-
dom ŠP. Je študentom tretieho ročníku,
v parlamente je tretí rok, na SSOŠP je  čer-
stvým predsedom študentskej rady
a podobne ako Sabína, je aktívnym dob-
rovoľníkom a absolventom KomPraxu. 

Takto sa nová  predsedníčka Sabína
Šttefková prihovorila členom ŠP:  

- „Vzdelanosť môžeme prijímať
od iných, múdrymi sa môžeme stať len
vlastnou múdrosťou.“

Určite sa pýtate, ako súvisí citát v nad-
pise s mojím predsedníctvom. Tak v skrat-
ke. Vzdelanosť môžeme prijímať doma
od našich rodičov, profesorov a učiteľov
v školách. Ale múdrosť? Múdrosť získava-
me nielen sedením v škole alebo učením
sa na písomku z fyziky, ale aj nadobúda-
ním, obohacovaním a získavaním skúse-
ností. Takto som sa ja postavila k mojej
novej funkcii. Jedno čínske príslovie hovo-
rí: „Skôr než sa zajtrajšok stane včeraj-
škom, ľudia často prehliadnu šance, ktoré
im dnešok prináša.“ Ja som dostala šancu
naučiť sa byť lídrom tímu plného energic-
kých, inteligentných a kamarátskych štu-
dentov stredných škôl, stretnúť sa a spolu-
pracovať s novými ľuďmi a hlavne, priložiť

ruku k dielu, nielen pri organizácii štu-
dentského plesu, ale aj iných akcií, ktorých
sa zúčastňujú malé deti až po našich sta-
rých rodičov. Tak mi držte palce, nech
moje dvojročné pôsobenie v tejto funkcii
dotiahnem do zdarného konca a podarí sa
nám - Študentskému parlamentu, vytvoriť
veľa príležitostí pre nás študentov... A na
záver by som chcela popriať aj vám úspe-
chy pri prijímaní nových výziev, lebo naše
najväčšie obavy a najväčšie výzvy nesú
aj náš najväčší duchovný rast.  Ďakujem za
dôveru.   

D. Kopecká
koordinátorka ŠP
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – september 2014

autor: názov: vydavateľ:
1. Gohl, Ch.: Kôň môjho života Arkus
2. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
3. Kol.: Najlepšie nápady pre deti na celý rok Anagram
4. Walliams, D.: Babka gaunerka Slovart
5. Gohl., Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
6. Green, J.: Kam zmizla Aljaška Slovart
7. Betancourt, J.: Poník má problémy Arkus
8. Hevier, D.: Hovorníček Buvik
9. Hevier, D.:  Básnička ti pomôže Buvik
10. Sedgwick, M.:  Záplava a tesák Arkus
11. Sedgwick, M.: Kniha mŕtvych dní Arkus
12. Mečíř, A.: Zábavné hlavolamy 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. Naša stránka má nový
modernejší dizajn – pozrite sa!   

Novinky vydavateľstva Arkus:

Detské doplňovačky 5/14 mamutie
S predposledným tohtoročným číslom obľúbeného detského časopisu sa vyberieme až
do praveku. Dozvieme sa kadečo zaujímavé predovšetkým o mamutoch, ale nielen o
nich, a skvele sa zabavíme pri riešení nových hádaniek, doplňovačiek  spájačiek, bludísk,
a pod.
Formát 148 x 210 mm, 16 strán. Cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur. 

Hádajko 1/15 a čarovný nápoj 
Čarovné nápoje, ako všetci vieme, sú veľmi zaujímavá vec. Dokážu to, čo nedokáže nikto
iný a ak sú pripravené dobre, majú veľkú, ba priam rozprávkovú moc. Čo však robiť v prí-
pade, ak dobre pripravené nie sú? Nemôže to byť nebezpečné? Zdá sa, že áno... ale ako
to napraviť? A dá sa to vôbec?
Formát 105 x 148 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

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

Tekvice a tekvičky... 
(dokončenie zo str. 6)
a Obelix boli na výstave najviac obdivova-
né a zaslúžene  zvíťaziili. Mimochodom,
Simonka bodovala v súťaži i v rokoch
2012 a 2013.

V hlavnej kategórii O najkrajšiu tekvicu
sa o ceny podelilo päť detí – 1. miesto
tekvica Rákosníček žiačky 1. ročníka Bian-
ky Lánikovej. 2. miesto získalo Strašidiel-
ko Nelky Režnákovej, 3. miesto si vybojo-
val Ježko od Barborky Nemcovej a ďalšie
finálové miesta získali Ninka Náterová
(tekvica Na vlásku) a Martinko Žák (tekvi-
ca Prasiatkova hlava),  všetci sú zo Škol-
ského klubu detí zo  ZŠ s MŠ Mudrocho-
va ulica. Blahoželáme nielen žiakom,
ale i pani vychovávateľke Alene Hodúlo-
vej.  Tento ŠKD  získal 1. a 2. miesto
i vo výtvarnej kategórii (plagáty a výkresy).

Školský kluub detí zo   ZŠ Sadová ulica
sa zase bodoval v kategórii kolektívnych
prác – 1. miesto získal a obhájil z minulé-
ho roka kolektív  ŠKD 3. A  a 4. B pani
vychovávateľky Lucie Pastorkovej
za tekvicu Noemoova jachta.

Cenu poroty za pekný nápad či za via-
cero vyrobených tekvíc získali Adam
Derda, Natália Kráľovičová, Lea Šofroničo-
vá, Ema Vendleková, Vanesa Polakovičová
a Vanesa Slezáková (ZŠ s MŠ Mudrochova
ulica), Adam Kalman a Andrea Modrá (ZŠ
Sadová ulica)

Výstava v DAVe trvala síce iba tri dni,
ale o to viac sme sa z nej tešili. A tešíme sa
i na 7. ročník. Dočkáme sa i prekonania
rekordu vo veľkosti tekvice z roku 2009?
Vážila vtedy 15 kg a merala 95 cm.

D. Kopecká
CVČ

Ochrana detí 
pred šikanovaním 

Francúzsky pojem
chicane znamená malicher-
ný spor, z ktorého sa postu-
pom času stáva systematic-
ké týranie. Šikanovanie je

teda druh týrania, ktoré posilňuje pocit
moci nad obeťou. Školopovinné dieťa
môže byť šikanované zo strany svojich
spolužiakov počas niekoľkých rokov.
Obeť býva silnejším jedincom donútená
pod hrozbou násilia ku konaniu, ktoré ju
ponižuje a traumatizuje. Tam, kde pri-
chádza k šikanovaniu, je demoralizovaná
celá skupina detí. Prizeraním a nečinnos-
ťou pri ubližovaní jedincom sa učia tolero-
vať bezprávie. Šikanovanie medzi deťmi
nesmieme podceňovať. Dochádza
k nemu v čase, keď sa osobnosť agresora
aj obete, začína iba vytvárať.

Vaše dieťa je s veľkou pravdepodob-
nosťou šikanované, keď:
-  bojí sa cesty do školy a zo školy,
-  nechce ísť do školy,

-  prosí vás, aby ste ho zaviezli do školy
autom,
-  zmení svoju pravidelnú cestu do školy,
-  začne v škole dávať horšie výkony,
-  stále prichádza domov so špinavými
alebo zničenými šatami a knižkami,
-  prichádza domov neprimerane hladné,
-  stáva sa skľúčené, prestáva jesť,
-  zaspáva s plačom,
-  má nevysvetliteľné modriny alebo iné
veci,
-  odmieta povedať,  čo sa mu stalo,
-  používa na vysvetlenie hore uvedených
skutočností nepravdepodobné výmysly,
-  v najhoršom prípade sa pokúša
aj o samovraždu,
-  ak zistíte, že je vaše dieťa šikanované,
začnite okamžite konať. Skontaktujte sa s
učiteľom vášho dieťaťa a pomoc hľadajte
aj v psychologickej poradni.

Vysvetlite svojmu dieťaťu nasledujúce
rady:
-   Poznámkam a provokáciám sa zasmej
alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že ich autori
sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj
humor alebo ticho ich môže odradiť. Keď
to nejaký čas vydržíš, prestane ich to baviť.
-    Môžeš im povedať, aby ťa prestali otra-
vovať alebo niečo podobné. Musíš to ale
povedať zlostne a potom hneď odísť. 

-    Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber
si najslabšieho člena, pozri mu rovno
do očí a povedz: Toto nebolo vôbec smi-
ešne. Potom ihneď odíď.
-    Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany,
ktorý ti dodá väčšiu sebadôveru.
Neznamená to, že budeš oplácať,
ale môže ti to pomôcť posilniť tvoju seba-
dôveru.
-    Drž sa v skupine – útočníci sa obyčajne
zameriavajú na osamotené deti.
-    Spýtaj sa člena útočiacej partie
osamote, prečo ich musí útočiť toľko na
jedného.
-    Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj
sa a choď ďalej. Snaž sa získať nejakého
svedka ich počínania, aby učiteľ mohol
zasiahnuť bez tvojho žalovania.
-    Prestaň uvažovať ako obeť. Choď
so zdvihnutou hlavou, predstieraj seba-
dôveru, aj keď žiadnu nemáš. Aj keď
ťa útočníci desia, pozeraj sa na nich
s úsmevom. Keď už nedokážeš robiť nič
iné, aspoň ich ignoruj, nezastavuj sa
a choď od nich preč. Nakoniec ich to
prestane baviť.
-    Veď si záznamy o všetkom, čo sa
stalo – miesto, čas, čo kto povedal. 
-    Povedz to tvojim rodičom, aby informo-
vali školu. Šikanovaniu sa musí zabrániť
a ich správanie musí byť potrestané.
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Európsky titul 
z Nemecka a dve zlaté 
z Chorvátska

Na majstrovstvách Európy v štýle
godžu 5. - 7. septembra v Nemecku získa-
la zlatú medailu žiačka senického trénera
karate MUDr. M. Čulena Veronika Miško-
vá. Rodáčka z Hodonína reprezentujúca
Českú republiku prešla v Stuttgarte víťaz-
ne celým turnajom, vo finále porazila
domácu nemeckú reprezentantku a zaslú-
žene získala v kata ženy titul majstra Euró-
py 2014.

Slovenská reprezentácia v karate
sa zúčastnila medzinárodného turnaja
Zagreb cup 14. septembra v Chorvátsku.
Pre juniorských reprezentantov to bol
povinný nominačný turnaj pred blížiacimi
sa juniorskými ME v švajčiarskom Zürichu.
Iba najlepší Slovák či Slovenska vo svojej
kategórii bude mať možnosť reprezento-
vať našu krajinu na európskom šampioná-
te EKF (Európskej federácie karate). 

Juniorský rebríček suverénne vedie
reprezentantka Hanko kai Senica Alžbeta
Ovečková. Dorastenecká majsterka Euró-
py a úspešná slovenská reprezentantka
sa v hlavnom meste Chorvátska predvied-
la v oslnivej forme. 18-ročná držiteľka čier-
neho pásu bola v kimone so štátnym zna-
kom Slovenska neporaziteľná a suverénne
vyhrala nielen svoju kategóriu
do 21 rokov, ale triumfovala i medzi starší-
mi seniorkami. Dve zlaté medaily z Balká-
nu znamenajú upevnenie si pozície slo-
venskej jednotky a na najbližšom nomi-
načnom turnaji známom Budapest open
v Maďarsku bude záhorácka šampiónka
štartovať ako horúca favoritka na prven-
stvo. V podobnej situácii je i ďalší sloven-
ský reprezentant z Hanko kai Senica
Michal Toure. Dvojnásobný medailista
z ME je momentálne najlepším Slovákom
v kata muži a reprezentoval Slovensko
na posledných ME vo Fínsku. Obaja prete-
kári Hanko kai Senica sú nominovaní na
prestížne podujatie svetového karate Pre-
mier league karate 1 v Nemecku. V súbo-
joch s absolútnou svetovou špičkou v kara-
te sa budú slovenskí reprezentanti z nášho
mesta snažiť prebojovať čo najvyššie.

Aj keď sú mnohonásobnými majstrami
Slovenska a víťazia na najväčších turna-
joch doma i vo svete, začínali ako 7-roční
žiaci v Senici na tradičnom nábore
pre začiatočníkov. V ZŠ Sadová ulica,
v známej liahni talentov Hanko kai Senica,
sa naučili prvé údery, kopy, spraviť kotr-
melec i zaťať zuby a prekonávať prekážky.

Sú najlepším príkladom i pre tohtoročných
začiatočníkov, ktorí sa každý utorok a štvr-
tok na tréningoch snažia vniknúť do tajov
starobylého umenia boja bez zbrane.
Na Slovensku uvidíme Seničanov bojovať
o medaily najbližšie na 1. kole Slovenské-
ho pohára dorastencov a juniorov
18. októbra v Galante. E. Jareč

FK Senica
vo Fortuna lige

Ďalšími zápasmi
pokračovala v sep-
tembri najvyššia sloven-
ská futbalová súťaž.
Seničania sa po
12. kolách držia na

veľmi peknom 3. mieste.
V 8. kole cestovali zverenci trénera

Pavla Hapala na krajské derby do Trnavy.
Duel sa hral v nedeľu 31. augusta, pretože
Spartak mal v týždni pohárový zápas
v Zürichu. Domáci začali aktívne
a v 1. polčase sa pokúšali častou streľbou
zo stredných vzdialeností ohrozovať bran-
kára Šullu. V 40. min sa Seničania dostali
do vedenia, keď po Piroskovom rohu sa
presadil hlavou stopér Pillár, ktorý mohol
otvoriť skóre už päť minút predtým. Hos-
tia sa však z vedenia dlho netešili, pretože
v 42. min. vyrovnal peknou strelou
z 20 m  Vlasko. Aj po prestávke pokračo-
val zaujímavý futbal. Viacero šancí
na oboch stranách zostalo nevyužitých.
V 64. min zahrali domáci v pokutovom
území rukou, no nariadenú penaltu Piros-
ka nepremenil. Snaha Trnavy o strelenie
vedúceho gólu bola korunovaná v 68. min
.- strelu Clebera brankár Šulla iba vyrazil
a do siete ju poslal dobiehajúci Mikovič.
Potom prevzali iniciatívu Seničania a nako-
niec sa im podarilo streliť vyrovnávajúci
gól, keď v 89. min. opäť stopér Pillár vyu-
žil center Pirosku - 2:2. Body sa tak zaslú-
žene delili a Seničania  si pripísali na svoje
konto už piatu remízu.

13. septembra zavítal do Senice
Ružomberok, ktorý je na konci ligovej
tabuľky. Senickí futbalisti vybehli na súpe-
ra s vervou vybojovať všetky tri body.
Začali výborne, keď už v 7. min. otvoril
skóre prudkou strelou Majtán. Domáci
útočník mal ešte jednu možnosť na skóro-
vanie, ale tentoraz úspešný nebol. Potom
ale tempo hry ustalo, obidva tímy si vypra-
covali iba minimum príležitostí, a tak
v priemernom zápase zostali všetky body
v Senici.

V krátkom slede pokračovali Seničania
ďalším duelom, v týždni cestovali
na východ republiky do Košíc. V tomto
zápase diváci gól nevideli, hoci obidva
tímy mali zopár možností. Najväčšie
šance Košíc mali na začiatku druhého dej-
stva Haskić a Pačinda, ale výborného Šullu
sa im prekonať nepodarilo. Na druhej
strane neskóroval Piroska ani Mazáň.
S remízou boli spokojné obidva tímy.

Prvú tretinu zápasov vo Fortuna lige
ukončili Seničania domácim duelom proti
nováčikovi z Podbrezovej. Seničania mali
od začiatku územnú prevahu, hostia

s hlbokou defenzívou hrali na brejkové
situácie. V 1. polčase zaujali iba tri
momenty. V 29. min. nastrelil Hlohovský
po tvrdej strele brvno. Na druhej strane sa
o dve minúty prezentoval peknou ďaleko-
nosnou strelou M. Pančík a lopta skončila
v ľavom hornom rohu - 0:1. Vyrovnanie
na seba nenechalo dlho čakať, v 34. min
.po rohovom kope Pirosku sa presadil hla-
vou stopér Pillár. Po prestávke sa nováčik
zameral na udržanie remízového stavu,
Seničania boli lepším celkom, ale nedoká-
zali prekonať pevnú obranu hostí. Najväč-
šiu možnosť na gól mal striedajúci
Kosorin, ale zoči-voči brankárovi loptu
poslal mimo brány. Seničania sú zatiaľ
remízovým kráľom, bola to už ich siedma
remíza v sezóne.

V piatok 26. septembra pred televízny-
mi kamerami bolo na programe susedské
derby v Myjave. Zápas sprevádzala tradič-
ne výborná atmosféra a tentoraz sa pridali
aj hráči na ihrisku. Po opatrnom úvode
pohrozili prvýkrát domáci, keď to dvakrát
skúšal Sládek, ale Šulla bol pripravený.
Na druhej strane mohol otvoriť skóre
Piroska, loptu po jeho voleji vyrazil
Solnička. Po prestávke sa hral výborný fut-
bal a diváci mali na čo pozerať. Najprv
Kóňa nastrelil brvno, aby v 59. min. išli
Myjavčania do vedenia - po rohovom
kope sa hlavou presadil Pekár - 1:0.
O tri minúty mohol ten istý hráč zvýšiť,
ale Šulla podržal svoj tím výborným zákro-
kom. Potom prevzali opraty zápasu
do svojich rúk Seničania. V 66. min. sa
na ľavej strane 16-ky výborne presadil
Kalabiška a z jeho prihrávky strelil vyrov-
návajúci gól kapitán Piroska - 1:1.
V 75. min. sa triaslo brvno Šullovej brány
po hlavičke Jánošíka. Rozhodujúci gól
padol na druhej strane. V 82. min. po
Chvátalom centri sa presadil opäť PPiroska
a rozhodol o senickom víťazstve. Skóre
mohlo byť nakoniec aj vyššie, ale Piroska,
Pavlík a Hlohovský veľké možnosti nevyu-
žili. Z víťazstva v prestížnom derby sa
radovali Seničania, ktorí Myjavu porazili aj
druhýkrát v sezóne.

Ivan Tobiáš

Korčuľovanie 
pre verejnosť 
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú
rozpis korčuľovania na zimnom štadióne
v Senici pre verejnosť. 

Streda 1. október       16.00 - 17.30
Sobota 4. október     13.30 - 15.00
Nedeľa 5. október                   14.30 - 16.00
Streda 8. október                   16.00 - 17.30
Nedeľa 12. október                 14.30 - 16.00
Sobota 18. október                 13.30 - 15.00
Nedeľa 19. október                 14.30 - 16.00
Streda 22. október                 16.00 - 17.30
Sobota 25. október                 13.30 - 15.00
Nedeľa 26. október                 14.30 - 16.00
Štvrtok 30. október                 10.00 - 11.30

15.00 - 16.30
Piatok    31. október                 16.30 - 18.00

Zmeny budú včas oznámené na
www.rsms.sk.
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Seniori súťažili 

V dňoch 27. a 28. augusta  sa uskutoč-
nila v Trnave IV. Župná olympiáda  senio-
rov, na ktorej sa zúčastnilo zo 7 okresov
Trnavského samosprávneho kraja  (TTSK)
120 súťažiacich.  Senický okres reprezen-
tovalo 20 seniorov – športovcov, z ktorých
5 zastupovalo  Základnú organizáciu Jed-
noty dôchodcov Slovenska Senica. 

To, že seniori majú chuť žiť, športovať,
nadväzovať priateľské stretnutia, ukázali aj
dosiahnuté výsledky. Družstvo Senického
okresu Jednoty dôchodcov Slovenska
(JDS)  v konečnom účtovaní získalo 4.
miesto za 11 medailí (3 zlaté, 4 strieborné
a 4 bronzové). Z päťčlenného zastúpenia
mesta Senica   Vladimír Hromek, Janka
Hromková, Božena Hradská, Celestín
Hadidom a Lýdia Voleková bola najúspeš-
nejšou Lýdia Voleková, ktorá získala strie-
bornú medailu  v hode granátom. Všet-
kým súťažiacim seniorom z Okresnej
organizácie JDS patrí poďakovanie za
dobrú reprezentáciu. TTSK v spolupráci s
Krajskou a Okresnou organizáciou JDS
Trnava  zorganizovali Župnú olympiádu
seniorov na vysokej úrovni, na ktorej sa
všetci dobre cítili. A ak to zdravie dovolí,
tak o rok pôjdu opäť.

Lýdia Voleková
tajomníčka OO JDS Senica

Súťaž hasičských 
družstiev 

O putovný pohár primátora Senice
prišlo 14. septembra zápoliť 22 družstiev
dobrovoľných  hasičských družstiev
z regiónu i z Moravy. Našich susedov
po prvý raz reprezentovali družstvá zo Slu-
šovic a Študlova.  V areáli Základnej školy
na Ulici V. Paulinyho-Tótha v Senici  bol
ich hlavnou disciplínou požiarny útok
s vodou a doplnková súťaž o najlepšieho
prúdara. 

Súťaž počas doterajších  22 ročníkov
organizuje Dobrovoľný hasičský zbor
spolu so samosprávou  mesta Senica. Táto
skutočnosť vystihuje vzájomnú výbornú
spoluprácu, ktorú pri otvorení hasičskej
súťaže  vyzdvihol aj primátor Senice Ľubo-

mír Parízek. Senickí dobrovoľní hasiči
vykonávajú veľa užitočnej práce pre všet-
kých obyvateľov, napríklad na úseku pre-
vencie  proti požiarom či pri záchranných
prácach pri povodniach. „Je to silná
komunita ľudí, ktorá plní zodpovedne
svoje poslanie, pomáha a chráni životy
a majetok ľudí,“ ocenil činnosť hasičov pri-
mátor Parízek.  Mesto Senica  dobrovo-
ľným hasičom do konca tohto roka kúpi
Aviu Furgon, ktorú budú využívať hlavne
členovia protipožiarnej hliadky a zdravot-
nej služby na poskytovanie prvej pomoci.

Zo zisku  putovného pohára sa tento
rok tešilo hasičské družstvo mužov
zo  Senice, za ktorými skončili muži z Praš-
níka a Drgoňovej doliny. Zo siedmich žen-
ských družstiev boli najlepšie  ženy  z Rud-
níka. Družstvo žien DHZ Senica skončilo
na 2. mieste pred družstvom z Babulicov-
ho vrchu. Najlepšou  prúdarkou bola Tere-
za Svatoňová DHZ Rudník časom 17,34 s
a  najlepší prúdar Michal Gurke z DHZ
Prašník časom 14,48 s.

Usporiadateľský DHZ Senica vytvoril
na tejto súťaži mužský tím Eriky Sabayovej,
čím si uctili pamiatku nedávno zosnulej
mladej kolegyne. Viera Barošková

foto R. Samek

Kinderiáda 

Už po štvrtýkrát sa na tartanovej dráhe
ZŠ s MŠ J. Mudrocha Senica stretli žiaci
základných škôl okresu Senica  na atletic-
kom podujatí, ktoré má názov Kinderiáda.

Preteky sú určené pre družstvá skla-
dajúce sa zo 4 chlapcov a 4 dievčat.Každý
ročník 2. - 5. triedy  reprezentuje jedno
dievča a jeden chlapec v atletických dis-
ciplínach, ktoré vychádzajú z učebných
osnov pre  základné školy.

Do súťaže sa zapojili 3 senické školy
a 5 škôl z okolia: ZŠ Ulica V.Paulinyho-
Tótha, ZŠ  Sadová ulica, ZŠ s MŠ J. Mud-
rocha , ZŠ Čáry, ZŠ s MŠ  Borský Sv. Jur,
ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ s MŠ Lakšárska
Nová Ves a ZŠ s MŠ  Štefanov.  

Všetci účastníci podľa ročníkov prete-
kali v behu na 60 m .

Najrýchlejší boli: 
2. ročník: - J. Nesnadný- 10,39 s.

a M.Šedivá  - 10,82 s., obaja ZŠ Borský
Mikuláš.

3. ročník: - K. Burian ZŠ s MŠ J. Mud-
rocha  - 10,40 s. a L. Pobjecká ZŠ s MS
Borský Sv. Jur - 10,72 s.

4. roččník: - S. Longa  ZŠ s MS  Štefanov
- 9,83 s. a J. Matulíková  ZŠ s MŠ  Lakšár-
ska N. Ves - 9,73 s.

5. ročník: - S. Jankovič  ZŠ  Sadová ,
Senica - 8,84 s. a B. Sameková  ZS V.P.
Tótha - 9,64 s.

Žiaci 2. ročníka súťažili v skoku
do diaľky z miesta: M. Kubica  ZŠ  V.Pau-
linyho-Tótha - 180 cm  a M. Šedivá  ZS
Borský Mikuláš -165 cm.

Žiaci 3. ročníka hádzali plnou loptou:
K. Burian  ZS Sadová - 647 cm a N. Holo-
ďáková  ZS s MŠ J. Mudrocha - 520 cm.

Žiaci 4. ročníka hádzali kriketovou lop-
tičkou: A. Režnák  ZŠ s MŠ J. Mudrocha -
27,13 m a K. Polakovičová  ZŠ s MŠ  J.
Mudrocha - 24,40 m.

Žiaci 5. ročníka skákali do diaľky z roz-
behu: S. Jankovič  ZŠ Sadová - 380 cm a T.
Jedináková  ZŠ Sadová - 364 cm.

Záverečnou disciplínou bol štafetový
beh 4 x 60 metrov, ktorú absolvovali 4
vybraní zástupcovia školy bez rozdielu
ročníka.Zvíťazila  štafeta ZŠ Sadová  -
41:12 pred štafetou ZS s MŠ J. Mudrocha
- 41:96.

Podľa celkového súčtu umiestnení
v jednotlivých disciplínach  od 1. do 8.
miesta sa víťazným družstvom dievčat
i chlapcov stali žiaci ZŠ s MŠ J. Mudrocha
Senica. Mgr.   Ivan Lajda

DAV štartuje 
jesenné aktivity 

Každý piatok pozývame do DAVu mla-
dých ľudí od 14 rokov, ktorí sa potrebujú
stretnúť, porozprávať a nechcú vysedávať
v zime  vonku či v zafajčenej reštaurácii.
V teplučku, pri príjemnej hudbe a pri voňa-
vom čaji si tu môžu vychutnať všetky
možné druhy stolových a spoločenských
hier či počítač. A naviac každý druhý,
možno tretí piatok bude pripravený oso-
bitný program, ako XBox, Karaoke show,
Palacinkový piatok, Biliardový tuurnaj,
Valentínska Coctail party a pod.  Priprave-
né sú i besedy so zaujímavými ľuďmi –
napríklad s herečkou Bibianou Ondrejko-
vou. Raz do mesiaca vás tiež  pozveme na
Diskusný večer k určitej téme spojený
s premietnutím filmu k téme. 

Najbližšie  tu  bude akcia pre mládež
Večer s XBoxom, ktorú ŠP pripravuje
na piatok 17. októbra od 18.00. Pôjde
o zábavnú súťaž dvojíc v športovej
a tanečnej interaktívnej hre na XBoxe
s kinectom. 

A tu priidávam ponuku i  výzvu  pre stre-
doškolákov, resp. stredné školy a ich
aktivity: 
- ak hľadáte priestory, napríklad na prípra-
vu programu k imatrikuláciám či na
stužkovú, alebo sa chcete stretnúť s trie-
dou v inom prostredí ako v škole, 
- ak hľadáte priestor na  vianočné posede-
nie s triedou, 
- ak máte branné cvičenie a prší,  
- ak si chcete nerušene premietnuť prine-
sený film pre uzatvorenú spoločnosť, 
- ak máte v triede výtvarníka a túži po vlast-
nej výstaave,

- ak máte v triede hudobníkov či členov
kapely, zmenežujte si  vlastný hudobný
koncert.

DAV je vám   k dispozícii. Stačí kontak-
tovať CVČ, resp. sa poraďte s vašimi koor-
dinátormi či predsedami študentských rád.

Dana Kopecká
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Služby lekární 
11. 10. Lekáreň Sun Pharma      

Nám. oslobodenia 18
12. 10. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
18. 10. Lekáreň Centrum 

Štefánikova 726
19. 10. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
25. 10. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309
26. 10. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586

Pohotovostné služby lekární 
sú vykonávané od 8. do 12. hod. 

Voľné miesta 
v kurzoch

Ak ste sa nestačili prihlásiť do kurzov
v Mestskom kultúrnom stredisku Senica,
máte ešte šancu. 

Bližšie informácie môžete získať
v MsKS Senica osobne alebo
na č. t. 034/6512301, 0905/809 766. 
Jazykové kurzy: anglický  jazyk, nemecký
jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk,
Odborné kurzy: jednoduché  účtovníctvo
+ podvojné účtovníctvo, 
Praktické kurzy: joga, spoločenský tanec
pre stredoškolákov, spoločenský tanec pre
dospelých, rehabilitačné cvičenie.

Poplatok za jazykové kurzy+ účtovníc-
tvo 110 eur,  za praktické kurzy 45 eur.

MsKS

Spevácke zbory 
koncertujú

Dom kultúry bude 4. októbra dejiskom
X.  medzinárodného festivalu zborového
spevu Senica 2014 za účasti 7 speváckych
zborov. Mesto Senica, Mestské kultúrne
stredisko Senica a  občianske združenie
Cantilena pozývajú priaznivcov zborové-
ho spevu na výnimočné vystúpenia. 

Okrem usporiadateľského telesa
speváckeho zboru mesta Senica Cantile-
na prijali pozvanie  tieto zbory:  Zvony

Zabaví nás Chinaski
M e s t s k é

kultúrne stre-
d i s k o
v Senici
p o z ý v a
na koncert
českej pop-
rockovej sku-
piny China-
ski, ktorý
b u d e
13. novem-

bra o 20.00 hod. v tanečnej sále  Domu
kultúry. 

Skupina na čele so spevákom Micha-
lom Malátným patrí už dlhé roky medzi
najúspešnejšie v ČR. Príďte si vychutnať
výbornú atmosféru  na  koncerte a vypo-
čuť si ich najhranejšie skladby: Klára,
Drobná paralela, Tabáček, KutiL, Vedoucí
a ďalšie nezabudnuteľnejšie hity.  Skupina
oslavuje  20. výročie vzniku a Mestské kul-
túrne stredisko Senica zaručuje nezabud-
nuteľnú atmosféru z koncertu. 

Vstupné: 14 eur v predpredaji, 17 eur
v deň koncertu. Bližšie info o koncerte:
MsKS Senica, tel.č.0905/809 766,
034/651 2301. Anna Kaščáková

MsKS

Podujatia v Dome 
kultúry
�6. - 9. október                     
Začiatok jazykových, odborných a praktic-
kých kurzov 

�10. október,  16.30  
Fíha, tralala – vystúpenie pre deti

�11. október,   9.45 
Cena primátora mesta Senica – 3. ročník
súťaže štandardných a latinsko-amerických
tancov, vstupné 3 eurá

�13. október, 19.00
Zázračný liek, Nevídaná pomsta, Modran-
ské kráľovské divadlo v rámci Senickej
divadelnej horúčky, vstupné 3 eurá

�14. október
Aranžovanie kvetín - žiaci  základných
škôl – okresné kolo

�16. október, 16.00 
Benefičný koncert klientov zariadenia
sociálnych služieb Senického a Skalického
okresu – DSS Rohov

�16. – 19. október 
Plody Záhoria - výstava ovocia a zeleniny 

�19. október,  19.00 
BOYBAND – muzikál, vstupné 20 eur

�20. október,  19.00 
Mínus dvaja, komédia, divadlo Svatopluk
Hodonín v rámci Senickej divadelnej
horúčky, vstupné  3 eurá   

�24. október, 16.30 
Emócie v pohybe -  koncert tanečnej sku-
piny Sonny - 25. výročie skupiny, vstupné 4
eurá

�25. október,  16.00 a 18.30
Emócie v pohybe -  koncert tanečnej sku-
piny Sonny - 25. výročie skupiny, vstupné 4
eurá 

�27. október,  
Výchovný koncert pre základné školy

�28. október,  
Výchovný koncert pre stredné školy

�31. október,   20.00 
Spoločenský dom  Kunov
Ukončenie jarnej časti futbalovej sezóny
2014/15 a  vyhlásenie najlepšieho hráča    

Pripravujeme 
na november 
�3. november, 19.00 
Všetko o ženách, komédia v podaní obči-
anskeho združenia Kreatívci Bratislava v
rámci Senickej divadelnej horúčky, vstup-
né 7 eur

�27. november, 19.00 
Lúčnica - reprezentačné vystúpenie ume-
leckého súboru, vstupné: 15 eur

Vyberte si z podujatí 
�Do 9. novembra
Milan Rašla RE: Cyklus 2 -  výstava z tvorby
akademického maliara, rektora Vysokej
školy múzických umení Bratislava.
Organizátor a miesto: Záhorská galéria J.
Mudrocha

�11. október o 14.30 hod. 
Tvorivé dielničky - priestor pre deti a mlá-
dež, ktorí chcú využiť svoje šikovné rúčky
a nápady. 
Organizátor a miesto: Domka, J. Kráľa 784

�18. október  o 20.00 
Koncert - predkapela Jablko noci (Petrova
Ves) -  alternatívny rock, kapela Skuban
band (Skalica) – psychedelic bigbeat
Organizátor a miesto: OZ Element a kavia-
reň Avalonross (za Perlou), vstupné 1 euro 

�30. október o 17.00 
Koncert žiakov ZUŠ Senica – koncertná
sála ZUŠ

zo Srbska, Rongji z Chorvátska, Pro fum
mixed z Maďaska, Coro Latina z Talian-
ska, Pěvecky zbor mesta Vrbno z Českej
republiky a Chor A. Mickiewicza z Poľska.

Festival má 20-ročnú tradíciu.
Od roku 2006 bol súčasne aj  Medziná-
rodným festivalom sakrálnej zborovej tvor-
by v Bazilike Panny Márie Sedembolestnej
v Šaštíne. V. ročník tohto festivalu  bude
v Jezuitskom kostole v Skalici.

Počas doterajších festivalových roční-
kov sa predstavilo v Senici a Šaštíne
58 speváckych zborov zo Slovenska
a ďalších 8 európskych krajín. 

Pozývame vás na koncerty:
4. október o 16.00  Dom kultúry  Senica 
5. október o 14.00  Jezuitský kostol Skalica

NS

Benefičný koncert
V Dome kultúry bude 16. októbra

o 16. hod. benefičný koncert klientov
zariadení sociálnych služieb Senického
a Skalického okresu. V programe 12. roč-
níka podujatia budú účinkovať DSS a ZPS
Senica, DSS Zelený dom Skalica, DS Svet-
luška Kunov, DSS Bojková, DD a DSS
Holíč, DSS Borský sv. Jur, ZPS a DSS
Moravský sv. Ján, DSS Rohov a ďalší hos-
tia.  Organizátori Trnavský samosprávny
kraj – DSS pre deti a dospelých Rohov  a
občianske združenie Promethea pozývajú
na výnimočný koncert. NS
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Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas
nedá zabudnúť.  Človek odchádza,
ale všetko krásne čo nám dal, zostá-
va v nás...
Dňa 22. októbra  uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil  milovaný manžel,

otec, svokor a dedko Miroslav Fritz. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Spomína manželka a dcéry s rodinami.

Blahoželáme jubilantom
V októbri 2014 oslávia:

80 rokov: Anna Bartoňová (Senica), Marie Studničková, Božena
Vlková
85 rokov: Anna Bartoňová (Čáčov), Ľudmila Beniaková Eleonóra
Jordánová, Oľga Knotková, Viera Rehušová, Jarmila Šajdáková
90 rokov: Margita Bebjaková 
91 rokov: Ján Hiža, Vladimír Mana
94 rokov: Oľga Brečková

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá redakcia Naša Senica.

Uzavreté manželstvá

Ondrej Odokienko a Hana Fedorová
Ľuboš Habánek a Božena Jurková
Roman Jašo a Denisa Wolfová
Taylan Okyar a Ivana Králová
Tomáš Šifel a Petra Juricová
Peter Petrula a Katarína Staňková
Ing. Boris Bartal a Alexandra Jordánová
Pavel Kubina a Jana Bartoňová
Martin Hubáček a Ľubica Slezáková
Marián Lisinovič a Kristína Janíková
Matej Danihel a Ing. Miriama Štígelová

Vítame nových Seničanov

Hugo Kadlečík narodený v Kyjove
Viktória Bajcarová    narodená v Myjave
Frederik Cigánek narodený v Bratislave
Peter Fiala narodený v Skalici
Denis Jánošík narodený v Myjave
Jessica Karbanová narodená v Myjave
Michaela Kováriková narodená v Bratislave
Eliška Kučeková narodená v Skalici
Tobias Pernecký narodený v Myjave
Vladimír Pucheľ narodený v Skalici
Dominik Sládek narodený v Myjave
Eliška Vanžurová narodená v Skalici
Boris Zahumenský narodený v Myjave
Nikola Podešvová narodená vo Walsalle

Opustili nás

Anna Hrašná, Kalinčiakova 297 1. 8. 2014
vo veku 80 rokov
Marta Michálková, L. Novomeského 1349 2. 8. 2014
vo veku 59 rokov
Ing. Miroslav Žák, Jabloňová 1276 2. 8. 2014
vo veku 74 rokov
Milan Sládeček, Nám. oslobodenia 4 5. 8. 2014
vo veku 66 rokov
Jaroslav Mařík, Štefánikova 1317 7. 8. 2014
vo veku 74 rokov
Ivan Pribiš, L. Novomeského 1216 7. 8. 2014
vo veku 55 rokov
Jozef Žák, Dr. I. Horvátha 875 8. 8. 2014
vo veku 48 rokov
Alžbeta Klimentová, Hviezdoslavova 472 11. 8. 2014
vo veku 59 rokov
Erika Sabayová, Sv. Gorazda 3002 11. 8. 2014
vo veku 17 rokov
Jaroslav Páleeník, J. Mudrocha 1351 20. 8. 2014
vo veku 80 rokov
Mária Fábiková, Hollého 741 22. 8. 2014
vo veku 81 rokov
Jozef Fojtlin, Kalinčiakova 298 23. 8. 2014
vo veku 85 rokov
Vladimír Kička, J. Mudrocha 1356 25. 8. 2014
vo veku 55 rokov
Ján Filípek, S. Jurkoviča 1205 28. 8. 2014
vo veku 87 rokov
Štefánia Polakovičová, Robotnícka 57 30. 8. 2014
vo veku 92 rokov
Zuzana Stančíková, Štefánikova 1377 31. 8. 2014
vo veku 86 rokov

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Senici oznamuje svojim členom najbližšie aktivity:
• Zájazd do  Dunajskej Stredy (termálne kúpalisko) sa usku-
toční dňa 14. októbra a 11. novembra 2014, cena  12 eur
na osobu. Odchod autobusu je o 8. hod. od plavárne.
Nahlásení záujemcovia môžu zaplatiť v Klube dôchodcov
na Továrenskej ul.  od 14.  do 16. hod. 
• Zasadnutie výboru bude 13. októbra o 13. hod
• Tradičné tanečné posedenie pri živej hudbe bude v  budo-
ve COOP Jednota 23. októbra  o 15. hod.    
• Rekondičný pobyt v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Flóra
sa uskutoční od 7. do 12. apríla 2015.  V  cene 179 eur je  pol-
penzia, 5 procedúr, každý deň voľný vstup do bazénu, perlič-
kový kúpeľ, fitness, kúpací plášť na celý pobyt. Záujemcovia
sa môžu prihlasovať  v Dennom centre na Hviezdoslavovej ul.
a v Klube dôchodcov na Továrenskej ul.

Ľudmila Jankovičová 
podpredsedníčka MO JD v Senici 

Naša Senica 9/2014

Spoločenská kronika

Pamiatka zosnulých  
Život mŕtvych je uložený v pamäti živých. 

Cicero

Blíži sa čas na spomienky,
zamyslenie sa nad životom
tých, ktorí nás predišli do več-
nosti, a ktorí nám boli počas
života oporou, priateľmi
či ľuďmi, ktorých sme si vážili.
Príďme si spoločne zaspomínať
na prežité chvíle, zážitky. 

Mesto Senica a Zbor pre
občianske záležitosti v spolu-

práci s Technickými  službami Senica, a.s. pripravujú
na 31. októbra o 16. hod. v Dome smútku spomienkové
podujatie pri príležitosti Pamiatky zosnulých. 

NS
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na OKTÓBER 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 ppredstavením v pokladni kina.
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�Utorok 7. október 
2001: VESMÍRNA ODYSEA (Projekt 100)
Sci-fi. Jeden z najväčších mýtov filmovej
histórie majstrovsky vytvorený dvoma
osobnosťami svojich odborov. Neopakova-
teľný a nadčasový príbeh o ceste za hrani-
ce ľudskej skúsenosti, za hranice priestoru
a času v roku 1968 nakrútil legendárny
Stanley Kubrick a scenár k dielu napísal
slávny Arthur C. Clarke. Vstupné: 3,50 eur,
člen FK 2 eurá, 141 min.,  MP 12 r.              

�Streda 8. október 
POD ZEMOU   
Horor. Jediná cesta von vedie nadol. Vyda-
li sa do miest, kam živí nepatria. V paríž-
skych katakombách sa ukrýva úplne
neznámy priestor, ktorý láka mnoho pries-
kumníkov a bádateľov zo všetkých kútov
sveta. Vstúpiť môžete zdarma, ale nako-
niec môžete zaplatiť aj tú najvyššiu cenu...
Po tejto desivej lahôdke sa divákom z kina
nebude odchádzať ľahko.
Vstupné: 4 eurá,  89 min.,  MP 15 r. 

�Piatok 10. október 
38      
Životopisný film. Tento jedinečný filmový
projekt mapuje život slovenskej hokejovej
legendy, Pavla Demitru. 38 predstaví
Demitru nielen ako vrcholového športov-
ca, ale predovšetkým ako človeka a silnú
osobnosť, na ktorú dodnes spomína celý
národ. Poodhalí významné i bežné
momenty zo života hokejovej legendy,
jeho túžby a vytýčené ciele. Ponúkne uni-
kátne archívne zábery z NHL a osobné
výpovede.
Vstupné: 4 eurá,  87 min.,  MP.                    

�Sobota 11. a nedeľa 12. október
LÁSKA NA VLÁSKU    
PREMIETAME O 17.00 
Rozprávka.  Na kráľovskom hrade sa princ
Matej cíti ako väzeň.  Matej využije náhod-
né stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je
jeho dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a
dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú
život toho druhého. Ráno Mateja neprá-
vom obvinia z krádeže a uväznia. Tomáš
musí zostať na hrade a snaží sa pre-
svedčiť kráľa, že nie je pravým princom.
Nik mu ale neverí. 
Vstupné: 4 eurá,   97 min.,  MP.

�Sobota 11. a nedeľa 12. október 
ANJELI 
Komédia/dráma.  Keby sme dokázali zasta-
viť čas, možno by sme si ich všimli. Našimi
hrdinami sú ľudia, ktorí si život nechávajú
prekĺznuť medzi prsty. Nemali by. Pre niek-
torých z nich to totiž dnes večer skončí.
A preto sa v ich blízkosti objavili anjeli.
Ich podoba a názory vás pravdepodobne
zaskočia.  Ľudskému oku neviditeľní stráž-
covia našich osudov bývajú zasa pre
zmenu prekvapení prekážkami, ktoré sebe
a im dobrovoľne staviame do cesty. 
Vstupné: 4 eurá,  97 min.,  MP 12 r.             

�Utorok 14. október 
KOYAANISQATSI (Projekt 100)               
Enviromentálny dokument.  Majestátne
skalné útesy, zdanlivo nehybná púšť,
či večná dynamika morí vytvárajú ilúziu
prapôvodnej čistoty života, do ktorej vstu-
puje človek a svojou energiou mení podo-
bu sveta i rytmus plynutia času. Prináša
technický pokrok, zrýchľuje, prepadá sa
do anonymity, prináša skvelé vynálezy, ale
aj ničivé prostriedky, zamoruje životné
prostredie a vedie vojny. Prostredníctvom
sledu fascinujúcich obrazov bez slov,
s minimalistickou hudbou komentuje reži-
sér rozporuplný vzťah človeka a prírody,
resp. deštruktívnu silu ľudského pôsobenia
na našu planétu.Vstupné: 3,50 eur, člen FK
2 eurá,  86 min.,  MP.                                  

�Streda 15. október 
LASKA NA KARÍ 
Romantický  film. Majiteľka vychýrenej reš-
taurácie s leskom Michelinských hviezd sa
nestačí diviť, keď sa do jej mestečka prisťa-
huje indická rodina a otvorí si reštauráciu
hneď naproti cez ulicu. Schyľuje sa k súbo-
ju dvoch odlišných kultúr, ale dobré jedlo
hory prenáša. Keď majiteľka reštaurácie
zistí, aké veľké nadanie má jej konkurent,
mladý indický šéfkuchár, rozhodne sa,
že ho vezme pod svoje kuchárske krídla. 
Vstupné: 4 eurá, 122 min.,  MP 12 r.            

�Piatok 17. a sobota 18. október 
DOM KÚZIEL
PREMIETAME O 17.00 
Animovaný rodinný film, slovenský dabing. 
Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa
ocitne v tajuplnom dome starého kúzelní-
ka, ktorý obývajú aj nevšedné bytosti zo
sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú medzi
seba, no nájdu sa aj takí, ktorých príchod
nezvaného hosťa vôbec neteší. Situácia sa
ešte zhorší, keď sa im do života začne mie-
šať kúzelníkov chamtivý synovec. 
Vstupné: 4 eurá,  85 min.,  MP.                    

�Utorok 21. októbra
CESTA DO ŠKOLY
Dokumentárny film.  Detskí protagonosti
tejto snímky žijú v štyroch rôznych kútoch
sveta, spája ich spoločná túžba
po poznaní. Uvedomujú si, že len štúdium

im môže otvoriť bránu k lepšej budúcnos-
ti. Každý deň sa vydávajú na dlhú a neuve-
riteľne strastiplnú cestu za vzdelaním.
Vstupné: 3,50 eur, člen FK 2 eurá, 77 min.,
MP.                                                      

�Streda 22. október 
SUDCA 
Dráma.  Hank Palmer, významný mestský
právnik, sa po smrti matky vracia do svojho
rodného domu k otcovi, s ktorým už dlhšiu
dobu neudržiava kontakt. Vážený sudca
malého mesta Joseph Palmer je podozrivý
z vraždy, no okolnosti má sám zahmlené.
Hank sa rozhodne odhaliť pravdu a popri
tom upevní vzťahy s rodinou, od ktorej
pred rokmi odišiel. Vstupné: 4 eurá, 141
min.,  MP, 12 r. 

�Nedeľa 26. október 
ANNABELLE    
Horor.  John Form našiel pre svoju nastá-
vajúcu manželku Miu dokonalý darček –
krásnu starú klasickú bábiku oblečenú
do snehobielych šiat. Jednu hroznú noc
vtrhnú do ich domu vyznávači satanského
kultu a brutálne napadnú mladý pár. Prelia-
ta krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou
nechávajú. Vyznávači Satana vyvolali
bytosť tak zákernú, že nič z toho, čo uro-
bili, sa nedá ani zďaleka porovnať so zlom,
ktorým je teraz posadnutá Annabelle.
Vstupné: 4 eurá,  94 min.,   MP 18 r. 

�Utorok 28. október 
DETI (Projekt 100)                                   
Poviedkový film.  Jedno dieťa s blikajúcou
helmou, jeden útek z väzenia, jedno pria-
teľstvo s kanárikom, jeden výlet k moru.
Štyri poviedky a jeden film o komplikova-
nom vzťahu rodičov a detí. Prvý hraný film
dokumentaristu Jara Vojteka autenticky
zobrazuje pokrivené rodinné vzťahy
aj fakt, že s najbližšími sme si najbližší, aj
keď to niekedy nezvládame. Vstupné: 3,50
eur, člen FK 2 eurá,  99 min.,  MP 12 r.

�Streda 29. október 
JOHN WICK     
Akčný thriller.  Keanu Reeves a Willem
Dafoe v akčnom filme, kde sa rúbe les
a vo veľkom lietajú triesky, a ktorý priná-
ša čistú radosť zo štýlovej akčnej jazdy,
aká v kine dlho nebola. Obaja sú nájomní
zabijaci, starí a dobrí priatelia, a teraz sa
postavia proti sebe.
Vstupné: 4 eurá,  96 min.,  MP 12 r.

�Piatok 31. október 
NEBO NIE JE VÝMYSEL  
Dráma.  Skutočný príbeh štvorročného
chlapca, ktorý po ťažkej operácii tvrdí,
že bol v nebi, zatiaľ čo lekári bojovali o
jeho život. Svoju neuveriteľnú cestu
do neba a naspäť opisuje s detskou úprim-
nosťou a čo viac, hovorí o veciach, ktoré sa
udiali dávno pred jeho narodením. esved-
čenie, že kráľovstvo nebeské naozaj
existuje. Vstupné: 4 eurá, 99 min., MP 12 r.


