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Prečo sa zvyšuje cena tepla v Senici?
Výrobca tepla v Senici spoločnosť Službyt, spol. s r. o. požiadal regulačný úrad

(URSO) o zmenu ceny tepla k 1. septembru 2005. Tento návrhu Službyt-u vyhovel
a schválil na cenu 647 Sk/Gj s DPH. Na otázky odpovedal výrobno-technický riaditeľ,
zodpovedný za výrobu a rozvod tepla Ing. Milan Hessek,  konateľ spoločnosti.

Investori 
a priemyselný park

Priemyselný park Senica sa rozprestiera
v juhozápadnej časti mesta nazývanej
Kaplinské pole. Zahŕňa aj areál bývalých
kasární. Mestské zastupiteľstvo už
v novembri 2004 súhlasilo s podaním žia-
dosti na získanie nenávratných finančných
prostriedkov pre výstavbu infraštruktúry
pre Priemyselný park Senica. V júni tohto
roku vyšla výzva Ministerstva hospodár-
stva SR pre operačný program Priemysel
a služby, Opatrenie č.1.2, na podporu
budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
pre priemyselné parky na zelenej lúke
a tzv. hnedé parky. Mesto rok intenzívne
pripravovalo tento projekt tak, aby na za-
čiatku septembra malo všetky potrebné
materiály na podanie žiadosti, ako je sta-
vebné povolenie na kompletnú infraštruk-
túru, schválený územný plán mesta,
výsledky posúdenia vplyvu projektu na
životné prostredie a mnohé ďalšie dôleži-
té dokumenty a rozhodnutia. Výška poža-
dovanej sumy na výstavbu infraštruktúry
v Priemyselnom parku Senica presahuje
180 miliónov Sk.

Čo nám prinesie priemyselný park?
1. Zabezpečenie rozvoja podnikania

v oblasti priemyslu a služieb.
Vybudovaním základnej infraštruktúry

pre oblasť vyčlenenú mestom Senica na
priemyselný park sa vytvoria vhodné pod-
mienky pre etablovanie sa domácich
a zahraničných investorov a rozvoj podni-
kania. 

2. Vytvorenie priamych nových pracov-
ných príležitostí asi pre 4500 zamestnan-
cov a takisto nepriamo (pre subdodávate-
ľov) sa očakáva vytvorenie približne 1200
nových pracovných miest. Väčšinou pôjde
o pracovné miesta v perspektívnych
odboroch, ktoré dávajú predpoklad zvyšo-
vania odbornej kvalifikácie zamestnancov.

3. Zvýšenie kvality života prostredníc-
tvom vytvorenia perspektívnych a dlhodo-
bo udržateľných pracovných miest, čo
dáva predpoklad na stabilizáciu a postup-
né zlepšenie ekonomickej situácie zamest-
nancov. Vytvorenie vhodného a bezpeč-
ného pracovného prostredia, ktoré
významne prispeje k zvýšeniu kvality živo-
ta zamestnancov.

4. Revitalizáciu minulých priemysel-
ných areálov, a tak realizáciou projektu
a vybudovaním infraštruktúry sa sprístupní
aj tá časť priemyselného parku Senica,
ktorá bola v minulosti využívaná na vojen-
ské účely, čo významne napomôže k oži-
veniu tejto zóny za účelom transformácie
na životaschopnú priemyselnú zónu.

(pokračovanie na str. 9)

Prečo požiadal Službyt o 11 % zvýšenie
ceny tepla z ceny 584 Sk/Gj na cenu 647
Sk/Gj ?
- Hlavným a rozhodujúcim dôvodom je
stále stúpajúca cena plynu zo strany SPP,
ktorý mení výrobcom tepla ceny každý
mesiac, v súčasnosti je cena plynu asi
o 25 % vyššia ako na začiatku roka. Cena
plynu pre teplárne teda nie je regulovaná
regulačným úradom. SPP mení cenu plynu
každý mesiac podľa situácie na trhu
s ropou. 
Na výslednú cenu vplýva predovšetkým
cena ropy Brent a kurz koruny a americké-
ho dolára. Prudké výkyvy na trhu s ropou
sa však na cenách neodrazia okamžite, do
úvahy sa totiž berie 9 – mesačný kĺzavý
priemer. Zdražovanie plynu pre podnikate-
ľov tak bolo od začiatku roka postupné
a nie skokové, preto sa cena tepla mení až
od 1. 9. 2005.
Bude zdražovanie tepla pokračovať?
- Na vývoj ceny tepla bude vplývať cena
plynu.  Cena plynu bude ovplyvnená vývo-
jom ceny ropy Brent a kurzu SK voči USD.
SPP nevylúčil, že vzhľadom na vývoj cien
ropy na svetovom trhu táto úprava cien nie
je posledná. Situácia nevyzerá optimisticky
a pri predpokladanom raste cien ropy

a plynu, bude musieť prísť opätovná úpra-
va ceny tepla pravdepodobne od 1. 1.
2006.
Čo všetko okrem ceny plynu vplýva na
cenu tepla?
- Cena tepla, t.j. cena za jeden vyrobený
gigajoule tepla, sa skladá z variabilných
a fixných nákladov.  Variabilné náklady,
ktoré tvoria podstatnú časť ceny za Gj, sa
skladajú z ceny plynu (61 % z ceny tepla),
z ceny elektrickej energie (2 % z ceny
tepla) a z ceny vody a technologických
hmôt na prípravu vody (0,5 % z ceny
tepla).
Fixné náklady sa skladajú z nájomného
a z výšky odpisov majetku (3,5 % z ceny
tepla), z ceny za revízie, zákonné prehliad-
ky a účtovný audit (0,5 % z ceny tepla),
z ceny opráv a investícií (4 % z ceny tepla),
z mzdových a prevádzkových nákladov
(8 % z ceny tepla) a z primeraného zisku
(4,5 % z ceny tepla).  Ostatok z ceny tepla
tvorí DPH.
Prečo sú v jednotlivých regiónoch
Slovenska rôzne ceny tepla?
- Treba povedať, že teplo vyrábané z uhlia
alebo z jadrových elektrární výraznejšie
nezdraželo. 

(pokračovanie na str. 2)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

15. riadne zasadanie mestského zastu-
piteľstva sa uskutočnilo 8. septembra. Na
rokovaní bolo prítomných 20 poslancov
mestského zastupiteľstva. Rokovanie MsZ
viedol primátor mesta RNDr. Ľubomír
Parízek.  
Po schválení programu rokovania v inter-
peláciách vystúpili:
- s písomnou interpeláciou Jozef Ružička,

v ktorej žiadal z dôvodu bezpečnosti
osadenie spomaľovacích pásov na miest-
nu komunikáciu pri IV. základnej škole,

- poslanec F. Beňa upozornil na sústavné
problémy s odtokom dažďovej vody na
Tehelnej ulici,

- MUDr. J. Gembeš žiadal riešiť nedosta-
točné intervaly MHD pri Zdroji a na
Hviezdoslavovej ulici  a celkovú analýzu
MHD tak, aby boli dostatočne pokryté
spojmi odľahlé časti mesta,

- MUDr. P. Šťastný opakovane žiadal, aby
v priamych  diskusných reláciách  senic-
kého televízneho vysielanie SENO mali
možnosť vystupovať aj poslanci mestské-
ho zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termí-

nom plnenia do 8.9.2005 a o riešení pri-
pomienok,

- uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadaní
MsR,

- správu o výsledku hospodárenia  spoloč-
nosti Službyt, spol. s r.o. Senica za rok
2004,

- správu o stave prevodu práv k bytom
k 31.7.2005, 

- žiadosti o poskytnutie dotácií na bytovú
výstavbu firmám Wertika, s.r.o. Bratislava
a Italgroup, s.r.o. Senica a odporučilo
tieto vrátiť na prerokovanie do komisie
výstavby, finančnej a podnikateľskej,

- plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií a chodníkov v meste za rok
2005, 

- informatívnu správu o statickej doprave,
budovaní nových parkovísk, dopravnej
situácii v meste a mestskej hromadnej
doprave.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení

uznesení mestského zastupiteľstva,
- prevod vlastníctva bytov v dome č. 721

na Štefánikovej ulici, č. 1360 na Ulici
gen. L. Svobodu,

- doplnenie VZN o spôsobe splácania
ceny bytov. Na základe tohto doplnenia
bolo určené, že pokiaľ mesto prevádza
byt z vlastníctva mesta, ktorý bol nado-
budnutý na základe zmluvy o prevode
vlastníctva bytu v bytovom dome  alebo
na základe zmluvy o výstavbe domu,
výstavbe alebo nadstavbe, cena bytu sa
dojedná dohodou predávajúceho a ku-
pujúceho.

- zmenu VZN č. 16 o územnom pláne
mesta Senica na parc. č. 14105/71,
14105/73 a 14105/75 z plochy poľno-

hospodárskej pôdy o výmere 1,5 ha na
dopravné plochy – zberná komunikácia
vrátane križovatky,

- stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
príjmov a výdavkov rozpočtu mesta
k 30.6.2005,

- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
a organizácií v jeho riadení k 30.6.2005
a zmenu rozpočtu prevodom z Fondu
rozvoja bývania mesta vo výške 625 tis. Sk
na rekonštrukciu strechy na bytovke
Moyzesova 839,

- VZN - zrušenie trhoviska v areáli Mest-
ského podniku služieb na Hviezdosla-
vovej ulici, 

- VZN o názve nových ulíc pre IBV  Nová
Sotina a IBV Juh, 

- dispozície s majetkom mesta,
- zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmlu-

vy medzi EURO Wheels Slovakia,
s.r.o. a mestom Senica o odpredaji
pozemkov pre realizáciu investičného
zámeru v Priemyselnom parku mesta,

- organizačno-technické zabezpečenie
volieb do samosprávnych krajov v roku
2005 po línii MsÚ v Senici,

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2005. 

Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- finančnej komisii a komisii mládeže

a športu prehodnotiť Správu o záväz-
koch Futbalového  klubu  SH  a navrh-
núť  MsZ riešenie podpory FK SH,

- primátorovi mesta zvolať mimoriadne
zasadnutie MsZ na riešenie podpory
FK SH. 

Úplné znenie prijatých uznesení nájde-
te na www.senica.sk alebo na sekretariáte
prednostky MsÚ.

JUDr. Katarína Vrlová 
prednostka MsÚ 

Prečo sa zvyšuje cena
tepla v Senici?
(dokončenie zo str. 1)

V meste Senica sa však teplo vyrába
výlučne plynom, čo je vzhľadom na život-
né prostredie najšetrnejší spôsob výroby
tepla. V minulom roku sa podarilo
v mestskej výhrevni prerobiť parnú sekciu
na horúcovodnú, čo pomohlo zvýšiť
efektívnosť výroby a niekoľkonásobne
znížiť straty pri rozvode tepla do výmen-
níkových staníc, ktorých je v meste dva-
násť. Predpokladaným zámerom tejto
investície bolo stabilizovať cenu tepla
v Senici. Nikto však nemohol vedieť, že
v priebehu necelého roka dôjde k radi-
kálnemu rastu cien plynu, a teda k rastu
výrobných nákladov o cca 30 %.
Regulačný úrad predpokladal v decembri
2004 rast výrobných nákladov za celý rok
2005 o 8 %.
Vo všeobecnosti možno povedať, že
ceny sa v jednotlivých regiónoch rôznia
najmä podľa efektívnosti výroby, stavu
výrobných zariadení, kotolní, výmenníko-
vých staníc, rozvodov tepla a výšky odpi-
sov tepelných zariadení, ktoré závisia od

objemu prostriedkov vynaložených na
modernizáciu a reprodukciu tepelno-
technických zariadení slúžiacich pri výro-
be tepla. 
V meste Senica bolo za posledných 11
rokov investovaných do tepelného hos-
podárstva cca 120 mil. Sk, za účelom zra-
cionalizovať výrobu a dodávku tepla. Pri
postupnom raste výrobných nákladov
(hlavne plynu) by sme mohli hovoriť o sta-
bilizovanej cene tepla v meste Senica.
Inak je tomu však v súčasnosti, keď sme
svedkami prudkého nárastu cien plynu. 
Budú sa upravovať i mesačné zálohové
platby za teplo a TÚV?
- Vzhľadom na to, že zálohy sa už platia
mesačne vopred a upraviť zálohové plat-
by by sme stihli urobiť najskôr k 1. decem-
bru 2005, rozhodli sme sa, že k úpravám
zálohových platieb dôjde až k 1. januáru
2006. Zálohové platby sa však nezvýšia
automaticky o 11 %, ale naopak bude sa
pri tom vychádzať zo spotreby z minulé-
ho roka a cenového navýšenia. Nová
mesačná zálohová platba bude jednou
dvanástinou výslednej sumy.
Je predpoklad, že by sa v budúcnosti
mohla cena tepla znížiť?
- Za predpokladu výrazného poklesu cien
plynu by mohlo dôjsť k takejto situácii.
V minulosti však SPP cenu plynu vždy len
zvyšoval. Vláda už niekoľko rokov schva-
ľuje návrh energetickej politiky v SR. Už
viackrát deklarovala podporu rozvoja
centrálneho zásobovania teplom (CZT),
skutočná podpora však nie je žiadna. Vo
vyspelých západných krajinách sa CZT
teší veľkému záujmu a podpore, čoho
výsledkom je, že na centrálne zásobova-
nie teplom sú tam napojené okrem rôz-
nych inštitúcií a bytových domov aj rodin-
né domy, čo sa u nás javí skôr ako utópia.
Výsledkom je jednoznačne zdravšie
a čistejšie životné prostredie, tiež ekono-
mická výhodnosť pre široké vrstvy obyva-
teľstva. 
Čo dodať na záver?
- Spoločnosť Službyt, spol. s r. o. Senica
už vyše 11 rokov prispieva k vytváraniu
racionalizácie pri výrobe, dodávke a spo-
trebe tepla v meste Senica. Súčasná situ-
ácia nás teda nijako neteší, naopak bude-
me prostredníctvom  našej  profesnej
organizácie Slovenské združenie výrob-
cov tepla (SZVT) vyvíjať tlak na kompe-
tentné orgány, aby nielen slovne, ale
i skutočne začali podporovať centrálne
zásobovanie teplom. 

Zámerom Službytu, s r. o. Senica je
v budúcnosti naďalej racionalizovať spo-
trebu tepla a TÚV, vytvárať predpoklady
pre reguláciu spotreby tepla, a tak zmier-
ňovať dopady rastu cien primárnych
energií na výslednú cenu tepla.
Podobným spôsobom by sa mali uberať
i bytové domy, t.j. cestou vyregulovania
sústav na dodávku tepla a TÚV, termo-
statizácie výhrevných telies, nainštalova-
ním meračov tepla na radiátory a zatep-
lením fasád a striech jednotlivých byto-
vých domov.
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22.8. - Rokovanie s predsedom TTSK Ing.
P. Tomečkom o financovaní so-
ciálnych projektov.

23.8. - Pracovné rokovanie so zahranič-
ným investorom v priemyselnej
zóne.

24.8. - Pracovné rokovanie s majiteľmi
skupiny Kord Ing. Trnom, predse-
dom predstavenstva  SH Senica
p. Hlavačom a spoločnosťou
Deloitte - podpis predbežnej
zmluvy o spolupráci s mestom.

25.8. - Rokovanie s riaditeľom Nafta
Gbely o sponzorovaní aktivít
mesta a vzájomnej spolupráci.

26.8. - Trnava – rokovanie vo VÚC Trnava
na tému dopravné problémy
v meste.

1.9. - 80. výročie vzniku hádzanej
v Senici – slávnostné privítanie na
MsÚ a ocenenie práce klubu.

2.9. - Rokovanie so zahraničnými inves-
tormi o výstavbe fabriky.

5.9. - Otvorenie nového školského roka
na ZŠ v meste – návšteva  senic-
kých škôl.

- Prijatie návštevy z Austrálie – vý-
mena skúseností v oblasti pre-
vádzkovania sociálnych zariadení.

6.9. - Delphi – rokovanie  s odbormi na
tému: sociálna situácia vo fabrike
a možnosti spolupráce so samo-
správou mesta.

- Pracovné rokovanie s auditorkou
mesta o príprave nových ekono-
mických projektov a zámerov
mesta.

7.9. - SARIO – rokovanie na tému: prie-
myselný park Kaplinské pole.

9.9. - Pracovné rokovanie na tému šport
v meste a systémové riešenia.

- Prijatie mladého senického šachistu
M. Pagerku.

12.9. - Oblastné športové združenie –
aktualizovanie športových  projek-
tov.

- Športová komisia MsÚ – riešenie
problematiky športových klubov
a zaujatie stanoviska komisie
k oddĺženiu Futbalového klubu.

- Pracovné rokovanie s generálnym
riaditeľom Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti Ing. Gemeranom
a riaditeľom Moskovského fondu
pre ekologické problémy, príprava
partnerského vzťahu vodáren-
ských spoločností.

14.9. - Rokovanie o mestskej hromadnej
doprave v meste.

- Výstavba nového katolíckeho
kostola a rekonštrukcia starého
katolíckeho kostola.

- Pracovné rokovanie správnej rady
Polikliniky – vyhodnotenie úspeš-
ných projektov.

15.9. - Pracovné rokovanie s predstaviteľ-
mi Kordárne (Velká nad Veličkou)
a spoločnosti Deloitte o realizova-
ní projektu obchodno-priemysel-
nej zóny SH Senica.

16.9. - Klub starostov okresu Senica – rie-
šenie problémov samosprávy.

- Pracovné rokovanie s Technickými

Aktivity radnice

Na návšteve Trutnova

Pocta histórii
Partnerské mesto Trutnov si v dňoch

10. až 11. septembra  pripomenulo
významnú vojensko - historickú udalosť,
ktorá sa viaže k 100. výročiu prevezenia

pozostatkov generála Ludwiga Gablenza
z Zurichu do Trutnova.  Generál Ludwig
Gablenz sa zapísal do histórie Trutnova
ako rakúsky generál,  ktorý dokázal v bitke
pri Trutnove  27. júna 1866 jedinýkrát  zví-
ťaziť  so svojou armádou nad pruskou
armádou v prusko-rakúskej vojne.
Spomienkou na najprudšie boje tejto
významnej bitky  je 20 m vysoký pamätník
rakúskeho X. armádneho zboru na vrchu
Šibeník. Pamätník je unikátnou pamiatkou,
na ktorej bola v roku 2004 dokončená
generálna opravu, a na ktorý s úctou
a s odkazom pre ďalšie generácie poze-
rajú občania Trutnova. 

Primátor Senice RNDr. Ľubomír
Parízek pozdravil slávnostné zhromažde-
nie, ktoré sa zišlo pri tejto príležitosti
a dychová hudba Seničanka svojím vystú-
pením na Krakonošovom námestí spríjem-
nila bohatý kultúrny program osláv.
Atmosféru celých osláv podčiarkla účasť
členov Klubu vojenskej histórie, ktorí
v dobových uniformách a pod farbami
svojich zástav vzdávali hold pamiatke
významných udalostí a symbolicky dopre-
vádzali generála Gablenza na jeho posled-
nej ceste.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Pomenovania 
pre nové ulice 

Na 15. rokovaní mestského zastupiteľ-
stva 8. septembra poslanci schválili pome-
novania nových ulíc, ktoré vzniknú  výstav-
bou v časti IBV Nová Sotina a v časti IBV Juh. 
Pre IBV Nová Sotina boli schválené názvy
ulíc: Ulica Jána Bežu, Ulica Jána Náhlika,
Ulica Juraja Fándlyho, Ulica Štefana Pilárika
a Ulica Jozefa Závodského
Pre IBV Juh boli schválené názvy ulíc: Ulica
Ľudovíta Vaníčka, Ulica Martina Braxato-
risa, Ulica Jána Jonáša a Čerešňová ulica. 

NS

Medaila 
k životnému jubileu

Primátor Senice RNDr. Ľubomír
Parízek  odovzdal na rokovaní mestského
zastupiteľstva 8. septembra Pamätnú
medailu mesta svojmu predchodcovi
v kresle na radnici v rokoch  1986 – 1998
Mgr. Pavlovi Grimmovi. Medailu mu udelil
ako najvyššie ocenenie mesta za jeho
zásluhy o rozvoj mesta pri príležitosti jeho
životného jubilea 70 rokov.   Pri zápise do
Pamätnej knihy Senice popri prianí zdra-

via, šťastia a úspechov oslávencovi zabla-
hoželal aj k získaniu titulu majstra
Slovenska v hre na heligónku, ktorý potvr-
dzuje jeho hudobné kvality.  

Text a foto Milan Soukup 

službami – príprava projektu zber-
ného dvora pre separovaný zber.

- Rada starších mesta Senica – pra-
videlné stretnutie na tému sociál-
ne zabezpečenie, zdravotníctvo,
školstvo.

19.9. - Pracovné rokovanie s prednostom
Krajského dopravného úradu Ing.
Kloknerom  a vedúcou obvodné-
ho dopravného úradu Ing. Osle-
jovou na tému: doprava v meste
a možnosti štátu na riešenia, ktoré
žiada mesto.

20.-21.9. - Rokovanie so zahraničným inves-
torom.

- Prezentovanie postupu výstavby
inžinierskych sietí pre výstavbu
rodinných domov.

22.9. - Rokovanie s predstaviteľom spo-
ločnosti Belar o zosúladení záme-
ru spoločnosti s mestom Senica.

Cintorín bbuuddeemmee 
z a m y k a ť

Rokovanie mestského zastupiteľstva  8.
septembra dalo tiež odpoveď na otázku či
cintorín zamykať, alebo nie. Bola schvále-
ná  zmena VZN Cintorínsky poriadok, kto-
rou bol schválený čas, kedy bude cintorín
verejnosti prístupný. V období od 1.apríla
do 10. novembra bude verejnosti prístup-
ný od 7. hod. do 21. hod. a v období od
11. novembra  do 31. marca v čase od 7.
hod. do 18. hod. 

Schválenou úpravou sa má zamedziť
výtržníctvam, krádežiam a poškodzovaniu
hrobov na  cintoríne a zabezpečiť dôstoj-
nosť pietneho miesta. NS
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Mesto v pohybe alebo 
Očami Šiestich

Účastníci filmovej dielne vytvorenej
v rámci projektu Mesto v Pohybe (16.-18.9.)
sa po prvýkrát zišli v piatok 16.9. o 14. hodi-
ne. Šestica mladých nádejných filmárov si
najprv vypočula teoretickú stránku filmár-
skeho remesla, cenné rady a skúsenosti ve-
dúceho lektora a skúseného filmára Stanisla-
va Prokeša. Ďalším krokom pre prehĺbenie
teórie filmovej tvorby „5-ročného štúdia
VŠMU"  stlačenej do 3 hodín, bola projekcia
krátkometrážnych filmov filmového klubu,
ktorý pôsobil v Senici v 80. a-90. rokoch. 

Po tomto skvostnom predstavení mladí
filmári uchopili kamery do rúk a v duchu
motta celej akcie sa dali do pohybu. Keďže
cieľom bolo natočiť Mesto v pohybe, oko
kamery bolo sústredené najmä na mesto
Senica a ostatné umelecké dielne (výtvar-
nú, fotografickú, happeningovú, maľby na
stenu, filmové a hudobné predstavenia),
ktoré boli taktiež súčasťou projektu.
Výsledkom bolo 5 hodín natočeného doku-
mentárneho  materiálu. Materiál zachytával
umelcov pri ich tvorivej činnosti, pri rozho-
voroch, monológoch či vystúpeniach.
Nakoniec sa podarilo z 5 hodinového
materiálu v priebehu 3 hodín zostrihať
hrubú 20 minútovú verziu dokumentu, čo
nepredpokladal ani majster strihu p.
Prokeš. Snahou bolo vložiť do výsledného
diela najzaujímavejšie a najvtipnejšie nato-
čené scény a rozhovory. Možno skonštato-
vať, že sa to filmárom podarilo. Hrubá ver-
zia svoju premiéru mala v nedeľu 18.9.
Zúčastnil sa jej hojný počet divákov a ich
pozitívne reakcie boli dostatočnou odme-
nou za snahu filmárov. Túto verziu však
čakajú ďalšie úpravy, ktoré nebolo možne
riešiť vzhľadom na krátky časový interval.
Pokiaľ ste i vy zvedaví,  čo to vlastne bolo
„to" Mesto v pohybe rozhodne by ste si
nemali nechať ujsť tento dokument, vďaka
ktorému si priblížite atmosféru Senice
v pohybe počas troch umeleckých septem-
brových dní. Dokument bude odvysielaný
premiérovo na Tv Sen v piatok 30.9 o 20.
hodine. Následne bude reprízovaný v prie-
behu 14-tich dní o 8.00 a 20.00 h. v sekcii
dokument.                                                   Jaromír Búran

Senicu rozbehala
Európska štafeta 

V dňoch 14. -15. septembra  zavítal do
mesta Senica informačný projekt Európska
štafeta (EŠ). Ide o projekt posolstva obozná-
miť občanov s históriou a súčasnosťou 10
krajín, ktoré sa stali súčasťou Európskej únie
(EÚ) 1.5.2004. Prípravy sa začali  rozbiehať
už v stredu 14.9.. Na ďalší deň už sa energi-
ou nešetrilo a kolektív mladých členov
Európskej štafety začal šíriť osvetu v uliciach
Senice už od ranných hodín. Neskôr sa celá
akcia sústredila na námestie, kde vyrástlo
obrovské koncertné pódium a stanovisko
EŠ, samozrejme za pomoci šikovných rúk
organizátorov. Ku kolektívu EŠ sa pripojili
i členovia senického informačného centra
Europe Direct, aby  svojou účasťou tiež pod-
porili kolegov zo „štafety" v šírení osvety
o EÚ. 

Program sa skladal z koncertného vystú-
penia 10-tich hudobných interpretov z 10-
tich novopristúpených krajín EÚ. Zo všet-
kých možno spomenúť aspoň formáciu
Diskoexpres z Maďarska, Pin z Poľska,
Votchi z Českej Republiky, speváčku Oliviu
Lewis z Malty či slovenskú zostavu Para.
Zaujímavosťou bolo, že vždy pred vystúpe-
ným daného interpreta z určitej krajiny
kuchári ponúkali na ochutnanie ukážky
jedál z tamojšej kuchyne. V prestávkach
medzi jednotlivými koncertnými vystúpe-
niami si na svoje prišli najmä deti, pre ktoré
bolo pripravených veľké množstvo rôznych
súťaží a vedomostných hier, za ktoré boli
odmenené peknými cenami s motívom EŠ
a EÚ. Vyhrať však mohli i dospelí, museli
však prejaviť svoje znalosti o EÚ a zodpo-
vedať položené otázky. Občanom bol
k dispozícii  výborne naladený tím poskla-
daný z viacerých informačných centier
Slovenska, ktorý bol pripravený zodpove-
dať ich otázky a takisto ich dostatočne
vybaviť rozličnou zábavnou alebo odbor-
nou literatúrou z rôznych problematík EÚ.
Seničania sa mohli zastaviť aj pri stane
s informačnými tabuľami obsahujúcimi
základné údaje o krajinách EÚ. Projekt priš-
la vo sviatočné septembrové popoludnie
navštíviť veľká časť obyvateľov Senice.
S pribúdajúcimi hodinami atmosféra stúpa-
la, ale nezadržateľne sa blížil koniec, ktorý
sa dostavil pred 21. hodinou. Veľká vďaka
za túto myšlienku, príjemný koncertný záži-
tok i hladký priebeh akcie patrí najmä orga-
nizátorom EŠ. Finančné prostriedky na pro-
jekt poskytli Európska komisia a Úrad
vlády SR. Ing. Jaromír Búran

Foto: bar

Literárna Senica 
L. Novomeského 2005

Záhorská knižnica Senica  ako hlavný
organizátor vyhlásila XIX. ročník celoštát-
nej autorskej súťaže Literárna Senica
Ladislava Novomeského. 

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
žiaci 5.-9. ročníkov ZŠ a osemročných gym-
názií, študenti stredných škôl a študenti
vysokých škôl a ostatní dospelí. Podľa pro-
pozícií súťaže sa  môže zúčastniť autor, kto-
rého práce neboli doposiaľ publikované.
Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.
Autor môže do súťaže poslať najviac 5
poetických, resp.  prozaických útvarov
v rozsahu maximálne  20 strojom písaných
strán formátu A4 v troch kópiách v sloven-
skom jazyku. Súťaží sa v literárnych žán-
roch poézia, próza, reportáž,  cestopis, dra-
matický útvar  a pod. 

Súťažné práce musia obsahovať  meno
a vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov
aj navštevovanú školu a ročník. Hlavná cena
je honorovaná sumou 3 000 Sk.  Uzávierka
súťaže je 20. októbra 2005. Práce treba
zaslať na adresu Záhorská knižnica,
Vajanského 28, 905 01 Senica. Podrobnejšie
informácie  poskytne pracovníčka Záhorskej
knižnice  Alena Kulíšková, telefón 034/651
3430.  Vyhodnotenie Literárnej Senice bude
v decembri. Výsledky budú publikované
v Literárnom týždenníku.

NS

Farba, tvar, kameň, 
textil a NÁVRATY

Farba – Rudo Janák, Štefan Orth ml.,
tvar – Júlia Hašanová, kameň – Lukáš
Grohmann, textil – Andrea Gabrišová,.

Návraty – priestor pre prezentáciu
výtvarnej tvorby 5  bývalých absolventov
ZUŠ. Traja z nich ukončili v tomto roku štú-
dium na stredných školách s výtvarným
zameraním.

Andrea Gabrišová – Stredná priemysel-
ná škola odevná v Trenčíne – odbor tvaro-
vanie a navrhovanie odevu. Tieto znaky
nesú i jej vystavované práce. Prezentuje sa
kolážou, maľbou, kde dominuje žena
a móda v rôznych farebných variáciách.
Súčasťou kolekcie  je ušitý model malých
spoločenských šiat.

Lukáš Grohmann – Škola úžitkového
výtvarníctva v Bratislave – odbor kameno-
sochárstvo. Vystavuje kolekciu študijných
kresieb portrétov a figúr, v ktorých cítiť jeho
sochárske cítenie. V jeho kolekcii dominujú
kamenné objekty, svietidlo a záhradná plas-
tika.

Štefan Orth ml. – Škola úžitkového
výtvarníctva – odbor reštaurovanie. Jeho
kolekciu tvorí časť študijných kresieb por-
trétu a figúry, podstatnou však je kresebne
a maliarsky vyjadrená krajina, motívy
z neďalekých kopaníc a rieky Moravy
i kópie obrazov M. Benku a A. Renoira.

Rudo Janák – jeho návrat je v súčasnej
výstave už v poradí druhým. Je študentom
Akadémie umení v Banskej Bystrici – odbor
maľba. Prezentuje sa 5 veľkoplošnými ole-
jomaľbami s témou úvah o zmysle života,
pričom využíva poznatky o tvorbe veľkých

majstrov v dejinách umenia.
Júlia Hašanová – Gymnázium Senica,

absolventka II. stupňa výtvarného odboru
ZUŠ Senica –  tvorí výnimku z tejto pätice.
Prezentuje sa priestorovými návrhmi archi-
tektonických objektov, maľbou abstrahova-
nej krajiny a kolekciou fotografií s prírodný-
mi motívmi. Odchádza študovať architektú-
ru na VŠVU v Bratislave. Študentom sochár-
stva na VŠVU je už v súčasnosti  aj Lukáš
Grohmann a študentkou výtvarnej výchovy
na VŠ v Brne je i Andrea Gabrišová.

Želáme im úspešný štart a tešíme sa
opäť na ich návraty.

Výstavu, ktorú pripravil Štefan Orth, dňa
17. septembra v Galérii ZUŠ otvoril jej ria-
diteľ Milan Gál. Slávnostnú atmosféru
podujatia umocnilo klavírne vystúpenie
Dominika Gála, študenta 1. ročníka brati-
slavského Konzervatória.

Výstava potrvá do 20. októbra 2005
Daniela Orthová
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Hudbou robiť ľudí
mravnejšími 
„Hudba robí ľudí jemnejšími, dobrodruž-
nejšími, mravnejšími a rozumnejšími."

Martin Luther

Do rodiny milovníkov hudby pribudlo
26. augusta nové cédečko. V evanjelic-
kom chráme v Senici ho uviedli do života
za účasti viacerých hostí. Farár Juraj Šefčík
medzi  nimi   privítal okrem iných aj básni-
ka  Ľubomíra Feldeka, ktorý v Senici prežil
detstvo, vydavateľa Ivana Panenku i pri-
mátora Senice Ľubomíra Parízka. Na cestu
medzi poslucháčov sa vydalo dielko
nahrané v tunajšom chráme ako výsledok
tvorivého úsilia   Komorného speváckeho
zboru pri Evanjelickom cirkevnom zbore
augsburského vyznania. 25-členný
kolektív pod vedením dirigentky Anny
Rýzkovej ho nahral 28. a 29. júna tohto
roku. 

Na hudobnom nosiči sa objavili svetské
aj duchovné piesne. Popri úvodnej sklad-
be Dona nobis pacem od hudobného kla-
sika, akým bol Wolfgang Amadeus
Mozart.  Poslucháč vo výbere  13 skladieb
nájde napríklad aj černošské spirituály
(podľa jedného z nich „Ja v srdci svetlo
mám" v úprave A. Rýzkovej aj CD pome-
novali) i dolnozemským Slovákom Jurajom
Súdim zhudobnenú báseň  Ivana Kraska
„Otcova roľa".  Seničania, aj  návštevníci
Cyrilometodských slávností  ECAV na
hrade Branč, ju  poznajú tiež z neopako-
vateľnej interpretácie dolnozemskými
Slovákmi zo speváckeho zboru Zvony zo
Selenča. Tí ju u nás zaspievali aj na  senic-
kom festivale zborového spevu.
Realizátori nahrávky sa pri uvedení CD do

života vyjadrili, že byť pri jeho zrode bolo
pre nich potešením. 

Dielo sa vydarilo a o jeho kvalitách si
už teraz robia úsudok jeho poslucháči.
Jeden z jeho symbolických „krstných rodi-
čov", básnik Ľubomír Feldek, však zrod
tohto nového hudobného dieťaťa – nové-
ho cédečka  - hodnotil ako dôkaz, „že
tunajší cirkevný zbor žije nielen cirkev-
ným, ale aj kultúrnym životom". Kiež by
piesne z neho obohacovali duchovný
život  poslucháčov vždy aspoň  tak, ako to
jeho tvorcovia z Komorného zboru  pri
ECAV zbore  dokázali koncertom v tunaj-
šom evanjelickom chráme 26.augusta.

Text a foto Milan Soukup 

Nový propagačný
materiál o Slovensku

Nezisková organizácia Geoinfo
Slovakia v spolupráci s Asociáciou infor-
mačných centier Slovenska (AICES) pri-
pravila v rámci projektu Komplexná pro-
pagácia Slovenska z grantovej schémy
rozvoja cestovného ruchu pre neziskové
organizácie a samosprávy vydanie propa-
gačných materiálov o Slovensku v devia-
tich jazykových mutáciách: slovensky,
anglicky, nemecky, poľsky, maďarsky,
rusky, francúzsky, španielsky a taliansky. 

Cieľom projektu je zvýšiť komplexnú
profesionálnu propagáciu Slovenska z hľa-
diska cestovného ruchu a poukázať na
zaujímavosti jeho jednotlivých regiónov. 

Propagačné materiály formátu A5 sú
plnofarebné a majú 48 strán. Okrem úvod-
ných charakteristík polohy a prírody
Slovenska, obyvateľstva a kultúrno-historic-
kých pamiatok sú ďalej prezentované regi-
óny Slovenska s ich najzaujímavejšími síd-
lami a turistickými atrakciami. Texty sú
doplnené o mapky jednotlivých regiónov
a charakteristické obrázky ich stavebných
pamiatok a prírodných scenérií. V závere
nechýba ani predstavenie Slovenska z hľa-
diska letnej a zimnej dovolenky ako aj kon-
takty na všetky informačné centrá
Slovenska združené v AICES.

Projekt bol spolufinancovaný z pros-
triedkov Európskej únie.

INFOSEN – Informačná kancelária
mesta Senica je členom AICES a uvedený
propagačný materiál bude mať k dispozícii
vo svojej kancelárii začiatkom októbra
tohto roku na šírenie informácií o regió-
noch Slovenska.

Infosen 

Žijeme v súlade s prírodou?
Iuris natura est fons. Prameňom práva je
príroda. (Cicero)

Vývoj na našej planéte zaznamenal
v oblasti vedy a techniky veľký pokrok, ale
zároveň sa dostal do kolízie s prírodou.
Stále pretrváva ako prejav pohodlná, ale
nebezpečná ľahostajnosť v mentalite ľudí.
Názor, že v prírode sa všetko stratí, že sama
zahojí všetky rany, ktoré do nej už v minu-
losti, dnes však s nevídanou intenzitou,
vnáša ruka človeka. Áno, najhorším škod-
com prírody je človek, ktorý si o sebe myslí,
že je ozdobou stvorenia a pánom tvorstva.
Správa sa voči prírode ako slon medzi por-
celánom. Veľa neduhov, priestupkov až
trestných činov voči prírode pretrváva a
ohrozujú život na našej, krásnej modrej pla-
néte. Čo povedať na znečistené ovzdušie,
pôdu, vodu? Atmosféra, ochrankyňa života
sa stala stokou priemyselných exhalátov,
ktoré vdychujeme a nie bez následníkov.
Civilizácia však neútočí len na základné
zdroje života - vzduch, vodu, pôdu, ale
priamo i na človeka.

Práve teraz, keď nastane jeseň, príroda
sa zmení na farebnú paletu, kde prevláda
okrová, žltá a purpurová farba. A jeseň, to
nie je len babie leto, ustálené počasie, ale
i dymová, štipľavá clona záhrad, ktorá sa
pravidelne každý rok opakuje zásluhou
tých istých ľudí. Práve teraz nastáva čas,
keď sa zberá úroda zo stromov, polí,
záhrad. Ale čo s odpadom zo záhrad? Buď
sa vyvezie do kontajnerov alebo jedno-
duchší spôsob je spáliť odpad priamo na
záhrade. A tak sa stáva, že denne v najbliž-
šom okolí niekto zakladá oheň. Okolie sa
zahaľuje do dymovej clony, ktorá sa vzná-
ša a rozťahuje, zamoruje vzduch. Že sa
odpad takto odstraňovať nesmie, to sa vie,
ale sa to nedodržuje. Verejnosť býva infor-
movaná v senickom vysielaní, vo verejnej
televízii, rozhlase, dennej tlači a výsledok?
Vždy sa nájdu jednotlivci, ktorí kašlú na
tieto vyhlásenia. Ba práve hundrú a vyjad-
rujú nesúhlas s pokynmi a opatreniami
životného prostredia. Používajú na tento
účel - na pálenie rôzne kotly, hrnce a aby sa
dym nedal hneď určiť odkiaľ vychádza, na
dvoroch rúry postavia nízko, nachystá sa
pár polien dreva pre náhodu, že príde kon-
trola. Hoci celý vynález pôsobí komicky,
spĺňa to svoj cieľ - pokútne sa takto likvidu-
je odpad z celej záhrady. Čo sa týka vyna-

liezavosti, tá nepozná hranice, keď ide
o zľahčenie prác. Patentový úrad by také-
ho vynálezy neuznal, ani do Guinessovej
knihy sa nedostanú, ale jedno je isté, že
i takto sa dá znečisťovať okolie. Čo na tom,
že na blízku leží v kočíku dojča, že vedľa
v záhrade sa pohybuje alergik, astmatik, že
sa vedľa suší čerstvo opraná bielizeň. Je
pravda, že jeden kontajner pristavený raz
za týždeň nestačí pokryť všetok odpad
z toľkých záhrad. Práve teraz počas jesen-
ných dní je kontajner hneď plný. Potom sa
rieši problém s odpadom i spaľovaním
v záhradách. Je tiež pravda, keby bol kon-
tajner stále prázdny a mali by ho pod
nosom, pre lenivosť a pohodlnosť by tí istí
spaľovali odpad rovnakým spôsobom.
Pretože sú i takí, ktorí okolo seba šíria len
špinu, zápach, neporiadok a to často
i zámerne. Neraz práve týchto počujem,
ako hromžia a vyjadrujú sa, že s tým život-
ným prostredím a jeho ochranou sa to pre-
háňa. Pritom si neuvedomujú, že svojím
konaním si vlastne podrezávajú konáre
života. Alebo ich napravia, uvedú na správ-
nu cestu len postihy, pokuta, sankcie?
Ľuďom nechýba sila odstraňovať všetko
zlé, čo vplýva negatívne na život, ale vôľa.
Zabúdajú, že život má vážnejšie povinnos-
ti ako putovať ku hrobu.

Vlasta Macová

Dirigentka Anna Rýzková.

Komorný spevácky zbor spieva duchovné
i svetské piesne.
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Zdravotnícke okienko
Žiť zdravší 
a kvalitnejší život 
Aj  my sme boli, čo ste vy, aj vy budete, čo
sme my. (starí - mladým)

Starnutie populácie je vysoko aktuál-
nou témou aj v našich podmienkach. Je to
prirodzený fyziologický proces zmien
v organizme, ktorý v podstate trvá celý
ľudský život - už od narodenia. 

Najvýraznejším znakom staroby je
pokles fyzickej výkonnosti. Nastávajú
zmeny zraku (zhoršuje sa videnie do blíz-
ka, často vzniká ďalekozrakosť), sluchu
(vzniká nedoslýchavosť), pamäti (nové
veci sa ťažko zapamätajú). Spomaľujú sa
myšlienkové pochody. Zmeny sa nemusia
objaviť u každého starého človeka rovna-
ko. Aj keď sa nedá procesu starnutia
zabrániť, je značne individuálny. Existujú
veľké rozdiely medzi jednotlivými osoba-
mi. Pred starnutím nemožno nikoho
uchrániť. Pohyb a telesná aktivita staršieho
človeka by mali byť primerané jeho zdra-
votnému stavu. Okrem práce okolo
domácnosti alebo v záhrade, odporúčajú
sa dlhšie prechádzky, rýchla chôdza aj
kratší beh. 

Staršie osoby by sa mali naučiť cviky na
predchádzanie bolestí pohybového apará-
tu, najmä chrbtice. Každú pohybovú akti-
vitu treba robiť iba do príjemnej únavy.
U starších osôb zaťažovanie až do vyčer-
pania sa neodporúča, je škodlivé a môže
organizmus viac poškodiť ako mu osožiť.
Telesná aktivita udržiava v dobrej funkcii
všetky orgány tela, zlepšuje dýchanie
a krvný obeh. Stravovanie u starších ľudí
treba upraviť tak, aby strava obsahovala
všetky dôležité živiny v dostatočnom
množstve. Medzi vhodné potraviny pre
starších ľudí patria najmä obiloviny, ovocie
a zelenina, mliečne výrobky a strukoviny.
Odporúča sa obmedziť konzumáciu mäsa
(stačí dvakrát týždenne), pričom by sa
malo uprednostniť najmä mäso z hydiny
a rýb, chudé hovädzie a bravčové mäso.
Vhodná úprava jedla je varenie alebo
dusenie, obmedziť vyprážanie. Pri úprave
jedál používať rastlinné tuky. Starší ľudia
by mali jesť menej, ale častejšie (5 - 6 krát
denne). Každý deň by mali konzumovať
nejaký mliečny výrobok (jogurt, kyslé mli-
eko, tvaroh, neplnotučné syry). Večera má
byť čo najľahšia, vhodné sú múčne jedlá,
zemiaky, cestoviny. Nevečerať po 19.
hodine. Treba vynechať jedlá, ktoré škodia
zdraviu, zaťažujú žalúdok a tráviacu sústa-
vu, mastné, sladké a príliš slané či kore-
nisté jedlá. Obmedziť alebo aj vynechať
údeniny, tučné syry, ťažké omáčky. Starší
ľudia majú oslabený pocit smädu, napriek
tomu by mali prijímať dostatok tekutín
napr. vo forme polievok, bylinkových
čajov a minerálok. 

Postupným pribúdaním veku sa zvyšuje
aj chorobnosť. Medzi najčastejšie a najzá-
važnejšie patria srdcovo-cievne choroby.
Z nich sú najrozšírenejšie ateroskleróza -
kôrnatenie tepien a hypertenzia - vysoký

tlak. Vyskytujú sa aj rôzne nádorové ocho-
renia, cukrovka, obezita, osteoporóza.
U žien staršieho veku sa objavujú kŕčové
žily, u mužov zase zväčšenie prostaty
a iné zdravotné problémy súvisia s trávia-
cim ústrojenstvom. 

V staršom veku vznikajú aj ochorenia
zmyslových orgánov, najmä očí a uší.
Častá je nespavosť. Z duševných chorôb
sú najčastejšie depresie a demencia. 

Človek ako jediný zo živých tvorov si
uvedomuje, že starne. Keďže pozná prí-
znaky starnutia, môže so zmenami, ktoré
prichádzajú počítať a pripraviť sa na ne. 

Čo je teda dôležité pre úspešnú staro-
bu? V prvom rade mať pozitívny postoj
k životu. Vyrovnať sa so svojím životom
a vekom. Pestovať aktívny pohyb, zacho-
vať si primeranú hmotnosť, a to racionál-
nou výživou. Čím viac radosti a šťastia
spôsobíte iným, tým aj vy budete v duši
spokojnejší. 

Ak sa rozhodnete pre niektoré z odpo-
rúčaní a rád, nenechajte to na zajtra, ale
začnite už dnes. 

PhDr. Božena Nemravová
Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Senica

Perzeidy 2005
Tento mesiac sme mali možnosť pozoro-

vať úžasný astronomický úkaz. Maximum
Perzeid bol 12. augusta, keď  si všetci astro-
nómovia aj všední ľudia našli tmavé miesto
ďaleko od pouličného osvetlenia a kochali
sa nádherným meteorickým rojom.
Maximum nastal o 19. hodine večer.

Počasie sa postupne umúdrilo a mohli
sme sledovať  nočnú oblohu s Perzeidami
a užiť si nádherné chvíle pod hviezdami.
Astronómovia si ešte pred úkazom pripravili
pero, papier, slabé červené svetlo. Keď  im
preletel meteor ponad hlavy, v tej chvíli si
zapísali jeho jasnosť, dráhu letu a presný čas,
nezabudli i na jeho charakteristickú vlastnosť. 

Mne sa podarilo spozorovať približne
200 meteorov. Tento rok bol meteorický roj
Perzeidy trochu slabší ako vlani. 

Treba dúfať, že i v budúcich  rokoch
budeme môcť pozorovať tento nádherný
úkaz a že počasie nám neprichystá nejaké
prekvapenie.

K. Nemečkay, vedúci 
astronomického krúžku CVČ Senica 

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

autor: názov: vydavateľ:
1. kol. Detské doplňovačky 3/05 pirátske Arkus
2. Janiaková, D. Prechádzky po Bratislave Perfekt
3. Johnson, S. Kam se poděl můj sýr Pragma
4. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus
5. Niven, D. 100 tajemství lidského úspěchu Portál
6. Atkinsonová, C. 7-denní dieta spalování tuků Ivo Železný
7. kol. Hlavolamy na kolesách Arkus
8. Lawrence, L. L. V tieni Krahulca Talentum
9. Pratchett, T. Úžasný Mauric Talpress
10. Benzoni, J. V posteliach kráľov Remedium
11. Nosov, N. Nevedkove dobrodružstvá Sofa
12. Kiyosaki, R. Bohaté dítě, chytré dítě Pragma
Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové knihkupectvo Arkusu.

Novinka vydavateľstva Arkus
Predškoláci, pozor! Arkus vám ponúka knihu, ktorá je určená práve vám.
Kniha hádaniek a hlavolamov pre predškolákov
Preklad z nemčiny Lýdia Jasenovcová, formát 245 x 175 mm, pevná väzba, 160 strán.
Krásna knižka, plná hádaniek, hlavolamov, rébusov, maľovaniek a ďalších úloh zamera-
ných na to, aby dieťa precvičilo zručnosti, ktoré bude potrebovať pri vstupe na základnú
školu. Úlohy v tejto knižke rozvíjajú fantáziu dieťaťa, jeho schopnosť sústrediť sa, kreativi-
tu i pohotovosť. Na každej stránke knižky dieťa nájde množstvo veselých obrázkov.

Okienko JDS
V októbri Mesiaci úcty k starším pri-

pravujeme v spolupráci s MsÚ stretnu-
tie dôchodcov.  Uskutoční sa 21.
októbra  o 14.  hod.  Pozvánky na toto
stretnutie sa nebudú posielať.
Privítame  na ňom aj dôchodcov
z partnerského mesta Velké Pavlovice.
Hrať bude dychová hudba Seničanka. 

Rekreácia v Liptovskom Jáne  splnila
svoj účel a možnosť oddýchnuť si
v krásnom prostredí využilo  40 členov. 

Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 20. októbra o 15. hod. 

Deň Bielej palice
Nevidiaci ľudia majú v kalendári dva dni

pripomínajúce  verejnosti, že žijú medzi
nami ľudia hendikepovaní, ktorí potrebujú
našu pomoc. 15. október je Deň Bielej pali-
ce a 13. november je Dňom nevidiacich.
Organizácia zrakovo postihnutých ľudí pri-
pravuje na 18. novembra slávnostnú akadé-
miu, ako zavŕšenie svojej celoročnej čin-
nosti. Je to príležitosť na stretnutie sa čle-
nov, výmenu skúseností a užitočných rád.
Obracajú sa na podnikateľské subjekty
s prosbou poskytnutia tovaru, výrobku
alebo finančného daru do tomboly.
Verejnosť môže organizácii a zrakovo
postihnutým ľuďom  pomôcť i dobrovoľ-
ným príspevkom na bielu pastelku, ktorý
možno poskytnúť aktivistom 17. októbra.

bar  
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Z projektových aktivít
profituje mesto

Mesto Senica bilancuje ucelenú etapu
projektovej práce, v rámci ktorej sa pokúsi-
lo využiť štrukturálne fondy a iné možnosti
na čerpanie finančných prostriedkov na
rozvoj mesta a regiónu. Z predloženej série
projektov je najvýznamnejší Priemyselný
park Senica a bol predložený  9. septem-
bra. Podrobnejšie nás informovala PhDr.
Mária Piačková, projektová manažérka
Mesta Senica. 

„Z ostatných treba zdôrazniť dva rozvo-
jové projekty: prípravu projektovej doku-
mentácie na rekonštrukciu stomatologické-
ho pavilónu starej Polikliniky a projekt na
dokončenie infraštruktúry ( cesty medzi
priemyselným parkom a križovatkou sme-
rom na Jablonicu). 

Z ďalších projektov, ktoré sú zamerané
na sociálnu sféru, je dôležitý projekt na
podporu a rozbehnutie Zariadenia sociál-
nych služieb (v pavilóne H bývalej
Polikliniky), ktorý má pomôcť týraným
ženám, ženám v ohrození. Tento projekt
sme predkladali na Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Jeho úlohou je pri-
praviť  program tréningu  pre sociálnych
pracovníkov a zároveň  vybudovať základy
intervenčného centra  a siete kontaktných
miest. Mesto Senica podalo tiež žiadosť
o dotáciu na vnútorné vybavenie
Zariadenia sociálnych služieb. 

Ďalší odovzdaný projekt je v rámci
Interreg III A, česko-slovenská bilaterálna
spolupráca. Je to investičný projekt pod
názvom Remeselný rínek, ktorý by mal rie-
šiť obnovu, zachovanie a rozvoj tradičných
remesiel. Vybudovaním Remeselného
rínku sledujeme podporu tradičnej reme-
selnej výroby a súčasne by mal objekt slúžiť
ako zaujímavé miesto pre turistov.  Táto
investícia by sa mala uskutočniť v bývalých
kasárňach v pavilóne jedálne. Partnerom
pri tomto projekte je mesto Velké Pavlovice
a taktiež sme prijali do partnerstva mesto
Rousinov, ktoré má bohatú obchodnú
a remeselnú tradíciu, podobne ako mesto
Senica. Zároveň sme prijali ako odborného
partnera aj  Združenie cechov historických
remesiel. 

V tomto období ešte pripravíme projekt
pre spoluprácu s Rakúskom - štúdiu na pod-
poru regionálneho rozvoja zameranú na
zachovanie, obnovu a rozvoj tradičných
umeleckých remesiel, ako súčasť projekto-
vej dokumentácie rozvoja bývalých kasární.

Tieto projektové aktivity súčasne priná-
šajú mladým ľuďom príležitosti  zapájať sa
do  medzinárodných  aktivít. Ako príklad
možno uviesť účasť  na seminári  o fungova-
ní Európskej únie v Bruseli či očakávaná
účasť ďalšej  našej zástupkyne na konferen-
cii európskej mládeže v Cardiffe v októbri t.r. 

V rámci medzinárodných aktivít  pomá-
hame partnerskému regiónu Bač v Srbsku
a Čiernej Hore pri obnove ich krajiny účas-
ťou v programe Exchange. 

V projektových  aktivitách, ktoré priná-
šajú  prospech a propagáciu mesta Senica
v zahraničí, ale aj príležitosť pre mladých
a ambicióznych ľudí žiť v európskom kon-
texte,  budeme naďalej pokračovať.“ 

bar

Investícia Slovkordu 
Zámer vyše miliardovej investície

v Senici predstavila 13.septembra na
Mestskom úrade  na verejnom posudzova-
ní vplyvu na životné prostredie akciová
spoločnosť Slovkord Senica. 

Akciová spoločnosť Slovkord Senica,
ktorá v Senici pôsobí od roku 1997, chce
zmenou technológie rozšíriť  výrobu po-
lyesterového technického vlákna ako suro-
viny na výrobu pneumatikových kordov.
Stavebné práce chce začať realizovať za-
čiatkom budúceho roka na voľnej ploche
v areáli podniku Slovenský hodváb, ktorý
je súčasťou priemyselnej zóny.  Podľa slov
riaditeľa Slovkordu Jána Sališa investícia do
vysokokapacitnej linky za vyše 1 miliardu
Sk by mala byť dokončená v prvom polro-
ku 2007.  Spoločnosť Slovkrod tak moder-
nými technológiami zvýši kapacitu výroby
viac ako 6-násobne  zo súčasných 12 000
na 70 000 ton ročne. To so sebou prinesie
vznik 250 nových pracovných miest.
V súčasnosti Slovkord zamestnáva 175 ľudí.
Z posudzovania zámeru   vyplýva, že nová
výrobná linka  nespôsobí zhoršenie  život-
ného prostredia. Ide o najmodernejšiu
technológiu, aká je momentálne dostupná
na trhu.  Nová technológia výroby  bude
znamenať  zníženú spotrebu energie, úspo-
ru čerpania vody z Kunovskej priehrady.
Spustenie výroby však  bude znamenať
zvýšenie frekvencie kamiónov priemerne
o 10 denne. Dopravnú situáciu mieni spo-
ločnosť riešiť v súčinnosti s mestom Senica
vzhľadom na potrebu výstavby obchvatu.   

Viera Barošková

Ako žijú naši susedia?
Na záver  minulého roka sa Mesto

Senica stalo partnerom mestskej časti
Bratislava - Ružinov v programe Interreg  III
A Slovensko - Rakúsko. Projekt pod
názvom Komunikačný most  Slovensko/
Rakúsko bol  slávnostne  otvorený  tlačo-
vou konferenciou 23. septembra v Bratis-
lave, na ktorej sa zúčastnil primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek. 

Ďalšími partnermi v projekte sú burgen-
landská káblová televízia BKF a RRA
Trnavského kraja. Projekt by mal zlepšiť
komunikáciu medzi susediacimi regiónmi
Slovenska a Rakúska prostredníctvom euro-
magazínu Prizma. Televízna relácia pozo-
stáva spravidla z troch reportáží  rakúskej,
slovenskej a maďarskej a vyrába sa raz do
týždňa. V lokálnych televíziách v regiónoch
Bratislavy, Záhoria, Bratislavského a Trnav-
ského kraja budú teda mať diváci možnosť
sledovať silné i slabé stránky  života v pri-
hraničných regiónoch troch krajín, spozná-
vať ich kultúrnu rozmanitosť.  

Súčasťou  tlačovej besedy bola aj video-
prezentácia euromagazínu Prizma, v rámci
ktorého bola dokumentárnou snímkou
predstavená aj Senica. 

Viera Barošková  

Svet podľa J. Pavlíka 
Jozefa Pavlíka z Osuského poznajú

v Senici a na Záhorí ako zručného rezbára.
Drevené plastiky z lipového dreva  vystavu-
je od svojich 16 rokov. Na terajšej výstave
v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici
sa však verejnosti predstavuje  aj ako insit-
ný maliar. Prečo  46-ročný autor vymenil
dláto za štetec? 

Sám vraví, že to bola náhoda.  Pred šies-
timi rokmi vystavoval svoje sochy
v Belehrade a počas pobytu navštívil
i tamojšiu galériu insitného umenia. V tom
čase  si vážne  poranil ruku a následná ope-
rácia znamenala, že na rezbárske náradie
musel  načas zabudnúť. Vtedy lipový klát
vystriedalo maliarske plátno, štetec a farby.
A to napriek tomu, že predtým nikdy nema-
ľoval a ako hovorí maľovaniu vôbec nero-
zumel.  Kreslil  si obrazy také, ako si ich
predstavoval. 

Pohľad na ne návštevníkovi  vleje  veľkú
životnú silu a elán, pretože insitné obrazy
Jozefa Pavlíka sú plné pestrých farieb a zná-
zorňujú veci, ktoré sú nám všetkým milé
a blízke. Jeho tvorivá duša pretavila na plát-
no spomienky z detstva, napríklad žatvu,
kúpanie pri potoku, šibačku, ľudovú veseli-
cu. Veľkou  inšpiráciou pre neho je príroda
Záhoria, predovšetkým Osuské a Prievaly.
Príroda v jeho podaní je poéziou okamihu.
Namaľované obrázky prýštia autorovi zo
srdca, z každého sála harmónia a pokoj.
Namaľoval svoj pohľad na svet, aký by podľa
neho mal byť – krajší a usporiadanejší.

Jozef Pavlík  sochárstvo i maliarstvo
považuje za kompenzáciu svojej práce.
Teraz pôsobí v právnickej praxi. V pred-
chádzajúcej policajnej praxi dennodenne
videl  život z tienistých strán – hádky, krá-
deže,   závisť, nevraživosť a možno práve
preto uniká do sveta harmónie a porozu-
menia.   Viera Barošková

Z tvorby I. Kopeckej
Na pôde Spolku slovenských architek-

tov v Bratislave sa predstaví svojou tvor-
bou od 5. do 21. októbra senická archi-
tektka Iveta Kopecká.

Po štúdiu na Fakulte architektúry
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1983 začala svoju prax
v Senici. Kurátorka výstavy doc. Zuzana
Ševčíková o nej napísala: „Má za sebou
úctyhodný rad architektonických riešení,
v ktorých sa odráža  postupná premena
stavebných, materiálnych a materiálových
možností (investorov) a najmä postupné
dozrievanie a uvoľnenie  autorských oso-
bitostí.  Kopeckej tvorbu sprevádza súlad
racionálneho jadra a zmyslu pre symboliku
a duchovný odkaz tvaru.  Presvedčenie
o význame tvaru, farby a energie pre prost-
redie človeka, schopnosť ovplyvniť dušev-
ný a fyzický stav  vkladá do svojej architek-
túry, ktorá je individuálne riešená v konti-
nuite prírody, prostredia, materiálov a uží-
vateľa. Napokon v tejto oblasti získava aj
oficiálne osvedčenie Feng shui vonkajšieho
a vnútorného priestoru na 1. škole tradičnej
čínskej medicíny v Prahe.  Táto orientácia
autorky dostáva konkrétnu podobu aj
v architektonických kreáciách, kde sa posla-
nie feng shui premieta  do výtvarnej formy
a detailu architektúry. Do rozpätia
Kopeckej tvorby patria aj diela určené pre
interiér, ale aj artefakty  špecifického zame-
rania  v oblasti doplnkov odievania." bar
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Na opustenom senickom hrobe čítame
nápis:

Pracoval si verne stále 
k dobru ľudstva, 
Bohu k chvále. 
Odpočívaj tu bezpečne, 
Boh Ťa osláv a spas večne.

Kto odpočíva tak
ticho, nepovšimnute
už 100 rokov na
našom cintoríne? Kto
to vlastne bol Ján
Bežo?

Narodil sa 21.
marca 1842
v Nitrianskej Strede.
Po štúdiách v Modre,
Bratislave a na učite-
ľskom ústave v Šop-

roni  sa stal učiteľom v Senici, kde sa na
uvoľnené miesto hlásilo 11 uchádzačov.
Spomedzi nich bol Bežo 21. septembra
1862  konventom zvolený za učiteľa star-
ších žiakov (4. - 6. trieda). Do Senice priši-
el ako  21-ročný mladík do  novootvorenej
poschodovej budovy školy (na terajšej Šte-
fánikovej ulici) 2. apríla 1863.  Službu uči-
teľa a kantora úspešne vykonával dvadsať-
päť rokov. Bol tiež pokladníkom  filiálky
Tatra banky v Senici. Učiteľské povolanie
a očná choroba Jána Beža veľmi vyčerpá-
vali, preto sa rozhodol dobrovoľne odísť
do dôchodku. 

Už od roku 1871  sa  venoval i vydáva-
niu  rôznych učebníc, najskôr u Škarnicla
v Skalici, neskôr v Kníhtlačiarskom účastin-
nom spolku v Martine, vo Viedni a od roku
1888 už vo vlastnej tlačiarni v Senici. Stála
na dnešnej Hviezdoslavovej ulici.
Myšlienku zriadiť si vlastnú kníhtlačiareň
mu vnukol  J. M. Hurban, s ktorým sa často
stýkal  a viedol dlhé rozhovory (aj počas
jeho väznenia v Senici). Realizovať  mu ju
umožnilo po penzionovaní veno manžel-
ky Ľudmily, ktorá bola dcérou prietržské-
ho farára Ladislava Paulinyho, autora troch
zväzkov  Dejepisu superitendencie nitrian-
skej. Pauliny trávil zvyšok svojho života
u Bežovcov v Senici, kde je aj pochovaný
neďaleko hrobu Jána Beža, ktorý zomrel
na mozgovú príhodu 24. júla 1905. 

V dejinách slovenskej kultúry sa spomí-
na Ján Bežo najmä ako autor mnohých
učebníc pre národné školy. Osobitnú
pozornosť venoval  školskej literatúre
a pomôckam pre elementárne triedy. Jeho
šlabikáre a čítanky plnili  tiež náboženské
a národnovýchovné ciele v období zost-
rujúcej sa maďarizácie . Tým boli pre vte-
dajšie štátne školské orgány nepohodlné,
napádané a zakazované. Napríklad roku
1902 uhorský minister školstva zakázal
používanie Bežovho Šlabikára a prvej
Čítanky kvôli Michalovičovej básni Verný
Slovák, prevzatej z prvého zväzku Škulté-
tyho Rečňovaniek (1850). Bežo vydal 31
šlabikárov, čítaniek, mluvníc, 4 počtovni-
ce, 2 fyziky, 8 učebníc maďarsko-sloven-
ských, 23  evanjelických učebníc.

ších prózach (Sirota) a prekladoch (Čaro-
dejný vták). 

Vo svojej pedagogickej i vydavateľskej
práci využíval aj  hudobný a výtvarný
talent. Hral na klavír a organ. Napísal
Partitúru, čím obohatil chrámový spev
o 130 chorálov. 

Ján Bežo dokázal štedro rozdávať iným
bohatstvo životných skúseností. Svojím
osvetovým pôsobením pomohol mno-
hým vykročiť na cestu vzdelanosti, čím sa
zapísal nielen do dejín  Senice, ale
i Záhoria.

Druhým okruhom Bežovej záslužnej
činnosti bolo redigovanie, vydávanie a tla-
čenie literatúry. Popri cirkevných a svet-
ských knihách i kalendároch vydával aj
bohatú sériu čítania pre ľud a mládež.
V Knižnici zábavného a užitočného číta-
nia okrem kalendárov Zora a Zornička
napríklad vyšlo 29 zväzkov zväčša pôvod-
nej beletrie.  Jej autormi boli A. E. Timko,
R. Uram-Podtatranský, A. Bielek, K.
Royová, F. Kutlík a iní.   Značnú pozornosť
venoval aj folklórnej próze. Knižnica
zábavného a užitočného čítania mala zo
všetkých sérií čítania pre ľud a mládež
vychádzajúcich v období pred vznikom
ČSR vari najdlhší život a mnohé jej zväzky
opätovne vychádzali ešte aj po smrti svoj-
ho redaktora.

V Bežovej tlačiarni a jeho nákladom
vychádzal v Senici osemkrát do roka hod-
notný detský časopis Noviny malých
(1899-1914). Prvých šesť ročníkov tohto
časopisu redigoval sám Bežo pod pseudo-
nymom Strýčko Ján. Potom túto úlohu pre-
vzal Martin Braxatoris Sládkovičov ako
priateľ detí Strýčko Martin.

Vlastná Bežova literárna tvorba zaostá-
va síce za významom jeho aktivít organi-
zátorských a pedagogických , ale aj tak sa
vyznačuje jednou pozoruhodnou črtou.
Bežo ako prvý na Slovensku venoval v lite-
ratúre pozornosť remeselníckej mládeži
a už v deťoch prebúdzal záujem o remes-
lá, priemysel a podnikanie. Ani tu sa však
nespoliehal na vlastné autorské sily a oby-
čajne iba parafrázoval, upravoval alebo
prekladal cudzie materiály. Jeho Perly pre
našu remeselnícku mládež (1890) oriento-
vali mladých ľudí na praktické potreby
života, na činorodosť a na tie pracovné
oblasti, ktoré sa dostávali do popredia civi-
lizačného vývoja. S touto knihou koreš-
ponduje aj zväzok životopisných medailó-

nov vynikajúcich ľudí z národných i sveto-
vých dejín Spomínajme a nasledujme
dobré príklady slávnych mužov a žien
(1896 – F. Madva, Š. Moyzes, B. Franklin,
A. Lincoln, Panna Orleánska), v ktorom
predkladá mládeži osobnosti ako vzory
mravnej statočnosti, pracovnej húževna-
tosti, vernosti až po sebaobetovanie.
Motívy zo života podnikavých remeselníc-
kych tovarišov sa vyskytujú aj v jeho ďal-

Storočnica Bežovej kníhtlačiarne
JÁN BEŽO, učiteľ, vydavateľ, kníhtlačiar (1842 – 1905)

Rozlúčková báseň, ktorú k pohrebu
Jána Bežu v mene detí napísal Martin
Braxatoris

Za strýčkom Jánom
Oj, strýčko milý, strýčko Jáne!
Kam pošiel si tak nečakane?
Tak veľmi Ťa nám potreba!
Tak clivo nám je bez Teba!
Oj, strýčko milý, strýčko Jáne!

Ach, vieme, ustal_s v práci, v boji
chceš oddýchnuť si na pokoji...
Nuž, nech sa drieme sladko Ti –
Ach, siroty sme, siroty!
Oj, strýčko milý, strýčko Jáne!

Ó, prijmy vďaku prehorúcu
za všetku Tvoju lásku vrúcu,
za Šľabikáre, Čítanky,
poviedky, verše, hádanky –
ój, strýčko milý, strýčko Jáne!

Oj, verne si nás viedol k cieľu –
Boh žehnaj Tvojmu pri nás dielu!
Mier Boží stráž Tvoj tichý stan
a radosť večnú daj Ti, Pane!
Oj, dovidenia strýčko Jáne!

Katarína Soukupová
Foto Milan Soukup a archív

Spomienka na Jána Bežu sa uskutoční
25. októbra s nasledovným progra-
mom:

MsDK  9.30 hod. seminár:
Doc.PhDr. Miloš Kovačka, CSc.: Ján
Bežo v dejinách slovenskej knižnej kul-
túry
PhDr. Agáta Klimeková: Ján Bežo -
kníhtlačiar a vydavateľ
PhDr. Štefan Mocko: Ján Bežo - vyda-
vateľ pedagogickej literatúry
PhDr. Peter Brezina: Technická úroveň
Bežovej tlačiarne

Mestský cintorín 15.00 hod.: 
Uctenie pamiatky Jána Bežu pri jeho
hrobe ThMgr. Juraj Šefčík

Evanjelický kostol 16.00 hod.: 
Spomienková slávnosť spojená s kultúr-
nym programom

Pozývame širokú verejnosť 
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AAAA kkkkoooo  ssssiiii   ssssppppoooollllooooččččnnnneeee  oooocccchhhh rrrráááánnnniiiiťťťť   ddddoooommmm
Na spoločnom stretnutí s ostatnými nájomníkmi sa dohovorte
o bezpečnostných pravidlách:
- Snažte sa spoznať susedov a okolo bývajúcich. Čím viac budete
jeden o druhom vedieť, tým viac môžete spolu ochrániť váš vlast-
ný majetok.
- Všetci budú zatvárať domové dvere.

- Ak vám niekto zdola zazvoní a nejde
k vám, neotvorte mu alebo sa presvedčite,
že pre vás neznáma osoba, ktorú ste vpus-
tili dnu, ide naozaj za tým, koho menovala.
Ak toto neakceptujete, zbytočne zamykáte
vchodové dvere.
- Ostrihajte si pri dome kríky a konáre, ktoré
zakrývajú okná a dvere na vašom dome.
- Ak idete preč na dlhší čas, poverte nieko-
ho vyberať poštu a zalievať kvetiny.
Zároveň ho požiadajte, aby otvoril okno
a zapol hlasnejšie televízor alebo rádio. Ak
máte, použite automatické zapínanie rádia
alebo iných elektrických spotrebičov.
- Treba, aby deti vašich susedov dodržiavali
dohodnuté zásady bezpečnosti. Nepova-
žujte za stratený čas, ak zásady určené

- Na chodbách, v pivnici a vo výťahu zabez-
pečiť vždy funkčné osvetlenie.
- Buďte solidárni, v prípade ohrozenia
pomôžte alebo zavolajte políciu, ak bude
v nebezpečenstve majetok alebo zdravie
obyvateľov domu.
- Neznámych ľudí nevpúšťajte do domu. Ak
ich stretnete na schodisku, spýtajte sa koho
hľadajú.
- Susedom poskytnite telefónne čísla aj do
zamestnania pre prípad včasného vyrozu-
menia, napríklad pri krádeži vlámaním, pri
rôznych haváriách, atď.
- Dôchodcovia alebo ženy v domácnosti
a na materskej dovolenke treba, aby dohlia-
dali na bezpečný odchod a návrat malých
detí susedov do školy a zo školy.

Zmena 
stránkových hodín

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Senici oznamuje občanom, že
s účinnosťou od pondelka 12. septem-
bra sa rušia rozšírené stránkové dni
a hodiny na pracovisku agendy cestov-
ných dokladov v dňoch utorok a štvr-
tok a stránkové hodiny platia nasledov-
ne:
pondelok 8.00 - 12.00 hod. 

13.00 - 15.00 hod.
streda       8.00 - 12.00 hod. 

13.00 - 17.30 hod.
piatok       8.00 - 12.00 hod. 

Okresné riaditeľstvo  PZ Senica

(dokončenie zo str. 1)
5. Zlepšenie životného prostredia prost-

redníctvom vytvorenia vhodných podmie-
nok. Sprístupnením a komunikačným napo-
jením bude možné následne revitalizovať
hnedý priemyselný park. Vybudovanie časti
obchvatu mesta Senica, s následným dobu-
dovaním zo strany Slovenskej správy ciest,
umožní odkloniť najmä nákladnú dopravu
mimo centrum mesta, čím dôjde k význam-
nému zlepšeniu kvality ovzdušia a bezpeč-
nosti cestnej premávky.

Na území priemyselného parku Senica
už svoju dcérsku spoločnosť Arcelor
Slovakia, SSC začala stavať francúzska spo-
ločnosť Arcelor, ktorá plánuje spustenie
svojej výroby ešte tento rok. Mesto inten-
zívne rokuje s ďalšími potenciálnymi inves-
tormi. Medzi nimi najvážnejším kandidá-
tom je spoločnosť Euro Wheels Slovakia,
s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Steel
Strips Wheels Ltd. so sídlom v Indii.
Spoločnosť sa zaoberá výrobou automobi-
lových oceľových a hliníkových diskov,
montážou diskov a pneumatík ako a iných
automobilových komponentov už od roku
1991, pričom za rok vyrobí okolo 3,5 milió-
na oceľových diskov. To ju stavia do pozície
najväčšieho dodávateľa oceľových diskov
v krajine s takmer 50% podielom na trhu.
Medzi jej najväčších zákazníkov patria
automobilky Maruti Suzuki, Honda,
Mahindra & Mahindra, General
Motors,TATA Motors. Spoločnosť už vstúpi-
la aj na Európsky trh a má zmluvy o dodá-
vaní svojich produktov pre také veľké
európske automobilky, akými sú Renault
a Ford. Marketingový prieskum spoločnosti
tiež ukázal, že v Európe je veľký dopyt po
oceľových diskoch pre automobilový prie-
mysel. Z tohto dôvodu sa spoločnosť roz-
hodla postaviť svoju dcérsku spoločnosť na
Slovensku, v strede Európy. Jedným z váž-
nych kandidátov sa stalo aj mesto Senica.

Na žiadosť indického investora bola
Mestskému zastupiteľstvu na svojom 16.
riadnom zasadnutí dňa 8.9.2005 predlože-
ná na schválenie Zmluva o uzavretí budú-
cej kúpnej zmluvy medzi Euro Wheels
Slovakia s.r.o. a mestom Senica, ktorú mest-
ské zastupiteľstvo schválilo a zároveň pove-
rilo primátora mesta k podpísaniu zmluvy.
Je pre mesto výhodná alebo nevýhodná?
Zmluva zatiaľ podpísaná nebola, no mesto
má všetko vo svojich rukách.   

Mestské zastupiteľstvo schválilo odpre-
daj pozemku za 220 Sk za meter štvorcový,
pričom indický investor bude podľa zmluvy
splácať pozemok podľa splátkového kalen-
dára 15 rokov. Mesto o nič nepríde, po sko-
laudovaní stavby investor bude platiť dane
z nehnuteľnosti podľa schválených tabu-
liek. Pozemok, na ktorom má indická spo-
ločnosť svoj závod postaviť, je vo vlastníc-
tve mesta.  Mesto má aj súhlas Krajského
pozemkového úradu na využitie poľnohos-
podárskej pôdy na nepoľnohospodárske
účely. Zabezpečením trvalého vyňatia
poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu
mestu nevzniknú žiadne finančné straty,
pretože odvody za vyňatie sa od roku 2004
neplatia. Podľa zmluvy má mesto zabezpe-
čiť na vlastné náklady prístup k dočasnej
infraštruktúre a prístupovým cestám. Tento
termín sa však bude posúvať v závislosti od
schopnosti investora získať územné roz-
hodnutie a stavebné povolenie, ktoré
dostane na základe projektovej dokumen-
tácie a enviromentálnej štúdie (EIA). Tento
proces potrvá najmenej 6 mesiacov. Ak
teda správne počítame, indická spoločnosť
od podpisu zmluvy môže získať stavebné
povolenie najskôr v apríli 2006. Do konca
roka 2005 bude zrejmá úspešnosť nášho
podaného projektu na infraštruktúru
Priemyselného parku Senica, čo neoddeli-
teľne súvisí s úspešnosťou a ekonomikou
indického investora a spoluúčasti mesta na

celom zámere. Indická spoločnosť v prvej
fáze výroby plánuje investovať 22 miliónov
EUR a vytvoriť okolo 200 priamych pracov-
ných miest. 

Mesto Senica už úspešne zrealizovalo
projekt výstavby závodu Delphi, ktorý má
v súčasnosti 2500 zamestnancov.
Dokončuje sa výstavba dcérskeho závodu
už spomínanej francúzskej spoločnosti
Arcelor. Úspešne sa tiež rozbehla revitalizá-
cia územia bývalých kasární a v spolupráci
so skupinou Kord sa pripravuje obchodno-
priemyselná zóna v bývalom areáli
Slovenského hodvábu, kde skupina Kord
bude investovať 2 mld. Sk. Toto všetko doku-
mentuje skúsenosti mesta Senica v oblasti
spolupráce so zahraničnými investormi.

Senica má veľmi dobrú pozíciu z hľadis-
ka logistiky a pripravenosti na obchodno-
priemyselný rozvoj, čo si uvedomujú
mnohé zahraničné spoločnosti. Šanca na
získanie stabilných investorov bude trvať
iba niekoľko rokov, preto sa mesto snaží
využiť príležitosti, ktoré sa mu ponúkajú. 

Ing. A. Závodská
projektová manažérka Pro Region

deťom im trpezlivo vysvetlíte.
- Zásady bezpečnosti, ktoré vštepujete svo-
jim deťom a vyžadujete od nich, aby ich
dodržiavali, dodržujte aj vy, nech si z vás
berú príklad.
- Na dverách by nemal chýbať panorama-
tický priezor, správne inštalovaná bezpeč-
nostná retiazka, bezpečnostný uzamykací
systém. Pokiaľ sú pre vás takéto opatrenia
príliš náročné, dohovorte sa s ostatnými
nájomníkmi. Pri väčšej objednávke je
možné získať zľavu.
- Ak čakáte opravára alebo inú neznámu
osobu, poproste niektorého zo susedov,
priateľov, aby bol s vami v byte. Túto službu
mu môžete nabudúce oplatiť.
- Nikdy neprechovávajte doma väčšiu
finančnú hotovosť. Uložte ju v sprievode
spoľahlivej osoby do peňažného ústavu.
Veľa starostí vás zbaví sporožíro alebo pla-
tobné karty.
- Pri odchode z domu nenechávajte vo dve-
rách ceduľku kam idete, neinformujte širo-
ké okolie, že cestujete preč.
- Odfotografujte si cennosti vo svojom byte,
neskôr môžu pomôcť pri vyšetrovaní poli-
cajným orgánom.

Investori a priemyselný park
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Naj... Tekvica  
Centrum voľného času Stonožka

Senica  vyhlasuje  pre kolektívy školských
klubov, materských škôl i jednotlivcov
súťaž   O naj ... (väčšiu, ...krajšiu, ...stra-
šidelnejšiu)  TEKVICU.

Hotové vyzdobené tekvice i so svieč-
kou a menovkou treba doručiť  do CVČ
v dňoch 11. a 12. októbra (skôr nie).
Výstava tekvíc  bude  v dvore CVČ 13.
a 14. októbra  (13.10. od 13.00 h. do 18.00
h. a 14.10. od 9.30 h. do 15.30 h.).

Vyhodnotenie: 
* pre kolektívy školských klubov a jed-

notlivcov: 13.10. o 13.30 v CVČ (zároveň
bude pripravený ohník na opekanie, gita-
ra, pesničky), záujem o opekanie treba
vopred nahlásiť a priniesť si potraviny

* pre kolektívy MŠ:14.10. o 10.00
v CVČ (zároveň bude pripravená jednodu-
chá výtvarná dielňa alebo športová súťaž)

Upozorňujeme, že z kapacitných
dôvodov  budú na  sprievodné podujatie
pri vyhodnotení pozvané iba kolektívy,
ktorých tekvice budú ocenené.

Medaila bola 
tak blízko...

Reč je o medaile z majstrovstiev sveta
v disco dance v Žiline 2. septembra, kde
sa okrem ďalších senických tanečných
skupín nominovali i členky tanečnej skupi-
ny SONNY- Kuriatka z Centra voľného
času. 

Táto stredná veková zložka tanečnej
skupiny SONNY, čo sú 9 až 11-ročné diev-
čatá, sa na medzinárodnú súťaž tohto
typu prebojovala cez majstrovstvá
Slovenska už  5-krát:

- r.2000 majstrovstvá Európy Waršava 
– 11. miesto (Mgr. Lenka Plešová)

- r.2001 ME v Liptovskom Hrádku 
– 6.miesto, finále (Mgr. Lenka Plešová)

- r.2004 ME Senica 
– 10. miesto  (Mgr. Lenka Plešová)

- r.2005 ME Prostějov 
– 7. miesto (Martina Jamrichová)

Ich piatym vystúpením bola Žilina
a práve tu mali medialu na dosah ruky.
Mali ste vidieť tú radosť, keď zo semifiná-

le, v ktorom bojovalo 12 choreografií,
postúpili  Kuriatka do vytúženého finále. 

Finále malo veľmi vyrovnanú úroveň
a bodové rozdiely medzi jednotlivými sku-
pinami tu boli minimálne, preto je koneč-
né piate miesto v detskej tanečnej kategó-
rii do 11 rokov na majstrovstvách sveta
vynikajúcim úspechom. Dokonca pri záve-
rečnom verejnom bodovaní jeden z porot-
cov dal 1 - najvyššiu známku.

Pre zaujímavosť: víťaznú trofej si od-
niesla tanečná skupina Bethowen
Chomutov ČR, druhé skončili domáce
Lentilky zo Žiliny, tretie miesto si vytanco-
val senický SCREAM a štvrté tanečníci
z Prostějova.

Súťažná choreografia Kuriatok autorky
Andy Jakubcovej a trénerky Martiny
Jamrichovej - Na divokom disco západe
mala teda prvýkrát svetový úspech a divá-
ci v Senici ju budú mať možnosť uvidieť na
koncerte SONNY 8. 10.  Uvidia i ostatné
úspešné choreografie Sonny, pretože na
majstrovstvá do Žiliny postúpili i ostatné
vekové  zložky skupiny, a to Juniorky
z CVČ a hlavná veková kategória z MsKS.
Mladšie juniorky vybojovali finálové
8.miesto (v konkurencii  16.  choreografií
z deviatich krajín) a najstaršia SONNY
skončila v konkurencii 20 choreografií
tesne pred bránami finále na 9.mieste. 

I tieto deti a mládež  v CVČ a MsKS tré-
nuje a vedie Andy Jakubcová. Ďakujeme
a blahoželáme.

Vďaka patrí tiež všetkým rodičom  za
trpezlivosť,  čas a financie, ktoré do tanca
vynakladajú. Verím, že sú a budú zúroče-
né.

Dana Kopecká
vedúca oddelenia CVČ

Tanečná skupina Sonny Kuriatka  s pohá-
rom a diplomom za 5. miesto.  

Foto  N. Skuráková 

Ponuka podujatí CVČ
Stonožka na október:

" 3. 10. od 8.30 do 13.00  v CVČ
ČIASTOČNÉ ZATMENIE SLNKA 
- prednášky: Zatmenie Mesiaca
a Slnka, najnovšie aktuality o astronó-
mii, Slnečná sústava (8.15 – 10.30)
- pozorovanie čiastočného zatmenia
Slnka (10.30 – 13.00)

" 5. 10.o 17.00   v CVČ  (priestor KMsD)
ČAJ O PIATEJ
– posedenie mamičiek pri príležitosti
založenia materského centra

" 7. 10.  o 9.00 a o 11.00 v DK 
SONNY NADIVOKO
– dva výchovné koncerty pre školy

" 8. 10.  o 16. 00 v DK 
(v spolupráci s MsKS Senica)
SONNY NADIVOKO
– tanečný koncert pre verejnosť

" 13. 10. o 10.00  v CVČ
Beseda s homeopatičkou Dagmar
Kaličákovou na tému: 
Možnosti homeopatie v liečbe a pre-
vencii vírusových ochorení

" 14. 10.  o 18.30 v CVČ
Diskusný večer pre mládež na tému:
Reality show a skutočná realita

" 19. 10. o 16.30 v CVČ priestor KMsD)
Beseda s pediatrom MUDr. Klárou
Blažekovou na tému: Očkovanie detí  

" 28. 10. o 17.00 v CVČ
Strašidelná DISKOPÁRTY pre deti
a mládež

" 29. 10. – 1. 11. 2005
JESENNÉ PRÁZDNINY
(program bude upresnený)

Ponuka krúžkov 
Záujmová činnosť v krúžkoch začína
v CVČ od 3. 10. Prihlásiť sa je možné na
voľné miesta v týchto krúžkoch:
- folklórny súbor ROVINKA, spevácky krú-
žok pre deti od 8 do 11 rokov, rekreačný
aerobic (pre staršie dievčatá), dramatický
krúžok, práca s počítačom, športové krúž-
ky (stolný tenis, sálový futbal, basketbal,
turistický a cyklistický krúžok), klub dievčat
(varenie, pečenie...), hra na gitaru pre zači-
atočníkov (krúžok pre deti od 11 do 13
rokov a krúžok pre mládež od 14 rokov),
hra na zobcovú flautu a bicie.

Nový krúžok moderný tanec  
V krúžku sa budú učiť prvky gymnastiky,
baletu, jazz-baletu, výrazového scénického
a muzikálového tanca, neskôr aj sólové
a skupinové choreografie. Prihlásiť sa do
8.10. 

Špeciálna ponuka
Tanečná breakdancová skupina Crazy
team prijme nových členov. Začiatok tré-
ningov 3.10. o 16. hod. 

Ponuka pre dospelých
CVČ otvára pre dospelých kurz práce
s počítačom a kurz strojopisu. Prihlásiť sa
do 8.10.  

Podrobnejšie informácie v CVČ 651/3539. 

Poďte s nami 
na muzikál 

CVČ organizuje v sobotu 29. 10.
a 12. 11. zájazd do Bratislavy na
muzikál Na skle maľované v hlavnej
úlohe so Seničanom JÁNOM SLEZÁ-
KOM, uvádzaný na Novej scéne.

Cena zájazdu: 
750 Sk (vstupenka a cesta autobusom)

Odchod od CVČ: 
16.00, začiatok predstavenia o 19.00,
návrat do Senice približne o 23.30    

Prihlásiť sa a zaplatiť treba na prvý ter-
mín do 10. 10. a na druhý termín pred-
stavenia do 20. 10. v CVČ.

Bližšie informácie na tel. č. 034/
6513539, 0907/774406.
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KEDY 
do plavárne a sauny

Rekreačné služby mesta Senica upravili
prevádzkové hodiny v plavárni, v saune,
v soláriu a vo fitness s platnosťou od 1.
októbra.    
PLAVÁREŇ
PONDELOK – PIATOK: 
8.00 – 14.00 základný plavecký výcvik 

(ZŠ, MŠ)                              
14.00 – 15.00 školské zariadenia, 

verejnosť 
15.00 – 16.30 PK Záhokák (celý bazén) 
16.30 – 17.30 PK Záhorák (3 dráhy), 

verejnosť                              
17.30 – 20.30  verejnosť
SOBOTA, NEDEĽA, SVIATKY
A PRÁZDNINY: 10.00 – 20.30  verejnosť

SAUNA
Ženy
– utorok, štvrtok, sobota: 14.00 – 20.30
Muži
– pondelok, streda: 14.00 – 20.30 

nedeľa: 10.00 – 17.00
piatok:  ZATVORENÉ

FITNESS
Ženy
– utorok, štvrtok, sobota: 17.00 – 20.00 
Muži
– pondelok, streda, piatok: 17.00 – 20.00

nedeľa: ZATVORENÉ

SOLÁRIUM
PONDELOK – NEDEĽA:  9.00 – 20.30

Korčuľovanie pre verejnosť:
Nedeľa 2.10. 14.00 – 16.00 hod
Nedeľa  9.10.  14.15 – 16.15 hod
Nedeľa 16.10.  14.00 – 16.00 hod
Nedeľa 23.10.  14.00 – 16.00 hod
Nedeľa 30.10.  14.15 – 16.15 hod 

Zmeny budú včas oznámené!

Regionálny zraz 
cykloturistov

Senickí cykloturisti sa už tretíkrát teši-
li na prvý septembrový víkend - jablonic-
kí turisti pripravili už tretí ročník
Regionálneho zrazu cykloturistov
Záhoria. 

Hlavným organizátorom bol Stanislav
Hamerlík, predseda odboru turistiky
v Jablonici, ktorý je zároveň predsedom
komisie cykloturistiky pri Regionálnej rade
KST v Senici. Zhromaždil si okolo seba
štáb aktívnych ľudí, ktorí mu pomáhali, na
čele s pani starostkou Alenou
Hazuchovou. 

Zraz sa konal tri dni (2. - 4. septembra)
v priestoroch Kynologického cvičiska
v Jablonici. Je to pekný priestor  na stano-
vanie, hry, športové súťaže či  táborák.

Organizátori pripravili trasy: 15, 25, 28,
35 a 50 km. Viedli do okolia po krásnej prí-
rode Malých Karpát, Bielych Karpát,
Myjavskej pahorkatiny a Borskej nížiny.
Okrem krásnej prírody si mohli účastníci
prezrieť aj kultúrne a historické pamiatky:
zrúcaniny hradov Korlátka, Plavecký hrad,
Ostrý kameň, Branč, Dobrá Voda, pomník
J. Hollého na cintoríne, pamätná izba
v Dobrej Vode, pamätník v Borskom
Mikuláši, pamätník J. M. Hurbana
v Hlbokom, kúpele Smrdáky, mohyla M. R.
Štefánika na Bradle, múzeum v Košaris-
kách.

Pohyb v prírode je zdravý. A pri pomal-
šom pohybe uvidíte z prírody omnoho
viac. A preto, poďte s nami do prírody na
bicykloch.

PhDr. Alžbeta Šnittová
členka Regionálnej rady KST Senica

Senická mašírovka 
Posledná augustová sobota patrí turis-

tom a obyvateľom
Senice, ktorí milujú

Malé Karpaty. Sme
radi, že sa nám
podarilo prilákať
obyvateľov mesta

do prírody. Je ich
stále viac. 

Klub slovenských
turistov Senica zorgani-

zoval už 25. ročník pochodu Senická maší-
rovka. Niekoľkokrát sme menili miesto
štartu i trasy. Vychádzali sme z tradícií
a skúseností našich predchodcov, predov-
šetkým dlhoročného predsedu Ľudovíta
Vrlu a ďalších organizátorov. 

Posledné trasy sa nám osvedčili takto:
Jeden štart je na železničnej stanici

v Senici pre trasy: 15, 25, 35, 50 a 60 km.
Druhý štart je pri chate SNP na
Rozbehoch pre trasy: 10, 20, 35 a 50 km.
Cieľ je vždy pri chate SNP na Rozbehoch.

O turistickej akcii informujeme vždy
turistov a záujemcov v Našej Senici,
Záhoráku, TV Sen, v našej informačnej vit-
rínke pri Obchodnom dome Cieľ, ale
i v informačnej tabuli Infosen pred
Domom kultúry.  

V propozíciách informujeme turistov
podrobne o trasách, o prírodných a histo-
rických zaujímavostiach na trasách.

Termín mašírovky sme zaradili na
poslednú augustovú nedeľu, lebo túto
akciu spájame i s posedením pri partizán-
skej vatre. Tento rok úvodné slovo pri vatre
mal JUDr. Jozef Kuliaček.

Za mimoriadne krásneho počasia
absolvovalo naše trasy 102 účastníkov.
Najmladší mal štyri roky a najstarší 78
rokov. Dlho do večera sme čakali na
posledných v cieli - akosi sa im nechcelo
z prírody naspäť. A nám v cieli  to bolo
jedno. 

Malé Karpaty sú krásne. Ak ste to
nestihli teraz, príďte o rok. Príroda je
vždy krásna a poskytuje ľuďom výborný
relax.

PhDr. Alžbeta Šnittová
predsedníčka KST Senica

Jesenná časť futbalistov
Senickí futbalisti majú za sebou polovi-

cu jesennej časti. Po neúspešných sezó-
nach 2003/2004 a 2004/2005, keď
postupne vypadli z druhej a potom aj z tre-
tej ligy, v prebiehajúcom ročníku pôsobia
vo štvrtej lige. Úvod sezóny im nevyšiel
podľa predstáv, keď v auguste prehrali
všetky štyri majstrovské zápasy - tri hrali na
ihriskách u súperov (Moravany, Dubnica
„B", Kanianka) a jeden na domácej pôde
(Chynorany). Zlepšené výkony a stabilizá-
cia kádra priniesla prvé úspechy v septem-
bri. Zmena nastala na trénerskom poste.
Miloša Malárika vystriedal Marián Vašíček.
Po prvýkrát sa Seničanom podarilo zvíťaziť
v piatom kole na domácej pôde v zápase
proti Šimonovanom (5:2). Na súperových
ihriskách sa im však stále nedarí zabodo-
vať, i keď výsledky a aj predvedená hra už
nasvedčuje zlepšenie. Rozdielom jedného
gólu prehrali zápasy v Hrnčiarovciach (2:1)
a v Tovarníkoch (1:0). Doma sa im však
darí víťaziť. Porazili Veľké Kostoľany (3:2)
a slabučkú Chtelnicu (8:0). 

Väčšina týchto družstiev štvrtej ligy
patrí do druhej polovice tabuľky. Naši
chlapci sú po odohratých 9. kolách na 11.
mieste, pred nimi je s rovnakým počtom 9

bodov len s lepším skóre Skalica. Teraz
budú nasledovať zápasy s mužstvami
z hornej časti tabuľky a až v týchto due-
loch sa ukáže skutočná sila Seničanov.
Fanúšikov futbalu môžeme pozvať na
veľké okresné derby so Skalicou, ktoré naši
chlapci odohrajú v sobotu 8. októbra
o 14.30 hod. 
Prinášame Vám aj zostávajúce zápasy
senických futbalistov vo 4. lige:
10. kolo - 2. 10. o 14.30 hod. Domaniža -
Senica, 11. kolo - 8. 10. o 14.30 hod. Senica
- Skalica, 12. kolo - 15. 10. o 14.30
Partizánske - Senica, 13. kolo - 22. 10.
o 14.00 hod. Senica - Častkovce, 14. kolo -
29. 10. o 14.00 hod. Nitrianske Pravno -
Senica, 15. kolo - 6. 11. o 13.30 hod. Senica
- Trenčianske Stankovce.

Ivan Tobiáš

Koncom októbra 
na futsal

Ďalší ročník futsalovej sezóny sa v Senici
začne koncom októbra. Populárny halový
šport má v našom meste veľkú tradíciu,
veď sa začne v poradí už 21. ročník 1.
Senickej ligy, v ktorej pravidelne štartuje
dvadsať družstiev nielen zo Senice, ale aj
širokého okolia. Taktiež sa bude aj v tomto
ročníku hrať 2. liga, v ktorej štartuje 12
účastníkov.  21. ročník 1. Senickej ligy vo
futsale sa začne v sobotu 29. októbra, kedy
sa od ôsmej hodiny v Mestskej športovej
hale začnú tuhé boje o ligové body v dlho-
dobej súťaži, ktorá bude mať 19. kôl.
Súťažný ročník 2005/2006 by mal vyvrcho-
liť koncom marca 2006. Aktív vedúcich
družstiev a vyžrebovanie novej sezóny sa
uskutoční v prvej polovici októbra. 

Ešte predtým, než začne nový ročník
sezóny, sa v sobotu 22. októbra uskutoční
kvalifikácia do 2. Senickej ligy. Do nej sa
ešte stále môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí
chcú hrať futsal na adrese: Ivan Tobiáš, S.
Jurkoviča 1204/28, 905 01 Senica, alebo na
tel. č. 0903 668 995. Termín ukončenia pri-
hlášok je 10. október. Ivan Tobiáš
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Bohatá sezóna 
Hanko kai Senica

Senickí karatisti z Hanko kai karate
klubu Senica začali sústredením 31. 8. až
3. 9. prípravu na novú súťažnú sezónu. Tá
uplynulá 2004/2005 bola veľmi úspešná
zásluhou zisku množstva medailí na slo-
venských, európskych i svetových šampio-
nátoch. Medzi najväčšie triumfy senické-
ho karate patrí šesť medailí zo Svetového
pohára vo Švédsku (580 pretekárov z 27
krajín), bronz z akademických
Majstrovstiev sveta v Belehrade a titul
majsterky Európy Miroslavy Vašekovej
a striebro družstva na akademických ME
v poľskej Wroclave.

Okrem toho získali hlavne žiaci a dora-
stenci ocenenia na najvýznamnejších tur-
najoch Slovenska, Čiech, Holandska,
Poľska, Nemecka, Rakúska, Švédska
a Slovinska. O kvalite mládežníckeho kara-
te vypovedá i 15 medailí z M SR a 6 titulov
majstra republiky. Celá sezóna je naplne-
ná tréningom, sústredeniami a pravidelný-
mi výjazdmi na silne a kvalitne obsadené
turnaje, hlavne v zahraničí. Zrekapitulujme
si minulú sezónu Hanko kai Senica.

2004
júl

- Akademické majstrovstvá sveta v Bele-
hrade: 3. m. družstvo žien (M. Vašeková,
K. Ižáriková, P. Nová)
august

- medzinárodné sústredenie na Kunovskej
priehrade
september

- pravidelný nábor začiatočníkov od 6
rokov
október

- Bohemia cup v Prahe: 2. m. M. Vašeková
- Pohár SNP v B. Bystrici: 1. m. P. Dermek
- Veľká cena Senice: 16 medailí z toho 6

zlatých
-  Morava open, Kopřivnice: 10 medailí

november
- Nord Bohemia Ústí nad Labem: 4 me-

daily
- Vianočný pohár Mladá Boleslav: najlep-

šia pretekárka turnaja - M. Čulenová
december

-  Zimný Funakoši cup Česká Lípa: 2 zlaté
medaily - M. Čulenová

- Majstrovstvá ČR žiakov, Ústí nad Labem:
2. m. M. Toure, 3. m. M. Čulenová

- Turnaj v Trboulje (Slovinsko): 1. m.

P. Dermek, 3. m. M. Toure, B. Thebery,
M. Čulenová, M. Vašeková

2005
január

- Český pohár, 1. kolo, Hodonín: 3 zlaté
medaily
február

- Český pohár, 2. kolo, Hustopeče:2 zlaté
medaily

- Český pohár seniorov, Příbram: 2. m. M.
Vašeková

- Slovenský pohár žiakov, Vráble: 1. m.
M. Čulenová - v kata aj v kumite
marec

- Dutch open, Rotterdam (Holandsko):
3. m. družstvo žien

- Majstrovstvá Holandska žiakov, Haag:
5 medailí, z toho 3 zlaté

- Steyr open, Fürstenfeld (Rakúsko):
1 zlatá a 1 bronzová
apríl 

- Krokoyama cup, Koblenz (Nemecko):
1. m. M. Čulenová (reprezentácia SR),
3. m. D. Sebeš

- Majstrovstvá ČR, Ústí nad Labem: 1. m.
družstvo žien, 2. m. M. Vašeková

- Majstrovstvá ČR v godžu ryu, Brno:
5 medailí

- Zvolen cup: 1. m. M. Čulenová
máj

- Majstrovstvá SR žiakov, Košice: 1. m.
M. Čulenová - kata, 3. m. M. Čulenová
- kumite
jún

- Majstrovstvá Európy regiónov, Lipsko
(Nemecko): 3. m. družstvo žien v kata

- Majstrovstvá SR družstiev, Bánovce
n./B.: 2. m. družstvo chlapcov

- Majstrovstvá SR v šito ryu, Poprad:
12 medailí, z toho 5 zlatých

- Európsky pohár mládeže, Bratislava:
3. m. M. Čulenová
júl

- Svetový pohár v karate, Eslöv (Švédsko):
1. m. P. Dermek v kata, 2. m. M. Čuleno-
vá v kata a v kumite, M. Toure v kata,
3. m. P. Dermek v kumite a J. Rehuš
v kata

- Akademické majstrovstvá Európy,
Wroclav (Poľsko): 1. m. M. Vašeková
v kata žien, 2. m. družstvo žien (M.
Vašeková, K. Ižáriková, L. Palkovská)

E. Jareč

Majster sveta a nábor
mladých karatistov

Okrem súťaží majú možnosť senickí
karatisti trénovať i s najlepšími majstrami
umenia boja bez zbrane. V dňoch 31.
augusta až 7. septembra Senica privítala
legendu svetového karate, 9-násobného
majstra sveta a 7-násobného majstra
Európy, Wayna Otta z Veľkej Británie.
Ohybný čierny zápasník, najlepší karatista
sveta, je hlavným trénerom anglickej
reprezentácie a na tréningoch ukázal slo-
venským, českým i maďarským karatistom
veľa zo svojho majstrovstva. 

Trénermi Školského športového stredis-
ka karate sú MUDr. Martin Čulen (7. Dan)
a Jaroslav Rehuš (4. Dan). Predseda klubu

MUDr. M. Čulen má najvyššiu trénerskú
kvalifikáciu 1. triedu (FTVŠ UK Bratislava)
a je členom direktoriátu WKF (Svet. feder.
karate). J. Rehuš je trénerom 2. triedy
(SZTK Bratislava) a prezidentom SFŠR
(Slov. feder. šito ryu karate). Obaja tréneri
majú i najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu
a rozhodujú na najväčších slovenských
i medzinárodných turnajoch (Svetový
pohár, ME, M SR, M ČR...).

Karate ako šport a bojové umenie je
veľmi vhodné pre mládež. Učí disciplíne,
úcte k ostatným, zlepšuje silu, rýchlosť,
rozvíja morálno-vôľové vlastnosti. Ak sa
chcete naučiť brániť, zlepšiť kondičku či sa
stať majstrom boja s prázdnymi rukami,
môžete to skúsiť. 

Hanko kai karate klub Senica poriada
nábor pre deti od 6 do 15 rokov. Do od-
dielu začiatočníkov sa môžete prihlásiť od
20. septembra každý utorok a štvrtok na
tréningu v telocvični IV. ZŠ v Senici v čase
od 18. do 19.30 hod. Dospelí záujemcovia
o japonské bojové umenie sa môžu pri-
hlásiť do kurzu sebaobrany (od 15 rokov).
Zo začiatku potrebujete iba tepláky, trič-
ko, chuť a odvahu začať.

E. Jareč

POĎAKOVANIE
Aj keď už jesenná futbalová sezóna

dávno beží a ja už nie som futbalistom
FK SH Senica, nedá mi, aby som sa
aspoň touto cestou nepoďakoval svoj-
mu bývalému trénerovi Jánovi Minde-
kovi zo Senice. To on si ma vyhliadol
v mojich rodných Strážach a pod jeho
vedením som začal svoju futbalovú
dráhu. Obdobie od 23. 3. 2002 - do
12. 6. 2005 sa stalo pre mňa úspešným
streleckým obdobím v drese FK SH
Senica, počas ktorého sa mi podarilo
do brány súperov poslať guľatých 130
gólov. Trofeje získané na turnajoch mi
budú pripomínať toto pekné obdobie,
na ktoré  vždy budem  rád spomínať, aj
keď v drese  už  iného futbalového
klubu.
Vďaka, tréner!

Matej Rehák
Šaštín-Stráže  

Zľava Michal Toure a Alžbeta Ovečková.

Zľava Jaroslav Rehuš, Wayne Otto
a MUDr. Martin Čulen.
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Peter Jurovatý a Jana Pešková
Marian Hílek a Andrea Chodúrová
Ján Jurča a Zuzana Poláková
Milan Vanžura a Martina Havelová
Ing. Michal Čopjan a Ing. Tatiana Adamovičová
Marcel Jelínek a Júlia Vargová
Ján Láslo a Oľga Danihelová
Tomáš Kovačovič a Jana Balážová
Juraj Flajžík a Mária Černá
Štefan Malík a Janette Balážová
Mgr. Viktor Ochránek a Katarína Demjanová
Ing. Peter Ďuriš - Rubanský a MUDr. Jana Búranová
Michael Karlheinz Beck a Marcela Otrísalová
Michal Pavlík a Daniela Zavišová
Richard Malík a Michaela Macková
Jozef Dinga a Karolína Pňačková
Andrej Barčák a Mgr. Magdaléna Blažeková

Narodili sa
Samuel Slezák 2. 8. 2005
Adam Nosko 6. 8. 2005
Tomáš Michalec 10. 8. 2005
Kevin Mráz 11. 8. 2005
Emma Mičová 12. 8. 2005
Timea Blanáriková 13. 8. 2005
Karolína Koníková 14. 8. 2005
Aleš Búzek 16. 8. 2005
Michaela Horvathová 18. 8. 2005
Matúš Križan 20. 8. 2005
Ján Štvrtecký 30. 8. 2005
Jana Belanová 31. 8. 2005
Adam Rýzek 31. 8. 2005

Opustili nás
Pavel Hološka, Štefánikova 1377 1. 8. 2005
vo veku 92 rokov
Anna Sokolová, Štefánikova 1377 1. 8. 2005
vo veku 80 rokov
Agneša Baránková, Štefánikova 1377 2. 8. 2005
vo veku 86 rokov
Štefánia Kudláčová, Štefánikova 1377 2. 8. 2005
vo veku 83 rokov
Štefánia Mokošáková, Hviezdoslavova 314 8. 8. 2005
vo veku 58 rokov
Stanislav Závodský, L. Novomeského 1350 8. 8. 2005
vo veku 53 rokov
Alžbeta Ištoková, Štefánikova 1377 9. 8. 2005
vo veku 80 rokov
Mária Černeková, Štefánikova 1377 11. 8. 2005
vo veku 75 rokov
Elena Malárová, Štefánikova 1377 16. 8. 2005
vo veku 78 rokov
Stanislav Hromkovič, J. Mudrocha 1355 17. 8. 2005
vo veku 47 rokov
Františka Slobodová, Kalinčiakova 295 17. 8. 2005
vo veku 91 rokov
Marta Janovíčková, Štefánikova 1377 20. 8. 2005
vo veku 82 rokov
Jozef Buraj, Štefánikova 1377 23. 8. 2005
vo veku 69 rokov
Emilia Harnošová, Robotnícka 59 23. 8. 2005
vo veku 60 rokov
Štefan Morávek, Komenského 970 23. 8. 2005
vo veku 72 rokov
Alžbeta Palkovičová, Štefánikova 1377 24. 8. 2005
vo veku 79 rokov
Miroslav Šijanský, Čáčov 25 24. 8. 2005
vo veku 48 rokov
Margita Konopová, Štefánikova 1377 26. 8. 2005
vo veku 88 rokov
Ján Ravas, Palárikova 289 26. 8. 2005
vo veku 64 rokov
Anna Sukupová, Štefánikova 1377 27. 8. 2005
vo veku 75 rokov

Blahoželáme jubilantom
V októbri 2005 oslávia:
80 rokov Ružena Klčovanská, Štefánia Škodová, Milan Kaščák, 

Rudolf Krivošík, Hermína Čechová, Jozef Fiala, 
Ján Ťulák a Alfonz Jakubáč.

85 rokov Oľga Brečková, Mária Chrenková a Jozef Križan.
91 rokov Mária Rybnikárová.
92 rokov Mária Lovecká.
94 rokov Gizela Ročáková.
96 rokov Paulína Kašťáková.
99 rokov Helena Dzindzíková.

Ešte veľa dní zdravia a životnej pohody želá redakcia Našej
Senice.

Podujatia v Dome kultúry Senica
� 6.10. o 19.00 
koncert súboru LÚČNICA – Podpolianska svadba                 
Reprezentantom  bohatosti ľudového umenia a kultúry je súbor
Lúčnica, ktorý svojim majstrovstvom a fantáziou, inšpirovaný ľudo-
vou tradíciou vytvára scénické obrazy s vysokým nábojom a zároveň
zachováva originalitu tancov.
Vstupné 190 Sk.

� 20.10. o 16.00               
Benefičný koncert pre klientov DSS Rohov

� 21.10. o 16.30 
Zdravotná prednáška  

� 28.10. o 19. 00 
POUTNÍCI SLAVÍ 35 LET -  koncert skupiny  z Brna       
Za toto obdobie vydala skupina celkom 11 nosičov, vyhrala niekoľ-
kokrát súťaž Porta a získala i Zlatú Portu, ocenenie za dlhoročnú
činnosť vo folku. V rokoch 1989 a 1990 dostala skupina ocenenie
v USA za najlepšie neamerické bluegrassové CD. Na koncert
odznejú slávne skladby ako je Panenka, Až uslyším hvízdání, Tele-
graf road či Hotel Hillary, tiež  novinky z posledného CD  Pláč
a smích. 
Dom kultúry: 034/651 2301, 0907/980 774

Pribudnú linky MHD?
Rozsiahla výstavba posúva život v Senici do okrajových častí, do

ktorých sa ľudia potrebujú dostať za prácou či za vybavením iných
záležitostí. To so sebou nesie potrebu rozšírenia mestskej hromad-
nej dopravy. 

Mestská hromadná doprava má v Senici momentálne dve linky.
Obidve majú približne rovnaký harmonogram odchodov, čo súvisí
s grafikonom železničnej dopravy. Jedna spája železničnú stanicu
s autobusovou a Kunovom, druhá vedie tiež cez autobusovú stani-
cu v strede mesta na sídlisko Sotina. Pri súčasných linkách sú niek-
toré časti mesta úplne vylúčené z možnosti používať mestskú hro-
madnú dopravu a niektoré majú obmedzenia zase kvôli nízkej
frekvencii spojov. 

Najviac sťažností od občanov bolo na dopravné spojenie s poli-
klinikou v Sotine. Navyše priemyselná výstavba a objekty postave-
né v ostatných  dvoch rokoch na okraji mesta si vyžadujú lepšie
dopravné  prepojenie  s obytnou časťou  Senice. Na rokovaní 21.
septembra predstaviteľov mesta so zástupcami SAD Trnava sa
hovorilo o možnosti zriadiť ďalšie dve linky, ktoré by pokryli dote-
raz neobsluhované lokality mesta. 

Pribudnúť by mali i nové zastávky a väčšia by mala byť aj  frek-
vencia autobusových spojov. Tieto zámery si však vyžadujú zvýše-
né finančné náklady, z ktorých časť uhradí mesto. Definitívu dajú
ďalšie rokovania po predložení finančnej analýzy.   V tohtoročnom
mestskom rozpočte je na MHD vyčlenených takmer 700 000 Sk.
Ak obe strany dospejú k zhode, dve nové linky MHD by v Senici
pribudli začiatkom budúceho roka. 

Viera Barošková
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na OKTÓBER 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00 h.

# Sobota 1. a nedeľa 2. október
BAVME SA O SEXE
Ako často na to myslíte? Provokatívny film
o mužovi, ktorý sa odvážil odkryť pláštik
hanby zo spoločnosti, v ktorej bol sex skrý-
vaný, poznanie nebezpečné a rozprávať
o ňom bolo úplné tabu...
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 118 min. 

# Utorok 4. a streda 5. október
KĽÚČ
Niektoré dvere by mali zostať zamknuté.
Mladá ošetrovateľka Caroline vyfasuje od
svojich nových pacientov, postaršieho
manželského páru, kľúč. Veľmi zvláštne
zvyky oboch starkých, husiu kožu naháňa-
júca atmosféra starého domu a celého
okolia, to všetko podnecuje Carolininu fan-
táziu a zvedavosť.  
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 105 min.

# Piatok 7. október
METROPOLIS
Film uvedený v rámci projektu 100.
Klasické dielo svetovej kinematografie reži-
séra F. Langa o fiktívnom veľkomeste
v presne neurčenej budúcnosti ovládanom
vrstvou vyvolených.  
Vstupné: člen FK 40 Sk, 60 Sk, MP 12 r.,
118 min. 

# Sobota 8. a nedeľa 9. október
ŠKRIATOK
Vidiecka rodina, ktorú poznáme z filmu
Cesta z mesta, sa presťahovala za lepším
do malého mesta. Otec pracuje ako mä-
siar v mäsokombináte, matka je zamestna-
ná ako pokladníčka v supermarkete. Ich
dcéra chodí na základnú školu a syn študu-
je stredné potravinárske učilište, aby sa aj
z neho stal jedného dňa mäsiar. Otec sa
však viac než ich výchovou zaoberá mla-
dou a driečnou mäsiarkou. 
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 95 min.

# Utorok 11. október
FANTASTICKÁ  ŠTVORKA
Pripravte sa na Fantastické... Vynálezca,
astronaut a vedec Dr. Reed Richards stojí
len krôčik od uskutočnenia svojho celoži-
votného sna - expedície do stredu kozmic-
kej búrky. Misia prebieha úspešne až do
okamihu, keď Reed zistí, že sa mýlil
v odhade rýchlosti blížiacej sa búrky.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 107 min.

# Streda 12. október
VOJNA SVETOV
Poslednú vojnu na Zemi nezačnú ľudia.
Robotníka Raya Ferriera trápia problémy
v rodine, ktorej členovia si prestávajú rozu-
mieť. Na planétu Zem sa rúti nebezpečen-
stvo nepredstaviteľného rozsahu. 
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 117 min.

# Piatok 14. október
VALIANT
Český dabing. Veľké srdce, malý vták.

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.
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Plody Záhoria 
Oblastná výstava ovocia, zeleniny

a kvetov Plody Záhoria sa koná každoroč-
ne, ale na rôznych miestach. Po Sobotišti,
Myjave, Jablonici, Borskom Mikuláši sa
opäť vracia do Senice. 

Okresný výbor poveril tohto roku orga-
nizovaním tejto výstavy ZO SZZ Senica -
pridomoví. Ako vhodný priestor pre túto
výstavu bol určený kultúrny dom v časti
Kunov. Do výstavného výboru boli prizva-
ní zástupcovia všetkých senických záhrad-
kárskych organizácií. Prácu okolo výstavy
si rozdelili obetaví členovia zo Senice - pri-
domoví, Kunov I., II. a III. (osady) a Kunov
- pridomoví. 

Do Kunova sa privezú vzorky zo ZO
SZZ z okresov Senica, Myjava a Skalica.
Veríme, že tak ako v minulých rokoch aj
tohoročná výstava bude bohatá, pekná
a zaujímavá. Pozývame všetkých milovní-
kov prírody poučiť a pokochať sa na pek-
ných výpestkoch našich záhradkárov.
Súčasťou  prezentácie záhradkárov bude
aj výstavka prác detí so záhradkárskou
tematikou.

Výstava bude otvorená v piatok 21.
a v sobotu 22. októbra od 13. do 18. hod.,
v nedeľu 23.októbra od 10. do 18. hod.
a v pondelok 24.októbra od 8. do 15. hod.

Ing. B. Kováčová

Počas 2. svetovej vojny vstúpi malý, ale sta-
točný holub z lesov do služieb Britského
kráľovského holubieho letectva. Úlohou
tejto jednotky je prepravovať poštové sprá-
vy cez kanál, pričom musí čeliť neustálym
útokom nemeckej brigády sokolov. 
Vstupné: 59 Sk, MP, 75 min.

# Sobota 15. a nedeľa 16. október
HERBIE: NA PLNÝ PLYN
Slovenský dabing. Keď máš problém,
úprimne sa porozprávaj so svojím autom.
Disneyho rodinná komédia o legendár-
nom autíčku, ktoré prišlo, videlo, myslelo,
žartovalo a víťazilo...
Vstupné: 59 Sk, MP, 101 min. 

# Utorok 18. a streda 19. október
DIABOLSKÁ  SVOKRA
Po rokoch hľadania toho pravého Charlotte
konečne nájde muža svojich snov. Popritom
však zistí, že jeho matka je svokrou z noč-
ných mor.  
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 102 min.

# Piatok 21. október
OTEC NA SLUŽOBNEJ CESTE
Film uvedený v rámci projektu 100. Príbeh
o strate otca odohrávajúci sa na začiatku
päťdesiatych rokov v Titovej Juhoslávii, keď
krajinu zachvátili politické čistky. 
Vstupné: člen FK 40 Sk, 60 Sk, MP 12 r.,
136 min.

# Sobota 22. a nedeľa 23. október
LEGENDY  Z DOGTOWNU
V sedemdesiatych rokoch skupina mla-
dých surfistov v nehostinnej štvrti
Dogtown v kalifornskom Venice vymyslela
nový, revolučný štýl skateboardingu.  
Vstupné: 59 Sk, MP, 104 min.

# Utorok 25. a streda 26. október
KOUSEK NEBE
„Niet na svete miesta, kde by sme nemohli
postretnúť lásku." Medzi múrmi komunistic-
kej väznice päťdesiatych rokov sa odohráva
príbeh krehkej lásky dvoch mladých ľudí.
Vstupné: 59 Sk, MP, 88 min. 

# Sobota 29. a nedeľa 30. október
ROMÁN  PRO  ŽENY
Film je príbehom dvoch žien: dvadsaťročnej
Laury, ktorá pracuje v redakcii dámskeho
týždenníka a jej ovdovenej matky, tlmočníč-
ky a prekladateľky Jany. Obe ženy hľadajú
toho pravého a stále sa im to nedarí.
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 100 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU
Začiatok filmového predstavenia o 18.30
hod.

# Pondelok 17. október
KÁVA  A CIGARETY
Jim Jarmusch od roku 1986 nakrúcal krátke
čiernobiele filmy s jednoduchým dejom:
dve či viac postáv v nich popíjajú kávu, faj-
čia a debatujú na rôzne témy, napríklad, že
by nebolo zlé predávať nanuky s kofeínom. 
Vstupné: člen FK 40 Sk, 60 Sk, MP 12 r.,
96 min.

Koncert 
speváckych zborov

Mestské kultúrne stredisko a spe-
vácky zbor mesta Senica Cantilena
pozývajú priateľov zborového spevu
do Domu kultúry, kde sa 1. októbra
o 18. hod. uskutoční Koncert spevác-
kych zborov. 

Účinkovať okrem Cantileny pod
vedením dirigentky Mgr. Viery
Gálikovej,  bude aj ďalší domáci detský
spevácky zbor Hviezdička zo IV. ZŠ,
ktorý vedie Mgr. Branislav Grimm. 

Obecenstvu sa predstaví zahranič-
ný hosť zmiešaný zbor Pro musica
z nemeckého mesta Postupim, ktoré-
ho dirigentom je Helgert Weber. 

bar 

Spomienka 
na zosnulých 

Mesto Senica a Zbor pre občianske
záležitosti pri MsÚ dovoľujú si pozvať
občanov mesta na pietny akt  spo-
mienky na zosnulých, ktorá sa usku-
toční  29. októbra o 16. hod.  v Dome
smútku. 



• číslo 5. • september 2005 • ročník I. • 
• e-mail: studentskelisty@pobox.sk • 

HURÁ...  PRÁZDNINY! je už za nami :-)
Skončilo sa leto, ktorému predchádzal naozaj perný školský rok. Veď asi väčšina

ľudí stihla postrehnúť chaos, ktorý zavládol v školstve vďaka novej maturite. Napriek
všetkým kiksom a následným protestom študentov v uliciach slovenských miest „skúš-
ka dospelosti" prebehla v novom šate.

Študentský parlament:
Chceme byť aktívni 
pri napredovaní Senice

Študentský parlament v Senici je už
viac ako dva roky realitou.  Základné prin-
cípy jeho fungovania sú známe. Lenže ako
hovorí fráza:  Opakovanie je matkou
múdrosti,  treba si niektoré veci po prázd-
ninách zopakovať:-)  Otázkami sme zasy-
pali predsedu Študentského parlamentu
v Senici Petra Siwieca.
Aká bola prvotná myšlienka, ktorá umož-
nila vznik Študentského parlamentu?
Kto sa o vznik zaslúžil? Kto v ňom pôso-
bí?
- Základy pre vznik Študentského parla-
mentu položil  Deň študentstva v roku
2001, keď sa stretli študenti  stredných škôl
z nášho  mesta  s primátorom  Senice
RNDr. Ľ. Parízkom a rozvinula sa  zaujíma-
vá  diskusia. Pokračovalo to Dňom študent-
stva  v roku 2002,  keď už bolo iniciované
založenie Študentského parlamentu. O to
všetko sa zaslúžila i vedúca oddelenia CVČ
Dana Kopecká, ktorá svoj nápad predstavi-
la primátorovi  mesta. Myšlienka sa mu
zapáčila a zo Študentského parlamentu
urobil  svoj poradný orgán. V parlamente
pôsobí za každú strednú školu päť študen-
tov. Do spolupráce k doterajším štyrom
stredným školám sme  teraz  prizvali aj štu-
dentov zo senickej pobočky  Humanus via.
Summa summarum máme dvadsaťdva  čle-
nov, predsedu, tajomníka a koordinátorku. 
Si predsedom Študentského parlamentu.
Aká je tvoja  úlohu v ňom?
- Myslím si, že Študentský parlament  by
mal byť orgánom, ktorý   dáva priestor štu-
dentom, aby sa vyjadrili a aby boli aktívni
v budovaní  smerovania nášho mesta. O to
sa chcem ja a všetci členovia parlamentu
snažiť.
Ako vnímajú tvoje pôsobenie ostatní čle-
novia parlamentu? Akú úlohu zohrávajú
oni?
- Študentský parlament  je demokratické
fórum, v ktorom ide hlavne o prejavenie
názoru. Preto úloha predsedu spočíva
hlavne v tom, aby diskusiu otváral a viedol.
Okrem iného všetci sú si rovnocenní,
preto každý má právo kritizovať a prinášať
nové nápady. Tento rok zavádzame jednu
celkom zaujímavú novinku, každý člen
bude mať svoju konkrétnu úlohu.
Čo všetko sa vám podarilo v priebehu
minulého školského roka zorganizovať?
Do čoho ste sa zapojili? 
- Najprv musím povedať, že tento rok sme
v marci tak trocha zaktivizovali svoje sily
najmä vďaka D. Kopeckej. 

(pokračovanie na str. 2)

Ak však nová maturita má byť zárukou
objektívneho a transparentnejšieho hod-
notenia a nemá byť len formalitou, napadá
mi myšlienka, či to tak skutočne je. Zložité
systémy na tvorenie maturitných zadaní
(už nie otázok), vzorce na výpočet znám-
ky, špeciálne testy pre externú časť maturi-
ty (čiastočne nepoužiteľné vďaka chybám
tých kompetentných),... To nie je asi tá
správna cesta urobiť z maturity nie forma-
litu, ale ozajstnú hodnotnú výpoveď
o schopnostiach študenta. A propos, dáva
logiku to, že najprv sa urobí nová maturita
a možno až potom niekto začne rozmý-
šľať nad tým, že by k tomu mohol byť pris-
pôsobený aj obsah učiva a štýl jeho výuč-
by? Asi nie... Nieto sa potom čo diviť roz-
horčeným hlasom študentov a ich učiteľov.
Ale napokon i toto prebolelo a prázdniny
sa začali aj tento rok s veľkou radosťou
a slastným uvoľňujúcim výdychom.

Síce je leto za nami, ale pevne verím, že
všetci si môžu s chuťou vydýchnuť a pove-
dať – bolo krásne... Myslím, že si príliš
nevymýšľam, ak poviem, že v dnešnej
dobe je naozaj veľa spôsobov, ako stráviť

leto. Či už je to niekde na brigáde alebo
dobrodružných stanovačkách, napríklad
v útrobách nášho Slovenska. Nikde však
nie je napísané, že medzi letné aktivity
nemôže patriť dobrá študentská zábava,
ako bolo aj podujatie Študentského parla-
mentu Hurá... prázdniny! Táto akcia vznik-
la v spolupráci s Čajovňou u sousedú
v Kunove, kde členovia parlamentu ešte
pred letom pomohli tomu, aby  v areáli
čajovne vzniklo nové ihrisko. Hurá...
prázdniny! bolo myslené ako uzatvorenie
uplynulého školského roka a otvorenie
prázdnin v duchu zábavy a dobrej hudby.
Zámer sa podaril, pretože deviateho júla
čajovňa v Kunove privítala hŕstku nadše-
ných študentov, ktorí trávili popoludnie
kreatívnymi hrami  a športom a zakončili
ho večerným vystúpením hudobných sku-
pín Made In Me, Applause a The Strain.
Účasť neodmietol ani Jaro Závodský.
Možno len dodať, že do budúcnosti by
mali organizátori objednať „tam hore" aj
krásne počasie, pretože to im počas tejto
akcie trocha krížilo plány. 

Ján Hyža

Hudobná skupina Applause.
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Príloha

Chceme byť aktívni 
pri napredovaní Senice
(dokončenie zo str. 1)
Zapojili sme sa do mnohých zaujímavých
aktivít (Deň Zeme, Záhorácky maratón,
Deň detí …). Z našej vlastnej dielne
pochádzajú podujatia Hurá... prázdniny, či
Basketbalový maratón, taktiež aj Deň štu-
dentstva 2004. Ďalej sme členmi
Parlamentu mládeže,ktorý existuje v rámci
Euregio Weiviertel-Južná Morava-Západné
Slovensko. Tiež nám chodia pozvánky na
rôzne sympóziá Európskej únie. Sme aktív-
ni aj mediálne, v Našej Senici nám vychá-
dza príloha Študentské listy, ktorými sa pre-
zentujeme.
Chystáte sa tento rok usporiadať nejaké
zaujímavé akcie alebo projekty, ktoré
oslovia stredoškolákov?
- V krátkosti môžem spomenúť  literárnu
súťaž a koncert, ktoré chceme uskutočniť.
Ďalej sa snažíme získať aj finančné pros-
triedky z grantových programov. Pripravu-
jeme aj jedno podujatie s názvom
Workshop povolaní. Ide o prezentáciu fi-
riem z blízkeho okolia. Tam by študenti zís-
kali informácie o skutočnej praxi v spoloč-
nostiach, ktoré sa v našom regióne
nachádzajú, a tak by boli schopní lepšie sa
orientovať aj pri výbere zamestnania či ďal-
šieho štúdia. 

Ján Hyža

Mesto v pohybe 
naplnilo očakávania
organizátorov

Po dlhých prípravách a rozsiahlej medi-
álnej kampani sa v Senici podarilo usku-
točniť multimediálny festival vizuálneho
umenia Mesto v pohybe, ktorý rozhýbal
mesto v dňoch 16. - 18. septembra.

Mnohí ľudia určite postrehli „zeleného
panáčika zo semafóru", ktorý  je svojím
spôsobom symbolom pohybu a otvorenia
nových spôsobov stretávania sa tvorivých
ľudí v Senici. Najväčším inšpirátorom vytvo-
renia takéhoto podujatia bol pre tvorcov
festivalu najmä do očí bijúci stav vnímania
umenia a kultúrneho života verejnosťou.
„Konečne akcia tohto typu" - aj to bola
jedna z reakcií účastníkov. Mesto v pohybe
ukázalo, že v Senici sú aj takí, ktorým osud
kultúry nie je ľahostajný. Nielenže sa títo
ľudia vzájomne spoznali, a tak vytvorili
vhodnú atmosféru pre ďalšiu tvorbu, ale
splodili aj mnoho hodnotných artefaktov,
ktoré sa môžu stať odrazom pre akcie také-
hoto typu. 

Mnoho ľudí si pod pojmom festival
predstavuje podujatie ako napríklad
Pohoda či Hodokvas. Synonymom slova
festival však môže byť aj podujatie, ktoré sa
zaobíde bez veľkých davov a vyhrávania
muziky zo všetkých strán, bez stánkov
s občerstvením...

Ako bolo avizované, že festival  sa bude
skladať z dvoch základných zložiek – z tvo-
rivých dielní a sprievodného programu, tak
sa aj stalo. V piatok sa  festival oficiálne
začal a taktiež boli otvorené všetky dielne.
Výtvarná dielňa na čele so Štefanom
Orthom sa naozaj činila, pretože už v pia-
tok popoludní študenti začali maľbu na
veľkoplošné plátna na námestí. Téma bola
príznačná. Mesto a krajina v ňom. V sobo-
tu pokračovala práca výtvarníkov časťou
dospelých a mladých umelcov pri ZUŠ.
V nedeľu už boli práce pripravené na inšta-
láciu výstavy vo vestibule MsKS v Senici,
kde si ich verejnosť mohla pozrieť až do
30. septembra. Fotografickú dielňu viedol
Viliam Selko a prácu vo svojej dielni začal
v piatok teoretickou prípravou účastníkov.
Ostatné dni boli určené pre fotografovanie
v meste a v miestach konania sa festivalu,
vyvolávanie fotografií a ich prípravu na
výstavu. Počas nedele fotografi inštalovali
svoje práce v budove Múzea Laca

Novomeského, kde boli vystavené taktiež
do 30. septembra. Budova Laca
Novomeského sa stala tiež predmetom
tvorby. Išlo o maľbu na múr. Diela šikov-
ných rúk Tomáša Bilku (Senica), Kristíny
Matejíčkovej (Praha) a Martina Fajnora
(Skalica) si už určite všimli mnohí
Seničania.

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sa
stala filmová dielňa na čele so Stanislavom
Prokešom st. Skupina chlapcov, ktorí sa chy-
tili kamery, vytvorili naozaj pútavý doku-
ment o celom festivale a o ľuďoch, ktorí sa
ho zúčastnili (podrobnejšie o dielni v článku
Očami šiestich).  Spojenie výtvarného
a divadelného umenia predstavovala hap-
peningová dielňa na čele s Ivanom
Fodorom. „Decká" najmä z divadelného
súboru Zádrapky vytvorili v sobotu vo výkla-
doch obchodného domu Cieľ pútavú a gro-
tesknú atmosféru. Ak si však niektorí nein-
formovaní okoloidúci neuvedomili, že je to
v rámci festivalu Mesto v pohybe, mohli byť
čiastočne vyvedení z miery, ak vo výklade
zbadali podivných ľudí kŕmiacich sa salá-
mou alebo tancujúce čitateľky beletrie.

Sprievodný program tvorili najmä filmo-
vé predstavenia, o ktoré verejnosť prejavila
záujem. Možno preto, lebo boli zadarmo
(?..) Rozhodne však treba povedať, že išlo
o veľmi zaujímavé snímky či už
Naqoyqatsi, Trio z Belleville, Sen noci
svätojánskej alebo Sedmikrásky. Premie-
tanie v piatok otvorilo pásmo krátkomet-
rážnych filmov. Pripravil ho a slovom spre-
vádzal  Stanislav Prokeš st.  Treba povedať,
že pásmo bolo ozajstnou lahôdkou nielen
tým, že filmy zachytávali Senicu a ľudí
v ňom asi spred dvadsiatich rokov, ale aj
tým, že premietania sa zúčastnili niektorí
autori filmov a aj samotní aktéri.

Hudobnú zložku festivalu zastupoval
koncert hudobných skupín v sobotu večer
v budove Múzea Laca Novomeského.
Svojimi približne hodinovými koncertami
sa tu predstavili tri kapely: Applause
(Senica),  LeBon (Hlohovec/Nitra) a Malevil
(Pezinok). Atmosféru koncertu doplnil zau-
jímavý happening.

Počas celého festivalu bolo možné prez-
rieť si výstavu mladej výtvarníčky Lindy
Chovancovej zo Starej Turej.

Na záver zostáva len poďakovať všet-
kým, ktorí multimediálny festival vizuálne-
ho umenia Mesto v pohybe akýmkoľvek
spôsobom podporili (aj svojou účasťou)
a tak dali organizátorom vieru v to, že také-
to akcie sa oplatí vytvárať. Ján Hyža

Foto: Š. Orth

Do pozornosti 
senickej mládeži

Centrum voľného času v Senici chce
osloviť a pozvať  do svojich priestorov nie-
len deti, ale i mládež od 14 rokov, preto
v spolupráci so Študentským parlamentom
mesta, ktorý má od februára t.r. tiež sídlo
v CVČ, pripravujeme nové pravidelné
podujatie pre  mladých OPEN FUN PIA-
TOK. Znamená to, že  každý piatok  od 16.
do 19. hod.  môžete, hoci nie ste členom
krúžku, prísť do budovy CVČ na Sadovej
ulici  a navštíviť u nás:
- malé fitness centrum
- zahrať si stolný tenis 
- zasurfovať si po internete
- pozrieť si mládežnícke kolektívy, ktoré sa

v CVČ stretávajú (hudobné skupiny,
break dance, Pod krídlami draka...)

- alebo sa stretnúť len tak na kus reči, prí-
padne ponúknuť dobrovoľne svoje služ-
by  pri organizovaní podujatí CVČ (tábo-
rákov, víkendov pre deti a pod.) a hlavne
priniesť nové nápady
Začína sa v piatok 7. októbra a celý

mesiac október bude vstup do fitness a na
internet pre stredoškolákov zdarma. 

V rámci Open fun piatok budú i iné zau-
jímavé aktivity: literárne, hudobné a diskus-
né večery pre mladých. Prvým z týchto
podujatí bude Reality show a skutočná rea-
lita 14.10. o 18. hod. 

Dohodnite sa s kamarátmi a príďte  do
CVČ, kde ste chodili možno ako malí  ško-
láci. Možno si nájdete kolektív či krúžok,
ktorý začnete pravidelne navštevovať. 

Dana Kopecká, 
vedúca odd. CVČ

Senické námestie očami Ľ. Miču.

Maľba na stenu a grafiti, vľavo prezentácia
T. Bilku, vpravo K. Matejíčkovej.


