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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
1. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici zvolal primátor mesta na 2. februára 2006 a 19. Mestské zastupiteľstvo
v Senici na 16. februára 2006. Predmetom
rokovania mestskej rady a mestského
zastupiteľstva bude:
- Správa o plnení uznesení MsR a MsZ
s termínom plnenia do 2. februára 2006
a 16. februára 2006.
- Správa o činnosti Mestskej polície za rok
2005 – Mestská polícia bola v Senici
zriadená 1. 7. 1991, začínala pracovať
s troma mestskými policajtami. V súčas
nosti mestská polícia 22 policajtmi
zabezpečuje v nepretržitej prevádzke
plnenie svojich úloh . Na obsluhu a monitorovanie kamerového systému v meste
sa na mestskej polícii vytvára chránené
pracovisko pre 5 občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou. MsP sa osvedčila spolupráca s našimi dôchodcami pri
riadení dopravy na priechodoch pre
chodcov, hlavne pri základných školách.
Na Slovensku pracuje 152 mestských
a obecných polícií. MsP v roku 2005 riešila 2 414 priestupkov, z toho 1 388 bolo
zistených vlastnou činnosťou a 1 026
priestupkov bolo oznámených na MsP.
Osobitnou formou činnosti je odchyt
túlavých zvierat – v roku 2005 bolo
odchytených 87 zvierat, z ktorých sa vrátilo 30 pôvodným alebo novým majiteľom. V tomto roku začne fungovať v
priestoroch areálu bývalých kasární nový
útulok pre odchytené zvieratá.
- Správa o činnosti Mestského hasičského
zboru pri MsZ v Senici a Dobrovoľného
požiarneho zboru v Senici za rok 2005.
Veliteľ MsHZ Jozef Kovačovský a predsedníčka DPZ Ing. Jarmila Drinková
v správe hodnotili ich činnosť a informovali poslancov o plnení úloh na úseku
represie a prevencie proti požiarom.
Správa bola prerokovaná aj na výročnej
schôdzi MsHZ a DPZ dňa 14.januára
2006.
- Rozpis rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2006. (RSMS,
MSKS, predškolské a školské zariadenia
v zriaďovacej pôsobnosti mesta). MsZ
schválilo súčasne s rozpočtom mesta na
rok 2006 aj príspevok našim príspevkovým organizáciám.Rekreačným službám
mesta Senice vo výške 17 500 000.- Sk
a Mestskému kultúrnemu stredisku vo
výške 6 500 000.- Sk. Príspevkové organizácie predložia na rokovanie MsR rozpis
tohto príspevku a návrh opatrení na ďalšie
aktivity, ktoré nie sú zabezpečené poskytnutými príspevkami. Rozpis rozpočtu
predškolských a školských zariadení bude
predložený až po určení rozpisu finančných prostriedkov Krajským školským
úradom.
- Dispozície s majetkom.
- Návrh na zmenu VZN č. 3 – o miestnych
daniach.
- Návrh na zmenu VZN č. 30 – Trhového
poriadku – VZN určuje termíny konania
jarmokov, ktoré sa budú konať 16. a 17.

júna 2006 a 18. a 19. augusta 2006 na
Sadovej ulici.
- Návrh investičných akcií na rok 2006.
- Informácia o čerpaní fondu PRO Senica
v roku 2005.
- Príprava osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici.
V tomto roku už zasadali komisia mládeže a športu, komisie kultúry a vzdelávania,
komisia sociálna a bytová a komisia na prípravu osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Senici.
Komisie už začali pripravovať tradičné
podujatia mesta, ako sú vyhodnotenie
športovcov za rok 2005, ocenenie kultúrnych a pedagogických pracovníkov, návrhy na udelenia ocenení pri príležitosti
750. výročia a príprava všetkých športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2006. V spolupráci s Informačnou kanceláriou mesta bol vydaný kalendár podujatí ako sprievodca pripravovanými aktivitami v roku 2006 v našom meste.
Kalendár podujatí bude v priebehu roka
k dispozícií v Informačnej kancelárii mesta
na Námestí oslobodenia v Dome kultúry.
Pred konaním MsZ zasadnú aj ďalšie
komisie MsZ, aby pripravili odborné stanoviská a odporúčania k prerokúvaným
materiálom.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu v Senici

Chodník, ktorý vedie
do steny
Po tomto chodníku z autobusovej
zastávky a autobusovej stanice chodili stovky študentov, ktorí teraz vyšľapávajú nové
chodníky v mestskej zeleni. Ako sa autor
tohto „diela“ pozerá na to, keď pani Ch.
tlačí invalidný vozík k rampe oproti Central
pasáži, kde narazí na vrstvu zmrznutého
snehu? Alebo keď pani S. oťukáva bielou
paličkou múr a hľadá ako sa dostať ďalej?

Nejde o bezohľadnosť voči ľuďom, ktorí
tento chodník viac ako 30 rokov používali?
Veď neprekážal ani novej zástavbe. Skôr
naopak. Za múrom sa skrýva hŕba neporiadku, a to je ešte len začiatok. Nebolo by
lepšie chodník znova upraviť namiesto
budovania nových obchvatov pre peších?
O odpoveď na tieto riadky Štefana Vaculku sme požiadali pracovníkov oddelenia
výstavby, životného prostredia a dopravy
MsÚ:
„Vybudovaním polyfunkčného domu
a hotela na Hviezdoslavovej ulici sa podstatne zmenili pomery v doprave, najmä
peších ťahov. Pri hoteli bude vyhradená

spevnená plocha na vonkajšie sedenie pre
návštevníkov hotela a kaviarne a bolo by
nezmyslom, aby chodci prechádzali
pomedzi stoly sediacich návštevníkov
kaviarne. Naviac hotelové izby majú okná
a balkóny smerom na západ, otočené
práve k chodníku. Tak by boli vyrušovaní
najmä v noci presunmi hlučných hostí
z Pyramídy do IPONU a DOXX-u, ktorý je
otvorený nonstop.
Budova hotela a polyfunkčného domu
má na tejto strane rozvodné skrine s elektromermi, regulátory plynu s plynomermi
a tieto si majiteľ hotela mieni oplotiť tak,
aby sa tam nedostali nepovolané osoby
a aby tam nebol neporiadok. Mesto za
finančnej spoluúčasti investora upravilo
celú plochu za objektom Centrál pasáž
a vybudovalo nové pešie ťahy i s bezbariérovými prechodmi.“
NS

Sociálnoprávna
ochrana detí
Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 18. riadnom zasadaní konanom dňa
15. decembra 2005 schválilo doplnok VZN
č. 41, podľa ktorého sa určuje postup pri
poskytovaní príspevkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. Tento doplnok je v súlade so zákonom č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový zákon stanovuje obci povinnosti, týkajúce sa troch príspevkov a ďalších
úloh zameraných na predchádzanie vzniku
porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí, na spolupôsobnosť pri výkone výchovných opatrení a súčinnosť so štátnymi orgánmi sociálnoprávnej ochrany
detí. Spomínané príspevky sú :
- príspevok na dopravu
- príspevok na úpravu a obnovu rodných
pomerov
- príspevok na tvorbu úspor
Príspevok na dopravu je poskytnutím
peňažného príspevku pre rodičov alebo
osobu na dopravu dieťaťa do príslušného
detského domova, ktorá sa osobne o dieťa
stará.
Ďalší finančný príspevok by mal slúžiť
na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa počas prvého roka jeho umiestnenia v detskom domove.
Ak sa do jedného roka od umiestnenia
dieťaťa do detského domova neupravili
rodinné pomery dieťaťa tak, aby rodičia
alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará,
mohli osobne vykonávať starostlivosť
o dieťa, mesto poskytne dieťaťu finančnú
čiastku ako príspevok na tvorbu úspor.
Povinnosť finančne podporovať úpravu
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa sa
vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
Bližšie informácie o poskytovaní týchto
príspevkov, ale aj o iných opatreniach
sociálnoprávnej ochrany detí dostanete na
MsÚ v Senici – oddelenie soc. vecí.
RNDr. Katarína Poláková
vedúca odd. soc. vecí MsÚ

Aktivity radnice
4.1.
5.1.

7.1.
9.1.
13. 1.
16.1.

17.1.

18.1.

19.1.

20.1.

24.1.

25.1.

26.1.

- Prezentácia investícií a rozvoja
mesta pre SARIO.
- Príprava investičných a rozvojových zámerov RSMS a MsKS.
- Zámery v oblasti kultúry k 750.
výročiu prvej zmienky o meste
Senica.
- Rokovanie o priemyselnej zóne
vo vzťahu k inžinierskym sieťam.
- Slávnostné zastupiteľstvo TTSK
- Pracovné stretnutie ohľadom riešenia ekologických zámerov
mesta.
- Rokovanie s potencionálnymi záujemcami o výstavbu v priemyselnej zóne.
- Slávnostné otvorenie nového hotela Arli v central pasáži za účasti
talianskych investorov.
- Pracovné rokovanie s manažmentom FK SH Senica. Mesto zaplatilo
dlhy za FK SH vo výške 1,2 mil.,
financuje prevádzkové náklady futbalového štadióna (1,5 mil. ročne)
a poskytuje dotácie na mládež.
Manažment FK SH hľadá riešenie
zabezpečenia chodu futbalového
klubu po stránke personálnej a
ekonomickej.
- Príprava investičných zámerov pre
rok 2006.
- Príprava regionálnych projektov v
spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou.
- Pracovné rokovanie s generálnym
riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti o zámeroch a projektoch mesta.
- RSMS – Prevádzka a potreby pre
prevádzku rekreačných zariadení
mesta.
- Konzultácia s investormi realizujúcimi bytovú výstavbu v meste. Projekty IBV Nová Sotina a IBV Juh.
- Pracovné rokovanie s Technickými
službami, a.s. o príprave čistenia
komunikácií a kanalizácií po zimnej sezóne.
- Prezentácia zámerov Záhorského
osvetového strediska.
- Slávnostné prijatie u prezidenta SR
pri príležitosti novoročného prijatia členov Rady ZMOS.
- VšZP – pracovné rokovanie s riaditeľom o zámeroch a spolupráci pri
zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v meste.
- Riešenie otváracích a zatváracích
hodín reštauračných a zábavných
zariadení.
- Rokovanie s trenčianskou firmou o
budovaní športových ihrísk s umelým povrchom v meste.
- Ministerstvo školstva SR – pracovné rokovanie v komisii menovanej
ministrom školstva pre dotácie na
prevádzku materských škôl.
- Prijatie hostí z Poľska – slávnostné
prijatie so zápisom do Pamätnej
knihy pri príležitosti 50. výročia
úmrtia prekladateľa diel Adama
Mickiewicza - Jozefa Bánskeho.

Náhrada topoľov v RO
Kunovská priehrada
V minulom roku bola na Mestský úrad
v Senici doručená petícia majiteľov rekreačných chát v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, ich rodinných príslušníkov
a návštevníkov, s 262 podpismi. Dôvodom
spísania petície boli porasty topoľov, ktoré
počas kvitnutia uvoľňujú semienka „páperie“. Nimi je znečistené celé nábrežie, vodná plocha a okolie chát. Ako ďalší
dôvod podania petície boli zdravotné problémy občanov – alergické reakcie, spôsobujúce lietajúcim „páperím“ z topoľov.
Z týchto dôvodov žiadali o radikálne orezanie stromov, resp. ich odstránenie.
V odpovedi na túto petíciu sme hneď
vysvetlili, že nie je možné brať do úvahy
názor, že topoľ spôsobuje alergie. Podľa
odbornej literatúry sa topoľ zaraďuje
medzi slabé alergény a čas kvitnutia
týchto stromov je v období skorej jari,
teda v inom čase než kedy poletuje
„páperie“.
Stromy boli sadené pred viac ako 30timi rokmi za účelom nielen ozelenenia
brehu, ale i pre stabilizáciu brehu koreňovým systémom. Pretože patria medzi
rýchlorastúce dreviny, v danom čase boli
pre svoj účel vhodné. S postupným rozvojom rekreačnej oblasti začali poletujúcimi
semienkami znepríjemňovať rekreantom
začiatok sezóny.
Majiteľom pozemku, na ktorom stromy
rastú je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., a preto sme v danej veci oslovili
závod Povodie Moravy so sídlom v Malackách. Vo svojom vyjadrení dali kladné stanovisko k postupnému odstraňovaniu
topoľov a k ich následnej náhrade za iné
porasty, s podmienkou rozdeliť výrub na
obdobie ôsmich rokov a rešpektovania
podmienok Štátnej ochrany prírody SR,
Správy CHKO Záhorie, Malacky.
Správa CHKO nemala námietky
k postupnej výmene porastov a odporučila i pestrejšiu druhovú skladbu drevín pre
náhradnú výsadbu s použitím strednovekých a dlhovekých drevín. Na základe
týchto podkladov bol vydaný súhlas na
výrub.
Topole boli v teréne označené číslami
od 1 do 80. Následne bol spracovaný
postup výrubu tak, aby stromy boli odstraňované po skupinkách, cca 10 kusov
v mimovegetačnom období. Je to preto,
aby nevznikli miesta bez porastu - holoruby, ale na druhej strane, aby sa dala realizovať i postupná náhradná výsadba
s predchádzajúcim chemickým ošetrením
plôch na potlačenie koreňovej a kmeňovej
výmladnosti, typickej pre tieto dreviny.
Realizácia výrubu a výsadby bude
v spolupráci Povodia Moravy a Mesta
Senica. Návštevníci rekreačnej oblasti si
mohli všimnúť, že prvá časť výrubu je zrealizovaná. Ďalší krok, výsadba drevín, čaká
na nás v jesennom období.
odd. výstavby ŽP a dopravy
MsÚ Senica

Krásny a úspešný rok,
750 ročná Senica!
(dokončenie zo str. 1)
Podeľte sa s nami o historické pohľadnice, interesantné brožúrky, zaujímavé listiny,
zachované staré predmety či osobné výpovede. Ak takéto čosi doma nájdete, prineste (alebo pošlite) nám ich do redakcie
a pomôžte nám pozbierať fragmenty senickej minulosti. Dokumenty vrátime.
Želáme všetkým obyvateľom v jubilejnom
roku Senice najzákladnejšiu hodnotu - zdravie. K tomu im prajeme vôľu robiť dobré skutky, váženie si dobra a lásky, preferovanie
tolerancie a úcty človeka k človeku.
Želáme si, aby jubilejný rok mesta Senica bol v znamení krásnych a zaujímavých
podujatí, ktoré obohatia poznaním,
pozdvihnú lokálpatriotizmus a budú aj príležitosťou na zábavu a oddych. Prajeme si,
aby sa Senica stala pre všetkých miestom,
ktoré nosia v srdci.
Viera Barošková

Výhry z plesu pre školy
V poradí 6. Mestský ples sa konal v piatok 13. januára v Dome kultúry a otvoril
plesovú sezónu v Senici. Niesol sa pod
hlavičkou 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Senici, čo pri slávnostnom prí-

pitku zdôraznil i primátor Senice RNDr.
Ľubomír Parízek.
Na pozvanie organizátora plesu Mestského kultúrneho strediska sa v kultúrnom
programe hosťom plesu predstavila domáca tanečná skupina Scream a skupina
Hydrorock z Bratislavy. Do tanca i na počúvanie vyhrávali hudobná skupina Eminent z Bratislavy a cimbalová muzika Slovácko.
Celkový dojem asi dvom stovkám
hostí Mestského plesu pokazila neprofesionálne pripravená tombola. Hlavnú cenu
tomboly DVD, ktorú venoval primátor
Senice, získali 4 výhercovia. Dvaja z nich
Ing. Martin Pernecký - Comeron a Ing.
Jozef Pagáč - Termming sa výhier vzdali a
okamžite ich venovali deťom v I. a II. ZŠ v
Senici.
Text a foto Viera Barošková
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Z novoročného príhovoru
(dokončenie zo str. 1)
Dostali sme sa do výberového konania
pre získanie 180 miliónov Sk na realizáciu
tohto zámeru. Týmto krokom by sme vyriešili aj časť problémov s dopravou. Zrealizoval by sa odklon dopravy Trnava - Kúty
a odbremenila by sa centrálna mestská
zóna.
Problémy s dopravou sme zanalyzovali,
no nedajú sa vyriešiť hneď. Štát roky neriešil tieto problémy, ale ani postúpením kompetencií na samosprávu sa určite nezbavil
zodpovednosti a povinnosti kritický stav
riešiť. Hlavnú križovatku sa podarilo urobiť
bezpečnejšou, no na úkor prejazdnosti
a obmedzenosti chodcov. Ak sa nezačne
budovať obchvat a ďalšie nami navrhované opatrenia, bude dopravná situácia
v meste ešte horšia.
Rozpočet mesta pre rok 2006 poslanci
mesta schválili. Na najbližšom mestskom
zastupiteľstve sa budú schvaľovať investičné akcie, kde prioritou bude doprava,
cesty, chodníky, parkoviská, cyklistické
chodníky, obchvaty, objazdy a pod.
Mesto už dokázalo, že i bez zodpovednosti štátu za veci verejné si vieme poradiť.
Pomôcť si musíme sami. Tak ako pri prevzatí školstva. Fungujeme, opravujeme, budujeme a vytvárame také podmienky pre žiakov, učiteľov a rodičov, aby dôležitosť vzdelávania a výchovy neboli iba frázy. Máme
radosť z aktivít detí a práce pedagógov.
Funkčnosť Centra voľného času,
Základnej umeleckej školy, Domu kultúry,
športových klubov, rôznych krúžkov, dobrovoľných organizácií i tretieho sektoru
závisí od dotácií z rozpočtu mesta. Aj
naďalej ich aktivity bude mesto podporovať.
Ďalším úspešným projektom bolo sprivatizovanie Polikliniky a zdravotníckych
zariadení v meste. Nebolo to jednoduché.
Po roku fungovania Polikliniky v nových
priestoroch sa skvalitnila zdravotná starostlivosť v meste. Otvorenie vlastnej lekárne,
kvalitné fungovanie laboratórií, röntgenov,
vytvorenie servisnej stratégie i pre súkromných lekárov a vybudovanie záchranného
systému dáva ďalšie predpoklady pre rozvoj Polikliniky.
V starej časti Polikliniky mesto jednu
budovu zrekonštruovalo na Zariadenie
sociálnej starostlivosti pre matky s deťmi,
pre dôchodcov a sociálne odkázané
osoby. Stomatológovia vytvorili svoju
neziskovú organizáciu, ktorá opravila roky
zatekajúcu strechu a postupne vylepšila
interiér a svoje technické zázemie. Ostatné časti starej Polikliniky v centre mesta sa
budú prenajímať postupne.
Ďalšie projekty vylepšujúce kvalitu života v našom meste sa týkajú bývania. Niektorým občanom sa splní sen o vlastnom
rodinnom dome, iným o byte alebo slušnom nájme. Nad Okružnou ulicou firma
Italgroup robí na ploche 6 ha inžinierske
siete, kde vyrastie nová radová zástavba
i samostatné rodinné domy. Nad Rovenskou ulicou na ploche 11 ha firma Wertika
dokončuje výstavbu inžinierskych sietí pre
92 rodinných domov. Je pripravené úze-

mie aj pre viacbytové domy.
Na jar sa začne budovať kanalizácia
v Čáčove a Kunove. Mesto v týchto projektoch nie je investorom.
Mesto má záujem o schopných ľudí,
ktorí tu získali trvalý pobyt. Daňový model
mesta je vytváraný normatívne na občana.
V krátkom čase ožije i lokalita Párovce, kde
by mal vyrásť ďalší obchod i polyfunkčné
objekty. Spádovosť územia predurčuje
naše mesto i pre sústredenie obchodu
a služieb. Začali sme budovať prvé pešie
námestie v meste za pasážou, ktoré sa
bude postupne zdokonaľovať.
Mesto má 58 ha zelene, budujeme cyklotrasu, rekultivujeme parky, vysádzame
vyrastené stromy, pri nových objektoch sa
vysádza parková zeleň. Privítame každý
dobrý nápad či aktivitu, ktorá bude smerovať k zlepšeniu nášho prostredia.
Prevzali sme zodpovednosť za športoviská, do ktorých mesto bude postupne
investovať. Máme smelé plány pre vybudovanie novej športovej haly a ďalších
športovísk. Sme si vedomí, že viac policajtov, či viac kamier nenahradí prevenciu
a vytvorenie dobrých podmienok pre
zmysluplné využitie voľného času. Šport
v meste, to sú úspechy mladých plavcov,
karatistov, mládežníckych futbalistov,
hokejistov, šachistov, hasičov i tanečníkov,
hlavne majstrovský titul volejbalistiek a ich
účasť v súťaži medzi najlepšími štyrmi
tímami Európy.
Chcem
poďakovať
dôchodcom
v našom meste. Sú aktívni a prospešní.
Rada starších i Jednota dôchodcov Slovenska aktívne predkladajú dobré nápady.
I veľmi dobrá spolupráca s cirkvami, dobrovoľnými organizáciami sa odráža
v duchovnej kultúre našich občanov.
Aj poslanci a členovia komisií odviedli
kus poctivej práce, ktorú je vidieť a treba
oceniť. Vážim si korektné vzťahy a podporu občanov.
Novoročný príhovor by mal byť o želaniach zdravia, šťastia, pohody, no chcel
som vás občanov oboznámiť aj s tým, ako
neustále preberáme kompetencie, zodpovednosť, pribúda aktivít priameho výkonu
voči občanovi. Štátna správa sa presúva na
pevnú inštitúciu, a to miestnu samosprávu,
bez ohľadu na právne možnosti mesta.
Nebránime sa kritike. Budeme trpezlivo
občanom prezentovať práva i povinnosti,
a preto budeme využívať všetky dostupné
informačné médiá.
Verím, že spoločnými silami oživíme
v tejto materiálno-technickej spoločnosti
v našom meste aj umenie, duchovnosť, celkovú kultúru na základe vzdelanosti,
humánnosti, tolerancie, solidarity.
V roku 2006 uplynie 750 rokov prvej
zmienky o našom meste, a preto všetky
aktivity v kultúre, športe a iných sférach
budú sprevádzané práve pripomenutím si
tohto významného dejinného míľnika. Prajem vám v tomto významnom roku pre
naše mesto veľa zdravia, šťastia, lásky
v rodinách, úspech v riešení problémov,
silu, vieru a harmóniu v každom bytí, úctu,
toleranciu a lásku vašich blízkych.
RNDr. Ľubomír Parízek
primátor Senice

Aktivity Europe Direct
Pôsobenie Informačného centra Europe Direct Senica (ICEDS) presahuje hranice okresu Senica a priľahlého regiónu,
a preto sa aktivity overované v prvom roku
pôsobenia rozšíria v adresnom smerovaní
na cieľové skupiny v ďalších okresoch
(oblastiach dosahu ICEDS).
1. štvrťrok – okres Skalica a Myjava
2. štvrťrok – okreso Trnava a Piešťany
3. štvrťrok – okres Malacky
4. štvrťrok – prieskum a celkové vyhodnotenie účinnosti našich informačných
aktivít v uvedených lokalitách
Budeme pokračovať v druhom ročníku
podujatia Brána informácií otvorená, ktorá
bude určená opäť žiakom druhého stupňa
základných škôl, študentom stredných škôl
a otvoríme spoluprácu s vysokými školami
v Trnave. V spolupráci so SŠ sa chceme
okrem workshopov podieľať na vyhlasovaní tém SOČ a tém ročníkových a záverečných prác VŠ – poskytovať konzultácie
a podieľať sa na práci pri ich hodnotení.
Tieto aktivity sa uskutočnia v jarnom
a jesennom cykle.
1. mája 2006 v deň výročia vstupu SR
do EU vyhlásime súťaž pre marginalizované skupiny mládeže s tematikou sociálnych aspektov a zamestnanosti mladých
ľudí v EU.
Uskutočníme štyri tematické dni pre
predstaviteľov samospráv pod názvom
Postavenie samosprávy v krajinách Európskeho spoločenstva:
február
Skalica
apríl
Trnava
jún
Myjava
september Malacky
V Senici, v priestoroch Informačného
centra otvoríme v marci výstavu tematicky
zameranú na problematiku postavenia
samosprávy v Európskej únii.
1. septembra 2006 na Deň Ústavy SR
pripravíme tematickú výstavu k problematike Európskej ústavy.
Veríme, že sa pri niektorých aktivitách
stretneme práve s vami. V prípade záujmu
o bližšie informácie nás nezabudnite kontaktovať na tel.čísle 651 6180, e-mailom
europedirect@msu.senica.sk alebo nás
navštíviť osobne na Mestskom úrade
v Senici.
Váš tím Europe Direct Senica

Okienko JDS
Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Senici pokračuje vo výbere členského príspevku na rok 2006. Oznamujeme, že v obidvoch senických čistiarňach máme 10 percentnú zľavu, treba
predložiť legitimáciu JDS.
Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 16. februára o 15. hod. Uverejňujeme dátumy konania posedení na celý
rok: 16. marec, 20. apríl, 18. máj, 22. jún,
20. júl, 17. august, 21. september, 19.
október, 23. november a 14. december.
Posedenia sa uskutočnia vždy vo
štvrtok o 15. hod. v hoteli Branč.

Opatrenia pri výskyte
vtáčej chrípky
Pri pobyte v neznámom, ale i v známom prostredí sme často vystavení rôznym nebezpečenstvám, medzi iným i rizikám ochorenia na nákazlivé choroby.
Z infekčných ochorení v poslednom
období nehovoríme tak o žltačke, cholere,
AIDS ako o hrozbe vtáčej chrípky a možnej pandémii chrípky (o posledných dvoch
ochoreniach sme hovorili v predchádzajúcich číslach).
Ak sa nachádzame v krajine, kde bol
zaznamenaný výskyt vtáčej chrípky, aké
základné opatrenia musíme dodržiavať ?
• Vyhnúť sa priamemu kontaktu s hydinou, vrátane dotýkania sa zdravo vyzerajúcich, chorých alebo mŕtvych sliepok,
kačiek, ale i iných vtákov.
• Vyhnúť sa miestam, kde sa chová
alebo vyskytuje živá hydina, akými sú napr.
hydinové farmy a obchody s vtákmi. Taktiež
sa vyhnúť kontaktu s miestami kontaminovanými výlučkami a výkalmi hydiny.
• Dodržiavať prísnu osobnú hygienu
(umývať si ruky mydlom a vodou; v prípade, že voda nie je dostupná a ruky nie sú
viditeľne znečistené použiť čistiace obrúsky na báze alkoholu). Dôkladné umývanie
rúk je obzvlášť dôležité najmä pri príprave
surovej hydiny na varenie.
• Pri príprave jedál z hydiny je potrebné dodržiavať prísnu oddelenú manipuláciu so surovinou, všetky jedlá z hydiny
(vrátane vajec a krvi z hydiny) dôkladne
tepelne upraviť( na usmrtenie vírusu je
podmienkou dosiahnutie teploty minimálne 70°C počas 20 minút vo všetkých častiach spracovávanej potraviny - sleduj
upravovanú časť pri kosti). Pri príprave
surovej hydiny je obzvlášť dôležité najmä
dôkladné umývanie rúk.
• Podrobnosti ohľadne odporúčaní
týkajúcich sa bezpečnosti potravín a vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky
A (H5N1) hľadajte na webovej stránke:
www.who.int/foodsafety/micro/avian/en/
• Pri objavení sa symptómov ako je
horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ
ihneď vyhľadajte v mieste pobytu lekára.
Čo treba robiť po návrate domov ?
• Sledovať svoj zdravotný stav počas
doby 10 dní po návrate z krajiny s výskytom epidémie ochorení spôsobených vírusom vtáčej chrípky.
• Pri objavení sa symptómov ako je
horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ
ihneď vyhľadať lekára.
• Ešte pred návštevou lekára ho telefonicky informovať o: 1.) ťažkostiach; 2.) krajine, z ktorej ste sa vrátili; 3.) tom, či ste
tam boli v priamom kontakte s hydinou
alebo v kontakte s osobou, ktorá bola
podozrivá z ochorenia na vtáčiu chrípku
alebo bola chorá na vtáčiu chrípku, a to
v období predchádzajúcich 10 dňoch . Je
to dôležité kvôli tomu, aby bol príslušný
lekár vopred upovedomený o tom, že ste
sa vrátili z oblasti, z ktorej bol hlásený
výskyt prípadov ochorení na vtáčiu chrípku.
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
RÚVZ Senica

Senica na veľtrhoch

Zaznamenali sme

Mesto Senica sa v januári tohto roku
zúčastnilo na 2 medzinárodných veľtrhoch
cestovného ruchu.
Prvý sa konal v dňoch 12.1. – 15.1.
v Brne pod názvom GO – Medzinárodný
veľtrh priemyslu cestovného ruchu, kde
súčasne prebiehal aj veľtrh turistických
možností v regiónoch - Regiontour. Na
tomto veľtrhu sa po prvý krát vo svojom
stánku prezentovalo mesto Velké Pavlovice. Senicu, svoje partnerské mesto, Pavlovice prizvali ako spoluvystavovateľa, čo bolo
dôkazom aktívnej partnerskej spolupráce
týchto miest.
Zatiaľ čo Pavlovičania ako vinárske mestečko sa zamerali na propagáciu turistiky
spojenú s degustáciou vín, naše mesto ponúkalo turistické možnosti spojené s aktív-

- 9. januára otvorila Ľudová banka svoju
pobočku v Senici. Nachádza sa v polyfunkčnom dome na Námestí oslobodenia.
- 7. januára bol z technických príčin zatvorený Lidl. Predajňu kvôli rekonštrukcii
a rozšíreniu o pekáreň a predajňu mäsových výrobkov zatvorili na približne 2 mesiace.
- V II. sérii Slovensko hľadá superstar sa
úspešne prezentoval Seničan Ľubomír
Miča.
- Vianočnej kvapky krvi sa 12. decembra
zúčastnilo v Dome humanity 142 darcov
krvi.
- 16. januára bol otvorený Arli hotel so 45
lôžkami, ktorý spolu s reštauráciou Gallery
a obchodmi dotvoril tzv. malé námestie.

Zbierka vyniesla
takmer 90 000 Sk

nym oddychom pri vode v rekreačnej
oblasti Kunovská priehrada. Návštevníkom
veľtrhu boli k dispozícii propagačné materiály vydané Mestom Senica, Rekreačnými
službami mesta Senica, Informačnou kanceláriou mesta Senica Infosen a Záhorskou
galériou.
S rovnakou ponukou sa Senica zúčastnila aj veľtrhu ITF Slovakiatour, ktorý sa konal
v Bratislave na výstavisku Incheba v termíne
26.1 – 29.1. Stánok Senice bol ako po
minulé roky súčasťou spoločnej expozície
ZOZO spolu s mestami (a ich okolitými
obcami) Malacky, Stupava, Holíč a Gbely.
Prezentovať sa na Slovensku uvítali aj
Velké Pavlovice, ktoré spoluvystavovali
v našom stánku. Senica sa na tomto veľtrhu
prezentovala nielen ponukou turistických
možností, ale predstavila aj svoje ľudové
umelkyne Annu Šullovú so šúpolienkami
a výšivkami a Alžbetu Zamcovú s kraslicami. Nechýbal ani spev a hudba v podaní
členov Klubu priateľov heligónky pri MsKS
Senica, ktorí zožali úspech už v minulom
roku. Veríme, že Senica svojou ponukou
upútala pozornosť českých i slovenských
návštevníkov a táto propagácia prispeje
k prísunu turistov do nášho regiónu.
Ing. Lenka Majchráková, Infosen

Oprava
Upozorňujeme a zároveň sa ospravedlňujeme občanov a čitateľom, že
v mesačníku Naša Senica v čísle 12
bola v článku o dočasnom parkovaní
uvedená nepresnosť. Upozorňujeme,
že kúpa zľavnených parkovacích samolepiek sa netýka obyvateľov domu
č. 313 na Hviezdoslavovej ulici. Ďakujeme za porozumenie.

V hypermarkete Tesco Senica sa počas
troch adventných víkendov na sklonku
roku 2005 vyzbieralo 89 174 Sk, ktoré sú
určené pre občianske združenie Promethea Rohov. Symbolický šek s touto sumou
prevzala 10. januára v Senici riaditeľka
Domova sociálnych služieb Rohov a predstaviteľka o.z. Promethea Monika Knezovičová od riaditeľa Tesco Senica Roberta
Hosu a zástupcu primátora Senice Antona
Cibulu.
Verejnú finančnú zbierku už tretí rok
organizuje spoločnosť Tesco spolu so Slo-

Riaditeľka DSS Rohov Monika Knezovičová preberá šek od riaditeľa Tesca v Senici
Róberta Hosu (vpravo) a zástupcu primátora Senice Antona Cibulu.
venskou humanitnou radou a konkrétnym
neziskovým
zariadením.
Zbierka
s názvom Pomôžte spolu s nami bola organizovaná v senickom hypermarkete po 2.
raz. Peniaze podľa M. Knezovičovej budú
použité na aktivity klientov DSS v letných
mesiacoch.
Aktivistami zbierky boli pracovníci DSS
Rohov a študenti Gymnázia L. Novomeského a Súkromnej strednej školy podnikania
v Senici. Výškou nazbieranej sumy je spomedzi 37 hypermarketov Tesco na Slovensku senické na 7. mieste. Spolu bola vyzbieraná suma 2 040 708 Sk.
Organizátori poďakovali všetkým zákazníkom obchodu za dar a podporu projektu na zlepšenie života handicapovaných
detí.
Viera Barošková
Foto autorka

Mozaika z mesta

Naša Senica 1/2006

Mozaika z mesta

Naša Senica 1/2006

Dvojka imatrikulovala

Stretnutie so Štúrom

16. novembra 2005
vykonala II. ZŠ imatrikulačnú
slávnosť
prvákov.
Najmenších pasoval riaditeľ
školy PaedDr. Krzystof
Siwiec na riadnych školákov. Zároveň ich prijali medzi seba starší
žiaci, ktorí ich hneď aj otestovali piatimi
zvieratkovými úlohami na 5 stanovištiach.
Nechýbali vedomosti, zručnosti, ba aj trochu pohybu. Všetko prebehlo v telocvični,
ktorú parlamenťáci vyzdobili na nepoznanie. Nad všetkým bdeli prvácke pani
učiteľky Čížová a Nováková. Nezabudlo sa
ani na kultúrny program, ktorý pripravili
starší žiaci I. stupňa. Všetko skončilo diskotékou. Na svoje ratolesti boli hrdí hlavne ich
rodičia. Všetko dobré, koniec dobrý. V tejto
iniciatíve bude II. ZŠ pokračovať i na budúci rok.

Možno aj vás napadne, úplne mimochodom, pri sledovaní našich médií, aký obsah v
sebe skrýva slovo celebrita. Určite by to
mala byť výnimočná a charizmatická osobnosť, ktorá svojím konaním posunula či posúva rebríček všeľudských hodnôt smerom
nahor. Z tohto uhla pohľadu sa človek
nemôže vždy stotožniť so súčasnými požiadavkami na naše, akože, celebrity. Nemám
nič proti mediálnym, viac či menej, umelo
vytvoreným hviezdam či hviezdičkám (veď
museli mať v sebe určitú dávku odvahy...)
slúžiacim hlavne na prilákanie SMS-kujúcich
divákov či čitateľov. Proste, je taká doba a
„proti gustu žiadny dišputát“. Treba však
zachovávať určitý pomer, rovnováhu v propagovaní populárnych a tých skutočne
významných ľudí.
Je smutné, že osobnosti národných
dejín akosi zapadajú prachom. Občas sa

Vianočná akadémia IV. ZŠ
K tradičnému podujatiu v rámci plnenia
úloh z projektu Zdravá škola a programu
Interreg III A SR - ČR patrí i Vianočná akadémia IV. základnej školy na Mudrochovej
ul., ktorá sa uskutočnila 20. decembra za
účasti tanečných súborov z družobnej
školy z Hodonína na Očovskej ulici.
V dvoch predstaveniach, v dopoludňajšom
pre žiakov školy a podvečernom pre verejnosť, sa vďačnému publiku na pódiu predstavilo vyše 150 detí v spevácko - tanečno dramatických vystúpeniach. Záverečný vianočný i novoročný vinš pre žiakov, zamestnancov školy i rodičov predniesla bývalá
žiačka školy, dnes populárna rosnička televízie JOJ Lucia Wirthová. Dlhotrvajúci
potlesk publika bol tou najlepšou odmenou
za výborné výkony mladých umelcov. Na
druhý deň zmiešaný detský spevácky zbor
Hviezdička pod vedením riaditeľa školy
Mgr. Branislava Grimma pozdravil samostatným 30 minútovým koncertom žiakov
a rodičov družobnej školy v kultúrnom
dome v Hodoníne.
Mgr. Jaroslava Grimmová
koordinátorka projektu Škola
podporujúca zdravie

Deň otvorených dverí
Dňa 25. 1. II. ZŠ v Senici uskutočnila
Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov. Pri vstupe si deti prezreli prezentáciu
školy na počítači, ktorú potom dostali na
CD ako darček.
V 1. a 2. ročníkoch sa zahrali na žiakov
a vyskúšali si, aké je to byť ozajstným školákom. Deti – predškoláci spolu so žiakmi
počítali, čítali, spievali, recitovali, tancovali
a zistili, že byť v škole je úžasné. Páčilo sa
im v učebni počítačov, ktorú hneď aj využili, v čitárni, v herni a iných učebniach školy.
Veríme, že zoznámenie sa so školským
prostredím im pomôže pri zápise, ktorý ich
čaká 8. 2. 2006. My v škole sa na budúcich
prváčikov veľmi tešíme.
Mgr. Nováková, II. ZŠ

splní len to formálne, povie sa pár oficiálnych slov a opäť zaútočia na naše zmysly
kasové trháky, bombastické bulvárne odhalenia a podobné informácie.
A tu je merito veci: 12. januára uplynulo 150. rokov od smrti Ľudovíta Štúra, skutočnej celebrity, ktorá si zaslúži dôstojnú
spomienku a zamyslenie sa. Ľ. Štúr (1815 1856) je neoddeliteľne spojený s našou históriou. Práve preto je vyhlásený Rok Ľudovíta Štúra, od októbra 2005 do októbra
2006.

Po dobrých skúsenostiach zo spolupráce so senickou Záhorskou knižnicou, s detským oddelením a jeho pracovníčkami
(najmä p. T. Pöstenyiovou) sa uskutočnilo
viacero vydarených podujatí zameraných
na aktívne vnímanie poslania knižnice ako
inštitúcie i na samotnú prácu s knihou určené pre žiakov našej Dvojky. Deti sa tešia na
návštevu knižnice. Vždy ich tam čaká niečo
zaujímavé. V decembri absolvovali šiestaci
atypickú hodinu literatúry na tému Povesti
a 13. januára si pripomenuli osobnosť Ľ.
Štúra. Pracovníčky knižnice nachystali
panel s obrazovou dokumentáciou z jeho
života, p. Pöstenyiová pripravila výstavku
kníh o Štúrovi a vhodným privítaním navodila tú správnu atmosféru, žiaci využili
vedomosti získané z knihy Ľ. Zúbka Jar
Adely Ostrolúckej. V príjemnom prostredí
knižnice dokresľovali dej knihy tóny skladieb (Mozart, Bach, Beethoven...), videoukážky z televízneho seriálu Štúrovci, vhodné citáty zo spomenutej knihy. Deti hovorili o Štúrovi, o dobe, ktorá je zachytená
v Zúbkovom diele. Na záver besedy si
zapálením sviečky, symbolu úcty a spomienky, pripomenuli deň úmrtia Ľ. Štúra, uctili si ho tichým zamyslením.
Netreba si namýšľať, že všetky deti si
zafixovali údaje o Štúrovi, o to ani nešlo, ale
dúfam, že v ich formujúcom sa názore na
spoločnosť a jej hodnoty sa jeho osobnosť
dostane na čestné miesto skutočných
celebrít národa.
M. V.
Foto autorka

Stretnutie
Mestský úrad Senica, oddelenie
sociálnych vecí, a expozítúra Trnavského samosprávneho kraja v Senici
pozvali ľudí bez strechy nad hlavou
a opustených v posledný deň roka
2005 na kapustnicu. S prítomnými
besedovali prednostka MsÚ Senica
Katarína Vrlová a zástupca TTSK Jaroslav Barcaj.

Rebr ek najpredÆvanej ch kn h

v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JANUÁR 2006
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názov:
Strašidelná rodina
Prázdniny v strašidelnom hoteli
2061: Třetí vesmírná odysea
Život okolo nás - Encyklopédia školáka
Adrianin prvý prípad
Star Trek - Děti z Hamlinu
Kniha hádaniek pre predškolákov
Svět je plný rozvedených žen
Bod klamu
Svět podle Garpa
Žartovné kúzla na voľné chvíle
Pán slatín
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Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové kníhkupectvo Arkus.
Novinka vydavate stva Arkus:
Detské doplňovačky 1/06 v lese
Prvé tohtoročné číslo obľúbených Detských doplňovačiek vychádza na prelome januára
a februára a zavedie deti do lesa, kde žije množstvo zaujímavých zvieratiek. V predaji vo
všetkých stánkoch Mediaprint-Kapa i v sieti kníhkupectiev Panta Rhei.

Mozaika z mesta
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Stonožkina ponuka
na február
1.2. o 16.30 h. – domček KMsD (vedľa
CVČ)
VÝTVARNÁ DIEĽŇA pre členky Klubu
mamičiek s deťmi
* práca s windowcolors
3.2. - polročné prázdniny!!! (piatok)
LYŽOVAČKA A SÁNKOVAČKA na STAREJ
MYJAVE
*odchod o 8.30 od CVČ, návrat do 15.30 h.
*poplatok za autobus 100 Sk (na vlek vybavená 15% zľava)
*do 1.2. sa treba prihlásiť v CVČ /popr. na
tel.0907774406/
9.2. o 10. hod. – domček KMsD (vedľa
CVČ)
DETSKÝ VZDOR - Beseda so psychologičkou Mgr. Hankou Bzdúškovou
10.2. o 18. hod. v budove CVČ
KULTÚRA A UMENIE V SENICI - diskusný
večer
* príďte podebatovať i predviesť svoje
umenie – privítame najmä tvorcov z oblasti poézie, hudby, výtvarníctva, fotografie...
ale i ďalších. ktorí sa o kultúru v našom
meste zaujímajú (pozn. ide o preložený
diskusný večer z januára)
14.2. o 15. hod. v budove CVČ
VALENTÍNSKE TANEČNÉ SHOW
* 1. ročník tanečnej súťaže jednotlivcov
a dvojíc pre deti do 10 rokov
* kategórie: 5 – 7 ročné deti a 8 – 10
ročné deti (sólo a duo)
* súťažiaci si pripravia tanečnú ukážku
v dĺžke 1 minúta, tancovať sa bude na
hudbu organizátora, žáner disco
* v každej kategórii budú ocenení traja najlepší tanečníci
* súťaž je určená najmä členom tanečných
skupín CVČ
* prihlásiť sa treba do 9.2. priamo u vedúcich tanečných skupín alebo v CVČ u D.
Kopeckej
13. – 17. 2. dopoludnia domček KMsD
Diskusný týždeň ku kampani Ako chceme
vychovávať naše deti
15.-16. 2. športová hala v Senici
Majstrovstvá Slovenska vo FUTSALE
stredných škôl
* 15.2. od 15. hod. a 16.2. od 8.30 hod.,
diváci sú vítaní
17.2. o 15. hod. v budove CVČ
Súťaž pre deti v počítačovej hre Zjazd na
lyžiach (netreba sa vopred prihlasovať,
stačí prísť 10 minút pred začiatkom)
* ďalšie podujatia CVČ nájdete v ponuke
na školách, ide najmä o okresné kolá
postupových súťaží MŠ SR, besedy pre
žiakov ZŠ....
Ešte sú voľné miesta na LYŽOVAČKU
počas jarných prázdnin v BESKYDÁCH,
19. – 23. februára. Bližšie info v CVČ.

Píšete všetkými desiatimi?
Ak nie, máte príležitosť sa to naučiť.
CVČ otvára kurz strojopisu, kde sa naučíte desaťprstovú metódu písania na
stroji, pracovať s textom a robiť rôzne
grafické úpravy textu v programe Word.
Prihlásiť sa treba do 6. februára v CVČ
na tel. čísle 651 3539.

Gitara pre začiatočníkov
CVČ Stonožka otvára nový 5 mesačný
kurz hry na gitaru pre deti od 12 rokov a
mládež, resp. i dospelých. Ide o výučbu
základných akordov, rytmov, jednoduchej
teórie a najmä pesničky v rytme country,
pop i ľudoviek na akustickej 6-strunnej
gitare.
Stretnutia budú bývať 1x do týždňa,
poplatok je 500Sk. Vlastná gitara je podmienkou. Ak máte záujem, treba sa v CVČ
prihlásiť najneskôr do 6.2.
Prvé stretnutie bude v stredu 8. februára o 16.30 hod.

Karneval na ľade
Rozprávkového karnevalu na ľade 29.
januára sa zúčastnilo takmer 300 detí s
rodičmi, z toho 102 masiek. Účastníci sa
zabávali pri dobrej hudbe, veselých súťažiach, pesničkách a hádankách, program
spestril nádejný spevák Aďko Krišák. 20
ocenených masiek sa tešilo z pekných
cien, ktoré venovali: Mestský úrad Senica,
Prvá stavebná sporiteľňa, VÚB Generali a
COOP Jednota venovala každej maske
sladkú odmenu.
Dana Kopecká, CVČ

CVČ rieši následky
havárie
V noci z pondelka na utorok 24. januára
prišlo v Centre voľného času Stonožka
v Senici k nečakanej a nepríjemnej udalosti. Na najvyššom poschodí v toaletách prasklo potrubie, t.j. prívod vody do sanitárneho zariadenia. Voda unikajúca pod veľkým
tlakom rýchlo zaplavila takmer celú budovu. Zabezpečovacie zariadenie ešte stihlo
zalarmovať políciu, ktorá následne o tretej
hodine ráno privolala zamestnancov CVČ.
Už pri vstupe do budovy sa nám naskytol
pohľad, ktorý zostane určite dlho v pamäti.
Priestory, predtým útulne upravené, príjemné a detsky „naladené“ boli zaliate vodou,
ktorá tiekla zo stropov, po stenách... Najhoršie na tom bolo prvé poschodie – kancelárske, administratívne priestory s počítačmi
a rôznou inou technikou doslova plávalo vo
vode. Niet čo dodať k podobnej scenérii.
Poškodené a znehodnotené sú omietky, nátery, lustre, nábytok, počítače, tlačiareň, zásoby papierov, nástenky, dvere...
Voda zničila všetko, čo jej prišlo do cesty.
Nemusím hovoriť, čo to znamená pre školskú organizáciu.
Ihneď v noci bola odstavená voda
a začali sa záchranné práce. Pracovníci
vynosili všetky koberce, nábytok, techniku.

Riaditeľ CVČ Mgr. art. Martin Dudáš spolu
s kolegami musia riešiť havarijnú situáciu.
Vodu vynášali vo vedrách, zbierali rozbité
lustre a pod. Hŕstka „cévečkárov“ pracovala celú noc i celý deň a následne celý týždeň, aby zachránila, čo sa dá. Proti nám bol
aj ostrý mráz ...
V týchto dňoch už pracujeme na vyhodnotení škôd. Závada, ktorá spôsobila túto
haváriu, je už odstránená. Pracujeme v provizóriu, v krízovom režime. Takéto veci sa
však stávajú, a preto CVČ (i keď ho vlastne
iba teraz budú čakať ťažké chvíle v podobe
opráv, maľovania, budovania... ) rozhodne
nepoľaví vo svojej práci, vo svojom tempe
venovania sa deťom i mladým ľuďom. Hoci
voda zničila všetky prichystané vstupenky,
čísla, papiere, masky... sa 29. 1. Karneval na
ľade konal.
Centrum voľného času bude z technických dôvodov zatvorené do odvolania.
Záujmové útvary, ktoré prebiehajú mimo
hlavnej budovy CVČ (MsKS, telocvične,
Dom Čajkových) budú pokračovať vo svojej činnosti. Niektoré krúžky budú presunuté do týchto priestorov.
Predpokladáme, že činnosť prebiehajúca v hlavnej budove CVČ bude obnovená
6. februára 2006. Verejnosť i členovia krúžkov budú včas oboznámení s rozhodnutím
prostredníctvom médií.
Sledujte preto pozorne naše ponuky
v oblasti záujmovej činnosti i iných aktivít,
pretože u nás je naozaj z čoho vyberať!
M.D.

Zbavme sa strachu

Záhorské osvetové stredisko spolu so
strednými a umeleckými školami v regióne
pripravilo 2. ročník súťaže o najzaujímavejší plagát s problematikou AIDS. Najlepšiu z 32 prác vyberali návštevníci výstavy.
Cieľom bolo zaujať, zaktivizovať, poučiť
a oboznámiť mladých ľudí s touto nebezpečnou civilizačnou chorobou. Teraz sa
už musí rozhodovať o správnom postoji
každý sám. Výstava bola inštalovaná na
prelome rokov. Text a foto M. Hessková

Senické čriepky
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Dôležité letopočty
Senice
Rok 2006 sa nesie v znamení osláv
mesta Senica a jeho 750. výročia prvej
písomnej zmienky. Práve v roku 1256 za
panovania uhorského kráľa Belu IV. sa
v historických prameňoch prvý raz spomínajú Seničania ako villani de Scinze.
Najstaršie písomné zmienky zo Záhoria
sú relatívne z neskorého obdobia. Ani
jedna z nich nejde pod 13. storočie. Písomne doložený je z roku 1206 Plavecký Štvrtok, Láb, Jablonové, Kuchyňa a Kostolište.
Zo severného Záhoria je to ešte o jedno
desaťročie neskôr. Jedným z hlavných
dôvodov, prečo sú z tejto oblasti tak neskoro písomné správy je to, že išlo o pohraničné územie (konfínium), ktoré bolo majetkom kráľa a nebolo predmetom darovania,
a teda ani majetkových sporov.
V tomto pohraničnom pásme platili špeciálne zákony vydané Ladislavom I. (10771095). Napríklad, bol tu obmedzený
obchod a s ním i úzko súvisiaci rozvoj sídel.
Správu v konfíniu riadili pohraničné komitáty. Senica nepatrila do šaštínskeho, respektíve holíčského obvodu, ale okolie Senice
bolo súčasťou hradného komitátu Hlohovca, respektíve Banky. Začiatkom 13. storočia sa úloha konfínia stala prežitkom, a tak
priestor dnešného Záhoria sa mohol stať
z kráľovej strany predmetom darovaní.
Uhorský kráľ Ondrej II. daroval v roku 1217
územie Skalice do dedičnej držby synom
nitrianskeho župana Tomáša, Alexandrovi
a Sebusovi, ktorí pochádzali z rodu HuntPoznan. Po tatárskom vpáde synovia
Alexandra, Kosma a Achileus, si nechali od
Belu IV. potvrdiť darovanie na Skalicu.
A práve v tejto listine z 21. júna 1256 pri
vyznačení hraníc Skalice sa ako susedia
z juhu uvádzajú Seničania a Holíčania villani de Scinze et de Wjwar. Pre úplnosť
treda dodať, že z východnej strany boli
susedmi Skalice magister Aba a Mikuláš
z rodu Aba, na západe a severe to boli
Češi. Abovci kúpili v roku 1251 od trenčianskeho župana Baasa za 400 mariek
striebra Sobotište, ktoré patrilo k hradnému
panstvu Bana (Banka).
Senica v istej forme jestvovala i pred
prvou písomnou zmienkou. K formovaniu
Senice na mestečko s rozsiahlymi zemepanskými výsadami prispievala i obchodná
diaľková cesta, tzv. česká cesta, ktorá prechádzala mestom. Tak sa popri prevládajúcom poľnohospodárstve mohli niektorí
obyvatelia venovať aj službám súvisiacimi
s ubytovaním a pohostinstvom. A od
služieb už nebolo ďaleko k remeslám.
V roku 1256 Senica patrila ešte k pohraničnému komitátu v Hlohovci, no krátko po
tom roku ju Belo IV. spolu aj s mýtom, ktoré
sa vyberalo na českej ceste v Senici, daroval magistrovi Móricovi z rodu Pók, v roku
1273 ju získal Peter z rodu Čákovcov. Pravdepodobne koncom 13. storočia prešla do
rúk Abraháma Rúfusa, ktorý v roku 1297
získal Sobotište s Brančom. Nie je vylúčené, že pred rokom 1297 mohla byť Senica
majetkom Abovcov, ktorým v roku 1256
patrilo okolie Senice. Medzi rokmi 1251 –

1261 vybudovali hrad Branč a vlastnili aj
Korlátko.
Senica v prvom storočí svojho historicky
doloženého jestvovania prešla viacerými
vlastníckymi zmenami. Stala sa nedielnou
súčasťou brančského panstva, hoci panstvo
ešte neraz v priebehu rokov zmenilo svojich majiteľov.
Mgr. Martin Hoferka

Hrsť spomienok na
moju „starú“ Senicu
Ak niekto prežije pekný kus svojej mladosti v niektorom meste, kde chodil do
školy, kde mal veľa dobrých kamarátov,
s ktorými strávil v dobrom i zlom pekné
radostné chvíle, ten sa často rozpamätúva
na rôzne už dávno zabudnuté udalosti,
ktoré mu utkveli v pamäti. Dávno sa na ne
zabudlo. Terajšia generácia má iné záľuby.
Aj keď mojím rodiskom je Sobotište, predsa ma k Senici viažu mnohé spomienky.
Otec tam bol správcom rímsko-katolíckej
ľudovej školy, organistom a členom, či
funkcionárom rôznych spolkov a organizácií. Až po štvrtú triedu gymnázia som
bol od prvej triedy Seničanom a vždy sa
k Senici hrdo hlásim a na mesto svojej mladosti som nikdy nezabudol. Preto sa
chcem s dnešnými Seničanmi podeliť
s niektorými spomienkami na dávno
zabudnuté udalosti, ktoré sa tu kedysi
odohrali a ktoré si ešte dobre pamätám.
Spomienky na lietadlo zepelín a na
„čudo“, čo lietalo a malo vrtulu i hore, ale
žiadne krídla, tie sa totiž tak ľahko nestratia. Tak isto sa nestratia ani pekné spomienky na rôzne sviatky, či na senický futbal.
(Pozn. red.: Spomienky na Senicu nám
MUDr. Pavol Hallon dal krátko pred svojou smrťou v októbri 2004.)
Aviatika: V dobe našej mladosti sa
začala iba rozvíjať letecká doprava a sem
tam sme videli na oblohe malé dvojplošníky, ako sa kĺzali z kuchynského letiska
ponad Senicu. Nikto však z nás nevidel
takéto lietadlá zblízka, nevedel, ako to
vnútri vyzerá a z čoho je postavené.
Poznali sme ich iba zo vzduchu.
Raz sa však stalo, že nad Senicou sa
zjavil malý dvojplošník letiaci veľmi nízko.
Niekoľkokrát obletel Senicu, preletel nad
polia, akoby hľadal niekde miesto na núdzové pristátie. Za cintorínom medzi lánmi
obilia bola veľká tabuľa ďateliny a tam
napokon pristal. No a naša kamarátska
partia hneď mala čo robiť. Rozruch letel
celou Senicou, že vzadu za cintorínom na
ďateline pristal „naozajstný eroplán“. O
chvíľu to vedelo celé mesto. Pretože nikto
zo Seničanov do tej doby nevidel lietadlo
zblízka, valili sa k nemu zástupy ľudí, aby
o nič neprišli. Lietadlo patrilo nejakému
pražskému lekárovi, ktorý stratil orientáciu
a keď našiel vhodné miesto na pristátie,
pristál, aby vedel kde je. Okolité role pri
ďateline boli obsiate obilím a kukuricou,
a tak po návale zvedavcov ostalo udupané ako stádom slonov.
A to malo dohru. Poškodení majitelia sa
sťažovali na Obecnom úrade a ten vyslal

svojich 4 policajtov, aby zisťovali, kto tam
bol a ľudí pokutovali. Koľko ich zistili
neviem, ale nakoniec zaplatil škodu majiteľ lietadla. My sme videli „skutočný eroplán“, mohli sme sa ho dotknúť, videli
sme, ako to vyzerá vnútri. Bol to dvojplošník s dreveným rámom a pláteným obložením. Vtedy ešte neboli „tryskáče“ a pre
nás to bol zážitok na celý život, lebo
vidieť ozajstné lietadlo zblízka, to bola
udalosť.
MUDr. Pavol Hallon

Pavol Stanislav
Súvislosti so Senicou
Si zaznamenávam
v súvislosti s ňou
vzostupy i pády
po rebríku snov
Senica
snežných slov
sanica
Mesto vonné
som v tebe
a ty vo mne
Mesto prorokov
môjho zrenia
z básne do rokov
Aj sám Laco Novomeský
ho musel minúť
zo stanice do mesta
za tridsať minút
A keď pod oblohou stál
básnik básnikov
Hviezdoslav
meno mu Hospodin z hviezd
odoslal
Tá modrá ruža
Braxatorisa
melancholická nad ním
krehká korí sa
V galérii obrazov
z odrazov nažitého
žasnú ženy i muži
nad náruživosťou
Mudrochových ruží
Pod srdcia zvonov
na malom námestí
do chrámu Sedembolestnej
sa mnoho pomestí
Moje mesto
Senica
slečna slobodná
príbehov
studňa bezodná
v tvojom priestore a čase
ja igric ti spievam
žalmy o žiali i kráse
V súvislosti s nimi
v súvislosti s ňou
ak vystúpim k Vykupiteľovi
po rebríku snov
možno ona
možno moje mesto
sprítomní ma v sebe
tak ako On je v chlebe

Kapriáda na Dvojke

Stop vo štvrťfinále

Tesne pred minuloročnými Vianocami
20. decembra II. ZŠ Senica zorganizovala
plaveckú súťaž Kapriáda. Presne 83 „kapríkov“ od 2. až po 9. ročník sa ponorilo do
plaveckého bazéna a predviedlo svoje plavecké schopnosti. Všetci súťažili s plným
nasadením a výsledky boli nasledovné:
Kategória 2.- 3.ročník
chlapci
1.m. Fukna Dominik
2.m. Januška Adam
3.m. Miko Jaroslav
dievčatá
1.m. Mihálová Dominika
2.m. Orgoníková Marika
3.m. Fordinálová Denisa

Volejbalistky VK OMS Senica odohrali
v januári dva štvrťfinálové zápasy druhej najvýznamnejšej európskej ženskej volejbalovej súťaže Top Teams Cup proti poľskému
tímu Centrostal Palac Bydgoszcz. Z tohto
dvojzápasu postúpili do záverečného Final
Four hráčky poľského tímu, lebo v prvom
zápase naše dievčatá prehrali 3:1 a hoci na
domácej pôde vyhrali 3:2, pomer získaných
lôpt, ktorý je rozhodujúci pre postup, mali
lepší hráčky Bydgoszczu.
Prvé stretnutie sa hralo v stredu 11. januára v poľskom meste Bydgoszcz. V krásnej
športovej hale bolo viac než 3000 divákov,
čo je na volejbal veľký počet. Aj to svedčí,
že v Poľsku je volejbal veľmi populárny
šport. Seničanky začali na palubovke poľského vicemajstra veľmi dobre. Hneď
v úvode získali prvých päť lôpt, neskôr
viedli už 14:6 a 22:11. Domácim sa podarilo znížiť na 21:24, naše dievčatá si však už
set nenechali ujsť a vyhrali ho 25:21. Set
mali jednoznačne vyhrať vyšším rozdielom,
čo bolo, ako sa ukázalo vo vývoji zápasu, aj
rozhodujúce. V druhom sete domáce volejbalistky zlepšili príjem a začali sa viac presadzovať aj proti vysokému bloku nášho
tímu. Poľky set vyhrali 25:18 a vyrovnali na
1:1. V treťom dejstve bol stav vyrovnaný až
do 19:19. Potom Seničanky uhrali už len
jednu loptu a zo zisku dôležitého setu sa
tešil Centrostal. Vo štvrtom sete už dominovali Poľky. Viedli v ňom 9:3, 16:11
a 20:15 a napokon ho dotiahli do víťazného
konca na 25:19.
Odvetný duel sa odohral v stredu 18.
januára v mestskej športovej hale v Senici.
Naše dievčatá v ňom museli doháňať 15bodové manko, ak chceli pomýšľať na
postup. V preplnenej hale, v ktorej sa tiesnilo okolo 700 divákov, sa hral mimoriadne
kvalitný a dramatický volejbal so šťastnejším koncom pre naše dievčatá, no postup
si však vďaka lepšiemu pomeru bodov
vybojovali Poľky. Volejbalistky OMS Senica
začali zápas evidentne nervózne a úvod
zápasu pokazili. Nebýva zvykom, aby si tréner Vladimír Sirvoň musel brať oddychový
čas už po niekoľkých loptách. Teraz to
musel urobiť hneď na začiatku zápasu za
stavu 2:6. Rozbehnuté Poľky tak len pribrzdil, ale nezastavil. Poľky v ňom viedli už
3:8, potom však prišiel nečakaný obrat a od
stavu 7:11 pri podaní Schwobovej dokázali
naše strhnúť vedenie na svoju stranu
(13:11). Odvtedy dokázali uhrať iba tri
body a úvodný set prehrali 16:25. Náskok
Bydgoszczu tak spolu s prvým duelom
narástol už na 24 bodov a o postupujúcom
bolo prakticky rozhodnuté. Do druhého
dejstva nastúpili Seničanky oveľa lepšie.
Viac ako na 2-3 body sa im nepodarilo od
súpera odskočiť. V závere obe družstvá
predviedli niekoľko skvelých zákrokov
v poli i na sieti, domáce viedli už 22:17,
a hoci hráčky Bydgoszczu sa snažili, set
sme vyhrali 25:19. Tretí set bol v réžii Centrostalu, naše získali prvý bod až za stavu
0:5. Tento náskok poľského družstva sa pre
vývoj tejto hry ukázal ako rozhodujúci.
Seničanky v závere síce súpera doťahovali
(19:21, 22:23), ale na obrat im už nezostali
sily a set prehrali 23:25. Hoci vidina postupu už bola pre senické dievčatá vzdialená

Malí „kapríci“ z Dvojky.
4. - 5. ročník
chlapci
1. m. Kaleta Miroslav
2.m. Petranský Michal
3.m. Portáš Juraj
dievčatá
1.m. Halabrínová Monika
2.m. Jablonická Petra
3.m. Kolényová Mária
6. - 7.ročník
chlapci
1.m. Kaleta Dan
2.m. Lorenc Patrik
3.m. Krupanský Martin
dievčatá
1.m. Smolejová Petronela
2.m. Plešová Elena
3.m. Vargová Lujza
8. - 9.ročník
chlapci
1.m. Haruštiak Vladimír
2.m. Šimlinger Branislav
3.m. Cellery Martin
dievčatá
1.m. Lučanová Nikola
2.m. Kolényová Tatiana
3.m. Krchová Petra
Najlepšie štafety
2., 3. a 4.roč.
- 4.A Rehušová Alexandra, Kolényová
Mária, Blanárik Patrik, Portáš Juraj
5. – 6.roč.
- 5.B Jablonická Petra, Halabrínová
Monika, Nídel Filip, Pajpach Filip
7. 8. a 9.roč.
- 8.A Tomáň Juraj, Bednár Tomáš, Haruštiak Vladimír, Kolényová Tatiana
Víťazi boli odmenení peknými cenami a
ani ostatní účastníci neodišli naprázdno.
Okrem malých darčekov a diplomov si
odniesli plno zážitkov a predsavzatie, že na
budúci rok budú ešte lepší.
Mgr. A. Kováčová

na míle, chceli odvetný štvrťfinálový duel
dotiahnuť do víťazného konca. Štvrtý set
priniesol vyrovnaný volejbal s peknými
akciami, ale i školáckymi chybami na
oboch stranách. V mimoriadne dramatickej
koncovke odvrátili domáce 3 mečbaly poľského družstva, naopak dokázali premeniť
svoj štvrtý setbal a vynútili si rozhodujúci
tajbrejk. V ňom ukázali pevnejšie nervy
zverenkyne trénera Vladimíra Sirvoňa. Prehrávali 9:12, potom však viedli 14:12, ale na
potvrdenie víťazstva potreboval 4 mečbaly.
Piaty set sme teda vyhrali 17:15 a celý zapas
3:2. Do Final Four postúpil Bydgoszcz.
Pre Seničanky je aj tak postup medzi
osmičku najlepších družstiev v tejto súťaži
mimoriadnym úspechom porovnateľným
s ich minuloročným postupom do Final
Four Pohára CEV.
Výsledky:
Centrostal Palac Bydgoszcz - OMS Senica
3:1 (-21, 18, 20, 18)
OMS Senica - Centrostal Palac Bydgoszcz
3:2 (-16, 19, -23, 29, 15)
Za Seničanky vo štvrťfinále nastúpili tieto
hráčky:
Šuríková, Schwobová, Cruzová, Nevosadová, Biksadská, Ignatušová, libero Kleskeňová (Lisová, Murčinková, Bramborová, Karčinská, Krišková).
Ivan Tobiáš

Kúzlo celuloidovej
loptičky
Vo sviatočný Trojkráľový deň 6. januára
zorganizoval dobrovoľný stolnotenisový
oddiel Raketka Senica v IV. ZŠ v Senici,
Mudrochova ul.. už v poradí tretí novoročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov pod názvom Mudroškova
raketka. Turnaja sa zúčastnil rekordný
počet hráčov 44 zo Senice, Skalice, Šaštína – Stráží, Jablonice, Prietrže, Rohova,
Rybiek, Hlbokého...
Výsledky: kategória do 42 rokov :
Finále
Ivan Bucha – Radek Chanečka
(obaja Skalica) 3 : 2
Zápas o 3. miesto
Vladimír Šváček (Raketka Senica) – Miloslav
Rýzek (Prietrž) 3 : 2
Celkové poradie :
1. miesto Ivan Bucha (Skalica)
2. miesto Radek Chanečka (Skalica)
3. miesto Vladimír Šváček (Raketka )
4. miesto Miloslav Rýzek (Prietrž)
Kategória nad 42 rokov :
Semifinále
Branislav Grimm (Raketka Senica) – Karol
Řepa (Skalica) 3 : 1
Jaroslav Kopeček (Skalica) – Marián Kufel
(Raketka Senica) 3 : 1
Finále:
Jaroslav Kopeček (Skalica – Branislav Grimm
(Raketka Senica) 3 : 1
Zápas o 3. miesto
Karol Řepa (Skalica) – Marián Kufel
(Raketka Senica) 3 : 2
Celkové poradie:
1. miesto Jaroslav Kopeček (Skalica)
2. miesto Branislav Grimm (Raketka Senica)
3. miesto Karol Řepa (Skalica)
4. miesto Marián Kufel (Raketka Senica)
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Senický pohár
prekvapujúco pre Gafex
V dňoch 6. - 8. januára 2006 sa v senickej športovej hale odohral Senický pohár
vo futsale. Prekvapujúcim víťazom sa stalo
družstvo SF Gafex Senica, ktoré v aktuálnej
sezóne 1. Senickej ligy sa pohybuje na
posledných miestach tabuľky.
Cesta do finále hráčov Gafexu bola viac
ako tŕnistá, čomu nasvedčuje fakt, že
museli hrať predkolo. V tom rozhodli
zápas pre seba s druholigovým Warriorsom až dve minúty pred koncom, kedy
otočili stav z 1:2 na 3:2. V prvom kole
porazili družstvo Kav Hurbanu až po pokutových kopoch 5:4, keď v riadnom hracom
čase sa skončil zápas 5:5, a to už prehrávali
0:3. Vo štvrťfinále si poradili s Moby Dickom tesne 2:1 a v semifinále vyradili najväčšieho favorita celého turnaja a suverénneho lídra dlhodobej časti ligy družstvo
C.V.S.-Jako Borský Mikuláš "A". V tomto
zápase síce prehrávali 3:1, päť minút pred
koncom sa im podarilo stav znížiť a jednu
minútu a 41 sekúnd pred koncom zápasu
dokonca vyrovnať. V rozstreloch sa im
opäť podarilo vyhrať 2:1, a tak postúpili do
finále.
Druhým tímom vo finále boli hráči NAD
RESS Senica, ktorí mali podstatne presvedčivejšie výsledky, aj keď možno papierovo
slabších súperov. V prvom kole si poradili so
Slovmetalom 5:3, vo štvrťfinále s Dandy
Rovenskom jasne 6:0 a v semifinále s prekvapením turnaja s druholigovým družstvom
C.V.S.-Jako Borský Mikuláš "B" hladko 7:1.
Finálový zápas bol veľmi dramatický.
V športovej hale ho sledovalo okolo 400
divákov. Do zápasu lepšie vstúpili hráči
Gafexu, ktorí boli oddýchnutí, keďže NAD
RESS musel hrať svoj zápas hneď po svojom semifinále a 15-minútovej prestávke.
Už v tretej minúte strelil úvodný gól Tomáš
Danihel. O ďalších 31 sekúnd bolo vyrovnané zásluhou Jozefa Beňu. Dokonalý
obrat sa podaril NAD RESS-u v 7. minúte,
keď strelil nádherný gól Rado Sekáč.
Z vedenia sa však dlho neradovali. V 11.
minúte vyrovnal opäť Tomáš Danihel
a týmto výsledkom sa skončil aj prvý polčas. Vstup do toho druhého mali opäť lepší
hráči Gafexu, keď už v 51. sekunde strelil
vedúci gól Dušan Ferik. Dramatickosť
zápasu, ktorého hra sa prelínala a výsledok
bol stále ako na hojdačke a otvorený, sa
podarilo hráčom NAD RESS ešte raz vyrovnať. V 25. minúte sa opäť presadil dobre
hrajúci Rado Sekáč. Do konca finálového
zápasu sa už ani jednému družstvu streliť
gól nepodarilo, hoci šancí bolo. Vo finále
rozhodli pokutové kopy. Prvý kopal Michal
Jaborník z Gafexu a bol úspešný. Z NAD
RESS vyrovnal na 1:1 Tomáš Knap. Na druhej strane nebol úspešný Tomáš Danihel,
rovnako však aj Rado Sekáč. Paradoxne
títo dvaja strelili vo finále po dva góly. Rozhodnutie priniesla tretia séria. Rudo Holeš
z Gafexu úspešný bol, Jozef Beňa z NAD
RESS však nie a z celkového víťazstva (tretíkrát na penalty) sa radovali hráči družstva
SF Gafex Senica.

Výsledky Senického pohára:
Predkolo:
SF Gafex - Warriors Club 61 3:2
CNN AgroSlo - Moby Dick „B“ 0:5 kont.
1. FC Aluplast - Krokodíl Čáčov 2:1
C.V.S.-Jako B. Mikuláš „B“ - Tsunami Jablonica 2:0
1.kolo:
C.V.S.-Jako B. Mikuláš „A“ - Jednota 5:3
Bučo - Alchem 1:3
Kav Hurban - SF Gafex 5:5 p. k. 4:5
Moby Dick „B“ - Moby Dick „A“ 2:13
FC Korlat Cerová - 1. FC Aluplast 4:2
C.V.S.-Jako B. Mikuláš „B“ - Zipp Skalica 7:0
NAD RESS - Slovmetal 5:3
Dandy Rovensko - Panthers 4:2
Švrťfinále:
C.V.S.-Jako B. Mikuláš „A“ - Alchem 7:0
SF Gafex - Moby Dick „A“ 2:1
NAD RESS - Dandy Rovensko 6:0
Korlat Cerová - C.V.S.-Jako B. Mikuláš „B“ 1:3
Semifinále:
C.V.S.-Jako B. Mikuláš „A“ - SF Gafex 3:3
p.k. 1:2
C.V.S.-Jako B. Mikuláš „B“ - NAD RESS 1:7
Finále:
SF Gafex - NAD RESS 3:3 p. k. 2:1
Ivan Tobiáš

Aby nebolo osamotené
Žiaci i pedagógovia z III. základnej školy
v Senici mali 22. decembra dôvod na
radosť. Za účasti bývalého vynikajúceho
československého i slovenského reprezentanta vo futbale Ľubomíra Moravčíka dali
do užívania v areáli školy futbalové miniihrisko s umelým trávnatým povrchom.
Pásku prestrihol krstný otec ihriska
Ľubomír Moravčík a primátor Senice Ľubomír Parízek. Fubalista Ľ. Moravčík zaželal
žiakom veľa úspechov a radosti zo športovania, škola totiž bola na základe výsledkov
športových aktivít už 3 krát za sebou vyhlásená za školu roka. Športovým aktivitám
detí a mládeže v meste praje i samospráva
a preto primátor Senice Ľubomír Parízek
povedal, že toto ihrisko nezostane osamotené a pribudnú k nemu ďalšie.
Miniihrisko bolo vybudované za 1,2 milióna Sk v rámci projektu UEFA a Slovenského futbalového zväzu, podľa ktorého
v rokoch 1994-2010 má vyrásť na Slovensku 100 takýchto ihrísk na podporu mládežníckeho a dievčenského futbalu. Senické
ihrisko s rozmermi 33x18 m je v poradí viac
ako sedemdesiate. Finančne sa na realizácii
výstavby ihriska podieľali popri spomínaných futbalových inštitúciách aj Ministerstvo školstva, III. ZŠ a sumou 600 000 Sk

Ľubomír Moravčík sa podpisuje do pamätnej knihy školy.

prispela i senická samospráva. Osvetlenie
a oplotenie ihriska, ktoré v tom čase ešte
nebolo celkom hotové, zastrešili sponzori.
III. ZŠ na Sadovej ulici v Senici má 5 futbalových tried a Školské športové stredisko
zamerané na futbal a hádzanú. Podľa slov
riaditeľky Márie Radičovej najviac budú
využívať umelý povrch títo žiaci, ale samozrejme aj ostatní a priestor ponúknu aj iným
záujemcom. Ihrisko je vhodné na poriadanie rôznych súťaží a turnajov.
Viera Barošková, foto autorka

20 Silvestrovských
behov v Senici …
Jubilejný XX. ročník Silvestrovského
behu bol príležitosťou na obzretie sa.
Otázku sme položili jednému z organizátorov Štefanovi Orthovi.
„Bol som pri organizovaní devätnástich
ročníkov. Prvý ročník Silvestrovského behu
organizovala Komisia pre šport a mládež
pod vedením jej predsedu Vladimíra Sedláka. Štart a cieľ preteku bol na hlavnej
ceste pred Obchodným domom Cieľ. Pretekári bežali okruh po Štefánikovej ulici,
okolo II. ZŠ, cez ulicu SNP s dobehom
pred kultúrnym domom, odkiaľ som aj ja
ako divák pretek sledoval. Počasie bolo
sychravé a pamätám si, že pretekárov zo
Senice a z okolitých miest bolo veľa ... Pretek mi učaroval! Pri organizovaní 2. ročníka
som bol už i ja ako nový člen spomínanej
komisie. Vtedy padlo rozhodnutie organizovať pretek v mestskom parku. Spolu
s Milanom Holovanišinom, ako hlavným
rozhodcom, sme premerali jeden okruh
trasy Silvestrovského behu so štartom
a cieľom pred futbalovým štadiónom.
Okruh meral 900 metrov a pre pekné
prostredie sa stal obľúbeným okruhom
pre mnohých rekreačných i významných
bežcov z okolitých miest a obcí (Skalica,
Holíč, Myjava, Hodonín, Borský Mikuláš,
Cerová, Kúty...). Nestalo sa nám, že by
trasa Silvestrovského behu – raz zasnežená, inokedy zľadovatená nebola na pretek
pripravená. Vždy tu boli Technické služby
a ľudia ochotní pomôcť a za tých 20 rokov
sa ich vystriedalo naozaj veľa. K organizátorom Silvestrovského behu určite patrili
také mená ako Pavol Perička, Filka Horňáková, Anna Bardiovská, Erika Mašíková,
Peter Sadloň, Milan Holovanišin, Anton
Jób, Karol Vajda, Štefan Vystavěl a predovšetkým Oľga Štefková ako pravidelná
moderátorka preteku, ktorá vytvárala príjemnú a neopakovateľnú rozlúčku so starým rokom... A čo pretekári? Bolo ich
v každom ročníku až do stovky. Od
najmenších predškolákov až po veteránov,
akými boli napríklad Seničan Oldo Hrozányi alebo Rudo Roučka - tréner, rozhodca a pretekár z Holíča. A čo Seničania?
Boli ročníky, keď sa na štarte predovšetkým mládežníckych kategórií objavili vo
veľkom počte hokejisti, futbalisti i so svojimi trénermi (Ľudo Kúdela), čo nás veľmi
potešilo. I keď sme v posledných ročníkoch založili Beh pre Seničanov – beh pre
zdravie, je nás zo Senice akosi málo ...
A to nás zarmucuje!
(pokr. na str. 13)

Veľa snehu a málo
účastníkov
Bodku za rokom dal v Senici aj tentoraz
Silvestrovský beh. V sobotu 31. decembra
2005 sa v parku pri Múzeu L. Novomeského konal už XX. ročník. Bol v nádhernej

Úprava trate.

podpísalo už spomínané mimoriadne
nepriaznivé počasie, pretože i na Silvestra
ešte neboli všetky cesty zjazdné. Do Senice
preto prišlo len zopár bežcov z blízkeho
okolia.
Pretekalo 29 bežcov v 7 kategóriách.
Trasa bola vytýčená v parku pri Múzeu L.
Novomeského a merala od 900 do 5 400
metrov podľa vekových kategórií. Nízka
účasť spôsobila, že niektoré kategórie
nemali zastúpenie. Ceny pretekárom odovzdávali zástupca primátora Senice Anton
Cibula a prednostka MsÚ Katarína Vrlová.
Pre porovnanie v roku 2004 bolo na Silvestrovskom behu 89 pretekárov, v roku
2003 bežalo 113 a v roku 1998 sa zúčastnilo 120 bežcov. V roku 1999 bola účasť tak
ako na Silvestra 2005 – len 29 pretekárov.
Silvestrovský beh každý rok organizuje
Mesto Senica, komisia pre mládež a šport pri
MsZ, Oblastné športové združenie a Cent-

snehovej kulise... Všade veľa snehu, stromy
oblečené do bieleho rúcha... To bol výsledok predchádzajúceho dňa 30. decembra.
V ten deň totiž bolo na celom území Slovenska mimoriadne nepriaznivé počasie:
husto snežilo a fúkal silný vietor. Kalamitný
stav bol na cestách, zlyhávala akákoľvek
doprava a bolo veľké množstvo dopravných nehôd. Návaly snehu odrezali niektoré lokality od sveta.
Už dávno nebolo v Senici toľko snehu,

Seničan Ondrej Tirpák v cieli.
rum voľného času Stonožka. Účasť Seničanov bola nízka, hoci v predchádzajúcich
rokoch si prišli zašportovať celé skupiny
športovcov (futbalisti, hokejisti....) i so svojimi
trénermi.
V XX. ročníku nastala zmena v osobe
hlavného rozhodcu, na post ktorého sa teraz
postavila Martina Bohúnová. Dlhoročnému
rozhodcovi Milanovi Holovanišinovi organizátori ďakujú za výbornú spoluprácu pri
športových podujatiach v Senici.

Ondrej a Martin Rehušovci si naplno
vychutnávali bohatú nádielku snehu.
vraveli si všetci. Zasnežená krajina na jednej strane oku lahodila, no na druhej strane
bolo s množstvom snehu veľa roboty Napriek tomu, že aj v Senici napadlo približne
50 cm nového snehu, Technické služby
Senica pripravili trať tak, že Silvestrovský
beh sa mohol bez problémov uskutočniť.
Jubilejný ročník podujatia však čo do
účasti výrazne zaostával za predchádzajúcimi. Pod túto skutočnosť sa v plnej miere

Najmladšiu účastníčku Terezku Manďákovú na trati sprevádzal otec.

20 Silvestrovských
behov v Senici …
(dokončenie zo str. 12)
A moja spomienka na XX. ročník? Je čerstvá a aj keď pre vrtochy počasia prišlo na
jubilejný ročník len 29 pretekárov, bol to
jeden z pretekov, na ktorý sa pre úžasnú
snehovú nádheru nezabúda ...

Výsledková listina
Kategória: MLADŠIE ŽIAČKY
(1992 a mladšie)
1. miesto Šedivá Karin
MŠK Bor. Mikuláš
2. miesto Križanová Barbora III. ZŠ
3. miesto Manďáková Terézia XII. MŠ
Kategória: MLADŠÍ ŽIACI (1992 a mladší)
1. miesto Cvečka Radek
MŠK Bor. Mikuláš
4:06
2. miesto Filip Samuel III. ZŠ
4:11
3. miesto Mráz Rastislav IV. ZŠ
4:22
4. miesto Sabo Jaroslav I. ZŠ
4:33
5. miesto Bílik David III. ZŠ
5:32
6. miesto Rehuš Martin III. ZŠ
5:46
7. miesto Rehuš Ondrej III. ZŠ
5:50
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Víťazi kategórie muži.
Kategória: STARŠÍ ŽIACI (1990/1991)
1. miesto Lukáč Michal III. ZŠ
Kategória: DORASTENCI (1988/1989)
1. miesto Gažo Štefan
AK Junior Holíč
Kategória: ŽENY (1987 a staršie)
1. miesto Malíková Klára
MŠK Bor. Mikuláš
26:01
2. miesto Štefková Erika
AŠK Grafobal Skalica
27:07
Kategória: MUŽI (1987 a starší)
1. miesto Moravec Ján
ŠKP Skalica
19:25
2. miesto Portášik Patrik
AŠK Skalica
19:43
3. miesto Palkovič Tomáš
AK Junior Holíč
19:59
4. miesto Chrenka Jozef
Radošovce 97
20:44
5. miesto Lukáč Ján
ŠKP Skalica
22:07,0
6. miesto Piala Peter
AŠK Grafobal Skalica
22:07,4
7. miesto Mikula Miroslav
Radošovce
22:28
8. miesto Čuvala Štefan
Senica
22:54
9. miesto Palkovič Pavol
AK Junior Holíč
19:59
10. miesto Malík Ondrej
MŠK Bor. Mikuláš
25:01
11. miesto Baumgartnej Eduard
Radošovce
25:43
12. miesto Kúdela Ľudovít
OMS Senica
27:06
13. miesto Havlík Štefan
Jazykofin Nové Zámky
31:34
Kategória: VETERÁNI NAD 50 ROKOV
1. miesto Topor Jaroslav
ŠKP Skalica
21:32
2. miesto Tirpák Ondrej
Senica
25:11
Ďakujeme sponzorom
Comeron, spol. s r.o., Rempo, K & H,
Oblastné športové združenie, Hílek a spol.,
COOP Jednota, Lekáreň Arnika, Agrostav,
a.s., Vilija – Senické a skalické pekárne,
Stará lekáreň, 101 Drogerie, Poľnohospodárske družstvo, Dema, Rekreačné služby
mesta Senica, Bytservis –Um, s.r.o, Prvá stavebná sporiteľňa, Technické služby, a.s. so
sídlom v Senici a Nafta, a.s. Gbely.
Viera Barošková
Foto Viera Barošková (2) a Adam Hušek (3)
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Hlasujte a vyhrajte

V marci spoznáme
najlepších športovcov
Vo štvrtok 2. marca o 16. hod. bude
v Dome kultúry XIII. ročník vyhlásenia najlepších športovcov mesta za rok 2005. Tradičné podujatie, ktoré sa ponesie v duchu
750. výročia prvej písomnej zmienky
o Senici, pripravuje Mesto Senica v spolupráci s komisiou pre mládež a šport pri
mestskom zastupiteľstve.
Vyhlásenie najlepších športovcov bude
v kategóriách žiaci, dorastenci, dospelí,
telesne postihnutí, tréner a kolektív. Po jednej nominácii v jednotlivých kategóriách
môžu organizátorom posielať telovýchovné jednoty a športové kluby do 10. februára. Návratky s menami sa budú sústreďovať
na Mestskom úrade u E. Mášikovej. Komisia
pre mládež a šport vyberie z predložených
návrhov športovcov, ktorí budú ocenení
zápisom do Pamätnej knihy mesta, pohárom a diplomom.
Organizátori aj tento rok vyhlásili anketu
o najobľúbenejšieho športovca. Športoví
priaznivci tak môžu dať hlas športovcovi,
ktorý im je najviac sympatický, ktorého si
najviac vážia či oceňujú nejaké jeho športové gesto. Verejnosť sa môže do ankety
zapojiť hlasovaním na anketových lístkoch,
ktoré budú zverejnené v Našej Senici, týždenníkoch Záhorák a MY. Počítať sa budú
len originály anketových lístkov. V Našej
Senici bude anketový lístok zverejnený 1 x,
v ďalších periodikách 4x. Anketové lístky
bude možné poslať poštou na adresu Erika
Mášiková, Mestský úrad, Štefánikova
1408/56, 905 01 Senica alebo vhodiť do
urny na prízemí Mestského úradu od 30.
januára do 28. februára. Športoví fanúšikovia budú môcť hlasovať aj e-mailom na adresu masikova@msu.senica.sk. „Rozšírili sme
možnosť zapojiť sa do ankety, keď nám
v ústrety vyšli naši mediálni partneri Naša
Senica, Záhorák a MY. Okrem mena svojho
najobľúbenejšieho športovca nezabudnite
na anketový lístok napísať aj svoje meno,
pretože zo všetkých budeme 2. marca priamo na vyhlasovaní výsledkov žrebovať
odmeny pre 6 účastníkov ankety. Tri ceny
venovali Rekreačné služby mesta Senica. Ide
o tri permanentky na vstup do bazéna v krytej plavárni, každá v hodnote 900 Sk. Ďalšie
tri permanentky na volejbalové zápasy do

ANKETOVÝ LÍSTOK
O najobľúbenejšieho
športovca roka 2005
v Senici
Meno športovca
.......................................................................
Meno a adresa hlasujúceho
.......................................................................
.......................................................................

konca tohtoročnej extraligovej súťaže venoval Volejbalový klub OMS Senica,“ povedala
nám tajomníčka komisie pre mládež a šport
pri MsZ E. Mášiková.
Slávnostné
stretnutie
športovcov
a vyhlásenie najlepších bude sprevádzať
kultúrny program zostavený z činnosti rôznych krúžkov. Predstavia sa aj karatisti
z Hanko kai klubu.
Na vyhlasovanie najlepších športovcov
pozývame nielen všetkých športovcov, ale
i športových fanúšikov a všetkých, ktorí považujú šport za neodmysliteľnú súčasť života,
vedúcu k zdravému životnému štýlu a vhodnému vypĺňaniu voľného času. „Najmä pre
deti a mládež je podstatné, aby mali kde športovať, aby mohli prejaviť svoj talent a venovať sa tomu, čo ich baví. Mesto predovšetkým tejto vekovej kategórii vytvára maximálne vhodné podmienky. Snažíme sa podporovať všetky športové odvetvia v meste a sme
hrdí na výsledky, ktoré naši športovci dosiahli
v uplynulom roku,“ povedal primátor Senice
Ľubomír Parízek.
Viera Barošková

Karatisti v Slovinsku
Mladí karatisti Hanko kai Senica dosiahli
ďalší medzinárodný úspech. Na 33. ročníku
najstaršieho turnaja v Európe, známeho
Trbovlje v rovnomennom slovinskom meste,
si v konkurencii 532 pretekárov zo 71 klubov
10 krajín vybojovali tri medaily. Na posledný
veľký turnaj roku 2005 vycestovali už 16.
decembra. (na foto slovenskí rozhodcovia a
medailisti Hanko kai.)
Rokmi osvedčená taktika sa opäť vyplatila, keď v krásnej športovej hale medzi horkokrvnými a bojovnými karatistami z krajín
bývalej Juhoslávie, Talianska, Nemecka,
Maďarska, Poľska a ďalších, Seničania víťazili a prebojovali sa medzi najlepších na
stupne víťazov. Turnaj v Trbovlje patrí
medzi uznávané a schádza sa tu vždy
výborná medzinárodná konkurencia. Do
tej sa zaradila i najmladšia členka senickej
výpravy, iba 9-ročná Alžbeta Ovečková.
Úradujúca majsterka Slovenska cvičí iba
tretí rok a turnaj v Slovinsku bol jej premiérou na medzinárodnej scéne v južnej Európe. Búrlivú balkánsku atmosféru však zvládla Betka vynikajúco a bola najväčším prekvapením kata dievčat do 10 rokov. Bez
znaku trémy vyradila v 1. kole jasne Chorvátku Ljubanovičovu 3:0 a vyhrala i v druhom, keď porazila Srbku Tomičičovú z Partizána Belehrad. Seničanku s oranžovým
pásom zastavila až v semifinále omnoho
skúsenejšia Talianka Patrofenová (hnedý
pás), aj to tesne 2:1 na body. V súboji o 3.
miesto však Ovečková opäť zvíťazila
a skončila tretia za víťaznou Stojanovičovou a Patroneovou.
Mladí senickí karatisti trénujú tvrdo a na
súťaži vždy mieria na najvyššie stupne.
V chlapcoch do 12 rokov, žiacky majster
Holandska 2005 a dvojnásobný majster
Slovenska Michal Toure, prechádzal vyraďovacími kolami suverénne až do finále.
Ani jeden zo súperov nestačil rýchlosťou,
silou a technikou na precízneho a elegantného senického karatistu. Až posledný
súboj dvoch najlepších o zlato proti domácemu slovinskému reprezentantovi Plazarovi Michalovi nevyšiel, lebo nepredviedol
tak ťažkú a náročnú katu ako jeho súper.
Skončil druhý pred Chorvátom Rajkovičom

a Talianom Faverom.
Senica mala zastúpenie i pri vyhlasovaní
medailistov v chlapcoch do 14 rokov. Daniel Sebeš (hnedý pás) udivoval nesmiernou rýchlosťou a mrštnosťou kopov vo
výskoku. Po voľnom 1. kole, vyradil v druhom v slovenskom súboji Horáčka (Trnava), v 3. kole deklasoval vynikajúceho Srba
Mladenova 3:0 a vo štvrtom poslal domov
aj Chorváta Krepoviča. Zdalo sa, že nič
nezastaví skvele pripraveného pretekára
Hanko kai Senica, ale na prekvapenie všetkých prítomných ho v semifinále porazil
neskorší víťaz Tomislav Stolar z Chorvátska
2:1. Psychicky odolný Daniel sa však nepoložil a v súboji o 3. miesto po perfektne
zacvičenej kate Heiku zvíťazil nad Talianom Falcionem a získal bronzovú medailu.
V Slovinsku tentoraz nesúťažila úspešná
pretekárka Hanko kai Mirka Vašeková. Minuloročná 22-ročná majsterka Európy a medailistka z majstrovstiev sveta sa kvôli zraneniu
tentoraz predstavila v úlohe rozhodkyne.
A úspešne, na tatami ukázala dostatok znalostí a dobré vystupovanie. S úrovňou senických rozhodcov, okrem Vašekovej rozhodovali aj medzinárodne už skúsení rozhodcovia
Martin Čulen a Jaroslav Rehuš, vyjadril veľkú
spokojnosť aj hlavný rozhodca turnaja, jeden
z najkvalitnejších rozhodcov WKF Primož
Debenak zo Slovinska.
Zatiaľ, čo žiaci bojovali na juhu Európy,
najlepší senickí dorastenci sa stretli 17.
decembra v Nových Zámkoch na M SR starších dorastencov a juniorov. Favoritka súťaže
dorasteniek, pretekárka Hanko kai, 16-ročná
Monika Čulenová, majsterka republiky
v mladších dorastenkách, v tejto sezóne
doteraz na Slovensku neprehrala. Víťazku
Budapešť open, Morava open a striebornú
zo Svetového pohára šito ryu vo Francúzsku
v semifinále porazila Procházková z Bratislavy a Monika skončila na bronzovom stupni.
Na titul majstra republiky mieril v junioroch
aj 16-ročný víťaz World cupu 2005 vo Švédsku Peter Dermek. Mladý držiteľ čierneho
pásu vyradil na ceste do finále všetkých slovenských konkurentov, ale na trón najlepšieho slovenského juniora nezasadol. Vo finále
dali rozhodcovia na prekvapenie prednosť
medzinárodne neznámemu Matečnému
z Trenčína. Pre Petra zostala strieborná
medaila vicemajstra Slovenska. Obaja tréneri Hanko kai, tréner seniorov MUDr. Martin
Čulen a tréner žiakov Jaroslav Rehuš však
určite urobia všetko preto, aby nabudúce išli
zlaté medaily z dorasteneckého šampionátu
do Senice. Vynikajúce medailové úspechy
žiakov po celej Európe, družstva žiakov
a dorastencov v Holandsku a na Slovensku
i medaily žien z majstrovstiev Európy a sveta
znamenajú príslušnosť k európskej a svetovej špičke.
E. J.

