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Mestský tábor v CVČ so zameraním na angličtinu a výtvarnú výchovu bol plný vese-
losti, hier a smiechu. Viac na strane 5.

Prečo bola zatvorená
plaváreň?

Mnoho Seničanov s nevôľou prijalo sprá-
vu, že krytá plaváreň bola zo dňa na deň
zatvorená.  Stalo sa tak bez predchádzajú-
ceho  oznámenia v dostatočnom časovom
predstihu. Aké boli príčiny? 

Júlové počasie bolo pomerne premenli-
vé a nie vždy ideálne na pobyt pri vode
vonku, do úvahy prichádzala návšteva kry-
tej plavárne. Tá však bola 2 týždne  zatvo-
rená. Ani jej prevádzkovateľ Rekreačné služ-
by mesta Senica to  vopred  neavizoval.
Riaditeľa RSMS Štefana  Majchráka vznik-
nutá situácia mrzela, no nezapríčinili ju oni.
Jednoducho povedané, nedostali včas upo-
zornenie  o pravidelnej  povinnej odstávke
centrálnej kotolne v Senici.  Podľa zmluvy
so správcom kotolne Službytom Senica mali
byť o tom informovaní mesiac vopred. Krytá
plaváreň je plne závislá na dodávke tepla zo
Službytu a v prípade odstávky kotolne
nemôže inak zabezpečiť svoju prevádzku.
Rekreačné služby mesta Senica vôbec
nepočítali s odstávkou krytej plavárne v lete,
ale až v septembri, ako to bolo po minulé
roky. Túto situáciu čiastočne spôsobil aj fakt,
že vlani sa krytá plaváreň, materské
i základné školy pripojili na centrálnu kotol-
ňu. Z dôvodu  údržby kotolne bolo tento
rok bez dodávky teplej vody v podstate celé
mesto, teda byty aj ďalší odberatelia.

Od 25. júla bola krytá plaváreň opäť
otvorená a do 31. augusta je pre verejnosť
otvorená od 10. do 21.30 hod. bar 

Zamykať či nezamykať? 
(Vyhodnotenie ankety)

V májovom vydaní Našej Senice sme
poukázali na časté krádeže na cintoríne
v Senici a potrebu riešenia tohto stavu.
V ankete sa mohli občania  mesta vyjadriť,
či sú za zamykanie vchodov na cintorín
alebo nie, prípadne napísať, ako si predsta-
vujú ochranu cintorína.  

Dve urny na vhadzovanie anketových
lístkov boli umiestnené na Mestskom úrade
a na cintoríne v predajni kvetín.  Na oboch
miestach bolo odovzdaných spolu 134
anketových lístkov. Z toho bolo 95 za uza-
mykanie cintorína, 37 za to, aby sa cintorín
nezamykal. Na dvoch anketových lístkoch
respondenti vyjadrili iný návrh. Hlasovanie
prebiehalo aj na internetovej stránke Mesta
Senica, kde sa za zamykanie cintorína
vyjadrilo 94 návštevníkov internetovej strán-
ky a 253 bolo proti zamykaniu cintorína. Po
celkovom zrátaní bolo 189 hlasov za zamy-
kanie a 290 proti zamykaniu cintorína.

Na anketových lístkoch boli vyjadrené
i iné návrhy občanov  ako zamedziť opako-
vaným krádežiam na cintoríne. 
Najčastejšie sa objavovali tieto:
- zabezpečiť častejšiu kontrolu mestskou

políciou,
- monitorovanie cintorína kamerovým

systémom,
- stráženie cintorína strážnou službou,
- pokiaľ by prišlo k uzamkýnaniu cintorína

tak v letných mesiacoch od 21.00 hod.
a cez zimu od 18. 00 hod.

(pokračovanie na str. 4)

Príprava osláv 750-ročnice
História Senice siaha do roku 1256,

keď sa objavila prvá písomná zmienka
o nej. Toto výročie sa samospráva rozhod-
la pripomenúť si viacerými podujatiami
počas celého roka 2006, a tak verejnosti
priblížiť dejiny svojho sídla. 

Na prípravu podujatí bola na Mestskom
úrade zriadená komisia, ktorej predsedá
prednostka MsÚ JUDr. Katarína Vrlová. Jej
členmi sú zástupcovia kultúrnych inštitúcií
pôsobiacich v Senici: Záhorská knižnica,
Záhorské osvetové stredisko, Záhorská
galéria,  Dom kultúry, Základná umelecká
škola, tiež informačná kancelária Infosen,
mesačník Naša Senica a TV Sen.

Hoci v meste sa zachovalo málo historic-
kých budov, Senica má bohatú históriu, má
čo prezentovať. K pripomenutiu si význam-
ných medzníkov v histórii má prispieť viace-
ro seminárov, stretnutí a podujatí, na ktorých
sa budú prezentovať doterajšie dejiny mesta.
„Ústredné oslavy sme naplánovali na koniec
mája 2006 v týždni od 22. do 28. mája.
Určite veľmi zaujímavým podujatím bude
uvedenie knihy autora Vladimíra Jamárika
z Kunova, ktorého verejnosť pozná z viace-
rých publikácií, zaoberajúcich sa miestnou
históriou.  Bývalý učiteľ tentoraz spracoval
publikáciu Neznáme dejiny Senice, ktorej
rukopis už odovzdal. Spolu-pracoval aj pri
vydaní knihy Senica – dejiny mesta, ktorá
vyšla pri príležitosti 600. výročia udelenia
mestských výsad v roku 1996 a Neznáma
Senica bude akoby druhý diel tejto knihy,"
povedala na margo jedného z podujatí pred-
nostka MsÚ.  K ďalším zaujímavým poduja-
tiam, ktoré určite prilákajú, budú patriť naprí-
klad vydanie príležitostnej obálky či historic-
ký sprievod mestom. Naplánovaný je tiež
odborný seminár o histórii mesta, uskutočnia
sa majstrovstvá sveta v moderných tancoch,
pripravuje sa medzinárodný festival zborové-
ho spevu.  K tradičným podujatiam budú pat-
riť Záhorácky maratón, Senická olympiáda,
súťaž hasičských družstiev, Silvestrovský beh
a mnohé ďalšie.

Komisia uvíta ďalšie námety na spestre-
nie podujatí počas budúceho roka.
Vypísala   aj súťaž na logo osláv 750. výro-
čia prvej písomnej zmienky. Bližšie infor-
mácie  o súťaži sú na 2. strane. Pri príleži-
tosti osláv sa napríklad počíta s umiestne-
ním pamätných tabúľ. Významný medzník
dejín mesta si pripomenieme aj s našimi
partnerskými mestami, ktorými sú Trutnov
a Velké Pavlovice v Českej republike,
Pultusk v Poľsku, Bač v Srbsku a Čiernej
Hore a Herzogenbuchsee vo Švajčiarsku.   

Na stránkach Našej Senice budeme o pri-
pravovaných podujatiach pravidelne infor-
movať. Budeme publikovať tiež príspevky
s historickou tematikou a približovať menej
známe úseky histórie mesta. Privítame aj
vaše námety. Viera Barošková
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Info o spoločnosti
Admi Senica, a.s.

Spoločnosť je súkromnou akciovou
spoločnosťou založenou na dobu neurči-
tú bez výzvy na upisovanie akcií. Jediným
zakladateľom spoločnosti je Mesto Senica
so sídlom Štefánikova ulica č. 1408/56
v Senici. Sídlo Admi Senica, a.s.: Štefániko-
va č. 700/11, 905 01 Senica                        

Spoločnosť  je  od 29. 6.2005  zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd. Sa, vložka č. 10398/T.

Predmet činnosti spoločnosti je:
- prenájom nehnuteľností spojený s do-

plnkovými službami
- upratovacie služby
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu

voľnej živnosti
- organizovanie kultúrno-spoločenských

podujatí, školení, seminárov, výstav
a prezentácií v rozsahu voľnej živnosti

Základné imanie spoločnosti je
49 000 000 Sk.

Základné imanie spoločnosti je rozvrh-
nuté na jednu emisiu v počte 4900  kusov
akcií v menovitej hodnote á 10 000 Sk.

Emisia akcií je vydaná na meno a má
podobu listinných akcií. Akcie spoločnosti
nie sú prijaté burzou na obchodovanie na
trhu cenných papierov. Prevoditeľnosť
akcií na meno je obmedzená v súlade so
stanovami spoločnosti na súhlas predsta-
venstva spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti je splate-
né nepeňažným vkladom do akciovej spo-
ločnosti, ktorým sú nehnuteľnosti v k.ú.
Senica nad Myjavou: 
budova A so súp.č. 699, budova B so súp.
č. 700, budova D,E so súp. č. 699,  garáže
so súp. č. 700,  parcely registra "C"
č.140/1, 140/7, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4,
141/5, 141/6, 142/1 a parcely registra "E"
č.342/2, 343/2 vrátane drobných stavieb,
nezapísaných na liste vlastníctva (budova
S na parc. č. 141/1, budova F na parc. č.
140/1, sklad R na parc. č. 140/1 a prístre-
šok P na parc. č. 143/1) - objekty bývalej
Polikliniky.

Navrhnite 
emblém osláv

Mestský úrad v Senici vypisuje súťaž
na vytvorenie LOGA pri príležitosti osláv
750. výročia prvej písomnej zmienky
o Senici  (1256)
Podmienky :
• Téma grafického návrhu je 750. výročie

prvej písomnej zmienky o Senici.
• Grafický návrh realizovať vo formáte

A4.
• Návrh spracovať vo farebnej a čierno-

bielej verzii. 
• Návrh zaslať poštou alebo odovzdať

v podateľni  Mestského  úradu v Senici,
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica pod
heslom  LOGO 750.

• Termín uzávierky súťaže je 30. septem-
ber 2005.

• Výtvarné návrhy bude hodnotiť porota
menovaná primátorom mesta Senica.

• Výsledky súťaže budú uverejnené vo
vysielaní TV SEN a v informačnom
mesačníku  Naša Senica.

• Všetky zaslané výtvarné návrhy budú
vystavené v priestoroch Mestského
úradu v Senici

• Autor víťazného návrhu  bude odmene-
ný finančnou čiastkou 10 000  Sk
Presnejšie informácie získate na

Mestskom úrade v Senici u Mgr. Viery
Baroškovej, kontakty:  651 5001-4, kl. 118,
0903/844 707, e-mail: baroskova@
msu.senica.sk.  

Ponuka 
na odpredaj akcií  

Mesto Senica ako jediný akcionár spo-
ločnosti Admi Senica, a.s. so sídlom na Šte-
fánikovej ulici 699/1 v Senici ponúka na
odpredaj v celosti 4 900 akcií v menovitej
hodnote 10 000 Sk v celkovej hodnote za
sumu 49 000 000 Sk. 

Záujemcovia môžu svoju ponuku pred-
ložiť na Mestskom úrade v Senici na práv-
nom oddelení do 15. augusta 2005. Táto
ponuka je určená výhradne právnickým
osobám. 

Bližšie informácie o spoločnosti
a odpredávaných akciách možno získať
na adrese: Mestský úrad Senica, právne
oddelenie, č. telefónu 034/657 40 22,
e-mail: jankovicova@msu.senica.sk

Vence k pamätníku      
Pri príležitosti 61. výročia SNP

bude 26. augusta o 14.30 hod. pietna
spomienka pri soche Víťazstvo na
Námestí oslobodenia. Pozývame
občanov, aby sa zúčastnili kladenia
vencov a uctili si pamiatku ľudí zapo-
jených do SNP.

Máme takmer 
7 tisíc daňovníkov  

Priznania k dani z nehnuteľností pre  rok
2005 bolo potrebné podať do konca me-
siaca februára, t.j. do 28. 2. 2005. Správca
dane, ktorým je Mesto Senica, informoval
viackrát daňovníkov, kde, akým spôsobom
a kto má priznanie k dani z nehnuteľností
podať. Správca dane vyzval všetkých vlast-
níkov nehnuteľností - pozemkov, stavieb
a bytov aj tých, ktorí majú nehnuteľnosť
oslobodenú - na podanie priznania v termí-
ne - v zmysle zákona 582/2004 Z.z. § 104.
V budúcom roku majú povinnosť podať
priznanie do 31. januára 2006 tí daňovníci,
ktorí v tomto roku., t.j. 2005, nadobudli
nehnuteľnosť - pozemok, stavbu alebo byt
do osobného vlastníctva. V priebehu roka
je daňový subjekt (občan, ktorý nadobudol
nehnuteľnosť) povinný oznámiť správcovi
dane skutočnosť rozhodnú pre určenie
dane (a to, že nehnuteľnosť buď predal,
alebo kúpil) do 30 dní odo dňa, kedy táto
skutočnosť nastala - od zápisu do katastra
nehnuteľností.).  Najlepšie je poslať alebo
osobne priniesť fotokópiu kúpnopredajnej,
darovacej alebo aj zámennej zmluvy, z kto-
rej je jasne vidieť kto predal, komu predal,
čo predal a kedy bol uskutočnený zápis  do
katastra.

Mnohí daňovníci, najmä vlastníci bytov,
ktoré odkúpili do osobného vlastníctva
v minulosti, daňové priznanie nepodali
a dnes sú nemilo prekvapení, že oslobode-
nie im nebolo poskytnuté, a preto musia
zaplatiť daň aj za roky minulé (obdržia pla-
tobné výmery) a aj pokutu za nesplnenie si
povinnosti nepeňažnej povahy.
Oslobodenie nemohlo byť poskytnuté
automaticky, ale iba na základe podaného
daňového priznania zák. 317/1992 Zb.
o dani z nehnuteľností, § 16, ods. 5. Taktiež
správca dane o tejto povinnosti daňovníkov
informoval, tzv. spôsobom obvyklým
meste, a to v mesačníku Naša Senica
a prostredníctvom vysielania TV SEN.
Zákon 582/2004 Z.z. od tohto roku zrušil
všetky oslobodenia nadobudnutých bytov
z obecného alebo družstevného bytového
fondu (t.j. byty odkúpené v roku 2004), tak-
tiež aj oslobodenia novostavieb rodinných
domov (ktoré boli skoulaudované v roku
2004). Oslobodenia podľa starých predpi-
sov dobiehajú, nové sa neposkytujú.

Rok 2005 bol výnimočný z hľadiska ter-
mínov. Daňové priznania mali podať všetci
daňovníci, termín bol predĺžený, bol uzáko-
nený nový systém zdaňovania, boli prijaté
nové sadzby a v tomto roku po prvýkrát
neboli priznané žiadne úľavy pre nijakú
skupinu občanov - daňovníkov. 

Z našej štatistiky spracovaných priznaní
vyplýva, že v porovnaní s rokom 2004 stú-
pol počet daňovníkov o 563. Ku dňu 18. 7.
2005.  evidujeme 6 717 daňovníkov Hoci
sme daň už vyrubili, stále prichádza ku
zmenám. V priebehu mesiaca júla prevzali
občania platobné výmery na zaplatenie
dane. Na platobných výmeroch je splat-
nosť celej dane do 15 dní odo dňa doruče-
nia, v zmysle zákona 582/2004 Z.z.
Mestské zastupiteľstvo však dáva možnosť
občanom zaplatiť túto daň v splátkach. Pri

platení treba o tom upovedomiť pokladníč-
ku. Daň však musí byť zaplatená najneskôr
30. 11. 2005. 

V tomto roku je výrub dane  cca
44 000 tis. Sk, čo však nie je konečná suma.
Táto sa dennodenne mení z dôvodu opráv.
Kontrolou zisťujeme, že nebolo podaných
297 priznaní a zisťujeme príčiny.
Oslobodených objektov z minulých rokov,
t.j. bytov a novostavieb rodinných domov
evidujeme 1 904. Právnické osoby prevzali
výmery už v mesiaci máj. Počet právnic-
kých osôb je 187. V týchto dňoch zisťujeme
adresy tých daňovníkov, ktorí vo svojich
nehnuteľnostiach nebývajú, nemajú zme-
nený trvalý pobyt a ani neoznámili, kam im
výmery majú byť zaslané. Je to taktiež neo-
známenie potrebných údajov pre doručo-
vanie. V tomto roku správca dane nevyberá
daň nižšiu ako 100 Sk. Stalo sa tak v 219 prí-
padoch. 

Opäť žiadame daňovníkov, ktorí mali
zmeny (kúpa, predaj, darovanie, výmena,
zmena mena, bydliska), aby nám ich naza-
búdali oznámiť, pretože sme povinní za
nesplnenie tejto povinnosti uložiť pokutu.  

Finančné oddelenie MsÚ 
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27. 6. - Stretnutie so zahraničným inves-
torom na tému priemyselný park
a možnosti výstavby výrobného
areálu.

28. 6. - Rokovanie s indickými investormi
- Rokovanie s Regionálnou rozvojo-

vou agentúrou o zámeroch mesta
(mesto Senica je členom Regionál-
nej rozvojovej agentúry).

29. 6. - Rokovanie s novými majiteľmi
Slovenského hodvábu o nových
zámeroch a výstavbe.

- SARIO - pracovné rokovanie
s investormi o priemyselnej zóne
Kaplinské pole.

30.6. - Arcelor - rokovanie s manažmen-
tom o termínoch otvorenia fabriky
a ďalších rozvojových zámeroch.

- TV Sen - okrúhly stôl.
1. 7. - Daňový úrad Senica - rokovanie

s riaditeľom Ing. Fojtlínom v zmys-
le uznesení MsZ.

- Indickí investori - prezentácia
zámerov.

- Rokovanie oblastného športového
združenia.

4. 7. - Cantilena - prezentácia aktivít spe-
váckeho zboru a príprava akcií pre
ďalšie obdobie.

6. 7. - Oblastný športový výbor - riešenie
aktuálnych problémov v športe.

- Indickí investori - prezentácia zá-
merov.

7. 7. - ČSOB - pracovné stretnutie o mož-
nosti financovania projektov.

- Slávnostné otvorenie mostného
prepojenia Hohenau - Moravský
Sv. Ján.

- Pracovné  stretnutie s pracovník-
mi projekčnej organizácie ohľa-
dom priemyselnej zóny.

8. 7. - Pracovné stretnutie s Ing. Vosát-
kom - riaditeľom Dexia banky.

11. 7. - Otvorenie nocľahárne na Hurba-
novej ulici.

18. 7. - Pro region - Ing. Piačková  - infor-
mácia o priebehu prípravy na
spracovanie plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.

- Poliklinika Senica Ing. Kovačičová
- aktuálne problémy a zámery pre
budúce obdobie.

19. 7. - Okresná knižnica - pracovné stret-
nutie s riaditeľkou Katarínou Sou-
kupovou o spoločných projek-
toch a ich realizovaní.

- Pracovné stretnutie s Ing. Pláte-
níkom - riešenie problematiky
Poľovníckeho združenia a problé-
moch občanov žijúcich v časti
Suroviny.

20. 7. - Prijatie členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov na
Slovensku.

21. 7. - IPEC - pracovné rokovanie so zás-
tupcami firmy o priemyslnej zóne.

- SAD - pracovné rokovanie s Ing.
Jakubcom o MHD v meste, prí-
mestskej doprave a aktuálnych
problémoch v autobusovej dopra-
ve.

22. 7. - Príprava plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja.

Aktivity radnice Únia a občan:
Potrebná komunikácia    

V centrále Európskej únie Bruseli bol
od 29. júna do 1. júla tréningový seminár
pre pracovníkov novovzniknutých infor-
mačných centier Europe Direct. Na
základe výberu Reprezentácie Európskej
komisie v Slovenskej republike sa semi-
nára zúčastnili reprezentanti 6 informač-
ných centier  zo Slovenska. Zastúpenie
mala aj senická kancelária Europe
Direct, ktorá bola  otvorená 14. júna.
Záujemcovia o služby ju nájdu v budove
Mestského  úradu.

Bruselský seminár v konferenčnom
centre Borschette bol pod názvom
Spájanie Európskej únie - Kľúčové činitele
a politiky pri budovaní Európy. Tvorili ho
4 časti, ktoré pokryli nasledovné oblasti:
predstavenie inštitúcií Európskej únie,
stratégia komunikácie Komisie a infor-
mačné nástroje Komisie, diskusia
o Európskej ústave, hlavné politiky
Európskej únie. Hlavný dôraz  bol kladený
na komunikáciu, teda ako  pomôcť infor-
mačným centrám pri prezentácii otázok
týkajúcich sa Európskej únie a ako sa viac
a efektívnejšie  priblížiť k občanom
Európskej únie. 
Ako docieliť zlepšenie komunikácie
medzi Európskou úniou a občanmi?  
Manažérka Europe Direct Senica Ing.
Anna Závodská: 

- Naše informačné centrum je súčasťou
celoeurópskej siete a sprostredkúva infor-
mácie v komunikácii medzi Európskou
úniou a občanmi. Napriek tomu, že
mnohí už navštívili naše informačné cent-
rum a využili jeho služby, ešte stále je tu
veľká rezerva vo využívaní moderných
komunikačných možností. Obraciam sa
na občanov, aby sa nás nebáli kontakto-
vať v prípade akýchkoľvek otázok, podne-
tov a návrhov na inštitúcie Európskej
únie, jednotlivé  politiky  EÚ, ústavu či pra-
covné uplatnenie, štúdium, cestovanie,
nakupovanie, podnikanie,  pobyt v EÚ.
Môžu tak  urobiť  telefonicky
(034/651 6180) alebo e-mailom europedi-
rect@msu.senica.sk  či využiť priamu linku
do Bruselu, ktorá je k dispozícií aj v slo-
venskom jazyku (00 800 6 7 8 9 10 11).
Na seminári nás tiež vyzývali, aby sme vo
väčšej miere využívali možnosti internetu,
najmä internetovú stránku Európskej únie
(www.europa.eu.int), na ktorej je možné
nájsť aktuality a základné informácie aj
v slovenskom jazyku. Požadované  infor-
mácie je možné získať  tiež  telefonicky
a e-mailovými kontaktami na jednotlivé
inštitúcie a oddelenia pracujúce pri
Európskej únii. 

Našou úlohou a snahou je priblížiť sa
občanom, informovať ich o všetkom, čo
sa v EÚ deje. EÚ  si uvedomila, že pri otáz-
ke ústavy, ktorú občania Francúzska
a Holandska odmietli, zlyhala práve na
úrovni komunikácie s občanmi EÚ,

a preto sa snaží priblížiť k občanom aj cez
novovzniknuté informačné centrá Europe
Direct. Na to, aby EÚ mohla reagovať na
potreby občanov, potrebuje od nich  spät-
nú väzbu. Dôležitá otázka, na ktorú sme
sa snažili nájsť odpoveď bola, ako dať
priestor občanom na to, aby sa ich potre-
by, názory či reakcie na aktuálne témy
dostali na správne miesto. A práve tu je aj
naše centrum závislé od občanov.

bar

Nocľaháreň 
- riešenie v núdzi 

Mesto Senica v rámci rozvoja sociál-
neho programu otvorilo 11. júla nocľa-
háreň, ktorá je umiestnená v ubytovni na
Hurbanovej ulici 1378. V nebytových
priestoroch na prízemí, ktoré boli
pôvodne vyčlenené ako spoločenská
miestnosť a neskôr slúžili ako ordinácia
veterinára, môžu prespať bezdomovci,
prípadne ľudia, ktorí sa náhle ocitli
v núdzi.

Náklady na rekonštrukciu si vyžiadali
z mestského rozpočtu 63 000 korún.
Nocľaháreň má v jednej miestnosti šesť
postelí a v druhej  sociálne zariadenie.
Vybavenie nocľahárne poskytli kúpele
Smrdáky.  Podľa štatútu príchod je možný
každý deň medzi 19. a 20. hodinou

a odchod ráno medzi 6. a 7. hodinou. Za
poskytnuté ubytovanie Seničania  zaplatia
10 Sk a cezpoľní 30 Sk.  Základné  požia-
davky  sú, aby žiadatelia o nocľah neboli
pod vplyvom alkoholu a dodržiavali hy-
gienické zásady. Prevádzka  je v réžii
Mestského úradu a o jej chod sa stará
správkyňa Irma Chobotová.  Umiestniť
klienta v nocľahárni, ktorý sa dostal z rôz-
nych dôvodov  do sociálnej núdze,  bude
môcť podľa vlastného uváženia aj
Mestská polícia.  Vedúca oddelenia so-
ciálnych vecí Mestského úradu v Senici
Katarína Poláková na otvorení  povedala,
že mesto bude pokračovať v zámeroch
sociálnych služieb a do konca roka
v areáli bývalej Polikliniky zrekonštruuje
pavilón H. Preto   v prípade, že pravidelný
návštevník nocľahárne bude dodržiavať
všetky pravidlá, je možné že mu mesto
vyjde v ústrety a zvýši kvalitu jeho života
umiestnením v pripravovanom  zariadení
sociálnych služieb.

Viera Barošková
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Mladý dizajnér 
s veľkými úspechmi  

Galéria Jána Koniarka v spolupráci
s Trnavským samosprávnym krajom
a Záhorskou galériou v Senici pozýva na
vernisáž kolektívnej výstavy umelcov trnav-

ského regiónu -
Socha/Objekt ,
ktorá je vo výstav-
ných priestoroch
Synagógy -
Centra súčasné-
ho umenia v Tr-
nave. Výstava po-
trvá od 29. júna
do 26. augusta.
Výstava, ktorá má
pomôcť vytvoriť
povedomie spo-

lupatričnosti lokálnej umeleckej komunity,
predstavuje  šestnásť výtvarníkov rodiskom
alebo bydliskom spojených s Trnavským
krajom. Šestnásť výtvarníkov s rôznymi
pohľadmi na svet, rôzneho generačného
zaradenia, ktorí tvoria trojrozmerne: sochy
a objekty z rôznych materiálov. Všetci sa
stretnú tento rok ešte raz v pripravovanej
virtuálnej galérii na stránke www.gjk.sk.
Senicu reprezentuje trojrozmernou, sklada-
cou drevenou stoličkou priemyselný dizaj-
nér Mgr. art. Ján Maca. 

Tento kreatívny umelec úspešne repre-
zentuje Senicu a Slovensko na výstavách
i v zahraničí. Navštevoval Základnú umelec-
kú školu v Senici, ktorú ukončil ako najlepší
žiak.  V tomto smere pokračoval i na
Strednej umelecko-priemyselnej škole
v Uherskom Hradišti, kde jeho maturitná
diplomová práca - Sada kancelárskej techni-
ky - bola na výstave prác stredoškolákov
v Prahe. Počas štúdii na Vysokej škole výtvar-
ných umení a dizajnu v Bratislave od roku
1996 pôsobil v Ateliéri Transport design na
Katedre priemyselného dizajnu. Katedra na
vysokej škole sa zapájala do rôznych medzi-
národných projektov, ktorých výsledky boli
prezentované na výstavách, na ktorých sa
zúčastňoval svojimi objektami. 
Výstavy:
1996 - Dřevo 96 – VŠUP Zlín (ČR), mestský
bicykel
1997 - Design - Next Generation – IdcN
Nagoja (Japonsko)
1997 - Tour de France - Saint Etienne
(Francúzsko), mestský bicykel
1997 - Chemoplast 97 - Nitra (SR)
1998 - Volkswagen – VŠVU - Slovenská
národná galéria Bratislava (SR)

Počas štúdii bol vybraný pracovníkmi
Volkswagenu z Wolfsburgu na polročné
stáže, ktoré absolvoval dvakrát, kde vytvá-
ral interiér osobného automobilu. O jeho
prácach písala  odborná tlač  ako o mimo-
riadnom talente i Slovenská televízia v relá-
cii Ateliér oboznamovala s jeho prácami.

Magisterskú diplomovú stáž v Škoda
Design v Mladej Boleslave ukončil projek-
ciou i zhotovením makety osobného auta.
Počas štúdií na VŠVU vytvoril zaujímavé
práce, medzi inými napr. konverziu tanku
T-72, mobilnú elektrokabínu – systém
mestskej dopravy riadený cez GPS, veľko-
objemový supertanker, vozidlo budúcnosti

individuálnej dopravy. Po ukončení štúdia
VŠVU sa ďalej zúčastňuje rôznych výstav,
napr. Tretie spoločné stretnutie umelcov
Záhoria v Záhorskej galérii v Senici, sochár-
ske sympózium v Kameni 2000, ktoré sa
konalo v kameňolome Žlutava v ČR, VIII.
Medzinárodný automobilový kongres
v Dome odborov v Bratislave.

V roku 2002 počas vojenskej prezenč-
nej služby pôsobil v Armádnom výtvarnom
štúdiu v Bratislave, kde bol spoluautorom
vytvorenia reprezentačného interiéru Siene
slávy na Ministerstve obrany SR
v Bratislave. Jej  slávnostné otvorenie za prí-
tomnosti ministra obrany a ministra zahra-
ničných vecí vysielala televízia TA3. Minis-
ter obrany osobne ďakoval obom tvorcom
interiéru a výstavy za úspešné zvládnutie
zadania.

V roku 2003 pripravoval stánok a pre-
zentoval nábytok na výstave MODDOM
2003 v Bratislave, kde exkluzívna kuchyn-
ská linka NAUTIC budila veľkú pozornosť,
o čom svedčí i fakt, že bola publikovaná vo
vysielaní Slovenskej televízie a uverejnená
v časopise Môj dom. O jeho prácach bola
uverejnená reportáž v časopise Pekné
bývanie 9/2004. V roku 2004 pre sloven-
skú firmu, ktorá robí počítačové hry, vytvá-
ral objekty v 3D programoch. 

V súčasnosti pôsobí v zahraničí. vm

Stolička TRIGON
Rok tvorby: 1996
Popis: Skladacia trojnohá stolička
Model: Mierka 1:1
Materiál: Bukový masív, textilné sedadlo,
koža

Oprava 
svetelnej signalizácie 

Občania aj návštevníci Senice sa pri pre-
chádzaní  hlavnou  križovatkou v centre
mesta stávajú svedkami nefungujúcej  sve-
telnej signalizácie, ktorá  často vypadáva.
Problémy to robí  najmä motoristom.
Akoby aj nie, veď signalizácia je značne
zastaralá a funguje už len silou vôle. Ide
o najstaršiu (funkčnú) signalizáciu v stred-
nej Európe.  Bola namontovaná v roku
1982,  aj to už nie úplne nová. Zariadenie
signalizácie bolo prevzaté z križovatky na
Bajkalskej ulici v Bratislave.

Po dlhých sporoch s orgánmi štátnej
správy komu vlastne signalizácia patrí sa
mestské zastupiteľstvo rozhodlo celú sve-
telnú signalizáciu zrekonštruovať tak, aby
spĺňala všetky predpisy a normy. Zaradilo
ju do plánu investičných akcií pre rok 2005.
Už je vypísané  výberové konanie na zho-
toviteľa celej rekonštrukcie, vrátane vypra-
covania projektu na  realizáciu. Výberové
konanie bude ukončené do konca augusta
2005. Rekonštrukčné práce na svetelnej
signalizácii  začnú v septembri a dokonče-
né  by mali byť v októbri 2005. 

V rámci rekonštrukcie dôjde k celkovej
výmene stožiarov a návestidiel, k výmene
radiča a káblových vedení. Bude nainštalo-
vané dynamické riadenie signalizácie na
najmodernejšej úrovni.

V súvislosti s rekonštrukciou žiadame
občanov, aby rešpektovali dopravné
obmedzenia, ku ktorým dôjde počas reali-
zácie. Oddelenie výstavby, 

ŽP a dopravy MsÚ

Rekonštrukcia cesty
V júli začali na Ulici L. Novomeského

medzi domom č. 1215 a 1349  práce na
budovaní miestnej komunikácie a nového
parkoviska. V rozpočte mesta bola v minu-
lom roku schválená oprava časti komuniká-
cie k parkovisku Star centrum, v tomto roku
i oprava druhej časti tejto komunikácie
spolu s parkoviskom. 

Prejazd na novú časť bol zabezpečený
dopravnou zábranou. V minulosti slúžila
táto panelová komunikácia najmä ako prí-
stup na parkovisko Star centra, ako účelová
pri výstavbe celého sídliska, na  prejazd na
Rovenskú ulicu a okrem toho ju občania
využívali  na zaparkovanie svojich vozidiel. 

Výstavba sa má dokončiť v septembri
2005. I keď počas minulého roka bola táto
komunikácia neprejazdná, poznatky o pre-
jazde po chodníkoch, pripomienkach od
občanov, ale i odporučenia dopravného
inšpektorátu, nám iba potvrdilo potrebu
tohto výjazdu na cestu II/500. 

Sídlisko má dva výjazdy, vo východnej
časti z ulice S. Jurkoviča a v západnej časti
z ulice J. Mudrocha, ktorý väčšinou využíva
i stred sídliska. Vybudovaním nového výjaz-
du zo stredu sídliska sa odbremení najmä
časť, po ktorej prechádzajú každodenne
deti do školy.

Dúfame, že týmto vybudovaním  prispe-
jeme k zlepšeniu dopravnej situácie v síd-
lisku Sotina. R. Karasová

oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Zamykať či nezamykať? 
(Vyhodnotenie ankety)

(dokončenie zo str. 1)
Zamykanie cintorína rieši Všeobecne

záväzné nariadenia č. 37 Cintorínsky poria-
dok. Závery ankety budú predložené na
rokovanie komisii, mestskej rade a mestské-
mu zastupiteľstvu v termíne august - sep-
tember, aby poslanci zvážili závery tejto
ankety a rozhodli  o prípadnej zmene VZN
alebo otváracej doby. bar 
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Lúčili sa pri ohníku 
Posledný školský

týždeň patril v Škol-
skom klube II. ZŠ
Senica hrám a súťa-
žiam. Deti ukázali
svoje zručnosti
a šikovnosť v rôz-
nych odvetviach
športových, umelec-

kých alebo vedomostných. Každý deň bol
plný hier a zábavy, kde nebolo porazené-
ho. Záver patril tradičnej opekačke pri
táboráku, kde sa deti rozlúčili so školským

rokom 2004/05. Touto cestou sa chceme
za všetkých zo Školského klubu detí
poďakovať MUDr. Šimekovej za sponzor-
stvo čím  prispela  k radosti všetkých
zúčastnených detí.

JS  II. ZŠ

ww
w.zs

2senica.sk

Mladí túžia po poznaní
Blížiace sa letné prázdniny sa ohlaso-

vali letnou horúčavou, i napriek tomu pri
IV. ZŠ Senica zatúžili po poznaní a prehl-
bovaní si vedomostí.

Koncom júna sa žiaci 7. ročníka IV. ZŠ
na Mudrochovej ulici vybrali na exkurziu
do Bratislavy poznávať a prehlbovať si
vedomosti. Ich cieľom bolo spoznať  bliž-
šie činnosť Rádia Okey a Slovenského roz-
hlasu. Najprv si  v komerčnom rádiu Okey
prezreli  štúdiá, pracovníci neodolali zve-
davým otázkam chlapcov a dievčat. Žiaci
sa stali svedkami moderovania správ,
nahrávania reklám, nezabudlo sa ani na
technikov. Pri odchode každý obdržal šil-
tovku s logom rádia a pár jedincov zazrelo
i Jula Viršíka a požiadalo ho o autogram.

Potom  nasledovala prehliadka verejno-
právneho Slovenského rozhlasu. Samotné
prostredie obrátenej pyramídy privítalo
žiakov tajomnosťou i chladom. Štúdiá boli
podstatne väčšie, miesta boli i pre obe-
censtvo pri verejných nahrávkach. Deti
mali možnosť porovnať prostredie i prácu
ľudí komerčného i verejno-právneho roz-
hlasu.

Táto exkurzia mnohých podnietila
k úvahe o budúcom povolaní. Keďže mla-
dých viac láka komerčný rozhlas, nejeden
z nich si pri počutí známej zvučky Rádia
Okey povie: „Veď tam sme boli!"

Mgr. Dagmar Ferenčíková 
IV. ZŠ Senica

Dospelí nám pomohli
Koncom júna sme sa rozhodli bilanco-

vať činnosť našej školy veselo i vážne
v školskom časopise Mudroško. Aby si náš
časopis mohlo prečítať čo najviac detí,
potrebovali sme pomoc dospelých.

Touto formou sa chceme poďakovať
Tlačiarni Durlák, ktorá nám pomohla pri
vydaní školského časopisu a riaditeľovi
RSMS Štefanovi Majchrákovi, ktorý veno-
val čítania chtivým a usilovným žiakom
vstupenky do plavárne.

Sme radi, že sme našli pomoc u dospe-
lých, ktorí podporili našu redakčnú prácu
a vďaka nim sme pochopili zmysel
a význam našej snahy a tvorivosti. Ďakuje-
me!

redakčná rada šk. časopisu
Mudroško pri IV. ZŠ Senica

Milujeme vôňu farieb!  
Základná umelecká škola v Senici je vo

verejnosti známa. Odborní pedagógovia
v nej rozvíjajú schopnosti talentovaných
detí v oblasti umenia. Menej známe je, že
ZUŠ  dáva možnosť realizovať sa i dospe-
lým, a to vo výtvarnom odbore štúdiom pre
dospelých.

Na chodbách ZUŠ môžete tak stretnúť
deti predškolského veku i dospelých žia-
kov.  Patrím tiež do tejto kategórie žiakov -
dospelých  a som  veľmi rada, že môžem
tráviť svoj volný čas  v spoločnosti  milovní-
kov umenia. Je to fantastická príležitosť na
realizovanie sa! Je to úžasný relax, odrea-
govanie sa a pre mnohých i naplnenie dáv-
nych snov. Pestrosť farieb, práca s nimi, pre-
nesenie  na papier a zachytenie daného
objektu - to prináša radosť. Najmä keď sa
dielo podarí. Nie, nie sú z nás a zrejme
z nás ani nebudú Picassovia, ale je to báječ-
ný pocit a stojí to zato venovať sa i vo vyš-
šom veku tejto alebo inej záľube.
Pedagógom dospelých vo výtvarnom
odbore je pán učiteľ Š. Orth. S veľkou
trpezlivosťou sa venuje nám prvákom, ale
i tretiakom. Vždy poradí a pomôže.

Koncom júna sa uskutočnil plánovaný
plenér  pre dospelých -  kreslenie a maľova-
nie v prírode. Bola sobota 25. jún. Ráno
bolo slnečné a všetko nasvedčovalo tomu,
že nás čaká pekný pracovný deň. Do áut
sme naložili potrebné stojany a ostatné

pomôcky a vyrazili sme do Sobotišťa. Áno,
habánsky dvor bol náš cieľ. Staré, ale krás-
ne architektonické habánske skvosty v ulič-
kách tejto obce sa stali objektom zobrazo-
vania. Snahou nás všetkých bolo čo najlep-
šie zachytiť vybraný námet a pán učiteľ
Orth nám poradil, upozornil na chybičky ...
Popoludní  sme sa presunuli ku Kutálkom,
osade nad Sobotišťom. 

Senický región je bohatý na krásnu
ľudovú architektúru i prírodné scenérie,
ktoré inšpirujú výtvarníkov k tvorbe. Takže
každý z nás si našiel i u Kutálkov svoj
námet, svoje miestečko.  Bolo čo maľovať,
kresliť i obdivovať. Okolo 16. hodiny pán
učiteľ naše práce vystavené v tráve zhod-
notil. Malú výstavku si prišlo pozrieť i zopár
obyvateľov tejto osady. 

Záver plenéra  bol pri ohni. Nedojedená
desiata, špekáčiky a priateľská debata... 

To bol pre nás záver školského roka.
Vlasta Trusková 

Dospelí účastníci výtvarného odboru ZUŠ
v Senici na plenéri v areáli habánskeho
dvora v Sobotišti. 

Lákajú vás Perzeidy?
V polovici augusta budeme môcť

pozorovať na nočnej oblohe nádherný
úkaz: meteorický roj Perzeidy. V porov-
naní s minulým rokom bude svietiť
Mesiac, ale nebude mať silný dopad na
pozorovanie Perzeid, lebo nebude
v splne. Perzeidy pochádzajú z kométy
Swift - Tuttle, ktorú objavili v roku 1863.
Perzeidy pozorujú každoročne ľudia na
celom svete. Maximum Perzeid bude
12. augusta o 3. hod., kedy predpokla-
dáme až 140 meteorov za hodinu.
Tento úkaz na augustovej oblohe budú
pozorovať všetci astronómovia a nene-
chajú si ho ujsť ani bežní ľudia. Treba
dúfať, že sa počasie vydarí. Dôležité je
vybrať si miesto, kde vás nebude rušiť
pouličné osvetlenie. K. Nemečkay

V Stonožke bolo fajn
Centrum voľného času Stonožka žilo

detským džavotom aj cez prázdniny. Už
viac ako 10 rokov patria do  pravidelnej  let-
nej ponuky CVČ  mestské tábory s dennou
dochádzkou či  tábory na iných miestach
Slovenska. CVČ ponúka  širokú paletu akti-
vít, z ktorých si môžu prázdninujúce deti
spolu s rodičmi  vyberať. Ide o to, aby deti
trávili svoj voľný čas zmysluplne, a zároveň
tak ako sa im páči.  Do 40 krúžkov senickej
Stonožky  chodilo počas školského roka
približne 600 detí.  Značná časť  z nich  pre-
žila  so svojou obľúbenou Stonožkou aj nie-
koľko letných dní. Tento rok sa po prvýkrát
rozhodli  urobiť tábory s určitým zamera-
ním, aby sa v nich stretli deti s rovnakými
záujmami.  Hneď prvý prázdninový týždeň
bol  v CVČ tábor s orientáciou na angličti-
nu a výtvarnú prácu a v Skalických horách
si užívali letné dni tanečníci z krúžkov CVČ.

Do prvého z troch mestských  táborov
sa prihlásilo16 detí, ktoré boli nadšené
všetkým, čo robili. Pod vedením Silvie
Krišákovej a Silvie Brožkovej deti hravou
formou získavali poznatky z anglického
jazyka a úspešne zvládali výtvarné pokusy.
Nie všetko sa vydarí, ale cez prázdniny
predsa ide viac o zábavu ako o dokonalý
výkres či bezchybne zaspievanú pesničku.  

Viera Barošková
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Odmenou 
výcvik prežitia

Seničan Dárius Jurík tento rok promo-
val na  Filozofickej  fakulte Trnavskej  uni-
verzity v Trnave. Počas vysokoškolských
štúdií sa zapájal do rôznych literárnych
súťaží. Tento rok v súťaži Zelená profe-
sionálnej armáde, vyhlásenej ministrom
obrany  v kategórii vysoké školy, získal za
svoju esej Profesionálna armáda mojimi
očami 2. miesto. To bola príležitosť na
rozhovor.

Aké pohnútky vás viedli k napísaniu
spomínanej eseje a čím sa zaoberá?

- V tomto momente už nie som štu-
dentom, ale dobrovoľne nezamestnaným
politológom. Od osemnásť rokov sa živím
sám (tragikomický život) a na štúdium
som si zarábal v stavebníctve ako kopáč,
murár, predák. Sťahoval som aj nábytok,
trezory a iné detské hračky. Hraničné
situácie sú v živote dôležité, človeka
zoceľujú. Na základe svojich študijných
výsledkov a sociálnej „slabosti" som
dostal možnosť študovať semester na
Filozofickej fakulte Univerzity Palackého
v Olomouci a v tomto roku som získal šti-
pendium Nadácie SPP. Bol som študen-
tom s tvorivými chúťkami, a preto som sa
prihlásil do spomínanej súťaže. Reforme
ozbrojených síl som sa venoval už dlhší
čas, motiváciou neboli a teda len štedrá
finančná odmena a iné ceny. Písané slovo
ma celkom napĺňa a nikdy s ním neskon-
čím. 

Jedna z cien bol aj vojenský výcvik –
kurz prežitia vo vojenskom výcvikovom
priestore Lešť. Aký bol priebeh?

- Skutočný vojenský výcvik prežitia trvá
dva týždne, pre súťažiacich v literárnej
súťaži bol pripravený skrátený „detský"
výcvik na tri dni. Samotný výcvik zahŕňal
orientáciu v teréne, prvú pomoc, masko-
vanie a činnosť v prístrešku, rozloženie
a zahasenie ohňa, horolezectvo, boj so
psom, úprava vody a stravy, transport zra-
neného cez močiar, preplávanie vodnej
nádrže. Kurz nevyzeral veľmi ostrý, aj
preto vládla priateľská atmosféra nielen
pri návšteve bufetu po prvom dni. Druhý
deň som do noci čítal knihu kvôli novej
súťaži. Ranné vstávanie za tmy (4.00),
pochod k močiaru a samotný akt v mo-
čiari ma vyčerpal natoľko, že plávanie
som absolvoval z posledných síl. Dokon-
ca ma predbehla aj žena, ktorá však bola
„zranenou" v močiari. Prežil som a sláv-
nostný obed s odovzdaním diplomov bol
príjemným a dojímavým záverom. 

Aký je váš  pohľad na motiváciu reg-
rútov, ktorí chcú vstúpiť do profesionál-
nej armády?

- Služba v Ozbrojených silách SR sa
stáva atraktívnym povolaním, povolanie
vojak profesionál na trhu práce má
v poslednom období zvyšujúci sa kredit.
Motiváciou vstupu do ozbrojených zlo-
žiek je aj finančné a sociálne zabezpeče-
nie a možnosť účasti v zahraničných mi-
siách. Účasť slovenských vojakov v mi-

siách je znakom toho, že aj malý štát
môže bojovať za veľké hodnoty. Povinná
vojenská služba bola zrušená  15. júla.
Rozdiel medzi vojakom profesionálnym
a vojakom povinnej vojenskej služby je
v dobrovoľnosti. Profesionál je človek,
ktorý vstupuje do armády na základe svoj-
ho vnútorného presvedčenia a osobnej
motivácie. Odhodlanie takéhoto vojaka je
veľmi silné a svoje povolanie chápe ako
poslanie. Hodnoty profesionálneho voja-
ka sú česť, vernosť, odvaha, zodpoved-
nosť, obetavosť. Služba vojaka v profesio-
nálnej armáde sa stáva privilégiom. V hod-
notovom rozmere profesionálnych voja-
kov musí byť zakorenená nadstraníckosť
a politická neutralita. Napriek tomu by sa
mali vojaci stotožniť s hodnotami demo-
kratického politického systému - slobo-
dou, bezpečnosťou, demokraciou, ochra-
nou ľudských práv. K fundamentálnej
súčasti každého vojaka  patrí jeho vlaste-
nectvo. Profesionálna armáda je obrov-
skou výzvou pre záujemcov o službu
v Ozbrojených silách SR. Sebavedomie
reformovanej armády bude stáť na práci
mnohých, na svojom čestnom poslaní
a na záujmoch Slovenskej republiky –
bezpečnosti, demokracii a prosperite. 

Ďakujem za rozhovor.
Viera Barošková

Viskóza minulosťou  
Panorámu Senice tvoria dva továren-

ské komíny, ktoré vítajú každého pri-
chádzajúceho návštevníka nášho mesta.
Sú však už len nefunkčnou symbolikou...
Čo by na to povedali tí, čo komíny stava-
li? Tiež mnohí horolezci - hazardéri,
ktorí ich udržiavali, natierali a často
pozerali z ich vrcholov? Niektorí z nich
spia večný sen v ázijských snehoch
Himalájí. 

Aká je história výroby viskózového
vlákna v Senici?

V Senickom okrese v minulosti prevlá-
dala poľnohospodárska výroba. Ľudia sa
tu zaoberali obrábaním pôdy, remeslom
a obchodom. Nemajetní pracovali na
veľkostatkoch. O priemysle sa v našom
okrese ani hovoriť nedalo, ak si odmyslí-
me niekoľko píl, mlynov a liehovarov.

Jeden družstevný liehovar stál v mies-
tach našej továrne Slovenský hodváb, kde
sa donedávna vyrábal viskózový hodváb.
Keď výroba liehu skrachovala, jeden

z družstevníkov Cyril Kresák využil budo-
vy a časť zariadenia na výrobu umelého
hodvábu. 

V septembri 1920 vznikla v Senici prvá
výrobňa viskózového hodvábu v ČSR.
Každá nová výroba prináša aj ťažkosti.
Priadelňa umelého hodvábu, uč. spol.,
mala problém s kvalitou. Na päť rokov
bola výroba zastavená, ale po prestavbe
a rekonštrukcii sa opäť začalo pracovať.
Podnik financovala Žilinská celulózka,
ktorá nestačila kryť jeho straty. Hľadala
kapitálovú pomoc a našla ju v roku 1927
v berlínskej firme Spinnstoffabrik
Zellendorf. Po fúzii s Zellendorfom dostal
podnik názov Kunstseidespinnerci A. G.
a nemecké vedenie. Po roku 1939 bol už
podnik úplne v nemeckých rukách. Počas
vojny časť objektu a výrobného zariade-
nia boli poškodené delostrelectvom. Po
znárodnení bol podnik začlenený do
národného podniku Dynamit Nobel
a prešiel niekoľkokrát reorganizáciou.
Vždy bol odkázaný na spoluprácu
s CHZJD v Bratislave.

Slovenský hodváb ako podnik bol
poverený v roku 1967 výstavbou výrobne
polyesterového hodvábu. Uskutočnili sa
rozsiahle rokovania so zahraničnými firma-
mi. Najvýhodnejšiu ponuku predložila
holandská firma AKZO International
Arnheim a 22. mája 1968 bol položený
základný kameň. Stavebné práce vykonala
firma Hydrostav Bratislava. Už v roku 1970
začal Slovenský hodváb  vyrábať ako prvý
v ČSSR polyesterový hodváb v kapacite
3 000 ton ročne. Podnikový riaditeľ
Miroslav Chomo získal značný počet
odborníkov pre senickú výrobu polyestero-
vých vlákien. Chápal, že ľuďom treba dať
„chlieb a hry", zamestnanie, byty, kultúrne
a športové vyžitie. Zaslúžil sa o výstavbu
športových a kultúrnych zariadení. A tak
máme dodnes krytú plaváreň, futbalový
štadión, kultúrny dom, amfiteáter a rekre-
ačné stredisko pri Kunovskej priehrade.

Tieto zariadenia sa stále využívajú,
avšak výroba viskózového vlákna je ukon-
čená. Posledné vlákno bolo vyrobené 21.
apríla 2005 o 17.25 hod., keď traja radoví
pracovníci odstavili posledné čerpadlo. 

Čo k tomu dodať? Čo sa nepodarilo
slovenskej kapitálotvornej vrstve, snáď
zachráni dnes už zahraničný kapitál
spoza rieky Moravy, ktorý avizuje dve
miliardy Sk do výroby kordov v Senici a ...

Ján Peter



7

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 7/2005

Prometeovské dielo Štefánikovo

Veriť, milovať, 
pracovať...

Milan Rastislav Štefánik sa narodil
21.7.1880 v evanjelickej fare v Košariskách.
Jeho otec Pavel Štefánik bol oduševnený
slovenský národovec a v takom duchu
vychovával i svoje deti. M. R. Štefánik pro-
blémy slovenského národa vnímal od det-
stva, pretože žil v prostredí, v ktorom sa
národnopolitické požiadavky Slovenska
počas meruôsmych rokov formovali
a zdôrazňujem – realizovali.
Vysokoškolské štúdiá absolvoval M. R. Šte-
fánik v Prahe na Karlovej univerzite
v odbore hvezdárstvo. Astronómia je bez-
pochyby vedou technickou, ale svedec-
tvom filozofického rozmeru tejto vedy je
Sokratovské posolstvo poznávania seba
samého alebo ako vravieval Štefánik:  „Ja
s udivením norím sa do vesmíru a snažím
sa určiť v ňom súradnice svojej duše". Na
svojej ceste sa Milan nedokázal zriecť
Boha, napriek voľnomyšlienkárskemu
prostrediu v Prahe. Viera, a nielen v Boha,
potom navždy zostala prítomná v živote
a diele M. R. Štefánika...

Štefánikova mimoriadna inteligencia
a výnimočné čaro jeho osobnosti boli pra-
meňom zblíženia sa s českou kultúrnou
a vedeckou spoločnosťou. Vo svojich novi-
nárskych prejavoch oboznamoval českú
verejnosť so Slovenskom, Slovákmi, ich
kultúrou a politickým dianím. Bol presved-
čený o nutnosti spolupráce a vzájomnosti
Slovákov a Čechov, s cieľom oslobodenia
Slovákov spod jarma maďarizácie. Štúdiá
v Prahe ukončil v roku 1904, keď bol pro-
movaný za doktora filozofie. 

Do Štefánikovho života patrí aj cit
k žene, predsa len to bol človek. Boli oka-
mihy, kedy strácal vieru a dochádzali mu
sily, boli časy, keď nemohol pracovať, lebo
nemal prostriedky, boli chvíle dlhšie než
večnosť, keď city neboli vzájomné
a opätované. Štefánik nepodľahol nikdy,
ale občas sa poddal  (Alexander Matuška).
Do prvej svetovej vojny M. R. Štefánik
vstupuje s úspechmi hvezdára i diplomata.
Cit k nežnému pohlaviu sa nestratil, ale
spojil sa s citom vlasteneckým.

Práca bola ďalším fundamentom jeho
života. Obrovské nasadenie pramenilo
v nezlomnej vôli, napriek bolesti, ktorá ho
sprevádzala. Vojna bola tiež bolestnou
realitou. Túžba plodí, že, vraj, utrpenie.
Ale neplatilo to pre neho, naopak – utrpe-
nie plodí túžbu? Bolesť, ktorú o to viac,
ignoroval o čo viac túžil po slobodnej vlas-
ti. Jeho umeleckým dielom je jeho život vo
viere, láske a práci. Istota zabíja každé
umenie (Rózsa Oskar). Budúcnosť sloven-
ského národa po prvej svetovej vojne bola
naskrze neistá. Prometeovské dielo Štefá-
nikovo - darovanie ohňa slobody sloven-
skému národu je plodom viery, lásky
a práce Milana Rastislava Štefánika. Smelé
Prometeove činy spolu so starogréckou
cnosťou ho sprevádzali s nádejou po celý
život. 

Spoluvytváral živnú pôdu vzniknutého
štátu Slovákov a Čechov v roku 1918.
Mreže žalára národov začali počas vojny
hrdzavieť (korodovať). Pomaly sa začal sní-
vať sen o Československu. Milan Rastislav
Štefánik hľadal súradnice svojej duše vo
hviezdach, ale súradnice slobodnej vlasti
hľadal s pomocou spojeneckých mocností.
Spolu s Masarykom a Benešom sa pustili
do zdanlivo márneho boja, keď nebolo na
západe nič nové. Ako traja kamaráti začali
boj za vlasť, keď ešte vojna o ničom neroz-
hodla – s vedomím, že cesty späť už niet.
Štefánik bol najživším slovenským bičom
Rakúska-Uhorska. Vstupom Štefánika do
boja za slobodnú vlasť československý sen
prestal byť iba vodou v prútenom koši.
Symfónia M. R. Štefánika pri zakladaní ČSR
bola rozhodujúca, keď skromné noty na
bubon slovenskej politickej špičky doma
boli zámerne prepisované útokmi „uhor-
skej" politiky a polície. Štefánikova vojenská
kariéra bola vyslovene divoká. Za tri roky sa
stal z desiatnika brigádnym generálom
(1918) a nakoniec ministrom národnej obra-
ny (neskôr vojny). Každá hodnosť či vyzna-
menanie bolo Štefánikovi pripnuté počas
vojny na základe skvelých činov.

Vznik ČSR bol prelomom v dejinách
oboch zakladateľských národov. Cieľom
bolo oslobodenie vlasti, čo sa aj naplnilo.
Vznik Československa je však ešte stále
bielym miestom v povedomí Slovákov.
Dedičstvo predkov a fundamentálnych
zlomov slovenského národa má svoje
čestné a zaslúžené miesto v dejinách.
Cesta k sebapoznaniu človeka a národa je
založená na úprimnosti a otvorenosti.
Uvedomenie si reálnej možnosti slobod-
ného rozvoja demokracie a národa po
vzniku ČSR je podstatné. Slováci sa po
prvýkrát vo svojej histórii stali štátotvor-
ným národom a mohli sa slobodne rozví-
jať. Štefánikov životný cieľ sa naplnil, hoci
svoje predstavy o skutočnom bratskom
spolužití oboch národov už nemohol rea-
lizovať.

Obeta, ktorú priniesol pre Slovákov  je

najvyššia. Vzájomné spojenie so ženou
mu prozreteľnosť dopriala, aj dotyk s rod-
nou hrudou kamenistou, ale ten bol
posledným. Akoby sa vyhýbal naplneným
cieľom, ktoré potom treba brániť. Sám sa
chápal ako prostriedok a nástroj, ale
k veľkým cieľom - „Kto kráča energicky
vedomý si svojho cieľa, ovláda svoj osud
úplne". V nedeľu 4. mája 1919 M. R. Štefá-
nik tragicky zahynul po páde lietadla
v Ivanke neďaleko Bratislavy. 

Snažil som sa ponoriť do hĺbky hrdinu
a človeka, do koreňov jeho obetavého
diela a ľudskosti. Roky totality zanechali
stopy aj na našom vzťahu k M. R. Štefáni-
kovi, ale vnútorný pocit, akoby nám napo-
vedal, že si ho máme uchovať navždy
v sebe. Je súčasťou všetkých Slovákov,
našej prirodzenosti, oheň národnej slobo-
dy bol zlomom v našich dejinách. Odkaz
životnej obety Štefánikovej, pre oslobode-
nie svojho národa, ktorý nikdy neprestal
milovať, je veľmi silný. Symbolika jeho
životného diela nám ponúka recept ako
zistiť kto sme, odkiaľ a kam ideme. Aj keď
by si chcel M. R. Štefánika každý privlast-
niť, je to hrdina schopný zjednocovať slo-
venský národ, keďže jeho zakladateľské
dielo je všeobjímajúce. Ako sa staviame
k Štefánikovmu posolstvu, k Prometeov-
skému ohňu slobody národa a úplnému
sebaobetovaniu, tak sa správame aj sami
k sebe. Zabudnutím na neho ubližujeme
sami sebe, keďže je súčasťou našej priro-
dzenosti. Záchranou jeho posolstva sa vra-
ciame ku svojej podstate a zmyslu svojho
ľudského a slovenského bytia.
Prometeovské dielo Štefánikovo je večné.
Musíme kráčať po Štefánikovej ceste prav-
dy, dobra a lásky...

Dárius Jurík
(Prometeovské dielo Štefánikovo – časť
eseje, s ktorou sa autor prihlásil do súťaže
vyhlásenej Spoločnosťou M.R. Štefánika
v Brezovej pod Bradlom pri príležitosti
125. výročia narodenia a Roku M. R. Štefá-
nika. D. Jurík získal Cenu za literárnu a his-
torickú esej.)  

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚL 2005

autor: názov: vydavateľ:
1.   Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus
2.   Brezina, T. Prázdniny v strašidelnom hoteli Arkus
3.   kol. Mesiášov odkaz Remedium
4.   Chandler, R. Vrah v dešti Garamond
5.   Philip, N. Robin Hood Perfekt
6.   May, K. Mahdí Epos
7.   Kearney, P. Královští kacíři Laser-books
8.   Kearney, P. Druhé císařství Laser-books
9.   Pratchett, T. Kuchařka stařenky Oggové Talpress
10. Mráz, I. Horár Sever Epos
11. Montgomeryová, L. Anna v Redmonde Mladé letá
12. kol. Detské doplňovačky Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové knihkupectvo Arkusu.

Novinka Arkusu
Detské doplňovačky 3/05 pirátske
Ďalšie číslo doplňovačiek je venované pirátom, rozbúreným oceánom a najrozmanitejším
pokladom, poukrývaným na opustených ostrovoch.
V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa na celom území SR.
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PPPP rrrraaaakkkkttttiiiicccckkkkéééé  rrrraaaaddddyyyy  pppprrrreeee  ddddiiiieeeevvvvččččaaaattttáááá
(ktoré sa chystajú do zahraničia za prácou)
Pred odchodom:
- Starostlivo si over ponuku práce v zahraničí. Medzi inzerátmi, ktoré
ponúkajú prácu, sú ponuky dôveryhodné, ale aj zámerne nejasné.
Nauč sa ich rozlišovať.

triedkov, aby si mohla uhradiť prípadnú
cestu domov. Výhodná je aj predplatená
telefónna karta.

V priebehu pobytu:
- Nikdy, nikomu a za žiadnych okolností

neodovzdávaj svoj pas. Ani pri práci
„načierno" zamestnávateľ nepotrebuje
tvoj pas!

- Ak ti ukradnú doklady, okamžite sa
obráť na políciu alebo slovenské veľvy-
slanectvo.

- Ak zistíš, že podmienky tvojho pobytu
nezodpovedajú zmluve, obráť sa na
agentúru alebo na osobu, ktorá ti prácu
sprostredkovala.

- Počas celého pobytu neprijímaj od
zamestnávateľa žiadne dary ani pôžičky.
Nikomu sa nezaväzuj.

- Kontaktuj sa s rodičmi alebo priateľmi
podľa vášho dohovoru.

- V prípade potreby neváhaj kontaktovať
slovenské veľvyslanectvo alebo políciu.

- Získaj čo najpodrobnejšiu pracovnú
zmluvu. Informuj sa o svojom pracov-
nom povolení a o svojom pobyte
v zahraničí si over všetky dostupné
údaje. 

- Nechaj rodičom alebo dobrým priate-
ľom presnú adresu plánovaného pobytu
a čo najviac informácií o svojom budú-
com zamestnávateľovi.

- Napíš si telefónne číslo a adresu sloven-
ského veľvyslanectva v krajine, do ktorej
odchádzaš.

- Nechaj doma rodičom alebo priateľom
fotokópiu cestovného pasu a svoju
poslednú fotografiu.

- Založ si kompletné cestovné poistenie,
ktoré musí obsahovať aj poistenie proti
úrazu a onemocneniu. Pred cestou
absolvuj lekársku prehliadku a navštív
zubného lekára.

- Dohodni sa s rodičmi alebo priateľmi,
ako často sa s nimi budeš kontaktovať.

- Zober si aspoň toľko finančných pros-

Mestská polícia 
zasahovala
Vyskočil z okna. Na dispečingu MsP
4. júla o 22.57 hod. prijali telefonické
oznámenie, že na Robotníckej ul.
z okna obytného domu vyskočil muž.
Na mieste hliadka zistila, že išlo asi
o 30 ročného muža, ktorý vyskočil
z okna na 2. poschodí. Na miesto
bola privolaná RZP, ktorá  zraneného
prevzala. Ďalšie skutočnosti  objasňu-
je OO PZ SR.

Páčili sa mu tenisky? Na základe
výpovede svedkov hliadka MsP 30.
júna o 20.35 hod. objasnila krádež
tenisiek v bytovke v časti Sotina. Išlo
sa o maloletého chlapca, ktorý tenisky
vrátil. Prípad  bol prejednaný s rodič-
mi chlapca.

Vulgarizmy na diskotéke. MsP dosta-
la 30. júna o 20.58 hod.  hlásenie od
občanov, že v časti Kunov na futbalo-
vom štadióne je diskotéka a niekto do
mikrofónu vykrikuje neslušné slová.
Po príchode hliadka zistila, že na ve-
čierku bol podaný alkohol mladistvým
osobám. Tie MsP odovzdala rodičom.
Prípad  rieši MsP. 

Neopatrnosť  
sa nevypláca 

Každé ročné obdobie má svoje špecifi-
ká. Leto sa vyznačuje spravidla vysokou
teplotou vzduchu, ktorá sa v kombinácii so
suchým počasím stáva priaznivým fakto-
rom pre vznik požiarov v prírode.

V tomto peknom ročnom období vyko-
návajú poľnohospodári dôležité činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požia-
ru, ktorými je zber obilnín, ich pozberová
úprava a skladovanie objemových krmovín
a slamy. Tieto poľnohospodárske činnosti sú
zvlášť nebezpečné z hľadiska vzniku a rozší-
renia požiaru, o čom svedčia aj štatistické
údaje požiarovosti. Napríklad v okrese
Senica vzniklo v minulom roku v žatevnom
období 7 požiarov s celkovou škodou
v sume 80 000 Sk. V šiestich prípadoch
horela slama na riadkoch a jedenkrát stoh
slamy. Šesť požiarov spôsobili svojou nedba-
losťou a neopatrnosťou dospelé osoby vypa-
ľovaním suchých porastov (spaľovanie slamy
na poli), a jeden požiar stohu slamy spôsobi-
li deti do veku od 6 do 15 rokov.

Leto je aj obdobím dovoleniek a škol-
ských prázdnin. S tým sú spojené aj pre-
chádzky turistov po lese ako aj zvýšený
pohyb detí v prírode, často bez dozoru.
Z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospe-
lých v Senickom okrese vzniklo v tomto roku
už 28 požiarov, 13 požiarov bolo zazname-
naných pri vypaľovaní trávy a suchých pora-
stov, z fajčiarskej nedbalosti vznikli 4 požiare
a 2 požiare spôsobili deti vo veku od 6 až 15
rokov. Úmyselné zapálenie bolo zistené pri
jednom požiari. Celkovo vzniklo za prvý pol-
rok 2005 na území Senického okresu
64 požiarov s celkovou výškou škody

1 348 700 Sk. Uchránené hodnoty predsta-
vujú 18 713 000 Sk. Pri týchto požiaroch
nebola žiadna osoba usmrtená, jedna osoby
bola však zranená. Najviac 25 požiarov bolo
v katastrálnom území Senica  a 18 požiarov
vzniklo v k. ú. Kúty. 

Všetci sme povinní predchádzať vzniku
požiarov, ale zvlášť vyzývame rodičov, aby
nenechávali deti bez dozoru, zabránili
deťom hry v blízkosti stohov, lánov obilia či
slamy na riadkoch a prísne zakročili pri
zistení zápaliek u detí.

Veríme, že tieto rady prispejú k zastave-
niu nepriaznivého vývoja požiarovosti a len
spoločné úsilie a opatrnosť nám pomôžu
preklenúť obdobie zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiarov bez veľkých
morálnych a finančných strát.

npor. Ing. Jarmila Drinková
samostatný inšpektor OR HaZZ

Na cestách opatrnejšie
S letom a prázdninami je spojený aj

väčší ruch na cestách. Nielen dovolen-
kári presúvajúci sa na osobných moto-
rových vozidlách, ale pribudlo cykli-
stov a detí idúcich pešo či na koliesko-
vých korčuliach.  Z týchto dôvodov je
nutná väčšia opatrnosť všetkých účast-
níkov cestnej premávky. 

Zo štatistiky Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Senici vyplýva, že
v 28. týždni vyšetrovali  13 dopravných
nehôd, pri ktorých boli 2 osoby ťažko
a 4 ľahko   zranené. Alkohol bol ziste-
ný u 2 účastníkov dopravných nehôd.
Celkovo bola spôsobená škoda vo
výške 818 000 Sk. 

Strelecké skúšky
VTSÚ Záhorie oznamujú, že 15.

augusta v čase od 9. do 11. hodiny sa
uskutočnia strelecké skúšky zo 155 mm
ShKH vz. Himalaya. Náhradný termín je
16. august 2005. 

Strelecké skúšky sa uskutočnia z paleb-
ného postavenia v priestore Myjava, časť
Turá Lúka, lokalita Brezová. Doba trvania
streleckej skúšky bude v uvedených
dňoch maximálne tri hodiny. Cieľová plo-
cha bude vo vojenskom výcvikovom
priestore Kuchyňa - priestor B. 

Pre vykonanie streleckej skúšky
155mm munície na maximálnu vzdiale-
nosť budú zorganizované viaceré bez-
pečnostné opatrenia, vrátane uzatvorenia
ciest v okolí palebného postavenia a cie-
ľovej plochy v čase trvania streľby. 

O streleckej činnosti sú informované
okresné, mestské a obecné úrady, VLM,
roľnícke družstvá a obvodné oddelenia
polície v oblasti palebného postavenia
i cieľovej plochy. 

Ing. František Petráš 
riaditeľ VTSÚ Záhorie

Predaj 
kolkových známok 

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Senici oznamuje občanom,
že od 1. augusta bude možné zakúpiť
si kolkové známky priamo v ich budo-
ve na Moyzesovej ul. č. 1.
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Za relaxom a zdravím

Do soľnej jaskyne 
Prívlastkom prvá na Záhorí sa môže

pochváliť soľná jaskyňa, otvorená na
Hviezdoslavovej ulici 1417 (za hotelom
Senica), ktorej účinky už vyskúšalo
mnoho Seničanov.  

Jaskyňa je postavená zo soľných kryštá-
lov na špeciálnych platniach, ktoré sú v rôz-
nych farbách a kompozíciách. Je to pries-
tor, umožňujúci rehabilitáciu, prevenciu
a ochranu zdravia vplyvom solí  z poľských
baní, Mŕtveho mora a Pakistanu. Pomocou
klimatizácie  a ventilácie je v nej vytvorená
špecifická mikroklíma, v ktorej je vzduch
nasýtený  minerálnymi látkami a mikroačas-
ticami (jód, vápnik, magnézium, draslík,
sodík, selén, železo, meď...) V jaskyni je
klíma so stálou vlhkosťou vzduchu a teplo-
tou 20-22 stupňov C. Jeden 45 minút trva-
júci pobyt  v soľnej jaskyni sa vyrovná 3
dňom stráveným pri mori. Súčasťou proce-
dúry je aj tzv. farebná terapia, ktorá pozitív-
ne vplýva na psychiku človeka. Klient v jas-
kyni leží na pohodlnom ležadle, atmosféru
dotvára relaxačná hudba a komu je chlad-
no, môže sa prikryť dekou. Neposedné deti
sa môžu pohrať na soľnom „pieskovisku". 

Pobyt v jaskyni je vhodný pre všetky
vekové kategórie, odporúča sa deťom od 3
rokov i tehotným ženám. Pobyt v jaskyni
prispieva k psychickému uvoľneniu a posil-
neniu imunitného systému.  

Pobyt v soľnej jaskyni podporuje lieče-
nie napríklad  týchto ochorení: ochorenia
dýchacích ciest, pľúc, astma, znížená funk-
cia štítnej žľazy, ochorenia zažívacej sústa-
vy, kardiovaskulárne  ochorenia (hyperten-
zia, stavy po infarkte), dermatologické
ochorenia (kožné alergie, psoriáza), reuma-
tologické ochrenia (zmierňuje zápal, znižu-
je hladinu bolesti), poruchy imunity, neuró-
za, depresia, stavy únavy. RJ

Veľký úspech 
mladých futbalistov    

Obrovský úspech dosiahli mladší žiaci
(ročník 1992) FK SH Senica na veľkom 5-
dňovom medzinárodnom turnaji Czech
Budweis cup 2005 v Českých Budejovi-
ciach. Tento mládežnícky turnaj je najväč-
ším na starom kontinente.  Zúčastnilo sa
ho 1800 talentov futbalu v kategóriách
11 - 19 roční a tvorili 99 družstiev z 18-tich
štátov Európy (všetky futbalové veľmoci
okrem Anglicka a Portugalska). 

V tejto silnej konkurencii zverenci tréne-
ra Alojza Polakoviča dokázali v skupine
suverénne zvíťaziť. Postupne si poradili
s družstvom Slavjane Moskva 2:0,
Athinaikos Atény 4:1, ESV Güsten
(Nemecko) 3:0 a prehrali iba s belgickým
Kattenbos Lommel 0:2. Vtedy však už mali
zabezpečený postup zo skupiny. V semifi-
nálovom zápase s tímom Zelenograd
Moskva v riadnom hracom čase remizovali
2:2, keď vyrovnávajúci gól inkasovali dve

minúty pred koncom z pokutového kopu
a o postupe do finále museli rozhodnúť
penalty. Naši chlapci ich vyhrali 4:3 a vo
finále ich čakal súper Papagou Atény, ktorý
svoju skupinu vyhral bez straty bodu. Hoci
mali senické nádeje počas finálového duelu
herne jasne navrch, nedokázali však využiť
ani tie najvyloženejšie šance. Zápas sa
skončil 0:0 a o víťazovi sa rozhodlo v penal-
tovom rozstrele, ktorý mladí Seničania
vyhrali 4:2. Zavládla obrovská, nefalšovaná
radosť v kruhu celej výpravy. Slzy radosti
a šťastia vyhŕkli nejednému pri počúvaní
slovenskej štátnej hymny na počesť víťazov.

Vďakou za tento úspech bolo pre chlap-
cov a celú výpravu prijatie primátorom
mesta RNDr. Ľubomírom Parízkom  na
pôde Mestského úradu v stredu 20. júla.
Primátor vo svojom príhovore poďakoval
mladým futbalovým nádejám za vynikajúci
športový úspech, ktorý dosiahli napriek
zlému stavu senického futbalu. Ďalej
poznamenal, že mesto sa pokúsi vytvoriť
lepšie podmienky, hlavne hraciu plochu,
ktorá asi najviac chýba v Senici. Pre rok
2006 by chcel presadiť do rozpočtu mesta
výstavbu umelého trávnika na škvarovom
ihrisku. Túto veľkú investíciu však bude
musieť schváliť mestské zastupiteľstvo.

K slovu sa dostal aj tréner A. Polakovič,
ktorý poďakoval primátorovi za finančnú
a materiálnu pomoc. K turnaju ešte dodal:
„Aj na tomto veľkom medzinárodnom
úspechu je vidieť, že v Senici sú futbalové
talenty, treba sa im však vo väčšej miere
venovať a treba im vytvoriť lepšie pod-
mienky. Na turnaji štartovali takmer všetky

významné európske futbalové krajiny, o to
je víťazstvo cennejšie."

Mladší žiaci tak nadviazali na úspech ich
menších spoluhráčov z klubu - družstvo prí-
pravky, ktorí v júni dokázali triumfovať na
ďalšom medzinárodnom turnaji v Prahe,
kde dokázali poraziť výbery Sparty Praha,
Teplíc, Jablonca a iných.

A kto sa o tento úspech mladých futbali-
stov v Č. Budejoviach  postaral? Hráči
Mário Demo, Patrik Totka, Rado Velický,
Beňadik Reško, Jozef Holič, Juraj Španka,
Bruno Tipan, Peter Černek, Frederik Ravas,
Andrej Tokoš, Pavol Ziman, Lukáš Khúla,
Martin Cintula, Filip Salvet, Dominik Sekáč,
Roman Kubina, Ján Chvála a Rado Drápal.
Trénerom bol Alojz Polakovič, vedúcim
Milan Totka a masérom Pavol Procházka.
Poďakovanie patrí aj pánom  Demovi a
Ravasovi za celoročnú finančnú a materiál-
nu podporu, Mestskému úradu v Senici
a firme OMS Senica za sponzorovanie
družstva na turnaji.

Senický futbal potrebuje takéto úspechy
ako soľ. Na nich je vidieť, že práca s mláde-
žou sa vypláca a je potrebné do nej  inve-
stovať. Onedlho sa opäť rozkrúti kolotoč
majstrovských zápasov (6. a 7. augusta).
Muži FK SH vstúpia do ťažkých bojov v štvr-
tej lige, kde budú chcieť dokázať, že futbal
v Senici sa postupne dostáva do lepších
koľají. Rovnako to bude aj u mládežníckych
výberov, ktorých v pravidelných súťažiach
štartuje sedem družstiev. Na záver popraj-
me senickej mládeži ako aj dospelým úspeš-
né vkročenie do novej futbalovej sezóny.
Prinášame vám prehľad zápasov senických
futbalistov v auguste:
Muži - 4. liga
1. kolo - sobota 6. 8. o 17.00 hod. 

Moravany - Senica
2. kolo - sobota 13. 8. o 17.00 hod. 

Senica - Chynorany
3. kolo - nedeľa 21. 8. o 17.00 hod. 

Dubnica „B" - Senica
4. kolo - nedeľa 28. 8. o 17.00 hod. 

Prievidza „B" - Senica
Starší a mladší dorast - 3. liga
1. kolo - sobota 6. 8. o 10. a 12.30 hod. 

Senica - Sereď
2. kolo - sobota 13. 8. o 10. a 12.30 hod. 

Senica - Nové Mesto
3. kolo - nedeľa 21. 8. o 10. a 12.30 hod. 

Bánovce - Senica
4. kolo - sobota 27. 8. o 10. a 12.30 hod. 

Senica - Komárno
Starší a mladší žiaci „A" - 2. liga
1. kolo - nedeľa 7. 8. o 10. a 12. hod. 

Nitra „B" - Senica
2. kolo - nedeľa 14. 8. o 10. a 11.45 hod. 

Topoľčany - Senica
3. kolo - nedeľa 21. 8. o 10. a 12. hod. 

Senica - Levice „B"
4. kolo - nedeľa 28. 8. o 10. a 12. hod. 

Partizánske - Senica
Starší a mladší žiaci „B" - 3. liga
(domáce zápasy hrajú v Rybkách)
1. kolo - sobota 6. 8. o 10. a 11.30 hod. 

Senica - Hlohovec
2. kolo - sobota 13. 8. o 10. a 11.30 hod. 

Senica - Nové Mesto
3. kolo - nedeľa 21. 8. o 10. a 12. hod. 

Vrbové - Senica
4. kolo - sobota 27. 8. o 10. a 11.30 hod. 

Senica - TTS Trenčín „B"
Ivan Tobiáš

Poznajú svojich súperov
Volejbalistky OMS Senica už poznajú

svojich súperov v európskej pohárovej
súťaži Top Teams Cup. Žrebovanie pre-
behlo v sídle Európskej volejbalovej kon-
federácie v Luxemburgu. Seničanky vyž-
rebovali do 5. kvalifikačnej skupiny, ktorá
sa odohrá v Brne. 

Dievčatá budú mať v dňoch 7. – 9.
októbra za súperky rakúsky Post
Schwechat, Anorthosis Famagusta -
Cyprus a domáce družstvo KP Brno.

Ak by sa senickým volejbalistkám
podarilo vyhrať túto skupinu, postúpili by
do hlavnej časti súťaže skupiny C, kde by
si zmerali sily s ukrajinským tímom Krug
Čerkasy, ďalej s družstvom Jedenistvo
Užice (Srbsko a Čierna Hora) a s víťazmi
2. a 5. skupiny. 

V prípade 2. miesta by postúpili do 7.
skupiny Pohára CEV, kde okrem domáce-
ho Chimvolokna (Ukrajina) vyžrebovali
Seničankám grécky tím Apollonois
Keratsini a turecký Besiktas Istanbul.

Ivan Tobiáš
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Dostihy v Čáčove
Poľnohospodárske družstvo Senica

v spolupráci so Závodiskom Bratislava
poriada tradičný dostihový deň, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 21. augusta na dosti-
hovej dráhe v Čáčove so začiatkom o 14.
hodine.
Program:
• steeplechase cross country 3 400 m

– 4-ročné a staršie kone
• hdcp rovina III. kategórie 1 750 m

– 3-ročné a staršie kone
• rovina III. kategórie 1 000 m

– 2-ročné kone
• rovina IV. kategórie 1 000 m

– 3-ročné a staršie kone
• hdcp rovina V. kategórie 1 000 m

– 3-ročné a staršie kone
• hdcp rovina IV. kategórie 2 100 m

– 3-ročné a staršie kone
• rovina V. kategórie 1 750 m

– 3-ročné kone
Jednotlivé dostihy budú sponzorované:

Schaumann Slovensko, s. r. o. Bratislava,
Insemas, s. r. o. Lučenec, Alchem, s. r. o.
Senica, VaV Slovakia, s. r. o., Stajňa Patrik
Senica, Agropotravinár družstvo Senica,
Senická mliekareň, a. s. Senica, Agrostav,
a. s. Senica (v čase uzávierky N.S. neboli
určení sponzori jednotlivých  dostihov).

Na spríjemnenie dostihového dňa -
športového podujatia vystúpia mažoretky
TK Gymnik Senica a na počúvanie bude
hrať dychová hudba Seničanka.
Zabezpečená  je bohatá tombola s výhra-
mi priamo určenými, ale i žrebovanými
a tiež  bohaté občerstvenie. 

Pre záujemcov drobného hazardu je
pripravená stávková kancelária Závodiska
Bratislava.

Poľnohospodárske družstvo Senica
všetkých pozýva na toto športové poduja-
tie a teší sa na účasť všetkých fanúšikov
turfu. 

Ing. Jozef Marenčík
predseda PD Senica 

Zlato 
na svetovom pohári  

Karatisti senického klubu Hanko kai sa
zúčastnili v dňoch 1. - 3. júla na svetovom
pohári v karate v švédskom meste Eslöw.
Na tomto prestížnom turnaji sa zúčastnilo
skoro šesť stoviek karatistov z 27 krajín
Európy, Ázie i Afriky. Na trojdňovom tur-
naji súťažili všetky kategórie - deti, kadeti,
seniori i veteráni. Skvele trénovaní senickí
karatisti dokázali, že patria do svetovej
špičky, keď v obrovskej konkurencii získa-
li 1 zlatú, 3 strieborné a 2 bronzové meda-
ily. Celkovo si tak na World cup-e 2005
v Škandinávii vybojovali 6 medailí. 

O najcennejšiu zlatú sa postaral dora-
stenecký vicemajster Holandska
a Slovenska, víťaz zo slovinského
Trboulje, 16-ročný Peter Dermek. Čerstvý
držiteľ čierneho pásu (1. Dan) a minulo-
ročný strieborný zo Svetového pohára
2004, išiel v kata kadetov (16-17 roční
dorastenci) brilantne. Presnou technikou,
obrovskou rýchlosťou a silou vyraďoval
jedného súpera za druhým. V semifinále
vyradil Andersena z Dánska tesne 2:1
a pripravoval sa na svojho súpera z druhej
strany súťažného pavúka. Tu si výborne
počínal ďalší Slovák, Stanislav Dlhý zo
Seigi Myjava. Víťaz Morava open 2004
vyradil v druhom semifinále azerbajdžan-
ského reprezentanta Gulijeva, čo vyvolalo
hrobové ticho dovtedy burácajúcich azer-
bajdžanských fanúšikov. Záhorácke finále
bolo nádhernou ukážkou špičkového
karate s bleskovýmmi údermi, sekmi
a kopmi, ktoré neboli necvičeným okom
často ani vidieť. Dlhý v taktickej bitke
nasadil najvyššiu kata, školy godžu
(polotvrdá škola - jap.) suparinpei predvie-
dol silné údery v pevných postojoch
a dokonalé dýchanie. Senický pretekár
zacvičil zrejme najťažšiu katu na svete -
kušanku z rýchleho štýlu šito (štýl majstra
Itosu - jap.), ktorá v jeho skvelom preve-
dení (okrem iného i kop s otočom vo
vzduchu) vyvolala búrlivý potlesk plnej
športovej haly Norrevang. Tesné víťazstvo
2:1 a zlato pre Senicu. Čerstvý šampión
v kata si následne nasadil rukavice
a nastúpil na tatami i v zápase kumite, kde
opäť dokázal svoju univerzálnosť a maj-
strovstvo, keď získal bronzovú medailu
v posledných sekundách zápasu. Svojho
súpera v kumite kadetov do 55 kg porazil
svojim obľúbeným kopom na hlavu pätou
(ura-mawaši-geri). Dve strieborné medaily
získala 14-ročná reprezentantka
Slovenska Monika Čulenová. Víťazka
Slovenského pohára, M-SR, Krokoyama
cup v Nemecku a majsterka Holandska
2005 ide na každej súťaži na maximum
a do tréningu dáva tiež všetky sily.
Výsledkom je brilantný boj na tatami
a vyradené súperky, ktoré nestíhajú rea-
govať na rýchlosť, silu a presnosť mladej
majsterky. Tá sa vo Švédsku prebojovala
do finále v obidvoch disciplínach - kata
i kumite. Bohužiaľ, posledný krok, zlatý,

jej nevyšiel. V kata prehrala v súboji
posledných dvoch pretekárok (podľa
mienky mnohých odborníkov po diskuta-
bilnom rozhodnutí) s anglickou reprezen-
tantkou Middlehurstovou a v kumite
neporazila vo finále ďalšiu pretekárku
Veľkej Británie Smithovú. Tretie striebro
získal na severe Európy iba 11-ročný
Michal Toure (na foto), majster Holandska

2005 a dvojnásobný majster Slovenska.
V kata 11-ročných chlapcov prechádzal
reprezentant Slovenskej federácie šito ryu
karate suverénnym spôsobom, keď sa
z veľkého množstva mladých pretekárov
prebojoval až do finále medzi najlepších
dvoch. Všetky svoje súboje pritom vyhral
jasne 3:0, vrátane štvrťfinálového
s Iránčanom a v semifinále s Dánom.
Prestalo sa mu dariť až vo finále, keď v slo-
venskom súboji prehral tesne 2:1
s Bobelom z ŠŠK Bratislava. 

Poslednú šiestu medailu získal v kata
mužov do 40 rokov tréner Hanko kai
Senica Jaroslav Rehuš (4. Dan), ktorý
v posledný, tretí deň turnaja, vymenil roz-
hodcovský oblek za kimono pretekára.
V semifinále ho porazil veľmajster
Mohamed Behboudi (7. Dan), tréner
reprezentácie Iránu a víťaz v kumite.
Senický tréner získal nakoniec bronzovú
medailu, keď skončil na 3. mieste za
Wallmanom z Nemecka a Behboudim
z Iránu.

Šesť medailí malej šesťčlennej výpravy
karatistov Hanko kai Senica na Svetovom
pohári vo Švédsku, najlepšie dokazuje
úroveň a kvalitu karate v Senici. Šampio-
nát bol vynikajúcou reprezentáciou
nášho mesta a Slovenska na vrcholnom
svetovom podujatí. Uznanie si na záver
sezóny zaslúžia za celoročný tvrdý tré-
ning a obetavosť športovci, tréneri, rodičia
i organizátori. O úspech i na severe
Európy sa zaslúžili i sponzori - mesto
Senica, Stará lekáreň a Lekáreň Arnika,
ktorá vynikajúco zabezpečila i pitný režim
športovcov iontovými nápojmi.

E. J.

Kam na turistiku 
Tradičný turistický pochod s medzi-

národnou účasťou Senická mašírovka
bude v sobotu 27. augusta. Tento rok
je to už  25. ročník podujatia, zarade-
ného do projektu IVV, čo je medziná-
rodná organizácia pre ľudový šport.
Organizátorom podujatia je  Klub slo-
venských turistov Senica. Mašírovka
má 2 trasy. Trasa A štartuje medzi 6.
a 10. hod. na železničnej stanici
v Senici. Turisti si môžu vybrať trať dlhú
15, 25, 35, 50 a 65 km.  Trasa B má štart
pri chate SNP na Rozbehoch a možno
si vybrať turistické chodníky dlhé 10,
20, 35 a 50 km. Cieľ je do 18. hod. pre
všetky trate pri turistickej chate  SNP na
Rozbehoch. Podujatie potom pokraču-
je partizánskou vatrou. Štartovné pre
členov KST, KČT a deti je 10 Sk, pre
ostatných 20 Sk, pre zahraničných
účastníkov 1 euro. 

bar
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Seničanka 
majsterkou Európy

Na akademických majstrovstvách
Európy v karate 1. - 2. júla v poľskej
Wroclavi opäť zažiarili senické karatistky.
Na šampionáte vysokoškolákov starého
kontinentu získala 22-ročná Miroslava
Vašeková (2. Dan) zlatú medailu a titul
majsterky Európy!(na foto vľavo). Spoločne
s Katarínou Ižárikovou (1. Dan), tiež
z Hanko kai Senica a Luciou Palkovskou
(Třinec), vytvorila družstvo, ktoré v kata
družstiev získalo striebornú medailu. 

Dvojnásobná medailistka postupovala
v kata ženy v 1. kole jasne 3:0 cez holand-
skú reprezentantku, v 2. kole vyradila naj-
lepšiu poľskú karatistku Wolnú tiež pre-
svedčivo 3:0 a v semifinále mala proti sebe
bronzovú z ME v Moskve Marinu Kisovú
(Srbsko a Čierna Hora). Kvalita bývalých
juhoslovanských karatistov je dostatočne
známa, Mirka ale po perfektne zacvičenej
kate Kušanku porazila a bola vo finále.
V súboji dvoch najlepších ju už čakala
európska extratrieda - Ukrajinka Koryjagi-
nová, bronzová z nedávnych seniorských

ME na Tenerife. Ukrajinka majsterku
Slovenska zrejme podcenila, meno vysokej
študentky Technickej univerzity vo Zvolene
jej nič nevravelo, a to bola jej veľká chyba.
Vo finále zacvičila Mirka perfektne a maj-
strovskej kate UNŠU (oblak v rukách - jap.)
sa nedalo nič vyčítať. Rýchlosť, sila, pres-
nosť i elegancia v tvrdých útokoch i pruž-
nosť a ohybnosť v bleskových krytoch.
Všetci piati medzinárodní rozhodcovia,
ktorí rozhodovali finále, sa rozhodli pri hla-
sovaní pre vysokú a peknú Seničanku. 5:0
pre Mirku a zlatá medaila.

V družstvách mala naša trojica medailo-
vé ambície. Od medailistiek z akademic-
kých MS v Belehrade a ME regiónov
v Lipsku, v tomto roku zbierajúce vavríny
po celej Európe, sa nič iné ani čakať
nemohlo. V súťaži družstiev v kata ale stačí
chybička jednej z pretekárok a je po náde-
jách. Po postupe do finále, ktoré sledoval aj
šéftréner Hanko kai Senica MUDr. Martin

Čulen, jedna prišla: vo finále mali reprezen-
táciu Srbska a Čiernej Hory - akademické
majsterky sveta 2005, ktoré ich porazili
i nedávno na ME regiónov v Lipsku.
Zbytočná chyba, tentoraz Palkovskej, zna-
menala prehru a strieborné medaily. I tak je
to ale pekný úspech.

Po nabitej sezóne, ale veľmi úspešnej,
(medaily z MSR, ČR, Holandska, Svetového
pohára, akademických MS a ME) nasleduje
2-týždňová prestávka a po nej už príprava
na novú sezónu. Začne sa sústredeniami
na Kunovskej priehrade a v auguste
v Rohatci a pracovať sa bude hlavne na
kondícii.

E. J. 

Senické hasičky vo Varaždine

Prvá medzinárodná
skúsenosť

Od 17. do 24. júla reprezentovalo hasič-
ské družstvo žien DPO Senica naše mesto
i krajinu na XIII. Medzinárodnej súťaži
hasičov v chorvátskom Varaždine. Na
tomto type súťaže boli ženy zo Slovenska
po prvýkrát. Seničanky skončili na 4. mies-
te. Okrem nich súťažili v ich kategórii ešte
domáce Chorvátsko, ďalej Rakúsko, Česká
republika a dve nemecké družstvá.

Pripomeňme si ich cestu na toto podu-
jatie. Dievčatá venujúce sa niekoľko rokov
intenzívne  práci v Dobrovoľnej požiarnej
ochrane zaznamenali svoj prvý veľký
úspech v roku 2001, keď sa stali  na celo-
republikovom kole previerky pripravenosti
dobrovoľných hasičských zborov
v Turanoch  majsterkami SR. Tento titul ich
tešil najviac zo všetkých ocenení a bol
obrovskou motiváciou na o dva roky sa
konajúcu súťaž. Takou veľkou, že
v Lipanoch svoj post obhájili, čo sa dovte-
dy nepodarilo ani jednému družstvu. Na
II. ročníku súťaže O pohár prezidenta
DPO SR  v roku 2004  dosiahli tiež
umiestnenie medzi slovenskou špičkou.
Predsedníčka DPO Senica Ing. Jarmila
Drinková pokračuje vo vyratúvaní úspe-
chov: „V tomto roku získali prvé miesto na
okresnom kole previerky pripravenosti
DHZ, konaného v Sobotišti, a postúpili na
krajské kolo PP DHZ, ktoré sa uskutočnilo
v Gbeloch. V silnej konkurencii družstiev
Trnavského kraja Seničanky získali opäť
prvé miesto, čo znamená  účasť  na maj-
strovstvách Slovenska PP DHZ, ktoré
budú  6. a 7. augusta  v Šuranoch." Na
základe týchto  výrazných úspechov
v celoslovenskom meradle dostali hasičky
ponuku zúčastniť sa na medzinárodnej
súťaži  a porovnať si sily s najlepšími druž-
stvami z iných krajín.  

Vo Varaždine Senicu reprezentovalo
13 členov DHZ Senica.  Dôsledne sa pri-
pravovali  na útok aj štafetu, ktorá  prebie-
hala podľa medzinárodných pravidiel,
odlišných od  nášho klasického požiarne-
ho športu. Trénovali každý deň štafetu
4x100 metrov a 3 krát v týždni aj požiarny
útok. Aby mohli trénovať s náradím, aké sa
používalo na medzinárodnej súťaži, muse-
li si požičať dinkové savice spolu s košom
a rotkové hadice. bar 

Zdravotnícke okienko
Pitný režim 
v letných horúčavách 

Dopĺňanie tekutín v letných horúčavách
je neoddeliteľnou súčasťou výživy. Dobré
zavodnenie organizmu je nevyhnutné na
zabezpečenie dokonalého rozdelenia teku-
tín, udržanie objemu krvi a funkcie obeho-
vého systému. 

Ak je človek v telesnom pokoji a dôjde
k zvýšeniu teploty prostredia, hlavným
spôsobom odvádzania tepla z organizmu
je tzv. neviditeľné odparovanie vody
z povrchových vrstiev kože, ktoré je nezá-
vislé na funkcii potných žliaz. Pri normálnej
teplote sa odparí z povrchu kože maximál-
ne 500 – 700 ml a pri zvýšenej okolo 1000
ml vody za 24 hodín. Pri vyššej teplote oko-
lia a telesnej činnosti sa zvyšuje metabolic-
ká aktivita organizmu a vtedy nastupuje
ďalší významný mechanizmus regulácie
telesnej teploty. Tým je potenie. Kapacita
potenia môže dosahovať 5 až 10 ba i viac
litrov vylúčeného potu za 24 hodín. Toto
naznačuje, aké nároky sa kladú na pitný
režim pri nahrádzaní vysokých strát tekutín
a minerálnych látok z organizmu. Pri pote-
ní dochádza okrem vylučovania aj k stra-
tám minerálnych látok a vo vode rozpust-
ných vitamínov (B-komplexu a vitamínu C).
Deficit musí byť nahradený ich dostatoč-
ným prívodom v potrave.

Nevyhnutná je včasná a dostatočná
úhrada stratených tekutín a minerálnych
látok prostredníctvom vhodných nápojov,
najmä minerálnych vôd.

K narušeniu vodno-soľnej rovnováhy
v organizme môže dôjsť najmä pri nedo-
statočnom príjme tekutín. U starších ľudí
hrozí riziko, že v dôsledku zníženého poci-
tu smädu počas letných horúčav dôjde
k dehydratácii organizmu, ktorej jedna je
spôsobená takmer izolovanou stratou
vody, pri druhej sa jej straty združujú aj
s úbytkom minerálnych a ďalších látok. Pri
druhom type dehydratácie môže poklesnúť
krvný tlak a zníži sa prietok krvi dôležitými
orgánmi, najmä obličkami. Prejaví sa to
únavou, slabosťou, bolesťami hlavy, svalo-
vými kŕčmi a najmä sklonom ku kolapso-
vým stavom, psychickými príznakmi, až
halucináciami a je príznačné, že postihnutí
nepociťujú výraznejší smäd. 

Pre orientáciu považujeme za vhodné
uviesť hodnotenie stupňa dehydratácie.
Rýchlejší pokles hmotnosti o 5 percent sa
hodnotí ako ľahší stupeň, pokles nad 10
percent hmotnosti ako ťažká dehydratácia
a pri strate 15 percent a viac sa dostaví
dehydratačný šok (pri 70 kg jedinca je to
pri strate okolo 10-11 kg telesnej hmotnos-
ti, resp. tekutín).

Do hlavných jedál zaraďujeme najmä
v lete rôzne polievky – mliečne, zelenino-
vé, prípadne ovocné, ktoré pri ľahších prí-
znakoch straty soli mierne solíme. Samotné
nápoje netreba prisáľať, vhodnejší spôsob
predstavuje občasné užitie niektorého
z multiminerálneho prípravku a úplne naj-
lepšie  je hojné pitie rôzne kombinovaných
minerálnych vôd. bm
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Záhorácke 
maratónske emócie    

Bežecký had, ťahajúci sa od štadióna
v Senici von z mesta cez Čáčov, Dojč
a cestou ďalej až po Šaštín - to nie je dlho
známy výjav zo Záhoria. Dlhšiu tradíciu
má chodecký pelotón na Záhoráckej
dvadsiatke v neďalekom Borskom
Mikuláši. Ako sa zdá, vytrvalecké discip-
líny kráľovnej športov sa v tomto regióne
udomácňujú...

Nie som jediný, komu sa voľakedy ani
neprisnilo, že by sa v Senici či po cestách
Záhoria bežal maratónsky beh. Keď sa stal
Záhorácky maratón skutočnosťou a zara-
dil sa k ostatným podujatiam svojho druhu
na Slovensku (z celkového počtu 22 v his-
tórii), prišlo aj pokušenie skúsiť to v rod-
nom kraji. Doteraz som bol pri tom len
niekoľkokrát v role športového novinára.
Niekoľko už odoslaných prihlášok som
pre zranenie nemohol využiť. Napokon sa
mi to podarilo, hoci aj tentoraz bol môj
štart ohrozený, nuž bežecký c’est la vie...

Skúsiť priamo v maratónkach bezmála
všetky slovenské maratóny a Záhorácky
nie, to sa na pravého Záhoráka nepatrí,
však? Čo sa mi nepodarilo vlani v roku
životnej šesťdesiatky, vyšlo mi teraz.
Spočiatku dlhodobo boľavá achillova šľa-
cha, naviac ochorenia s antibiotikami vo
februári a ešte v apríli boli proti. Bežcova
vôľa a odhodlanie však dokážu viac.
Aspoň necelý mesiac sa to podobalo na
bežecký tréning. Zo strany organizátorov
bolo od vlani ústretovým gestom vypísanie
polmaratónu. Konečne z toho vyšiel štart.

Ani k XVII. ročníku Záhoráckeho mara-
tónu nebolo počasie milosrdné. V hodine
H vybehli sme v 30-stupňovej horúčave,
naviac na väčšej časti trasy obmedzovaní
prudkými poryvmi vetra. Pár mojich mara-
tóniek sa pridal k takmer stovke bežcov, čo
je solídna účasť v slovenských pomeroch.

Pred každým z bežcov visí otáznik -
ako to zvládnuť na celej trati (42 195 m) či
polovičnej vzdialenosti niečo cez 21 km
na asfaltových cestách pod nemilosrdne
páliacim slnkom? Moja verzia začala už pri
rozcvičení namočenou čiapkou a tmavými
okuliarmi. Na občerstvovacích staniciach
opätovne namáčaná čiapka chladila hlavu.
Šikovne vymeniť malú špongiu za čerstvo
nasiaknutú a podanú ochotnými rukami,
aby utierala pot v očiach a zavlažovala
vyschnuté ústa. Bežecká technológia proti
úpalu mala najčastejšie tieto podoby.

Odpoveď na otázku vytrvalca - aké
tempo zvoliť? - začína mať konkrétnu
podobu na prvom medzičase. Na 5. kilo-
metri, na 10. km i na 15. km som počul
s dobrým pocitom časy, aké som vôbec
neočakával. Tempo na kilometer stále
o pol minúty lepšie ako som predpokladal.
Zvolil som osamotený, sólový beh, aby
som čo najlepšie mohol počúvať organiz-
mus. Spoločnosť, veľmi tichú a taktnú,
robil mi na bicykli s kamerou a fotoapará-
tom bývalý zverenec a chodec Jozef
Baďura.

Prišiel napokon aj úsek pravdy. Pasáže

v tieni stromov na štefanovskej a búranskej
periférii vystriedala znova páľava. Začala sa
ozývať aj achillovka na pravej nohe, protes-
tovala proti námahe. Napokon prišlo tiahle
stúpanie do Šaštína. Ešte bolo treba vydolo-
vať zvyšky síl na okruhu mestečkom.
Konečne sa objavil cieľ na námestí.

Skvelý pocit eufórie, ba aj istej satisfak-
cie, to bol prvý z dojmov po prebehnutí
cieľovou métou. Dokázal som to - aj na-
priek zdravotnému handicapu. Hoci výsled-
ný čas bol takmer o desať minút slabší
oproti predošlým vo forme a zdravotne fit,
no vzhľadom na okolnosti to bolo fajn. Veď
to vôbec nemuselo vyjsť, dobrý úmysel
ešte nemusí skončiť dobrým výsledkom.

Spolu s ostatnými bežcami sme za cie-
ľom v Šaštíne vychutnávali slastný pocit
únavy, každý občerstvoval podľa svojho...
A tu ho máš - vyvolávajú ma na vyhlasova-
nie! Ak to nie je chyba, tak riadne prekva-
penie. O to väčšie a nečakané bolo moje
prekvapenie, keď som sa ocitol na stup-
ňoch piedestálu popri víťazovi kategórie
Jirkovi Kaňovi, majstrovi sveta veteránov.

Po vlastnej skúsenosti tu potvrdzujem
a tlmočím názory bežcov, pochybujúcich
o presnosti trate ZM: druhá polovica po
obrátke nekopíruje prvú. Medzinárodná
asociácia štatistikov ARRS nemôže akcep-
tovať regulárnosť ZM dokiaľ nebude mať
certifikát. Môžem organizátorom odporu-
čiť najbližšieho oficiálneho merača SAZ
v Bratislave: Ing. Miroslava Heliu. 

Pozerať z autobusu, vracajúceho sa
s polmaratóncami späť do Senice, posky-
tol zvláštny pocit. Veru, mali to v tom
úpale v sobotu 18. júna ťažké. To boli tí
praví hrdinovia, každý v cieli celého mara-
tónu bol víťazom, nielen Peter Tichý (inak
niekoľkonásobný olympionik v chodec-
kom maratóne). Ak počas behu prevláda
fyziológia a koncentrácia na fyzický
výkon, potom sa uvoľní myseľ a hlavou
bežia asociácie...

Pri behu som mal pred očami najlep-
šieho spolužiaka zo senického gymnázia
Janka Rýšu, ktorému som v predvečer
maratónu bol zavinšovať k jeho tohoroč-
nej 60. Práve on bol protagonistom atle-
tického oddielu TJ Dimitrov, ktorý sme
založili v roku 1960. Bežal som „takreče-

no" aj za neho, sužovaného bolesťami
choroby, obmedzujúcej jeho mobilitu...
Spomienkou som sa vrátil k zakladateľovi
ZM Vladovi Sedlákovi aj k dlhoročnej
organizátorke Filke Horňákovej -
Jánošovej, už nebohej jablonickej susedy.

Na trati som stretol v role rozhodcu -
časomerača bývalého učiteľa zo základnej
školy v Jablonici Ľudovíta Dobiaša, ktorý
ma spolu so skvelým telocvikárom
Felixom Rímešom priviedol k športu
a k atletike. V reminiscenciách sa mi obja-
vil aj tréner z čias vysokoškolského štúdia
Anton Hajmássy. Nielen pre čerstvý záži-
tok z jednania o novej knižke z histórie
trnavskej atletiky, ale aj pre znalosti
z metodiky. Ako ináč by som sa dokázal
v tak krátkom čase pripraviť na taký vytr-
valecký výkon? Nepochybne k tomu
neodmysliteľne patrí aj život s takmer kaž-
dodenným behom už 46. rok, čo predsta-
vuje práve tretí okruh okolo zemegule
v maratónkach.

V temperamentnom, hoci unavenom
virvare bežcov, doznievali v rozhovoroch
zážitky, postrehy, emócie, aké vždy vyvo-
láva maratón. Vymieňali sme si s mnohými
známymi postrehy, väčšinou bežecké.
Prijal som tiež niekoľko gratulácií tých,
ktorí si už prečítali moju vlaňajšiu ôsmu
knihu Najstarší v Európe, venovanú jubileu
Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach. Pribudli tak k oceneniu od
prezidenta Medzinárodného olympijské-
ho výboru Jacquesa Roggeho. Ďalšia
maratónska je rozrobená.

Pri ceste zo Záhoria späť do Banskej
Bystrice zarezonovala v mysli myšlienka,
ktorá tvrdí, že Tisíc rozkoší nestojí za
jednu trýzeň. Hoci jej autor Michelangelo
Buonarotti mal na mysli oblasť tvorivosti,
možno ju parafrázovať a uplatniť práve pri
evokovaní zážitkov z tohto behu. Dovoľte
preto aspoň jeden príbeh z mnohých zo
Záhoráckeho maratónu 2005.

Miroslav Hazucha (štartové číslo 11)

Prvý pohľad v cieli patrí hodinkám.
Foto Viera Barošková

Stupne víťazov polmaratónu v kategórii
nad 60 rokov: zľava Štefan Gažo z Trnavy,
víťaz Jiří Kaňa z Břeclavi, štartujúci za
Grafobal Skalica, a Miroslav Hazucha –
autor príspevku, jablonický rodák, športový
publicista z Banskej Bysrice, štartujúci za JC
Borský Mikuláš. Foto Jozef Baďura
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jaroslav Kubíček a Mgr. Jana Blažková
Mgr. Ondrej Bošák a Ria Juríková
Mgr. Michal Grajciar a Veronika Burešová
Pavol Rybnikár a Ingrid Šarkányová
Jozef Polák a Jana Povrazníková
Tomáš Suchý a Marta Delinčáková
Juraj Zrutta a Mgr. Kristína Valková
Peter Hasl a Marta Albrechtová
Ján Kadič a Ľubica Vavrincová
Ing. Stanislav Suchovský a Lucia Blašková
Peter Macko a Klára Vávrová
Erik Lang a Adela Pisarovičová
Roman Kubina a Renáta Sekelová
Narodili sa
Melissa Ginger Roosenbrand     2. 3. 2005
Tomáš Loveček 2. 6. 2005
Eliška Labašová 4. 6. 2005
Samuel Janečka 5. 6. 2005
Klára Novomeská 5. 6. 2005
Nikola Petráková 9. 6. 2005
Erika Slezáková 12. 6. 2005
Lucia Serdahelyová 14. 6. 2005
Adam Valo 17. 6. 2005
Tomáš Bobek 22. 6. 2005
Patrícia Ivácková 26. 6. 2005
Joachim Štefanovič 30. 6. 2005
Opustili nás
Anna Huťová, Štefánikova 707 1. 6. 2005
vo veku 68 rokov
Mária Bednáriková, Štefánikova 1377 3. 6. 2005
vo veku 82 rokov
Vladimír Marek, Štefánikova 1377 3. 6. 2005
vo veku 62 rokov
Mária Bezdeková, Hviezdoslavova 472 5. 6. 2005
vo veku 54 rokov
František Nemec, Kolónia 581 7. 6. 2005
vo veku 68 rokov
Alžbeta Jankovichová, Štefánikova 1377 9. 6. 2005
vo veku 84 rokov
Július Vaško, Štefánikova 1377 9. 6. 2005
vo veku 91 rokov
Marta Mudrochová, Štefánikova 1377 10. 6. 2005
vo veku 79 rokov
Kristína Kuklišová, Štefánikova 719 11. 6. 2005
vo veku 85 rokov
Ján Krčma, Štefánikova 1377 14. 6. 2005
vo veku 92 rokov
František Cyprich, Hviezdoslavova 484 16. 6. 2005
vo veku 45 rokov
Michal Chropuvka, Štefánikova 1377 17. 6. 2005
vo veku 81 rokov
Jozef Švrček, Štefánikova 1377 17. 6. 2005
vo veku 65 rokov
Štefan Virág, Štefánikova 1377 19. 6. 2005
vo veku 75 rokov
Gabriel Bartošek, Agátová 1172 22. 6. 2005
vo veku 58 rokov
Anna Jediná, Čáčov 188 22. 6. 2005
vo veku 76 rokov
Miroslav Daniel, Hurbanova 1378 23. 6. 2005
vo veku 53 rokov
Rudolf Šajdík, SNP 781 25. 6. 2005
vo veku 62 rokov

Blahoželáme jubilantom 
V auguste 2005 oslávia: 
80 rokov František Bubeník, Mária Hajduchová, Ján Bzdúšek,
Michal Havel a Anna Šajanková.
85 rokov Anna Kubíčková a Anastázia Vlková.
90 rokov Rozália Theberyová a 92 rokov Serafína Sadloňová.
Srdečne k životnému jubileu blahoželáme a prajeme zdravie,
šťastie, lásku blízkych. Redakcia

Spomienka na rodičov 
Dňa 5.8. uplynú 4 roky  čo nás opustila milovaná matka, svokra,
babka, prababka MILENA NEMCOVÁ a dňa 12.10. si pripomenie-
me  10. výročie smrti nášho  milovaného  otca, svokra, dedka a pra-
dedka JOZEFA NEMCA zo Senice. 
Hlboká úcta, vďaka a láska smrťou nekončí... 
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú a spomínajú s nami.

Deti Vladimír, 
Lýdia a Milina s rodinami

Biotherik upevňuje zdravie
Biotherik je  málo známy pojem, hoci jeho účinky na organizmus

sú veľmi blahodárne. Ide v podstate o suché uhličité kúpele. Pri
tejto metóde sa využívajú  účinky CO2, kysličníka uhličitého.
Autorom metódy je MUDr. Kovařík, odborný lekár na ženské cho-
roby, fyzioterapiu a kúpeľný lekár. Svoje rozsiahle lekárske skúse-
nosti z používania biotheriku spracoval v mnohých publikáciách.
Biotherik niektorí poznajú z kúpeľných zariadení, ale v súčasnosti je
možné ho využívať aj v nemedicínskych zariadeniach. Biotherik sa
nachádza sa už aj v Senici v budove VÚB banky na 3. poschodí.

Kysličník uhličitý je nášmu telu  prirodzený plyn. Ak uzavrieme
pokožku do špeciálneho vaku tak,  že v uzavretom priestore na ňu
vplýva CO2, pokožka zvlhne a nastane ideálny  prestup plynu do
organizmu. To spôsobí nabudenie lymfatického systému a naštarto-
vanie  očistného procesu v tele, ako aj jeho regeneráciu. Z toho
vyplýva široké uplatnenie tejto metódy. 

Biotherik je vhodný pre každú vekovú kategóriu. Ak sú malé deti
nepokojné,  napomáha  ich  sústredeniu. Zlepšujú sa tiež výsledky
v škole a klesá chorobnosť detí. Tehotným ženám vylepšuje adap-
tačnú schopnosť látkovej premeny, zlepšuje prekrvenie maternice
a tak  pomáha zdravému vývoju dieťaťa.  Biotherik je vhodný v akej-
koľvek fáze rakovinového ochorenia, je schopný chorého stabilizo-
vať a posilniť. 

Napomáha rýchlemu zotaveniu po operácii, rýchlemu hojeniu
rán a k psychickému upokojeniu. Zmierňuje reumatologické ťaž-
kosti, kožné choroby , má priaznivý vplyv na kŕčové žily.  A to neho-
voríme o tom, že biotherik má vplyv na našu krásu. Po aplikácii  sa
koža stáva jemnejšia, pružnejšia,  vyhladzujú sa jemné  vrásky, zos-
vetľujú pehy a pigmentové škvrny. Pri dlhodobejšej aplikácii napo-
máha vyhladeniu podkožia a celulitídy. Tým, že odstraňuje stres
napomáha k zlepšeniu sexuálneho života a rieši problém nespavos-
ti. Biotherik je tou najlepšou prevenciou proti chorobám.

MZ

Nové možnosti sociálnych služieb
Ako sme informovali v mesačníku Naša Senica č. 4/2005 bude

v meste Senica vybudované Zariadenie sociálnych služieb. Ide
o zariadenie, v ktorom sa budú poskytovať sociálne služby pre tieto
skupiny obyvateľstva :

- starých ľudí – v zariadení opatrovateľskej služby
- osamelé matky a otcov s deťmi – v domove pre osamelých rodičov
- občanov bez prístrešia, ktorí sú v hmotnej núdzi – v útulku.

Zariadenie sociálnych služieb bude v budove bývalej polikliniky
na Štefánikovej ulici a v súčasnosti tam prebieha rekonštrukcia.
Ukončenie rekonštrukcie sa predpokladá do konca augusta tohto
roka.

Mestský úrad v Senici – oddelenie sociálnych vecí týmto ozna-
muje občanom, ktorí majú záujem o niektorú zo spomínaných so-
ciálnych služieb, že môžu posielať svoje žiadosti nakoľko sme zača-
li s ich evidenciou. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov
o poskytnutie sociálnej služby označte heslom Zariadenie sociál-
nych služieb a adresujte ju na MsÚ Senica, oddelenie sociálnych
vecí, Štefánikova 1408/56.

Predpokladaný začiatok poskytovania sociálnych služieb je ja-
nuár 2006.

RNDr. Katarína Poláková
vedúca oddelenia
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na AUGUST 2005
Začiatky filmových predstavení o 21.00 h.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.
Upozornenie! Všetky filmy za 49 Sk. 

" Utorok 2. a streda 3. august
ONG-BAK
Vstupné 49 Sk, MP 12 r., 107 min.
" Piatok 5., sobota 6. a nedeľa 7. august
BATMAN ZAČÍNA
Vstupné 49 Sk, MP 12 r., 134 min.
" Utorok 9. august
KRUH 2
Vstupné: 49 Sk, MN, 111 min. 
" Streda 10. august 
MADAGASCAR
Vstupné 49 Sk, MP, 85 min.
" Piatok 12. august
ROBOTI
Vstupné 49 Sk, MP, 89 min.
" Sobota 13. a nedeľa 14. august 
SIN CITY: MESTO HRIECHU
Vstupné 49 Sk, MP 15 r., 126 min.
" Utorok 16. a streda 17. august
SAW: HRA O PREŽITIE
Vstupné 49 Sk, MP 15 r., 102 min.
" Piatok 19. august
SAHARA
Vstupné: 49 Sk, MP 12 r., 127 min.
" Sobota 20. a nedeľa 21. august
ROMÁN  PRE  ŽENY
Vstupné: 49 Sk, MP 15 r., 100 min.
" Utorok 23. a streda 24. august 
ARSENE LUPIN – ZLODEJ GENTLEMAN
Vstupné 49 Sk, MP 15 r., 125 min.
" Piatok 26. a nedeľa 28. august 
MÚZEUM  VOSKOVÝCH  FIGURÍN
Vstupné 49 Sk, MP 15 r., 113 min.
" Utorok 30. a streda 31. august
VEĽKÝ  SEN  MALEJ  ZEBRY
Vstupné 49 Sk, MP 12 r., 84 min. 

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica.
Odovzdané do tlače 22. júla 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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A Kedy do knižnice

Záhorská knižnica bude po  čiastoč-
nej rekonštrukcii v auguste opäť otvo-
rená. Výpožičné hodiny sú stanovené
takto: pondelok až piatok od 8. do 16.
hod. V sobotu je knižnica zatvorená. 

Nenechajte si ujsť 
SIN CITY: MESTO HRIECHU – mesto,

kde by určite obyčajný človek nechcel pre-
žiť ani minútu. Plné korupcie, násilia, daž-
ďom i krvou zmáčaných ulíc, v ktorom
nechýbajú smrtiaco krásne ženy, drsne
vraždiaci muži a individuality, ktoré by sa
bál stretnúť za tmavej daždivej noci i ten
najodvážnejší hrdina.... 

Predlohou k Sin City boli comicsové
poviedky napísané osobou veľmi váženou
v comicsovom svete - Frankom Millerom.
O predlohu prejavili záujem už v minulos-
ti viacerí režiséri, avšak boli ním razantne
odmietnutí. Tvrdohlavého Millera presved-
čil až texaský režisérsky zázrak Robert
Rodriguez, ktorý súhlasil s tým, že Miller
sa bude na filmovaní podieľať i ako
pomocný režisér. Výrazným spôsobom
k dielu prispel i ďalší režisérsky zjav
Quentin Tarantino, ktorý si taktiež prisadol
na režisérsku stoličku. Výsledok je naozaj

ohromujúci, dokonalé prevedenie comic-
su na plátno (a to v každom smere) až
dáva divákovi pocit, že daný príbeh číta
priamo zo stránky comicsu. Film je takmer
úplne čiernobiely a doplnený monológmi,
čo mu dodáva pochmúrnosť a atmosféru.
Zaujímavosťou je, že sa až na niektoré
scény celý točil pred zeleným plátnom
a výsledné scény boli dotvorené počítač-
mi. Samotný príbeh pozostáva z troch

poviedok (Drsné zbohom, Veľká tučná
zabíjačka a Ten žltý parchant), ktorého
„hrdinovia" túžia po pomste, spasení či
oboch, no rozhodne však pri tom nešetria
nábojmi a neberú si servítku pred ústa.
Herecké obsadenie je lákavé a naozaj
hviezdne (Bruce Willis, Clive Owen,
Benicio Del Toro, Jessica Alba atď. Dovolím
si zdôrazniť vynikajúci comeback zabudnu-
tej hviezdy Mickeyho Rourka a to v plnej
paráde v postave Marva (foto). Sin City je
príbeh síce poriadne drsný, ale bravúrne
natočený a s vynikajúcim hereckým obsa-
dením, a preto by ste si ho rozhodne nema-
li nechať ujsť. Hodnotenie:  100%

Jaromír Búran

Okienko JDS
Stretnutie pri hudbe v hoteli Branč

bude vo štvrtok 11. augusta o 15. hod.
Mestská organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska má 718 členov. Radi pri-
vítame ďalších. 

M.S. 

Poliklinika Senica n.o. 
prijme magistru(a) farmácie 
do Sotinskej lekárne. 

Požiadavky: prax v odbore najmenej 
5 rokov alebo atestácia.
Ponúkame veľmi dobré platové 
podmienky.

Žiadosti zasielajte na adresu:
Poliklinika Senica, n.o., Sotinská 1588,  
905 01  Senica

Informácie na tel: 034-561 3850

Metalrocksen v premiére
Ak ste prívržencami gitarových riffov

a sól, dunivých bicích a vypätého spevu,
rozhodne by ste si nemali nechať uniknúť
prvý ročník hudobného festivalu
Metalrocksen v Senici. Ak sa vám pri čítaní
predchádzajúcej vety nezježili všetky chlpy
na chrbte, ale práve naopak, tu sú ďalšie
potrebné informácie: V kalendári si treba
zakrúžkovať dátum 27.augusta, kedy treba
prísť do areálu senického amfiteátra, kde sa
o 14. hod. festival oficiálne začína.
Vstupenky v predpredaji si môžete kúpiť
v kancelárii Infosen v Dome kultúry alebo
v bare Železná panna na Hviezdoslavovej
ulici  za 200 slovenských, neustále silnejú-
cich korún, na vstup na mieste si pripravte
250  tej istej meny. 

Možno by nebolo od veci spomenúť aj
kapely: vystúpia Requiem, zástupcovia
miestnej rock/metalovej scény IV Rozmer
a Maiden Pain, ďalej jazzprogrockoví
a takisto miestni Black Dream, reprezenan-
ti slovenského nu metalu No Gravity,  slo-
venské punkové legendy Zóna A. Večer,
ako to už býva, je čas na najväčšie hviezdy.
Môžete sa tešiť na už pomaly legendu
spoza rieky Moravy atmosférických black-
metalistov Root na čele so undergroundo-
vou celebritou Jiřím „Big Bossom" Valterom
a celý festival zakončia ďalšie hviezdy
z Čiech, thrash metaloví veteráni Arakain. 

Ľubomír Hamerlík

Výstavy pokračujú
V Záhorskej galérii v Senici si v auguste

aj naďalej môžete pozrieť dve výstavy.
Prvou je výstava Slovenské umenie druhej
polovice 20. storočia zo zbierok Záhorskej
galérie v Senici, ktorá bude verejnosti prí-
stupná do 21. augusta.  Predstavuje výber
zo zbierkových fondov galérie vo všetkých
generačných vrstvách. Niektorí vystavujúci
umelci: Marián Velba, Ján Kudlička, Milan
Flajžík, Vladimír Gažovic, Milan Pašteka,
Juraj Meliš, Jozef Jankovič, Elena
Bielčikova, Daniel Brunovský a iní. 

Ďalej si môžete pozrieť výstavu prác
popredného tvorcu objektov a inštalácií
Viktora Oravca, ktorá je umiestnená v sute-
rénnych pivničných priestoroch Záhorskej
galérie do 28. augusta. Viktor Oravec pre-
zentuje najnovšie tvorivé úsilie prostred-
níctvom príťažlivého sveta symbolov,
magických číselných sústav dávnych staro-
vekých kultúr. 

NS


