
Peniaze v rozpočte aj na ďalšie kamery
Zvýši sa bezpečnosť 
v strede mesta

Senická mestská polícia ročne rieši takmer 3 000 prie-
stupkov. Prostredníctvom mestskej polície, v ktorej pracuje
21 policajtov,  sa samospráva Senice  vytváraním podmienok
usiluje o neustále  zlepšovanie  bezpečnostnej  situácie. Už
tento mesiac začne fungovať chránená dielňa, v ktorej budú
4 noví pracovníci sledovať výstupy z troch kamier,  ktoré
monitorujú širší stred mesta.  

Výstupy z kamerového systému doteraz  sledovali  mest-
skí policajti, no je  veľmi náročné popri tom vykonávať ostat-
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213 miliónov Sk
na priemyselný
park 

Budovanie priemyselného
parku v Senici sa môže začať.
Dôvodom na takéto konštatova-
nie je podpora zo štrukturálnych
fondov Európskej únie vo výške
213 423 000 Sk. Oznámenie
o tejto finančnej injekcii na pod-
poru priemyselného parku poteši-
la samosprávu Senicu a celý reali-
začný tím spracovateľov projektu.

Celá investícia do infraštruktú-
ry priemyselného parku by mala
byť ukončená v roku 2007. Penia-
ze sú určené na vybudovanie prí-
stupových ciest,   kompletné inži-
nierske siete a prípojky na cestný
obchvat. Samospráva Senice zís-
kaním tejto podpory predpokla-
dá vyriešenie viacerých problé-
mov. Primátor Ľubomír  Parízek
v tejto súvislosti poukazuje na
akútny problém dopravy a pre-
smerovaním kamiónov cez prie-
myselnú zónu by sa odľahčila
situácia v centre Senice. Samos-
práva už vložila nemalú čiastku
(približne 46 miliónov Sk) do
vytvorenia priemyselného parku
vykúpením pozemkov a prípra-
vou projektov. Tým sa stala dôve-
ryhodným partnerom pre SARIO,
čo  vytvára priestor na spoluprá-
cu aj v budúcnosti pri získavaní
ďalších investorov do priemysel-
ného parku. Už teraz je dokonče-
ná   prvá etapa výstavby oceliar-
skeho  závodu Arcelor a odštar-
tovala druhá etapa, ktorá sa  už
spája s produkciou trnavského
závodu PSA Citroen. Tento rok
chce Arcelor spracovať približne
30 000 ton plechu. Súčasťou pri-
emyselného parku, ktorý je situo-
vaný  v nezastavanej lokalite Kap-
linské pole,  je i areál bývalých
kasární. Rozloha priemyselného
parku je 57 ha z celkovej vyčle-
nenej priemyselnej zóny o rozlo-
he  okolo 250 ha. 

Viera Barošková

nú prácu: pásať hlásenia,  vybavovať  zaznamenané prie-
stupky, vybavovať klientov telefonicky i osobne.

V chránenej dielni budú výstupy z kamier neustále sledo-
vané.  Pri zistení narušenia verejného poriadku, vandalizmu
či  dopravnej nehody môže si operátor sledované miesto
priblížiť a páchateľa identifikovať a sledovať. 

V prípade nutnosti operatívne na mieste zasiahne hliadka
mestskej polície. Zefektívni sa tým jej činnosť, pretože
páchateľa môže zadržať priamo pri čine. Podľa slov náčelní-
ka   mestskej polície v Senici Rastislava Janáka tento rok by
mali pribudnúť v meste ďalšie 2 otočné kamery. 

Jedna z nich posilní  existujúce kamery v centre mesta,
ktoré sledujú  veľa stanovíšť. O umiestnení druhej  sa rozho-
duje. Je možné, že  bude   inštalovaná na cintoríne, kde
často dochádza ku krádežiam  a potreba monitorovania
pietneho miesta vyplynula aj z ankety medzi obyvateľmi.
Jedna statická kamera bude osadená na budove Mestského
úradu.                                                         Viera Barošková

Plánované 
investičné akcie 

Na rokovaní mestského zastupi-
teľstva 16. februára sa diskutovalo
tiež o investičných akciách nad
rámec rozpočtu v tomto roku. 

Mesto Senica má v tomto roku
30 miliónov Sk na investičné
akcie, ktoré sú kryté zo zmluvne
zabezpečeného  predaja majetku.
Z tejto sumy 13 miliónov poslanci
schválili  na opravu a vybudovanie
chodníkov popri toku Teplice,
v parku pri Múzeu L. Novomeské-
ho a na starom sídlisku. Pribudnú
tiež  parkoviská a niekoľko miest-
nych komunikácií dostane nový
povrch.  

O poradí dôležitosti  budú roz-
hodovať členovia komisie výstav-
by. Rekonštrukcia čaká tzv. malé
námestie, kde sa za 2 milióny Sk
dokončí úprava priestranstva. Už
vlani tam mesto spolu s talian-
skym investorom urobilo úpravy
povrchu v dolnej časti.  Vyše 5
miliónov poslanci schválili na
dokončenie dvoch vetiev cyklotra-
sy, vedúcej z Kunova do Senice.
Aj s premosteniami potoka bude
cyklotrasa hotová do augusta. Tak-
mer 1,5 miliónovú investíciu
schválili  na  novú palubovku na
zimnom štadióne. Stará je už
značne poškodená a v príprave na
júnové majstrovstvá sveta
v modernom tanci  mesto zabez-
pečí moderný povrch, ktorý bude
mať viacúčelové využitie. Finan-
cie vo výške 1 milión budú vyčle-
nené aj na nákup auta a doplne-
nie kamerového systému Mest-
skej polícii. 

Naplánované sú aj ďalšie
investičné akcie za približne 24
miliónov Sk, ktoré sa budú reali-
zovať z budúcich kapitálových
príjmov. Z tohto balíka sa bude
financovať napríklad oprava
Domu kultúry, osvetlenie či roz-
miestnenie nových lavičiek
v meste. Na rokovaní zastupiteľst-
va odznela aj informácia, že v júni
začne Bratislavská vodárenská
spoločnosť robiť kanalizáciu
v časti Čáčov. Viera Barošková

V čísle nájdete:
Pozdrav Senici 
Celinová obálka 
Zberný dvor 
Najlepší športovci

Do 23. marca je v Záhorskom osvetovom stredisku otvo-
rená výstava  fotografií Náhlikova Senica 2006. Do 46.
ročníka regionálnej súťažnej neprofesionálnej fotografic-
kej tvorby  okresov Senica a Skalica sa zapojilo  32 auto-
rov s 227 prácami. Venisáži výstavy predchádzal odborný
seminár s predsedom poroty Františkom Tomíkom. Na
snímke zľava ocenení senickí autori V. Třeška, B. Králik
a MUDr. O. Šimek  diskutujú o svojej tvorbe.

Foto Jaroslav Jurík
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

19. riadne rokovanie mestského zastu-
piteľstva sa konalo 16. februára. Na roko-
vaní bolo prítomných 19 poslancov MsZ,
vedúci oddelení a útvarov MsÚ, riaditelia:
PaeDdr. Krizstof Siwiec  II. základná škola,
Mgr. Branislav Grimm  IV. základná škola,
Mgr. Martin Dudáš  Centrum voľného
času Stonožka, Miloš Šajánek Službyt,
spol. s r.o., Jaroslav Kaščák a Ing. Viliam
Nečas Technické služby, spol. s r.o.,
Mgr. Milan Jakubáč  Mestské kultúrne stre-
disko, Štefan Majchrák  Rekreačné služby
mesta Senica, Ing. Alena Kovačičová Polik-
linika n.o., Jozef Kovačovský -  veliteľ Mest-
ského hasičského zboru a zástupcovia
médií. 

Po schválení programu rokovania, infor-
mácii o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok v interpeláciách poslancov vystú-
pili: Ing. Emília Wágnerová žiadala infor-
máciu, kedy sa začne budovať kanalizácia
v Čáčove a ako je zabezpečené financo-
vanie a podpora občanov, ktorí sa napoja
na kanalizáciu.

MUDr. Peter Šťastný upozornil na
petíciu občanov bytovky č. 4 na Námestí
oslobodenia, ktorí týmto spôsobom vyjad-
rili svoje nesúhlasné stanovisko k spuste-
niu prevádzok reštauračného typu v novo-
postavenom objekte „Dom služieb“
medzi obchodným domom Cieľ a bytov-
kou č. 4. a žiadal, aby sa prihliadalo aj na
stanoviská občanov pri schvaľovaní podni-
kateľských aktivít v meste.

RNDr. Ľubica Krištofová upozornila na
kormorány, ktoré videla pri Teplici neďale-
ko Slovenského hodvábu, aj na pretrvávaj-
úci problém premnožených holubov,
ktoré znečisťujú strechy našich bytových
domov. Taktiež  upozornila na nedostatky
spojov MHD a neochotu šoférov prímest-
ských liniek uskutočniť prepravu osôb
v Senici.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- správu o plnení uznesení a a riešení pri-
pomienok,
- uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadaní
MsR konanej dňa 2.2.,
- správu o činnosti Mestskej polície za rok
2005,
- prehľad čerpania finančných prostried-
kov z Fondu PRO Senica v roku 2005
a informáciu o predložených a pripravova-
ných projektov na čerpanie prostriedkov
z fondov Európskej únie.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení
uznesení,
- správu o činnosti Mestského hasičského
zboru pri MsZ v Senici a Dobrovoľného
hasičského zboru v Senici za rok 2005 –
Jozef Kovačovský, veliteľ MsHZ poďakoval
za podporu zastupiteľskému zboru a po-
núkol pomoc hasičského zboru pri akých-
koľvek mimoriadnych udalostiach, ktoré sa
v meste vyskytnú. 
- rozpočet nákladov a výnosov Mestského
kultúrneho strediska Senica na rok 2006,
- rozpočet nákladov a výnosov Rekreač-

ných služieb mesta Senica na rok 2006,
- rozpis rozpočtu škôl a školských zariade-
ní na rok 2006,
- dispozície s majetkom,
- zmenu VZN č. 3 o miestnych daniach,
- zmenu VZN č. 30 o termínoch usporia-
dania jarmokov,
- nové investičné akcie pre rok 2006 vo
výške 30 mil. Sk a poradie ďalších investič-
ných akcií, ktorých financovanie bude rea-
lizované z ďalších kapitálových príjmov
schválených MsZ,
- program osláv 750. výročia prvej písom-
nej zmienky o Senici.
Mestské zastupiteľstvo uložilo:
- MsKS a RSMS, príspevkovým organizá-
ciám mesta,  školám a školským zariade-
niam, rozpočtovým organizáciám mesta
predložiť návrh na úpravu celoročného
rozpočtu pri vyhodnotení  polročného čer-
pania rozpočtu mesta a organizácií v jeho
riadení.
- Komisii výstavby vypracovať harmono-
gram konkrétnych akcií, ktorými sa budú
riešiť chodníky, kryty ciest, nové povrchy
ciest, nové parkoviská  s predpokladanými
nákladmi na rok 2006.
- Predložiť návrhy na úpravu rozpočtu
mesta na riešenie dotácií v súlade s VZN
č. 20, údržby a revitalizácie zelene, rieše-
nie problematiky MHD,   v oblasti údržby
a čistoty mesta.      

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu 

Ad.: Chodník, ktorý
vedie do steny 

Článok Chodník, ktorý vedie do steny,
uverejnený v januárovom vydaní Našej
Senice, vzbudil čitateľskú pozornosť a do
redakcie sme dostali ďalšie 2 ohlasy.
Vzhľadom na neutíchajúce  reakcie obča-
nov ohľadom tohto problému budeme ini-
ciovať zvolanie stretnutia zinteresovaných
strán v dotknutnej časti mesta. Na stretnu-
tie budú pozvaní občania, podnikatelia,
ktorí majú vo svojich zámeroch rozšírenie
ďalších aktivít a služieb na tzv. malom
námestí a predstavitelia samosprávy.          

Redakcia Naša Senica

Sponzorský dar  
V úvode rokovania mestského zastupi-

teľstva 16. februára  odovzdali zástupco-
via spoločnosti Nafta, a.s.  -  riaditeľ úseku
pre financie a controlling Martin Hollý a
vedúca oddelenia komunikácie  Ewa Riš-
ková primátorovi   Senice  Ľubomírovi
Parízkovi symbolický šek na 600 000 Sk.
Tieto peniaze boli určené na  podporu
Volejbalového klubu, Únie nevidiacich a
slabozrakých, a 200 000 Sk mesto rozde-
lilo podľa vlastného uváženia ďalším žia-
dateľom o podporu rôznych aktivít.
Finančný sponzorský dar sa týkal roka
2005. 

„Činnosť akciovej spoločnosti Nafta so
sídlom v Gbeloch je previazaná s región-
mi, v ktorých pôsobíme a preto sme sa
rozhodli podporiť niektoré so spoločen-
ských projektov v jednotlivých regiónoch.
Žiadosti o sponzorskú pomoc k nám
posielajú rôzni žiadatelia, no nie vždy
máme dostatok informácií,  na základe
ktorých ich vieme správne posúdiť. V
tomto sa nám osvedčila spolupráca so
samosprávami, ktoré poznajú žiadateľov a
vedia, kde správne nasmerovať našu
pomoc, aby bola čo  najefektívnejšia,“
povedal nám Martin Hollý. 

Primátor Senice potom odovzdal Mar-
tinovi Hollému pamätnú plaketu Senice.
V poďakovaní za výraznú sponzorskú
pomoc s humorom podotkol, že príklad
Nafty a.s. by mohli nasledovať aj ďalšie
firmy.             

Text a foto Viera Barošková 

Zástupca Nafty, a.s.   M. Hollý (v strede)
odovzdáva symbolický šek primátorovi
Senice Ľ. Parízkovi. Vľavo E. Rišková.

Stavba kostola začne
v júni

Výstavba rímsko-katolíckeho kostola
a pastoračného centra v Senici sa začne
v júni 2006 v Sotine na ploche medzi
Poliklinikou a bytovkou. Piaty kostol
v Senici  by mal stáť približne 35 miliónov
Sk. Dva   kostoly (evanjelický a rímsko-
katolícky) sú v Senici a dva (evanjelický
a rímsko-katolícky) sú v časti Čáčov.
Výstavba nového kostola  dostala zelenú
po zasadnutí Liturgicko-architektonickej
komisie Arcibiskupského úradu v Trnave.
Pôjde o opakovaný projekt  kostola s istý-
mi obmenami. K zámene pozemkov, na
ktorých bude stáť kostol, už medzi
Mestom Senica a cirkvou prišlo.

Svetluška 
je už v Kunove

V bývalej materskej škole v Kunove
sa v marci začína činnosť denného sta-
cionára  pre deti a mládež s mentál-
nym postihnutím. S príznačným
názvom Svetluška  ho v prvej etape
činnosti môže navštevovať 15 klien-
tov. Prevádzka zariadenia bude v pra-
covných dňoch od 6. do 18. hod.  a
okrem výchovného a integračného
programu v ňom bude zabezpečená
komplexná starostlivosť a stravovanie. 

NS 
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Aktivity radnice
1.2. - Stretnutie s predsedom Slovenské-

ho zväzu chovateľov v Senici
Milanom Mičom o činnosti orga- 
nizácie a príprava výstavy drob-
ných  domácich zvierat. 

- Pracovné stretnutie so zástupca-
mi Slovenského  zväzu protifašis-
tických bojovníkov o aktivitách
v roku 2006.

2.2. - Rokovanie s riaditeľkou Polikliniky
Senica, n.o. Alenou Kovačičovou
o príprave na výberové konanie
Rýchlej zdravotníckej pomoci.

- Rokovanie MsR.
3.2. - Pracovné rokovanie so zahranič-

ným investorom na tému bytová
výstavba.

4.2. - Účasť na športovom dni v družob-
nom meste  Velké Pavlovice.

6.2. - Pracovné rokovanie s riaditeľmi
ZŠ, ZUŠ, CVČ a MŠ, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Senica o rozpočte na  rok 2006
a riešenie ekonomických problé-
mov škôl a školských zariadení.

8.2. - Riešenie problematiky osvetlenia
mesta.

- Komisia výstavby a dopravy: prí-
prava realizácie projektov v tomto
roku.

9.2. - Informačné stretnutie s Futbalo-
vým klubom SH Senica a občan-
mi senický futbal.

10.2. - Pracovné rokovanie s Ing. M.
Trnom, predstaviteľom fabriky SH
Senica a skupiny Kord a Ing. Kym-
ličkom, zástupcom poradenskej
firmy Delloite pri riešení spoloč-
ného projektu priemyselno-
obchodnej zóny mesta a revitali-
zácie areálu SH.

- Klub starostov okresu Senica -
pracovné stretnutie o aktuálnych
problémoch v samospráve a o rie-
šení problémov okresu Senica
s novými poslancami v TTSK za
okres Senica.

13.2. - Krajský pozemkový úrad Trnava -
stretnutie s prednostom úradu
o zmene územného plánu mesta.

14.2. - Rada starších – pracovné stretnu-
tie téma: zeleň, doprava a ďal-
šie súčasné problémy v meste.

15.2. - Rada mládeže Slovenska Bratisla-
va:  príprava projektov pre mládež
a III. sektor.

- Návšteva  fabriky Delphi Sloven-
sko: pracovné stretnutie s generál-
nym riaditeľom Ing. Markom
Kolarikom a personálnym riadite-
ľom Ing. Ivanom Dubovanom
o vzájomnej spolupráci
s mestom.

- Pracovné rokovanie Oblastného
športového združenia okresov
Senica a Skalica, príprava valného
zhromaždenia.

- Stretnutie s petičným výborom
z bytovky na Nám. oslobodenia
č. 4 a vlastníkom novej nehnu-
teľnosti, zabezpečenie dohôd
medzi zainteresovanými.

16.2. - Pracovné rokovanie za účasti  Slo-
venskej správy ciest Bratislava,
Krajského úradu pre cestnú
dopravu Trnava,  Správy pre údrž-
bu ciest TTSK, Obvodného úradu
pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie  Senica, Okresného
riaditeľstva PZ Senica a Cestných
komunikácií Senica na tému:
doprava v meste, riešenie obchva-
tu a ciest I.,II., a III. triedy vo vzťa-
hu k mestu. Prezentácia návrhu
nového územného plánu mesta
vo vzťahu k doprave a prezentá-
cia zámerov mesta.

- Pracovné stretnutie s poslancami
za okres Skalica v TTSK, zosúlade-
nie zámerov Záhoria s VÚC
Trnava.

Využitie nocľahárne 
Samospráva Senice sa v ostatných

rokoch usiluje systémovo riešiť problémy
v sociálnej sfére. Činnosť začalo  Zariade-
nie sociálnych služieb a 8 mesiacov  čin-
nosti má za sebou aj nocľaháreň..

Mesto Senica zriadilo nocľaháreň
v nebytových priestoroch v ubytovni na
Hurbanovej ulici. Jej klientami sa stali ľudia
bez strechy nad hlavou či nachádzajúci sa
v núdzi. Slúži len na prespanie klientom,
ktorí dodržiavajú hygienické zásady, a nie
sú pod vplyvom alkoholu. Za týchto hlav-
ných podmienok bolo v júli minulého roka
poskytnutých prvých  5  nocľahov. S pri-
chádzajúcim chladnejším počasím úmerne
narastal počet klientov. Kým v októbri bolo
32 zaznamenaných nocľahov, v decembri
to už bolo 89. V januári však počet poskyt-
nutých nocľahov rapídne poklesol  a pre-
nocovanie v čistom prostredí klienti nocľa-
hárne využili len 25 krát. Kapacita šesť
postelí bola v zimnom období naplno vyu-
žitá aj obsadenie je v podstate nemenné.
Podľa slov vedúcej oddelenia sociálnych
vecí Mestského úradu Senica Kataríny Polá-
kovej zriadenie nocľahárne, ktorá vyšla
mestskú pokladnicu na 63 000 Sk, bol jed-
noznačne správny krok. Ľudia bez domova
sa môžu za 10, prípadne 20 korunový
poplatok  vyspať v útulnom a čistom prost-
redí. Nevyhľadávajú tak rôzne zákutia
v bytových domoch a na iných miestach
a vzhľadom na jednu z požiadaviek pri-
chádzajú večer triezvi. Traja zo stálych kli-
entov nocľahárne, ktorí dodržiavali  všetky
pravidlá,  získali už o ubytovanie v Zariade-
ní sociálnych služieb. Viera Barošková

Čarovanie pani Zimy   
Zima nás tento rok poriadne potrápila.

Naplno nám ukázala  aj svoju nemilú tvár
(zamrznuté, či roztrhnuté vodovodné
potrubia).  Kto chcel ,si našiel v mrazivých
dňoch na oknách aj kúsok poézie.  

Foto Jaroslav Jurík

Zápis do MŠ
Riaditeľka Materskej školy Novomes-

kého ulica oznamuje, že zápis detí pred-
školského veku sa ukutočnuje od 1. do
31. marca vo všetkých  elokovaných trie-
dach materských škôl v Senici. 

Fond Pro Senica 
opäť prispel

Mesto Senica aj v minulom roku podá-
valo pomocnú ruku prostredníctvom
poskytnutia finančných prostriedkov
z fondu Pro Senica neziskovým organizá-
ciám z oblasti kultúry, športu, školstva
a zdravotníctva. Jeho cieľom je podporo-
vať v meste organizácie, ktoré sú aktívne
a robia rôzne aktivity a podujatia v rámci
nášho mesta i jeho okolia. Fond je tvorený
dotáciou z rozpočtu mesta a finančným
príspevkom Nafty, a. s..

V roku 2005 bolo z fondu Pro Senica
vyplatených 2 107 784 Sk takto:
- mládež a šport 856 200 Sk,
- vzdelávanie a kultúra 319 000 Sk,
- problematika sociálno-zdravotná
59 760 Sk,
- rezerva 272 824 Sk,
- Nafta, a. s. 600 000 Sk.

Z oblasti mládeže a športu sa najviac
prispelo FK SH Senica 350 000 Sk, Volej-
bal club OMS 250 000 Sk, Karate klub
Hanko kai 69 000 Sk, TJ Záhoran 60 000
Sk. 

Z oblasti vzdelávania a kultúry bolo
najviac prostriedkov poskytnutých Taneč-
nej skupine Scream 70 000 Sk, Záhorské-
mu osvetovému stredisku 59 000 Sk,
Záhorskej galérii 40 000 Sk, ZŠ Komen-
ského ul. 30 000 Sk.

Zo sociálnej oblasti boli podporení
napr. Únia nevidiacich 20 000 Sk, ZO
ZPCCH 17 000 Sk.

Z rezervy boli poskytnuté prostriedky
napr. na festival MetalRockSen 50 000 Sk,
Dobrovoľnému požiarnemu zboru
20 000 Sk. 

Z finančných prostriedkov, ktoré
poskytla Nafta, a. s. bolo najviac pridele-
ných Volejbal klubu OMS 200 000 Sk,
Únii nevidiacich 100 000 Sk a Škole
deťom 150 000 Sk.

Aj v tomto roku bude fond tvorený
z rozpočtu mesta Senica a opäť sa počíta
aj s finančnou podporou Nafty, a. s. Jediná
zmena nastala v názve fondu. Už to nie je
fond Pro Senica, ale Dotácie z rozpočtu
mesta Senica podľa VZN č. 20.

Ivan Tobiáš
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Tajomstvá národných
parkov

Tajomstvá života národných parkov je
názov projektu, ktorý bol ocenený v rámci
grantového programu MŠ SR
ENVIROPROJEKT 2005 a vďaka pridele-
ným finančným prostriedkom sa môže rea-
lizovať.  Jeho tvorcom a hlavným realizáto-
rom je Klub Humanita a zdravie v Senici v
úzkej spolupráci so Záhorským osvetovým
strediskom Senica. 

Čo všetko sa nám podarilo ?
Lektorovaná exkurzia po národných

parkoch Slovenska
Prvou a najnáročnejšou aktivitou tohto

projektu bola odborná exkurzia po národ-
ných parkoch Slovenska. Bola určená
pedagógom so záujmom o problematiku
životného prostredia ako aj tým, ktorí radi
spoznávajú krásy našej prírody pod vede-
ním odborníkov. Účastníci pod vedením
pracovníkov z jednotlivých správ národ-
ných parkov získali poznatky a navštívili 5
slovenských národných parkov. Mnohí
videli tieto krásy prvý raz. Krásnym zážit-
kom bolo stretnutie s ľuďmi, pracovníkmi
jednotlivých správ, ktorí svoje srdce  majú
naplnené láskou k prírode. Až tu sa niekto-
rí z nás naučili pozerať a obdivovať krásy
našej prírody naplno a naozaj.

Odborné semináre
S ďalšími národnými parkami sme sa

oboznámili prostredníctvom odborných
seminárov. Súčasťou seminárov bola i pra-
covná časť, v ktorej sa účastníci rozdelení
do pracovných skupín zamýšľali nad inter-
aktívnymi činnosťami, ktoré budú prezen-
tovať jednotlivé NP na pripravovanej výsta-
ve. Jediným problémom odborných semi-
nárov bola absencia vlastného zážitku z
národného parku. Platí staré známe: Lep-
šie raz vidieť, ako stokrát počuť. Verím, že
prítomnosť fundovaných odborníkov u
účastníkov podporí túžbu zoznámiť sa
osobne s týmito krásami. Aj o to tu ide.  

Ekohrajko 
Pre naše najmenšie detské poklady sa

nám podarilo pripraviť darček v podobe
metodickej príručky Ekohrajko. Tá obsahu-
je didaktické aktivity pre deti MŠ. Vďaka za
to patrí PaedDr. Zlatici Hagerovej, ktorá
bola odborným garantom. Do súťaže sa
zapojili a ocenené boli učiteťky  Oťga Štef-
ková, Miriam Ladislavová, Elena Havlová,
Miroslava Císarová, Darina Szabová, Alena
Kalamenovičová a Anna Tallová, všetky zo
senických materských škôl.

Dobrodružstvá Macka Uška pri potul-
kách po národných parkoch 

Poslednou a asi najzaujímavejšou čas-

ťou bolo nielen spracovanie, ale hlavne
overovanie pracovných listov Macka Uška
na senických základných školách. Sprevád-
zajú žiakov ZŠ po jednotlivých národných
parkoch  Slovenska  prostredníctvom úloh
poznávacieho, tvorivého, praktického i
zábavného charakteru. Na overovaní sa
podieľali  študenti 3.ročníka Gymnázia
Senica Mária Hessková, Katarína Šeniglo-
vá, Adriana Bäumlová, Filip Hladík a Patrik
Kachlík.  Veľmi aktívne a so zaujatím pra-
covali so žiakmi 3. a 4. ročníka. K práci pri-
stupovali veľmi zodpovedne a okrem
základných faktov v pracovných listov sa
na stretnutia s deťmi zodpovedne a odbor-
ne pripravili, čím si rozvíjali nielen vlastné
poznatky , ale u detí vzbudili záujem. Deti
sa na stretnutia veľmi tešili a do riešení
niektorých úloh zapojili i rodičov.  

Čo dodať na záver?
Krásy slovenskej prírody sú očarujúce a

jedinečné. Je preto dôležité, aby sme ich
nielen spoznávali, ale aj ochraňovali, a tak
zachovali aj pre ďalšie generácie. Každý,
kto sa zoznámi s niektorým čarovným
kútom našej vlasti, pocíti túžbu ešte raz sa
tam dostať, stretnúť sa s ľuďmi, pre ktorých
je ochrana  prírody  celoživotným krédom.
A to je hlavný fenomén národných parkov,
ktoré poskytujú a ukrývajú to najkrajšie a
najcennejšie , čo príroda na Slovensku má.  

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

Študenti a žiaci 3. A z I. ZŚ Senica.

Európa v škole 
Tento medzinárodný projekt pod patro-

nátom Rady Európy, Európskeho parlamen-
tu, Európskeho kultúrneho fondu a Minister-
stva školstva SR vstúpil v tomto školskom
roku do 53. ročníka. Ide o tvorivú súťaž detí
a mládeže do 21 rokov v literárnej a výtvar-
nej oblasti, resp. i v ďalších multimediálnych
prejavoch prostredníctvom individuálnych
a kolektívnych prác žiakov.

Súťaž je unikátna najmä tým, že súčasne
sa koná v 36-tich krajinách Európy (koordi-
nuje ju Coordinating Unit Europe at school
v Bonne) a každoročne viac ako pol milió-
na mladých Európanov sa prostredníctvom
nej zapája do šírenia aktuálnych myšlienok
európskej spolupráce. Pomôckou sú vyhla-
sované mottá a témy každého ročníka.

Motto 53. ročníka súťaže znelo: Zmysel
partnerstva v pluralitnej Európe. Aké boli
témy pre jednotlivé vekové kategórie? Nap-
ríklad  pre kategóriu 6 až 9 ročných detí
Moje mesto, dedina, kamaráti, škola, rodi-
na, pre 10-12 ročné deti  Čo by mali iní vedi-
eť o nás? Čo vieme my o iných?, pre kate-
góriu 13-15 ročných   Budúcnosť Európy je
v poznaní a spolupráci.

Na Slovensku sa projekt realizuje od
r. 1992, ale bohužiaľ ešte stále nie je dosta-
točne známy širokej, najmä padagogickej
verejnosti.

Problémom je nedostatočná informova-
nosť alebo náročné témy? Možno z každé-
ho trocha. Ak si však témy dokážeme pre-
meniť „na drobné“, určite sa dajú výtvarne,
literárne, fotograficky či inak stvárniť. Chce
to len čas. A včas sa oboznámiť  s pravidla-
mi súťaže, harmonogramom, termínmi...
Témy  treba zaradiť do vyučovania, vysvet-
liť ich žiakom i pedagógom, rozhodnúť sa
pre optimálne druhy súťažných prejavov
(básne, poviedky, eseje, scenáre, inter-

view... v materinskom či cudzom jazyku,
ďalej kresby, malby, grafiky, rôzne druhy
vizuálnych, zvukových, manuálnych prác,
počítačové hry, kombinované techniky...),
zorganizovať školské kolá, výstavu a najmä
včas poslať vybrané práce do okresného
kola. Táto spomínaná činnosť je však pre
53. ročník už minulosťou, pretože termín
uzávierky súťaže v našom okrese bol 15.
februára 2006.

Vyhodnotené práce sú už odoslané do
krajského, resp. celoslovenského kola.
Treba však podotknúť, že počet prác
a zapojených škôl v Senickom okrese  bol
v tomto ročníku mimoriadne nízky. Možno
bola dôvodom skutočnosť, že kompetent-
né orgány na súťaž včas neupozornili a že
bolo treba všetko vyhľadať na internete...

Zapojili sa iba 3 základné školy (Borský
Mikuláš, Šaštín-Stráže, ZŠ Komenského
Senica) a jedna  ZUŠ, ktoré spolu  prihlási-
li 46 výtvarných a literárnych prác.

Dlhoročné skúsenosti a každoročné
veľmi dobré výsledky má v súťaži senická
„Dvojka“ , a to zásluhou pedagógov Petra
Poláka, Eleny Cígerovej a neúnavnej pro-
pagátorky súťaže Márie Vizváryovej.
I v tomto roku sú ich práce obdivuhodné
a porota poslala oba  projekty ZŠ Senica
Komenského ul. do celoslovenského kola.
Konkrétne projekt  12 hviezdičiek, 1
Maruška a 12 mesiačikov  šiestačky Ľubo-
míry Novákovej a Našou ulicou do Európy
od iba 11 ročných autorov - Filipa Pajpacha
a Martina Závodského.

Do celoslovenského kola postúpilo i 6
literárnych  prác zo ZŠ  Šaštín-Stráže, (i táto
škola má veľmi dobré a najmä dlhoročné
skúsenosti s touto súťažou), a to báseň Sta-
nislava Matúša, rozprávania tretiakov Jaku-
ba Derika, Martina Bučeka a Tomáša Nere-
ča o svojej rodine a rodnom meste a literár-
ne práce Ľubomíra Kráľoviča a Natálie Semi-
anovej, v kategórii 10-12 a 13-15 ročných.

Z výtvarných prác boli vybrané a do
celoslovenského kola zaslané práce týchto
žiakov:
* 6-9 roční : Žofia Fodorová, Anna Surová,
Barbora Križanová (ZUŠ Senica)
* 10-12 roční: Adela Čambalová, ZUŠ Seni-
ca
* 13-15 roční: Monika Včelková, Jana Orav-
ská ( ZŠ B. Mikuláš), Sabína Krchová ZUŠ
Senica

V kategórii 16 – 21 rokov boli zaslané
dve práce do krajského kola, a to žiakov
ZUŠ Senica Martiny Provazníkovej a Ivany
Klimešovej.

Ak sme vo vás vzbudili záujem alebo
zvedavosť o budúci 54. ročník súťaže,
pozrite si internetovú stránku Štátneho
pedagogického ústavu www.statpedu.sk
Európa v škole. Nájdete tu minuloročné
výsledky, propozície, termíny, štatistiky
a možno vás to presvedčí o vašej budúcej
účasti.

Ponúkame tiež možnosť nazrieť do
niektorých minuloročných literárnych prác
detí z nášho okresu, ktoré sú k dispozícii
v CVČ Senica. V jeseni CVČ zrealizuje
poobedňajšie stretnutie učiteľov k proble-
matike tejto súťaže. Veríme, že tak bude-
me pre 54. ročník 2006/2007 lepšie pri-
pravení a posunieme sa tak o ďalší krok do
Európy.            Za odbornú porotu 

(Mgr.Silvia Krišáková, Štefan Orth)
spracovala  Dana Kopecká, CVČ
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Čo patrí 
do Zberného dvora 

Technické služby Senica a. s. otvorili
1. 3. 2006 na Železničnej ulici v pries-
toroch bývalých kasární zberný dvor
odpadov, ktorý bude slúžiť občanom,
fyzickým a právnickým osobám na odo-
vzdávanie nebezpečných a ostatných
odpadov. Vchod do ZD je situovaný
oproti Technickým službám.

Zberný dvor bol vybudovaný na plo-
che 1,8 ha nákladom 5, 248 mil. Sk
s prispením Recyklačného fondu čiast-
kou 3, 070 mil. Sk a spĺňa všetky legis-
latívne požiadavky pre takéto zariade-

nia. Súčasťou zberného dvora je hala
s triediacou linkou na odpady, voľná
plocha na zhromažďovanie objemných
odpadov a prístrešky s kontajnermi na
zber nebezpečných odpadov. V zber-
nom dvore budú môcť občania bez-
platne, fyzické a právnické osoby za
úplatu odovzdať nasledovné odpady: 
- papier a lepenka, sklo, plasty, šatstvo,
opotrebované pneumatiky, objemný
odpad z domácností (skrine, postele,
vyradený nábytok, zdravotechnika ...)
-   drobný stavebný odpad do 1 m3 od
jedného občana za rok
-  biologicky rozložiteľné odpady (drev-
ný odpad z orezov, odpad zo záhrad ,
trávnikov...)
-  elektronické a elektrické zariadenia
(televízory, chladničky, práčky, vysáva-
če  - v podstate všetky domáce spotre-
biče)
-  olovené akumulátory, opotrebované
oleje, žiarivky a výbojky... 
-    odpadové farby a obaly z nich, pes-
ticídy...

Otváracie hodiny zberného dvora
budú v pracovných dňoch od 8.00 –
16.00 hod., v sobotu od 8.00 – 14.00
hod.

Otvorením zberného dvora Mesto
Senica a Technické služby Senica a.s.
vytvoria pre obyvateľov možnosť odo-

Technické služby, a.s. Senica a samospráva  mesta Senica 
vytvorili podmienky pre zber nebezpečných a ostatných odpadov

vzdať v zbernom dvore všetky odpady
okrem komunálneho. Ukladanie týchto
odpadov k stojiskám kontajnerov
v meste bude protiprávne. Zmeny
nastanú vo vyvážaní veľkoobjemových
kontajnerov, pretože otvorením ZD
budú vytvorené podmienky pre odovz-
danie vytriedených ostatných, ale
i nebezpečných odpadov. Mesto
v závislosti na finančných prostriedkoch
bude zabezpečovať systém jarného
a jesenného upratovania.

Ďalšie informácie o zbernom dvore
budú zverejnené na letáku, ktorý bude
doručený do každej domácnosti.

Biologicky rozložiteľné
komunálne odpady 

Zeleň zo záhrad, parkov a pozem-
kov fyzických a právnických osôb
nepatrí do komunálneho odpadu. 

1. januára 2006 vstúpil do platnosti
zákon, ktorý zakazuje likvidáciu sklád-
kovaním alebo spaľovaním biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu,
v skratke BRKO. Do tohto odpadu patrí
zeleň zo záhrad, parkov a ostatných
pozemkov, odpad z pestovania záhrad-
ných plodín, lístie, drevený odpad
z orezu stromov, kríkov a pod. Z uve-
deného dôvodu nebude možné naďalej
ukladať BRKO do nádob určených na
zber komunálneho odpadu, ale oddele-
ne.

Dôvodom takéhoto postupu je plat-

ná legislatíva, ale aj fakt, že takmer  60
% komunálneho odpadu tvorí  odpad
zo záhrad a zelene a tento sa má kom-
postovať a nie skládkovať, prípadne
spaľovať.

V súčasnom období sa tento zákaz
nevzťahuje  na odpad z kuchýň (tzv.
reštauračný odpad), odpad z potreavín,
zvieracie exkrementy, kosti, hnoj a iný
komunálny odpad. 

Mesto Senica vo Všeobecne záväz-
nom nariadení  (VZN) č. 17 určilo

spôsob nakladania s týmto odpadom
a realizáciou poverilo TS Senica, ktoré
zabezpečia zber a spracovanie BRKO.
Zber sa bude vykonávať v zimných
mesiacoch november, december, janu-
ár, február, marec raz mesačne, v ostat-
ných mesiacoch dvakrát mesačne
nasledovným spôsobom:

Obyvatelia rodinných domov dosta-
nú bezplatne leták s termínmi zberu
a plastové vrece, do ktorého budú ukla-
dať menej objemný odpad ( tráva, lístie
). Objemnejší drevný odpad   ( konáre,
kríky ), do ktorého nepatria kmene stro-
mov, drevný odpad zo stavieb, nábytok,
je potrebné zviazať do otepy, ktorú
ráno v deň zberu vyloží občan aj s vre-
com pred rodinný dom na viditeľné
miesto. Zamestnanci TS odpad zoberú
a zároveň dajú nové vrece pre použitie
v nasledujúcom období.

Občanov bývajúci v rodinných
domoch osloví Mestský úrad  krátkou
anketou. Touto cestou žiadame obča-
nov o maximálne zapojenie sa do tohto
zberu z dôvodu vplyvu separácie na
stabilizáciu  výšky poplatku za komu-
nálny odpad. 

Počas tohto roka sa zber bude pravi-
delne vyhodnocovať a sledovať jeho
vplyv na množstvo vyprodukovaného
komunálneho odpadu,  čo sa v koneč-
nom dôsledku prejaví na výpočte
poplatku za komunálny odpad pre rok
2007.

Dôslednou separáciou komunál-
neho odpadu dokážeme znížiť
množstvo komunálneho odpadu
a aj náklady na jeho vývoz. Tento
trend je  v záujme ochrany  nášho
životného prostredia,  preto veríme,
že Seničania pochopia dôležitosť
týchto opatrení a urobia všetko
preto, aby pripravovaný zber biolo-
gicky rozložiteľných odpadov bol
účinný a efektívny.

Zberný dvor.

Triediaca linka.

Časť triediacej linky.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - FEBRUÁR 2006  

autor: názov: vydavateľ:
1. Brezina, T. Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy Arkus
2. Mlčochová, J. Detské doplňovačky Arkus
3. Gravillon, I. Spánek malých dětí Portál
4. Blyton, E. Strašidelný hrad Mladé letá
5. Newman, J. Judaismus od A po Z Sefer
6. Pratchett, T. Otec prasatek Laser
7. Freud, S. Spomienka z detstva Leonarda da Vinci Slov. spisovateľ
8. kol Kniha hádaniek a hlavolamov Arkus
9. Novelli, L. Einstein a stroje času Buvik
10. Steel, D.    Výkupné Slov. spisovateľ
11. Aroldová, M. Veľa rozruchu okolo Samiry Arkus
12. Brezina, T. Vystrašená sestra Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové kníhkupectvo Arkus.

Novinka vydavateľstva Arkus:
Christa Koppensteiner: Tipy a triky na lepšie učenie
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková, formát 295 x 210 mm, 112 strán, pevná väzba,
cena: 299 Sk
Neučíme sa len v škole - učíme sa po celý život. Životné podmienky sa menia čoraz rých-
lejšie, prílev informácií narastá zo dňa na deň. Nikdy nebolo také dôležité ako dnes efektív-
nejšie a rýchlejšie sa učiť.
Nikto nemá zlú pamäť, všetci tento nástroj iba slabo využívame. Z tejto knihy si osvojíte v
praxi overené tipy, triky a techniky, ako si ľahko zapamätať dôležité informácie, rýchlo čítať,
nezabúdať mená, tváre, čísla a podobne. Súčasťou knihy je i množstvo cvičných úloh.

Čo (ne)vieme
o špeciálnej škole?

Špeciálna základná škola internátna
(ŠZŠI) a Špeciálna  materská škola inter-
nátna (ŠMŠI) a Praktická škola internátna
v Senici informuje rodičov, pedagógov a
ostatnú verejnosť, že poskytuje deťom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami komplexnú na seba nadväzuj-
úcu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť
od predškolského veku, až po prípravu na
budúce povolanie.

ŠMŠI prijíma deti s mentálnym postih-
nutím rôzneho stupňa a druhu od 3 do 6
rokov. Poskytuje celodennú starostlivosť
zameranú na všestranný rozvoj dieťaťa v
oblasti rozumovej, citovej, pracovnej a
estetickej. Popri výchovnom a sociálnom,
má ŠMŠI aj diagnostické poslanie. Toto
jej umožňuje diferencovaný spôsob
práce s deťmi so zreteľom na rôznu men-
tálnu úroveň detí.

Ku skvalitneniu práce pomáha i úzka
spolupráca s Pedagogicko-psychologic-
kou poradňou  a pedopsychiatrom. V
ŠZŠI sa vzdelávanie realizuje v troch vari-
antoch A, B a C, vzhľadom na stupeň a
druh mentálneho postihnutia.

V rámci vzdelávacieho procesu posky-
tuje škola individuálnu logopedickú sta-
rostlivosť deťom s poruchami reči a
výslovnosti. Komplexnú starostlivosť
dopĺňajú terapeutické a záujmové krúž-
ky, ktoré sa realizujú v škole a tiež na
internáte.

Od septembra 2005 sa v ŠZŠI vzdelá-
vajú aj deti s diagnózou autizmus. V špe-
ciálnej triede sa o tieto deti stará špeciál-
ny pedagóg spolu s asistentom a terapeu-
tický pracovník.

Výchovu mimo vyučovania zabezpe-
čuje školský klub, ktorý je určený deťom s
dennou dochádzkou a internát, ktorý
poskytuje týždennú starostlivosť.

Po skončení ŠZŠI deti vzdelávané
podľa variantu A môžu pokračovať v prí-
prave na budúce povolanie v rôznych
odboroch odborných učilíšť.

Jednou z nových alternatívnych mož-
ností ďalšieho vzdelávania a následnej
integrácie detí s mentálnym postihnutím
je Praktická škola, v ktorej sa zabezpeču-
je výchova a vzdelávanie detí variantu B a
menej zručných z variantu A. Výuka je
trojročná a po jej absolvovaní žiaci obdr-
žia vysvedčenie o absolvovaní praktickej
školy.

Profilujúcimi predmetmi sú starostli-
vosť o starých a chorých, pomocné práce
v kuchyni a pestovateľské práce. V týchto
odboroch môžu absolventi Praktickej
školy nájsť i svoje uplatnenie.

Bližšie informácie vám poskytneme na
t. č. 034 651 4791 - riaditeľ školy, 034 654
3448 – zástupca  riaditeľa alebo na
smsi@stonline.sk Mgr. Oľga Ághová

vedúca výchovy

Ako sa robí HOBBY   
V CVČ začal vo februári po minuloroč-

nom úspechu opäť fungovať netradičný
záujmový útvar HOBBY DIEĽŇA pre
dospelých. Pre lepšie porozumenie –
výtvarný krúžok pre ľudí od 15 do 100
rokov, ktorí nechcú sedieť doma a chcú sa
niečo naučiť. Čo nám naše stretnutia pri-
nesú? Máme za sebou zahrievacie kolo s
farbami Windowcolors a začali sme s tvor-
bou keramickej mozaiky na kvetináči.    

Zoznámime sa však aj ďalšími zaujíma-
vými technikami. Posúďte sami – maľova-
nie na sklo, textil, hodváb, batikovanie,
obrúsková technika, práca s hlinou, ale aj
výroba dekoračných predmetov do
domácnosti. Aj tentokrát sa stretol príjem-
ný kolektív žienok rôznych profesií.Vôbec
sa netreba báť ani vyššieho veku, to doka-
zuje aj prítomnosť veselej dôchodkyne
Darinky. Tieto stretnutia si nenechajú ujsť
ani mamičky na materských dovolenkách,
ktoré na chvíľku ušli z každodenného
kolotoča. Naše stretnutia potrvajú do
konca mája, každú stredu od 17.00 do
19.00 hod. Kto ešte váha, nech nelení, je
najvyšší čas. Máme ešte pár voľných miest
v príjemnom prostredí našej krásnej, aj
keď „trošku“ vytopenej Stonožky. Tešíme
sa na Vás!       Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

STONOŽKA v
Beskydách 

Ani počas jarných prázdnin
STONOŽKÁRI nezabudli na svojich naj-
vernejších... Okrem podujatí, ktoré sa
uskutočnili v priestoroch CVČ, sa viac ako
40-členná veselá výprava lyžiarov i nelyži-
arov dostala do prekrásnych českých Bes-
kýd. Očarilo nás prostredie ako z filmu
S tebou ma baví svet - a čo viac k tomu
dodať? V kolektíve viac ako 100 spriatele-
ných nôžok od 3 do 50 rokov nás naozaj
bavil svet. Krásna príroda, dobrá nálada,
mamičkovská kuchyňa a veľa, veľa snehu.
Škoda, že len na 5 dní... Nedá mi nevyjad-
riť sa aj osobne. Dlho som váhala, či ísť.
Nechala som sa však „ukecať“ a neľutujem
ani sekundu z tam stráveného času. Pri
pohľade na rozžiarené tváre našich detí mi
behal mráz po tele... Ďakujem za tieto
chvíle a ak je vás viac takých váhavcov ako
ja, DOBRÁ RADA: Dajte na hlas svojho
srdca! Pri každodenných starostiach si
všetci zaslúžime aspoň na chvíľu vypnúť,
možno aj za cenu následného odrieka-
nia... Aj my sme už dávno neboli na seba
tak dobrí ako tam... v zajatí prírody
a dobrých priateľov... Silvia K., CVČ
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Ako sa nestať obeťou
podvodu, krádeže
- Nikdy si neodkladajte peňa-
ženku na pult, keď si skúšate
tovar alebo keď si prezeráte
tovar. Majte tašku alebo

kabelku vedľa seba a riadne uzavretú.
- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurácii
na stôl, odkiaľ môže byť ukradnutá.
- Pamätajte, že niektoré tlačenice (najmä na
zastávkach autobusov) sú vyvolávané
umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie
vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu vďaka
vašej nepozornosti.
- Chráňte sa toho, aby vám dal niekto niečo
nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne vyžadu-
je protislužba a váš zisk môže byť podstat-
ne menší.
- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite
a je to lákavé – kúpu si dôkladne premysli-
te a zvážte.
- Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. Je
to vaše právo povedať NIE.
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi
podiel na zisku, za to, že poviete mená
svojich priateľov, ich adresy alebo ako sú
na tom finančne.
- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia.
Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí najp-
riateľskejší ľudia, ktorých ste kedy videli.

Zima a nehody

Tohtoročná zima nám pripravila viacero
nemilých  prekvapení, poriadne nás potrá-
pila. Haldy snehu, obdobie silných  mrazov
okolo mínus 15 až mínus 20 stupňov Cel-
zia, zľadovatelé chodníky ... Nepríjemným
dôsledkom boli aj dopravné nehody.  Autá
na foto sa snažili vyhnúť. Zvýšený okraj
cesty  zo snehu spôsobil, že Avia sa skĺzla
do cesty a zaklinila sa do osobného auta.  

Text a foto bar

Zvážte súdny proces
Využite mediátora

Právny systém na Slovensku zazname-
náva v poslednom období značné zmeny,
na základe ktorých sú zavádzané do praxe
nové inštitúty .

Zákonom č. 420/2004 Z. z. sa zaviedol
do nášho právneho systému inštitút
mediácie.

Mediácia podľa tohto zákona je mimo-
súdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastne-
né na mediácii pomocou mediátora riešia
spor , ktorý vznikol z ich zmluvného vzťa-
hu alebo iného právneho vzťahu.

Myšlienka, ktorá má pomerne dlhú tra-
díciu  predovšetkým v anglosaskom práve,
sa tak začína realizovať aj v slovenskom
práve a môže byť veľmi  zaujímavým rie-
šením  veľkého problému nášho súdnictva
– neprimerané dlhé lehoty a prieťahy .

V čom vlastne spočívajú výhody mimo-
súdneho riešenia sporu medzi spornými
stranami za aktívnej účasti mediátora?

Medzi niekoľko základných výhod rie-
šenia sporu mediáciou je rýchlosť, flexibili-
ta a operatívnoť v porovnaní so súdnym
konaním. Zjednodušene možno povedať,
že pri dodržaní zákonom stanovených
podmienok, mediáciou môže byť spor
medzi spornými stranami vyriešený aj za
jeden deň, čo  sa môže zdať v porovnaní
s lehotami pri súdnom riešení sporu až
neuveriteľné. Samotná prax to však potvr-
dzuje.  Prostredníctvom mediácie je
možné riešiť v podstate všetky druhy spo-
rov v oblasti civilného práva a vo všetkých
etapách jeho vývoja.

Mediáciou sa môžu rýchlo vyriešiť
napríklad spory pri delení majetku manže-
lov po rozvode, náhrady škody, spory
v pracovnoprávnych vzťahoch, obchod-
ných záväzkových vzťahoch. Tiež prípad-
né spory v občianskoprávnych vzťahoch,
ako sú  napríklad susedské spory a pod.
Každodenný  život  so sebou prináša
množstvo sporov, ktoré nemusíme riešiť
hneď súdnou cestou, ale môžeme využiť
mimosúdne riešenie sporov – mediáciu.
Zjednodušene povedané, mediáciou sa
môžu riešiť všetky spory, ktoré vzniknú pri
porušení občianskych práv a slobôd,
najmä ochrany osobnosti a nedotknute-
ľnosti  vlastníctva.

Ďalšou dôležitou výhodou mediácie
oproti súdnemu riešeniu sporu je aktívna
spoluúčasť strán na riešení sporu, kde  za
pomoci mediátora sporné strany hľadajú
spoločné riešenie a východiská . Prechád-
zajú od sporných stanovísk k spolupracuj-
úcim  postojom  a vytvárajú predpoklady
pre  ustálenie kladného pohľadu na rieše-
ný spor .

Vzájomne akceptované stanoviská
mediátor zapíše  a vypracuje dohodu,
ktorá je pre osoby zúčastnené na mediácii
záväzná. Na základe tejto dohody môže
oprávnený podať návrh na súdny výkon
rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie
exekúcie, ak je táto dohoda spísaná vo
forme notárskej zápisnice alebo schválená
ako zmier pred súdom alebo rozhodcov-

ským orgánom.
Je potrebné zdôrazniť, že v prípade

úspešnej mediácie výsledkom je dohoda,
ku ktorej dospeli obidve strany navzájom,
na základe kompromisov a ktorú sa
zaväzujú plniť dobrovoľne. Ak sa spor rieši
súdnou cestou, výsledkom je rozhodnutie
súdu, ktoré nemusí vyhovovať ani jednej
zo sporiacich sa strán.

Občania zo Senice a blízkeho okolia už
od februára majú možnosť získať podrob-
nejšie informácie  o mediácii  a riešení
sporov  v prvej mediačnej kancelárii, ktorú
otvára   v priestoroch bývalej polikliniky na
Štefánikovej  ul. č. 699,   JUDr. Tibor Čajka
– mediátor (I. poschodie, 905 01 Senica).
Bližšie informácie môžu občania získať
prostredníctvom e-mailu:
mediator.cajka@zoznam.sk alebo na tele-
fónnom čísle mediačnej kancelárie: 0903
202 668, prípadne  osobne každý ponde-
lok v čase od 15.00 do 17.00 hod.

JUDr. Tibor Čajka 

Vývoj kriminality 
v roku 2005 

Vývoj bezpečnostnej situácie na teritó-
riu Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Senici (okresy Senica a Skalica)
možno z hľadiska počtu zistených trest-
ných činov hodnotiť pozitívne. Na území
policajného okresu Senica bolo k 31. 12.
2005 evidovaných  1 947 trestných činov,
z ktorých bolo 1 181 objasnených.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku
2004 bolo zaznamenaných o 123 trest-
ných činov menej. V okrese Senica bolo
zistených 996 trestných činov, z ktorých
bolo 551 objasnených. 

Majetkových trestných činov bolo
zistených 895, z ktorých bolo 407 objas-
nených (okres Senica 462/156, okres Ska-
lica 433/251 skutkov).

Na úseku ekonomickej kriminality bolo
v roku 2005 zistených 306 trestných skut-
kov,  z ktorých  bolo  191  objasnených.
Jednalo  sa  predovšetkým  o trestné  činy
sprenevery a podvodu. Taktiež bolo
zaznamenaných viacero prípadov výskytu
falzifikátov bankoviek, napr. vyskytli sa
falošné bankovky nominálnej hodnoty 50
EUR, 500 Sk, 100 USD. Zarážajúce je, že
pri tomto druhu trestnej činnosti zazna-
menávame aktivitu aj maloletých páchate-
ľov. Trestných činov násilnej povahy bolo
zaznamenaných 221, z toho bolo 174
objasnených. V porovnaní s predchádzaj-
úcim rokom počet trestných činov klesol
o 56 skutkov.

V služobných obvodoch jednotlivých
obvodných oddelení v pôsobnosti OR PZ
v Senici vyzerala situácia nasledovne: na
teritóriu OO PZ Senica bolo zaznamena-
ných  553 trestných činov, z toho 303
objasnených, OO PZ Šaštín – Stráže
360/195, OO PZ Jablonica 82/52.
Z hľadiska páchateľov trestnej činnosti
z 1181 objasnených trestných činov spá-
chali recidivisti 248, maloleté osoby 69
skutkov a mladistvé osoby 113.

Riaditeľstvo OR PZ Senica

Ako oznámiť násilnú
činnosť, ktorej ste boli
svedkom:
- Vždy, keď polícii oznamujete udalosť, ktorá
sa stala, nebuďte v rozpakoch.
- Pamätajte na to, ak ste svedkom nejakej
udalosti a neoznámite to, umožňujete
páchateľovi pokračovať v jeho činnosti
ďalej.
- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.
Pri opise osoby si všímajte – vek, pohlavie,
rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl
účesu, oblečenie ( odhora nadol ), popis
tváre ( farba očí, brada, fúzy ), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie a iné zvláštnosti ( kríva
a pod. ).
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Stonožkina ponuka
na marec 
� 1.3.o 8. hod. v telocvični  II. ZŠ
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY, majstrov-
stvá okresu  družstiev CH, D ZŠ.
� 2. 3. o  10. hod. v domčeku KMsD
BESEDA S HOMEOPATIČKOU
(Pharm.Dr.Dagmar Kaličáková) na tému
Homeopatia  a jarná únava.
� 4. 3. o 8.30 odchod od CVČ
LYŽOVAČKA A SÁNKOVAČKA na Starej
Myjave 
*do 2.3. sa treba prihlásiť v CVČ, poplatok
za autobus 100 Sk
*v prípade nepriaznivých podmienok sa
pôjde 11.3, informujte sa na tel.0907/774
406.
� 9. 3. od 8.30 do 14.30 v športovej hale
AEROBIC MARATÓN STREDNÝCH ŠKOL
– okresné i krajské kolo, o postup do celo-
slovenského kola, ktoré bude tiež v Senici
27.4., bude bojovať 50 súťažiacich z okresu
Senica a 60 súťažiacich z piatich okresov
Trnavského kraja.  Príďte do haly povzbudiť
najmä naše mladé Seničanky. Vstup voľný. 
� 15. - 16. 3. v  športovej hale
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SR V
HÁDZANEJ študentiek SŠ – víťazky kraj-
ských kôl sa stretnú v boji o školského maj-
stra SR.
� 16. 3. o 8.30 hod. v CVČ
GOETHEHO PAMATNÍK 
* okresné kolo súťaže pre deti  v prednese
poézie,  prózy, piesne  a dramatizácie v
nemeckom jazyku. 
� 23. 3. o  10.hod. v domčeku KMsD
BESEDA SO PSYCHOLOGIČKOU
(Mgr.Hanka Bzdúšková) na tému súrode-
necké konštelácie.                                        
� 30.3. o 14. hod. v CVČ
Stonožkino KARAOKE SHOW (2.ročník)
*spevácka súťaž populárnej piesne pre deti
do 9 rokov  (2.časť  súťaže pre deti od 10
do 13 rokov sa bude konať 6.4., tiež v CVČ,
o 15. hod.)
* dve kategórie súťaže 
a/ spev na mikrofón, na stíšenú karaoke
verziu originálu piesne 
b/ poloplayback – spev na mikrofón, na
hudobný podklad piesne bez pôvodného
spevu (cca 20 podkladov piesní máme k
dispozícii v CVČ, treba sa informovať, ale
uvítame ak máte vlastný  podklad). Podrob-
nejšie propozície súťaže budú od 7. 3. k dis-
pozícii v CVČ alebo u učiteľa hudobnej
výchovy  na  základných školách. Info na
0907774406, 651/3539).

Valentínska súťaž 
Na 1. ročníku valentínskej tanečnej súťaže
STONOŽKA CUP pre 7 – 11 ročné deti,
ktorej sa priamo na Valentína zúčastnilo 20
súťažiacich, členov tanečných skupín
CVČ. Veľká divácka podpora zo strany
rodičov a súrodencov, videokamery a foto-
aparáty, pripravené ceny, diplomy i šerpy -
to všetko dotváralo pravú súťažnú atmo-
sféru. Deti si tak bez obáv mohli vyskúšať
aké to je byť sám alebo vo dvojici na
pódiu. Porota hodnotila odvahu detí, výber
pesničiek i tanečné nápady.

OZNAM
CVČ Stonožka ponúka voľné miesta

v záujmovom útvare  Nemecký jazyk
pre začiatočníkov, ktorý sa koná každý
pondelok od 16.30 do 18.00 hod.  v pri-
estoroch CVČ. Polročné zápisné je
700sk. Príďte, vyskúšajte, prípadne sa
informujte telefonicky na čísle
0908 110 814.

Slniečka členmi 
Únie MC

Klub mamičiek s deťmi bol  16.decem-
bra  zaregistrovaný na MV SR ako občian-
ske združenie Stonožkine slniečka. Pre nás
to bol veľmi dôležitý krok a podmienka na
vstup do veľkej rodiny Únie materských
centier Slovenska (ÚMC). Absolvovali sme
už niekoľko stretnutí so zástupcami ÚMC
a dňa 2. februára  sme boli prijatí za jej čle-
nov.

Pre nás to znamená veľkú zodpoved-

nosť nesklamať a pokračovať v doterajšom
úsilí vyzdvihnúť materstvo ako jednu z naj-
vyšších priorít, ale aj radosť zo spolupráce
s ostatnými slovenskými „emcéčkami“,
ktorých je už v súčasnosti neúrekom. Čaká
nás veľa práce, ale aj zaujímavých aktivít.

V januári sa súčasne vo viacerých kraji-
nách sveta rozbehla kampaň Ako chceme
vychovávať svoje deti. Táto medzinárodná
kampaň smeruje k iniciovaniu medziná-
rodného dialógu medzi materskými cent-
rami a lokálnymi skupinami žien na tému
rodičovstva a k vytváraniu prostredia pria-
teľského rodinám v našich mestách
a komunitách. Cieľom je zistiť, kam smeru-
je súčasná výchova detí.

V našom MC bude prebiehať 1-krát
mesačne diskusia matiek, vždy na inú
tému. Zapojení budú aj oteckovia.

Názov 1. témy bol Čo považujete za
dobrú výchovu detí a ak ste aspoň trošku
zvedaví na názory súčasných mamičiek,
čítajte...

Dôležité pre dnešného rodiča je vycho-
vať samostatného, múdreho, empatické-
ho, tolerantného, užitočného a zdravého
človeka, venovať dieťaťu viac času a vytvo-
riť rodinu, kde vládne láska, úcta a porozu-
menie. Chceme poskytnúť deťom najvyš-
šie možné vzdelanie a naučiť ich vzťahu
k práci. Rodič by mal dieťa ochraňovať
a byť mu vzorom.

Rodičovstvo je pre mnohých výzvou
a motiváciou stať sa lepším človekom.
Učíme sa zodpovednosti za niekoho dru-
hého, v deťoch nachádzame pravý zmysel
života.

A aký majú títo rodičia štýl výchovy?
Hravý, láskavý, s dostatkom vzájomného
rešpektu a prístupný novým myšlienkam
a trendom.

V tomto úsilí ich podporujú aj materské
centrá. Deti sa v nich učia komunikovať
a hrať s inými deťmi, napĺňa sa ich prirod-
zená túžba po spoločnosti. Mamičkám
poskytujú relax a možnosť rozširovať svoje

obzory prostredníctvom besied s odbor-
níkmi a štúdiom odbornej literatúry. Upev-
ňuje sa vzťah matka – dieťa, budujú sa
nové priateľstvá, matky si pomáhajú
navzájom riešiť výchovné problémy.

Názory na výchovu sa vytvárali od det-
stva. Možno za všetko hovorí názor jednej
matky, ktorá hovorí: „Najdôležitejšie názo-
ry a postoje na výchovu som získala od
najláskavejšieho a najlepšieho človeka, kto-
rého som kedy poznala – mojej matky.“  

Svojimi názormi na výchovu si väčšina
rodičov nie je celkom istá, učíme sa predsa
celý život. 

Najčastejšími bariérami pri výchove detí
v súčasnosti je príliš uponáhľaná doba
(nedostatok voľného času), zasahovanie
staršej generácie do výchovy, častá absen-
cia otca v rodine (aj keď len z dôvodu pra-
covných povinností), problémy s bývaním
a výchovu ohrozujúce médiá a partia. 

A čo považujú za doteraz najväčší
úspech? U našich mamičiek sú to zatiaľ len
drobné úspechy, súvisiace s vývojom die-
ťatka. Za všetky však aspoň jeden: „Keď ku
mne moja dcérka hocikedy cez deň len tak
príde, objíme ma a povie: ĽÚBIM ŤA,
MAMINKA!“

Kampaň bude ukončená konferenciou
v novembri tohto roku. Do tej doby radi
uvítame aj názory iných rodičov, ktorí by
sa s nami o ne radi podelili. Viac sledujte
na plagátoch CVČ, alebo sa ohláste
v našom materskom centre.

Mgr. Silvia Krišáková

Minulý mesiac sme sa stretli na krásnom
podujatí My sme malí muzikanti.

Zatmenie Slnka 
Zatmenie Slnka 29. marca budeme môcť
pozorovať z nášho územia ako čiastočné
a tento úkaz chce školským kolektívom
i verejnosti sprostredkovať astronomický
krúžok CVČ Alcor s takýmto programom:
9.00 – 13.00   pozorovanie Slnka astrono-
mickými ďalekohľadmi (na dvore CVČ)
(začiatok zatmenia je odhadovaný na
10.46 hod., koniec o 12.55 hod.)
9.00 –  9.40    prednáška Slnečná sústava
9.50 –10.30    prednáška Zatmenie Slnka 
10.30 –11.00 prednáška Astronomické
aktuality 
Pri prednáškach budú využité vizuálne pro-
gramy cez videoprojektor na PC a ďalší PC
bude napojený na internet, presnejšie na
hlavnú stránku projektu v Španielsku
(najmä kvôli aktuálnym snímkam zatmenia,
napr. v prípade nepriaznivého počasia)
Naplánujte si s triedou v stredu 29. marca
návštevu   CVČ!
Zvoľte si čas, ktorý vám vyhovuje a zavolaj-
te do 22.3. na tel.6513539. Radi vás zaradí-
me do programu. Tešíme sa na stretnutie.
Program je vhodný pre deti od 4. do 8. roč-
níka ZŠ.



9

Se
ni

ck
é 

čr
ie

pk
y 

Naša Senica 2/2006

Pozdrav Senici
a Seničanom

Moji milí Seničania! Narodil som sa
v Bratislave, ale mojím najkrajším mie-
stom na svete je Senica a Záhorie. Prečo?
Je navždy spojená s nádherným detstvom
a rokmi dospievania. Tu som prišiel
v časoch najťažších s mamkou a sestrou

k starým rodi-
čom, lekárom
Š i m k o v c o m ,
keď nás vysťa-
hovali z Brati-
slavy v rámci
akcie B, a keď
môj otec sedel
vo väzení len
preto, že aktív-
ne pôsobil
v západnom
protinacist ic -
kom odboji
a bol juhoslo-
vanský Slovák.

Prežil som tu krásne
chvíle vďaka rodičom i starým rodičom,
priateľom, svojim učiteľom, trénerom
a Vám Seničanom. Veľká vďaka. 

Senica ma prijala, akoby som bol jej
rodákom, tu som chodil do školy, tu som
konfirmoval u pána farára Kolomana
Dérera. Pamätám si na svoju prvú pani
učiteľku Nedobovú, na prvú školu neďa-
leko katolíckeho kostola, na nedeľné škôl-
ky (stretnutia ev. mládeže) na evanjelickej
fare, na budovu evanjelickej školy vedľa
Sokolovne, meštianky oproti starorodi-
čovskému domu, ktorá v jednej noci
vyhorela a druhej budovy meštianky na
konci ulici neďaleko Hlaváčkovho mlyna.
Sokolovňa a mestský park bol mojím sve-
tom, svetom mojich detských a študent-
ských „výčinov“, prvého splavovania na
kryhe dole Malinou, kúpania sa nad spla-
vom neďaleko mlyna, naháňania za lop-
tou v parku, na starom ihrisku i neskôr na
novom štadióne a kúpalisku. Priatelia
Stano, Petrovia, Jano, Jozef mi boli opo-
rou, to bola naša banda, klbčili sme sa,
ale mali sme sa radi.

Senica a Záhorie je pre mňa miestom,
kde veľmi rád prichádzam, prijímam
každé pozvanie, pretože až tu sa mi vyná-
ra obraz starej Senice, stredoškolských
učení i mučení, futbalových, hádzanár-
skych a hokejových začiatkov. Je tu opäť
veľká záhrada a dvor, ale aj ordinácia sta-
rých rodičov, starorodičovská knižnica,
povala, v ktorej som vraj kutral, bádal
a oprašoval stariny, a kde som sa dokázal
vždy dobre zašiť. Altánok na dvore a prvé
stretnutia s cigaretou. Ale aj pivnica, kde
otec v demižónoch uschovával víno,
ktoré sám pestoval a ktoré mi tak vedno
s priateľmi tajne chutilo. Pekné spomien-
ky, len škoda, že je to už tak dávno.

Moja Senica mi dala do vienka nielen
tieto milé spomienky na krásne detstvo,
prvé lásky, priateľov, učiteľov a trénerov,
ale aj  mnohorozmernú vzdelanosť a kul-

List z kalendára
Ďaleko a blízko 

Dlhé roky putovala so Senicou dedina,
dnes zvaná Sotina.

Zvysoka a s údivom pozorovala hmýre-
nie na senickej križovatke na všetky sveto-
vé strany. Ona tento problém nikdy nema-
la. Jej smer bol vždy priamo z východu na
západ, od Vernerovho majera po cintorín.
Buď sa obrátila k prechádzajúcemu pria-
mo tvárou, alebo mu ukázala odmietavý
chrbát. Takí boli aj Sociňané. Rodiny
Závodských, Svatých, Špankovcov, Rehu-
šovcov, Pagáčovcov si tu žili svoj každo-
denný život. Nestarali sa o jazykové
zmeny v názve ich obce. So Seničanmi
spory nemali. Deti sa spolu „bruslili“ na
mokrých lúkach za Machatkou (dnes
Záhorská galéria) a dospelí putovali každú
nedeľu za duševnou útechou do senic-
kých kostolov, kde pridali svoje hlasy
k velebeniu Hospodina.

Len zvonička uprostred Sotiny hlásala,
že nie je všetko sotinské pre senické uši. 

Ticho cinkajúc spomínala na zašlé časy,
na rok 1452, keď sa obec pod názvom
Zuchinofalva (Sucinofalva) uvádza v daňo-
vom súpise. Patrila vtedy zemanovi Miku-
lášovi Feyerovi a mala osem poddaných.
Počas nepokojných historických dní ňou
prechádzali žoldierske vojská do boja
proti Turkom. Roku 1556 bola úplne vypá-

túru, nadšenie pre šport, hrdosť, pevnú
vôľu i ten, dnes mnohým veľmi chýbajúci,
súcit s tým druhým. Keď prídem na želez-
ničnú stanicu, už sa teším, že Vás, milí
Seničania stretnem, uvidím a počujem.
Teraz, za posledné štyri roky chodím
k Vám častejšie, lebo mám čo Vám vrátiť.
Samozrejme v rámci svojich možností,
vedomostí a schopností, aby toto mesto,
nielen k svojmu výročiu, krásnelo. Pre
mňa je a bude moja Senica naďalej mie-
stom, aj keď jej veľmi chýba urbanizmus,
akýsi komplexný rukopis dobrého archi-
tekta modernej záhoráckej metropole,
kde možno kdekoľvek postáť na mies-
tach našich malých dejín a ľudských osu-
dov nás všetkých, hrdých a úprimných
Seničanov.

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.  

lená. Keď v roku 1654 senický evanjelický
farár Daniel Dubravius začal viesť prvé
senické matriky, vystupujú v nich urodzení
sotinskí páni František Koronthály a Franti-
šek Ribnány. V roku 1703 vypukla kurucká
vojna pod vedením Františka Rákockého
a veľa jeho vojakov v Sotine padlo. Tam na
Rovenskej ulici ich bolo veľa pochova-
ných. O tom svedčí nález mnohých lebiek
pri nedávnych stavebných výkopoch.

Najviac však bolo pokojných pracov-
ných dní. Tradičným zamestnaním Sotina-
nov bolo poľnohospodárstvo, čo hlása aj
sotinský znak, vytvorený z troch obilných
klasov po stranách doplnených dvoma
hviezdičkami a kruhopisom Spravedlnost
Sotinska (r. 1756). Rodina Nyáryovcov tu
v osemnástom storočí založila majer na
pestovanie ozimín. V rokoch 1880-1946
bol v Sotine liehovar, ktorý poskytoval
prácu desiatim sotinským robotníkom.
Jeho majiteľmi boli Vietoris, Kalister
a Polák. Od roku 1891 boli vlastníkmi
majera bratia Móric, Viliam a Karol Kuff-
nerovci, ktorí získali majetky Nyáryovcov.
Počas prvej svetovej vojny na veľkostatku,
ktorý vtedy patril Móricovi Kuffnerovi, pri-
budli ruskí a srbskí zajatci. V posledných
rokoch vojny bola úroda zabavená a rekvi-
rované obilie a dobytok boli pridelné pre
potreby vojska. Bol zavedený prídelový
systém múky, cukru a petroleja. V roku
1930 bolo sčítanie ľudu obce, podľa neho
mala 755 obyvateľov, z toho 459 katolíkov
a 296 evanjelikov. Vo voľbách v roku 1931
boli zvolení funkcionári obce. Obecnú
radu tvorili starosta, zástupcovia, vedúci
notár a posledný majiteľ statku, Miroslav
Verner. 

Nuž, všetko prešlo odvtedy nespočet-
nými zmenami. Nejedna sotinská deva
stratila svoje dievčenské priezvisko
v senickej domácnosti. Aj jazykový spor
o názve obce vybledol a zanikol zbúraním
jej zástavby a prenesením sotinského
pomníka padlých v 1. svetovej vojne do
senického cintorína. Len putovanie za
duševnou útechou zostalo. Na mieste,
kde by mala byť pamätná izba zaniknutej
obce, stojí dnešná Poliklinika. Každoden-
ne putujú do nej zástupy Seničanov ces-
tou, ktorú pre nich Sotinania dávno pre-
šľapali.                                         Ján Peter

Foto archív rodiny  Vernerovcov

Druhá fotografia v kalendári v roku 2006.



Se
ni

ck
é 

čr
ie

pk
y 

Naša Senica 2/2006

10

Som Seničan a nič           
senické mi nie je cudzie, mohol by som

parafrázovať známu sentenciu. Mohol by
som, no je tu prinajmenšom jeden limit:
„Já su z Holíča“, tam som sa narodil, tam
som strávil prvých 

desať rokov života. Preto mi ostáva
poctivá hrsť nádeje, že ak sú medzi
oboma mestami vzdialenosti, potom iba

také, aké bývajú
medzi kultivova-
nými, kultúrny-
mi ľuďmi čiže
poľahky preko-
nateľné. 

Byť obyva-
teľom mesta, žiť
v určitom regió-
ne, mať istú
národnosť a štát-
nu príslušnosť
nikdy pre mňa
nepredstavova-
lo akési privilégi-
um. Na svete je
predsa toľko

miest, kde možno žiť a pracovať, a ja som
svoje korene a výhonky vždy pociťoval skôr
kozmopoliticky než lokálne. Svet pred
rokom 1989 – akokoľvek zadrôtovaný ide-
ológiou – bol pre mňa sčasti tým, čomu sa
dnes hovorí global village. Putoval som z
miesta na miesto, zväčša v predstavách, a
napriek prírodným zákonom som ľubovo-
ľne a svojvoľne prenášal predmety, veci a
predovšetkým ľudí, postupne, podvedome
hľadajúc pevný bod. Býva ním škola,
zamestnanie, rodina. A zavše je miesto člo-
veka predurčené rodovo, dedične. 

Druhé dejstvo môjho detstva sa odo-
hralo v Senici – v meste, ktoré som si v
tých rokoch nemohol neidealizovať. Vek
nutných mladíckych nerozvážností i ranná
a zrelá dospelosť sa rovnako viažu na Seni-
cu. Senica sa takmer nebadane stala
mojím mestom. Napokon nechal som tu
časť svojho kroku, kus svojho dychu – v
rodine. A tak sa sem vraciam, najčastejšie
z Bratislavy. Lebo už dávno si uvedomu-
jem, že práve v Senici ma pocit zodpo-
vednosti za napísané a prednášané zne-
pokojuje o niečo viacej než povedzme vo
Viedni či v Berlíne, hoci pridobre viem, že
profesionalizmus a úcta k čitateľom či
poslucháčom sú hodnoty naskrze nezávis-
lé od miesta, kde práve čítam ukážky z
vlastnej tvorby. Hoci sotva môžem tvrdiť,
že práve v Senici mi rozumejú lepšie než
kdekoľvek inde, a preto sú moje senické
zastavenia emocionálnejšie, vzácnejšie.
Dokonca nemôžem ani tvrdiť, že ja sám
by som Seničanom rozumel lepšie než
ktokoľvek iný, najmä ak je reč o súčasnej
podobe mesta, jeho bujnejúcom hurá
urbanizme.

To, čomu veľmi dobre rozumiem a tuho
držím palce, je pokračujúca renesancia tra-
dícií, miestnych zvyklostí, špecifík, ktoré
kedysi určovali celkový charakter regiónu
(lebo stále sa nájde dosť takých, čo bezos-
tyšne hovoria, že regionálne je synony-
mom pre zápecnícke, neotesané, neohra-
bané, zadubené a nedvižné). Verím dokon-
ca, že pri tejto historickej obnove pôvod-

ných hodnôt, vytvárajúcich vyšší celok v
predpokladanej jednote rozmanitosti mno-
horakosti, bude počuť aj šťavnaté dialekty
Záhoria. Reč totiž odnepamäti kóduje všet-
ko podstatné, existenčné v živote človeka
a ľudskej spoločnosti. Aj proto „su (s dovo-
lením) Seničan a nic senické mi neni cuzí.“

Marián Hatala

Z 30-ročnej práce
Klubu filatelistov 

K bohatým občianskym aktivitám
v našom meste patrí aj činnosť klubu filate-
listov 52-44, numizmatikov a filokartie. 6.
júna 1975 sa zišlo 9 nadšencov - zberate-
ľov známok a založili Klub filatelistov pri
vtedajšom závodnom klube ROH,
n. p. Slovenský hodváb. Predsedom sa stal
Michal Ambruš. Odvtedy ubehlo 30 rokov
naplnených pravidelnými priateľskými
schôdzkami, usporiadaním výstav
k významným dňom, k štátnym sviatkom,
k celospoločenským, historickým a k sve-
tovým udalostiam. Boli to aj návštevy čle-
nov na výstavách známok a búrz v rámci
Československa, Slovenska, kraja. Pýchou
klubu bolo hlavne vystavovanie vlastných
zbierok jednotlivých členov nielen
v našom meste, ale hlavne prijatie aktívnej
účasti na výstavách v iných mestách či
v krajských klubových združeniach. V roku
1996 k 600. výročiu udelenia mestských
práv nášmu mestu Senica sa klub aktívne
zapojil do vydania   poštovej známky Seni-
ca v nominálnej hodnote 6 Sk, ktorú rytec-
ky spracoval dnes už svetoznámy rytec
a grafik František Horniak. 

V predsedníckej funkcii v r. 1981 Micha-
la Ambruša vystriedal  Ivan Ušiak, vtedy
mal už klub 73 členov. Najväčší počet čle-
nov klub dosiahol v r. 1984, a to 81. Klub
ešte potom v ďalších rokoch pracoval pod
vedením  Miroslava Sukopčáka a od
r. 1991 klub vedie Mgr. Viktor Šteffek.
V súčasnosti má klub 36 členov. 

Prvú filatelistickú výstavu pod názvom Za
mier a priateľstvo klub usporiadal v r. 1977.
Potom bolo ešte 8 propagačných výstav,
napr. k 80 výročiu vzniku ČSR, 20. výročiu
Interkozmu, k 40. výročiu svetového a česko-
slovenského mierového hnutia... K najvý-
znamnejším počinom patrilo usporiadanie
krajskej výstavy v dňoch 7. - 15. novembra
1987 v Záhorskej galérii - Senica ę87. Z 52
vystavovaných exponátov veľkú pozlátenú
medailu dostal za exponát Rakúske obsade-
nie Poľska Dr. Pavol Hallon z Malaciek. Svoje
exponáty tu vystavovali aj dvaja Seničania
Miroslav Sukopčák a Vojtech Poláček. Za
zmienku stojí aj 14. jún 1996, keď klub usku-
točnil propagačnú výstavu pri príležitosti uve-
denia známky Senica s predajom filatelistic-
kých materiálov.

Úspechy dosiahli aj viacerí jednotliví
členovia. Vojtech Poláček vystavoval
v r. 1986 v Košiciach. Za exponát Tatranský
národný park dostal veľkú bronzovú
medailu. Exponát venoval Tatranskému
múzeu v Tatranskej Lomnici. Okrem výstav
klub uskutočnil dve výmenné burzy zná-
mok, mincí, pohľadníc a odznakov. Vydal
aj dve publikácie - Senica ę87 a k 25. výro-
čiu Klubu filatelistov Senica.

Pri klube pracuje aj krúžok Mladých fila-

telistov, ktorý vedie Mgr. Viktor Šteffek.
Svoju činnosť začal v r. 1979. Členovia sa
takmer každý rok zúčastňovali filatelistic-
kých olympiád, vystavovali svoje exponáty.
V minulom roku 2005 sa mladí filatelisti
zúčastnili finále filatelistickej olympiády
v Ivanke pri Dunaji na spracované témy
Slovensko v zjednotenej Európe. V najvyš-
šej kategórii C zvíťazila Kristína Hanzlíčko-
vá, Kamil Nemečkay bol štvrtý. Za 26
rokov činnosti Klubu mladých filatelistov sa
viacerí jeho členovia úspešne zapísali na
olympiádach či výstavách rôzneho stupňa.

Za aktívnu, precíznu a trpezlivú prácu
so známkami, za ich propagáciu niektorí
členovia klubu boli ocenení rôznymi
vyznamenaniami a medailami od Sloven-
ského zväzu filatelistov a to páni: Vojtech
Poláček, Miroslav Sukopčák, Ing. Ján
Šimek, Vladimír Lanák, Mgr. Viktor Šteffek,
Ing. Pavol Brumovský, Ing. Radovan Maca,
Peter Mach, Mgr. Ján Brzáč, Ing. Viktor
Kmeť, Ján Matula, Mgr. Pavol Paradeiser.

V ostatnom čase sa klub angažuje pri
vydaní príležitostnej obálky osláv k 750.
výročiu prvej písomnej zmienky o Senici.    

Podľa podkladov 
Ing. V. Kmeťa spracovala Mx

Výstava  známok a kalendárikov

Celinová obálka 
a príležitostná pečiatka

Do mozaiky podujatí k 750. výročiu 1.
písomnej zmienky o Senici sa 21. marca
popoludní  zaradí vydanie celinovej obálky s
príležitostnou poštovou pečiatkou. Filatelis-
tický sviatok pripravuje Mesto Senica v spo-
lupráci so senickým  Klubom filatelistov 52 -
44 a Slovenskou poštou, a.s. Na slávnost-
nom podujatí v Dome kultúry bude prítom-
ný aj  autor výtvarného návrhu  prítlače na
celinovú obálku a príležitostnej poštovej
pečiatky  známy grafik a rytec František Hor-
niak. Je tiež autorom známky Senica, ktorá
bola vydaná pred desiatimi rokmi pri príleži-
tosti 600. výročia udelenia mestských výsad
Senici. 

Slávnostné uvedenie celinovej obálky a
príležitostnej poštovej pečiatky  bude spre-
vádzané aj výstavkou prác F. Horniaka, kto-
rého doterajšiu umeleckú reputáciu tvorí
vyše 140 známkových rytín. Mnohé z nich
získali  najvyššie domáce ocenenia a  pres-
tížne  pocty na medzinárodnom fóre. Jeho
grafická úprava a rytecký prepis obrazu L.
Meďnanského bola ocenená ako najkrajšia
známka roka 2003 na svete. 

Súčasťou podujatia určeného širokej
verejnosti, bude aj výstavka kalendárikov,
zbieraniu ktorých sa od roku 1994 venuje
Seničanka Lýdia Papánková. Vo svojej zbi-
erke má 35 000 kalendárikov zo 43 krajín
sveta.  Kalendáriky má roztriedené podľa
tematiky: firmy, hrady a zámky, kvety, zvie-
ratá, autá, deti, príroda, mestá, osobné
kalendáriky zberateľov… Jej najobľúbenej-
ším je kalendárik Júliusa Satinského, ktorý
paradoxne získala v Čechách. 

Organizátori pozývajú všetkých záujem-
cov na výmimočnú prezentáciu celinovej
obálky a kalendárikov. Viera Barošková
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Najlepší športovci
mesta Senica 
Mesto Senica a komisia pre mládež a šport
pri mestskom zastupiteľstve je usporiadate-
ľom tradičného podujatia Vyhlásenie naj-
lepších športovcov mesta. Galaprogram sa
uskutoční 2. marca o 16. hod. v Dome kul-
túry za účasti najlepších športovcov Senice
za rok 2005 a fanúšikov. Súčasťou podujatia
budú vystúpenia mažoretiek, break danco-
vej skupiny, tanečnej a speváckej skupiny z
Centra voľného času a karatistov Hanko kai.
Organizátori pozývajú športovú verejnosť
na slávnostné podujatie, na ktorom sa
dozvedia aj výsledky ankety o najobľúbe-
nejšieho športovca mesta a budú vyžrebo-
vaní výhercovia zaujímavých cien.  

ŽIACI
Tomáš Vach, 
1. Senická liga – futsal
Tomáš bol členom kádra žiakov, ktoré v
júni 2005 vybojovalo bronzové medaily na
majstrovstvách Slovenska žiakov vo futsa-
le. Bol vodcovskou osobnosťou v tíme.
Jeho hra vyniká tvrdou strelou a technikou.
Momentálne už hrá medzi seniormi  v 1.
Senickej lige za družstvo Alchem Senica.
Veronika Horňáková, volejbal
VK OMS Senica
Reprezentantka  SR v kategórii kadetiek.
Výbušná ľavoruká smečiarka s predpokla-
dom dosahovať v budúcnosti najvyššie
ciele. V kategórii starších žiačok jej tím zís-
kal 1. miesto na majstrovstvách SR. Veroni-
ka je študentkou obchodnej akadémie.
Martin Pagerka, šach
Šach. krúžok Žubrienky CVČ, Šach. Klub
Osuské
Martin patrí medzi najväčšie nádeje sloven-
ského šachu. Je držiteľom medzinárodného
rejtingu FIDE s hodnotou 1849 ELO bodov.
Vo svojej vekovej kategórii patrí do prvej
stovky vo svete. Je reprezentant  SR. V roku
2005 získal 1. miesto na majstrovstvách SR
v šachu mládeže do 10 rokov, 2. miesto na
M SR v rýchlom šachu v kategórii do 10
rokov, 3. miesto na M SR v kategórii do 12
rokov a na majstrovstvách Európy v šachu
mládeže získal 25. miesto. V súčasnosti
Martin trénuje pod vedením medzinárodné-
ho majstra Sergeja Berezjuka so skupinou
talentovanej mládeže  v Beskydskej šacho-
vej škole v Českej republike.
Martin je žiak II. ZŠ v Senici, člen Šachové-
ho krúžku Žubrienky v CVČ a člen Šacho-
vého klubu Osuské.
Marek Včelka, futbal
FK SH Senica
Reprezentant krajského výberu vo futbale.
Marek má poctivý prístup k tréningom.
Vo futbalovom klube FK SH Senica  je stre-
dovým hráčom s dobrou kopacou techni-
kou a dobrým prehľadom v hre.
Natália Jurkovičová, hádzaná
TJ Záhoran
Natália je reprezentantka SR v kategórii
kadetiek. Získala titul školský majster SR za
rok 2005. Na M SR, kde družstvo hádza-
nárok získalo 5. miesto, bola najužitočnej-
šou hráčkou.Natália je hráčkou ml. dorast.
ligy – Modranka a hráčkou st. dorastu
II. ligi v Senici. (pokr. na str. 12) 

Uskutočnilo sa
Oliver postúpil do Šale   

V koncertnej sále ZUŠ Senica sa 27.
januára uskutočnilo okresné kolo súťaže
Šaliansky Maťko, prehliadky mladých reci-
tátorov v prednese slovenských povestí.

Súťaže, ktorú organizovalo CVČ Senica, sa
zúčastnilo 28 detí zo základných škôl
nášho okresu a ZUŠ Senica. Prvé miesta v
troch kategóriách obsadili žiaci ZUŠ  Oli-
ver Orth, Vanesa Sládečková a Dominika
Hoferková. Čestné uznanie poroty dostal
Ondrej Hadidom zo ZŠ Sadová ulica. Žia-
kov pripravovali pani učiteľky Štefánia
Jánošová a Elena Žideková

Krajské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo
9. februára v Trnave. Oliver Orth sa stal
víťazom 1. kategórie (žiaci 2. a 3. tried) a
postúpil do celonárodného kola v Šali.
Druhé miesto vo svojej kategórii (žiaci 6. a
7. tried) obsadila Dominika Hoferková  

Štefánia Jánošová
Foto  Š. Orth

Na fotografii zľava - Dominika Hoferková,
Oliver Orth a Venesa Sládečková.

Koncert mladých 
umelcov 

Základná umelecká škola v Senici už
tradične každý rok organizuje koncerty
mladých umelcov, žiakov a absolventov
Bratislavského konzervatória. V nedeľu
12. februára zaplnená koncertná sála
ZUŠ aplaudovala  vynikajúcim výkonom
šiestich umelcov, z ktorých  Jana Krajčio-
vá  a Dominik Gál sú bývalí absolventi
ZUŠ Senica. 

Text a foto Š. Orth

Na fotografii zľava:  Mgr. art. Zuzana
Suchanová (klavírny sprievod) , Martina
Kuštárová (flauta), Jana Krajčiová (klavír),
Dominik Gál (klavír), Lucia Baráthová
(husle), Lucie Szabová (spev) a Ján Brtka
(akordeón). 

Avantgardný Kontext
V Galérii Základnej umeleckej školy v

Senici  sa v dňoch 10. – 25. februára usku-
točnila  netradičná výstava.  Senický
výtvarník Milan Mikula sa senickej verej-
nosti po prvýkrát predstavil avantgardným
projektom nazvaným KONTEXT, ktorý
predtým prezentoval   v Umeleckej bese-
de v Bratislave. Výstava zaujala svojím
netradičným poňatím od  najmenších
návštevníkov výstavy až po dôchodcov,
ktorí zabezpečovali dohľad  na výstave.   

Foto Š. Orth ml.

Na Foto: Vystavujúci autor Milan Mikula,
kurátorka výstavy Daniela Orthová a  ria-
diteľ ZUŠ Milan Gál.

Konto Orange 
podporí regióny

Po úspešnom prvom ročníku vyhlásilo
Konto Orange II. ročník otvoreného gran-
tového programu Šanca pre váš región,
do ktorého sa môžu svojimi projektmi
opäť zapojiť aktívni občania, združenia,
nadácie, obce, verejnoprospešné inštitú-
cie a po prvýkrát aj regionálne médiá.
Medzi najprínosnejšie regionálne projekty
bude aj tento rok rozdelená celková suma
4 milióny Sk. Každý z ôsmich krajov Slo-
venska tak dostane šancu zlepšiť situáciu
a kvalitu života svojich obyvateľov vďaka
rovnomernej finančnej podpore vo výške
500 000  Sk. Základnou podmienkou
predložených projektov je, aby mali verej-
noprospešný charakter a boli realizované
formou dobrovoľníckej práce. Maximálna
výška podpory, ktorú môže jeden projekt
získať,  je 70 000 Sk. Do prvej etapy, ktorá
odštartovala  10. februára, sa  môžu zapo-
jiť občania a organizácie aj Trnavského
kraja. Termín prijímania projektov je do 4.
apríla. Žiadosti o grantový príspevok
spolu s formulárom zasielajte na adresu
Centrum pre filantropiu, Medená 5, 811
02 Bratislava. Podrobnosti získate na tele-
fónnych čísel 0905/313 313 a 02/5464
4682, písomne na e-mailovej adrese
regiony@kontoorange.sk.
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Najlepší športovci
mesta Senica 
(dokončenie zo str. 11)
Dávid Štetina, hokej
HK 91
Hráčom hokejového klubu 91 Senica je od
roku 1996. Navštevuje 8. športovú hokejo-
vú triedu IV. ZŠ Senica. Jeho talent a tvrdá
práca na tréningoch mu pomohla stať sa
lídrom mužstva starších žiakov a zároveň
hrával aj za dorastencov. Už patrí medzi
hráčov základnej zostavy. Dávid je veľký
talent senického hokeja.
Michal Toure, karate
Hanko kai karate klub
Michal už niekoľko rokov patrí medzi špič-
ku v Slovenskej i Českej republike v karate.
Získal 1. miesto na majstrovstvách Holand-
ska, 2. miesto v družstvách, 1. miesto na M
SR v Šito ryu ako mladší žiak a I. miesto ako
starší žiak. Vo Švédsku vo svetovom pohá-
ri získal 2. miesto; 2. miesto obsadil aj v
Slovinsku – Trbovlje,  V Moravii Open, na
Českom poháre a 3. miesto na Slovenskom
pohári.
Michal navštevuje 2. ročník 8. ročného
Gymnázia v Senici.
Jakub Mareček, stol. tenis
Oddiel stolného tenisu
Najvýraznejšia opora družstva žiakov v
stolnom tenise, ktoré hrá v II. lige TT kraja
a súčasne je na 2. mieste v tabuľke skupiny
„C“, majster oblasti vo štvorhre žiakov. Zís-
kal 2. miesto v oblastnom rebríčku jednot-
livcov s úspešnosťou 90 %. 
Má výbornú tréningovú morálku a má
predpoklady, aby v budúcej sezóne štarto-
val v družstve mužov. Trénuje pod vede-
ním trénera Jána Chrenku.
Patrik Malík, futbal
FK 95 Čáčov
Kapitán družstva starších žiakov, ktoré hrá
majstrovstvá oblasti. Síce vzrastom malý,
ale veľmi šikovný a technicky dobre vyba-
vený. V minulej sezóne dal 18 gólov, v pre-
biehajúcej jesennej časti nastrieľal už 23
gólov.
Kristýna Palkovičová, plávanie
PK Záhorák
Najúspešnejšia členka plaveckého oddielu
Záhorák Senica. Najvýraznejšie z mnohých
úspechov sú 2 zlaté medaily (100 a 200 m
prsia) a 1 bronzová (200 m polohový pretek)
z medzištátneho stretnutia juniorov v Zlíne,
strieborná medaila (100 m prsia)   z medzi-
národných pretekov juniorov v Maďarsku a
účasť vo finále Európskeho olympijského fes-
tivalu juniorov v Taliansku za účasti 48 štátov
v troch disciplínach. Momentálne hosťuje  v
plaveckom oddiele Slávie STU Bratislava  a
trénuje  pod vedením reprezentačného tré-
nera Karola Máčika.

DORAST
Dominika Jonášová, volejbal
VK OMS Senica
Členka volejbalového klubu OMS Senica.
Reprezentantka SR v kategórii kadetiek,
ktorá môže pri dobrom tréningu siahnuť
na najvyššie méty. V družstve starších žia-
čok  pomohla k získaniu 1. miesta na maj-
strovstvách SR a s družstvom kadetiek zís-
kala 4. miesto na majstrovstvách SR.

Michal Ličko, futbal
FK SH Senica
V sezóne 2004 – 2005 s družstvom starši-
eho dorastu FK SH Senica získal 3. miesto
v III. lige  skupina západ.
Michal má poctivý prístup k tréningom i
majstrovským zápasom. Je to stredový
hráč s dobrou kopacou  technikou a pre-
hľadom, tvrdou strelou v zakončení. Je štu-
dentom Súkromnej strednej školy podni-
kania v Senici.
Klára Malíková, chôdza
Gymnázium Senica
Viacnásobná reprezentantka SR v žiac-
kych, dorasteneckých a juniorských kate-
góriách v chôdzi. Získala 7. miesto na
Európskom pohári v chôdzi na 10 km, 7.
miesto v MEI Kaunas na 10 km a 1. miesto
na majstrovstvách Slovenska juniorov.
Klára je študentkou Gymnázia Laca Novo-
meského v Senici. 
Ivan Hlavička, 
Klub silového trojboja
Mladý talentovaný pretekár. Člen klubu
silového trojboja v Senici. Od roku 2003 sa
stále umiestňuje na medailových miestach.
V roku 2005 sa stal majstrom Slovenska –
juniorov v kategórii do 75 kg. V minulom
roku pretekal za extraligový tím mužov.
Trénuje pod vedením Mariána Beéra.
Alexandra Rišková, hádzaná
TJ Záhoran
Svojím výkonom pomohla družstvu  TJ
Záhoran obsadiť 1. a 2.  miesto v II. lige
staršieho dorastu. Súperom nastrieľala 112
gólov. V zápasoch podávala veľmi dobré
výkony a patrí medzi najlepšie hráčky.
Tomáš Kubík, hokej
HK 91
Hráčom HK 91 Senica je od roku 1992. Je
jedným z prvých odchovancov senického
hokeja, ktorý sa svojimi výkonmi prebojo-
val ako junior do brány senických mužov.
Výraznou mierou sa zaslúžil o postup
juniorov do extraligy. V tejto sezóne úspeš-
ne pomáha udržať extraligu juniorov v
našom meste.
Monika Čulenová, karate
Hanko kai karate klub
V roku 2005 vyhrala takmer všetky súťaže,
na ktorých sa zúčastnila. Monika je dvoj-
násobná majsterka Holandska, dvakrát zís-
kala 2. miesto na Svetovom pohári vo
Švédsku, ďalej obsadila 2. miesto na Sveto-
vom poháre Šito vo Francúzsku, 1. miesto
na Krokoyama cup v Nemecku, 1. miesto
na Budapest open, 1. miesto na Moravia
open, 1. a 3. miesto na M SR, 1. miesto v
Slovenskom pohári, 1. miesto v českom
pohári Godžu, 1. miesto na Zvolen cup, 3.
miesto na Steyr open v Rakúsku, 3. miesto
na európskom pohári mládeže a 3. miesto
na M-SR.
Stanislav Mihálik, futbal
FK 95 Čáčov
Stano hráva na poste stredopoliara v druž-
stve dorastencov FK 95 Čáčov, ktoré hrá
štvrtú ligu. Je bojovným typom hráča a v
zápasoch patrí k najaktívnejším.

TELESNE POSTIHNUTÍ
Vincent Ivan, 
Slov. zväz tel. postih., Zväz postih. civil.
chorobami
Vzorne reprezentuje postihnutých civilizač-

nými chorobami na športových súťažiach
základnej organizácie aj na športových
súťažiach poriadaných Okresným výborom
ZPCCH v Senici.
1. miesto získal v športových hrách telesne
postihnutých v máji 2005 a v auguste. Je
aktívny člen SZTP, aktivista RADY ZO
SZTP, ochotný vždy a pri každej akcii
nezištne pomôcť.

DOSPELÍ
Martina Schwobová, volejbal
VK OMS Senica
Majsterka SR vo volejbale žien, účastníčka
FINAL FOUR CEV CUPU v Perugii. 
Martina je smečiarka ženského tímu volej-
balového klubu OMS Senica. Je to hráčka,
ktorá má na výbornej úrovni všetky herné
činnosti, čo z nej robí špičkovú hráčku
volejbalu.
Jaroslav Línek, dostihy
PD Senica
Džokej Jaroslav Línek  získal v roku 2005 v
ankete 1. miesto ako prekážkový šampión
roka a 3. miesto v rovinových pretekoch.
Je víťaz 1. klasického dostihu v roku 2005
– Veľkej jarnej ceny, víťaz Starohájskeho
kritéria, Jesennej míle a dvojnásobný víťaz
prekážkových dostihov vo Freudenau v
Rakúsku. V roku 2005 získal aj mnoho ďal-
ších výborných umiestnení na rôznych pre-
tekoch.Jaro je spoľahlivý, pracovitý, má
svojskú povahu a dobré organizačné
schopnosti, keď dokázal zastúpiť trénerku
Kubovičovú počas jej zranenia.
Michael Rusnák,
Tenisový klub 
Najúspešnejší hráč tenisového klubu Seni-
ca. Hrával extraligu za Trnavu, pôsobil ako
hráč a neskôr ako tréner v Rakúsku a
posledných päť rokov svojej kariéry pôso-
bil znovu v tenisovom klube Senica.
V prvoligovom družstve Senica vyhral
okrem jedného všetky zápasy dvojhry, v
ktorých nastúpil.
Veronika Hasíková, hádzaná
TJ Záhoran
Opora družstva žien TJ Záhoran, ktoré
hrali v roč. 2004/2005 II ligu. Bola najlep-
šou strelkyňou, strelila 70 gólov. V družstve
hralana poste pravej a ľavej spojky.
Andrej Fišan, 
1. senická liga – futsal
Andrej je v prebiehajúcej sezóne branká-
rom družstva C.V.S. – JAKO B. Mikuláš,
ktoré v tejto sezóne 1. Senickej ligi suve-
rénne vedie súťaž. Aj vďaka jeho brankár-
skym kvalitám družstvo sa môže pýšiť fak-
tom, že je to mužstvo s najmenším počtom
inkasovaných gólov.
Monika Gavorníková, 
Klub silového trojboja
Majsterka Slovenska žien, majsterka Slo-
venska v tlaku na lavičke, zároveň aj držite-
ľka slovenského rekordu do 52 kg  výko-
nom 85 kg. 
Obsadila 5. miesto na majstrovstvách Euró-
py v silovom trojboji, 4. miesto na ME v
tlaku na lavičke. Je členka víťazného druž-
stva Slovenska v Dunajskom pohári. Moni-
ka je stála slovenská reprezentantka.

( pokračovanie na str. 13)
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FUTSAL CUP
SENICA 2006  

V sobotu 18. februára sa v mestskej
športovej hale v Senici uskutočnil futsalo-
vý turnaj s názvom FUTSAL CUP SENICA
2006. Dve významné jubileá boli dôvo-
dom na zorganizovanie podujatia, ako 20.
výročie založenia pravidelnej súťaže tohto
halového športu v Senici a 10. výročie
víťazstva družstva TSF PD Senica v Európ-
skom pohári majstrov v českom Havířove.

Na turnaji sa zúčastnilo šesť tímov,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Zo
skupinovej fázy postúpilo prvé družstvo
do finále, druhé do zápasu o 3. miesto
a pre družstvá umiestnené na treťom mies-
te sa turnaj skončil predčasne.

V skupine „A“ si víťazstvo pomerne
hladko zabezpečil domáci účastník turna-
ja družstvo Alchem Senica, ktoré presved-
čivo vyhralo oba svoje zápasy. Na druhom
mieste sa umiestnilo družstvo FC Merkúr
Trnava, ktoré v stretnutí s Výberom Brati-
slavy do 19 rokov zvíťazilo najtesnejším
rozdielom. Sklamaní určite teda zostali
bratislavskí mladíci, ktorí najmä vo svojom

druhom zápase preukázali futsalovú kvali-
tu, nedokázali sa však výraznejšie strelec-
ky presadiť.

Skupinu „B“ vyhral účastník domácej
Senickej ligy, tím C.V.S.-Jako Borský Miku-
láš, ktorý si najprv hladko poradil s Pián-
kom Myjava a v rozhodujúcom a veľmi
kvalitnom zápase o postup do finále aj
s družstvom 1. FSC Artemis Malacky. Bol
to duel momentálne prvých družstiev
senickej, resp. malackej ligy. Na druhom
mieste v skupine sa umiestnili práve hráči
Artemisu, ktorí porazili Piánko Myjava
v poslednom zápase skupinovej fázy.

Po nej nasledoval spomienkový duel
hráčov TSF PD Senica a Tangaę86 Senica.
Pred zápasom odovzdal predseda Senic-
kej ligy Ivan Tobiáš kapitánovi družstva
TSF PD Ľubomírovi Mikulkovi pamätný

tanier, po zápase obdržalo každé druž-
stvo darčekový kôš. Tieto dva tímy sa stret-
li aj v pamätnom finále majstrovstiev Slo-
venska v sálovom futbale, ktoré sa v roku
1991 konali v senickej športovej hale.
Vtedy boli úspešnejší hráči TSF PD, keď
po predĺžení vyhrali 5:3, v exhibičnom
stretnutí však ťahali za kratší koniec a pre-
hrali 1:3. V kádri TSF PD sa predstavili tak-
mer všetci hráči, ktorí mali zásluhu na naj-
väčšom úspechu slovenského futsalu,
vtedy sálového futbalu. Chýbali iba Pavol
Šimek a Eduard Baláž, ktorý hosťoval
v senickom družstve na tomto turnaji.
Zápas bol príjemným spestrením turnaja,
hráči si zaspomínali na svoje najslávnejšie
úspechy.

Potom už nasledovali záverečné boje
na turnaji. V zápase o 3. miesto sa pred-
stavili družstvá FC Merkúr Trnava a 1. FSC
Artemis Malacky. O víťazovi sa rozhodlo
prakticky už v prvom polčase, keď ho
Malačania vyhrali jednoznačne 6:0. V dru-
hom polčase sa hráči Merkúru mohutne
snažili, podarilo sa im však iba skorigovať
na konečných 6:4.

Vo finálovom zápase sa stretli oba
zástupcovia senickej ligy - Alchem Senica
a C.V.S.-Jako Borský Mikuláš. Aj v tomto
stretnutí sa prakticky o víťazovi rozhodlo
v prvom dejstve, ktoré hráči Alchemu
vyhrali 4:0, najmä vďaka čistému hetriku
Gabriela Bartošeka. 

(pokr.na str.14)

Zľava hore: Stanislav Kuba - vedúci druž-
stva, Radoslav Šefčík, Ján Kutlák, Ján Min-
dek, Juraj Gálik, Miroslav Šefčík, Milan
Mráz, Pavol Žák - tréner.
Zľava dole: Róbert Ondrovič, Pavol Orgo-
ník, Gabriel Bartošek, Branislav Jablonický,
Tibor Koník a Miroslav Pavlík.

Najlepší športovci
mesta Senica 

(dokončenie zo str. 12)
Martin Surový, futbal
FK SH Senica
Hráč FK SH Senica. Martin má pocitvý prí-
stup k tréningom a k zápasom. Bojovný a
obetavý prístup vo futbalových stretnutiach.
Janka Hílková, turistika
Klub slovenských turistov
Členka Klubu slovenských turistov. Výkon-
nostná a vysokohorská turistika na Sloven-
sku, v Čechách, v Maďarsku, Rakúsku a
Belgicku.
Peter Heicker, kick box
Karate klub Šin – mu
Člen karate klubu  ŠIN-MU.  Obsadil 2.
miesto v slovenskom pohári – LIGHT
CONTACT, 3. miesto na M-SR – LIGHT
CONTACT. Peter má húževnatý prístup k
tréningovým procesom. Rád sa rozdelí o
svoje skúsenosti s mladšími borcami 
KICK BOXU.
Miroslava Vašeková, 
Hanko kai karate klub
Mirka patrí k najvýraznejším talentom kara-
te v Európe, je univerzitná majsterka Európy.
1. miesto získala na ME v Wroclave , na ME
vo Viedni, na Svetovom pohári Šito vo
Francúzsku, na M – SR Šito ryu, na M –
ČR, na MORAVII Open, na Akademických
M – ČR, 2. miesto na M – ČR a 3. miesto
na German open.
Pavol Šebesta, 
Oddiel stolného tenisu
Dlhoročný hráč družstva mužov v stolnom
tenise, ktoré hrá 3. ligu TT kraja. Svojimi
výkonmi sa zaslúžil o postup družstva zo 4.
ligy do 3. ligy. Má výbornú tréningovú
morálku a svojím výkonom vie strhnúť aj
ostatných hráčov družstva. V krajskom reb-
ríčku stolných tenistov obsadil 4. miesto.
Ján Filuš, futbal
FK 95 Čáčov
Jano hráva na poste ofenzívneho stredo-
poliara u dospelých, ktorí hrajú 5. ligu. Má
výbornú loptovú techniku, nerobí mu pro-
blém presadiť sa v súboji jeden na jedné-
ho. V roku 2005 sa mu mimoriadne darilo
aj strelecky, keď v majstrovských dueloch
nastrieľal 20 gólov, z toho  14 v prebieha-
júcej sezóne.

TRÉNER
Zuzana Kubovičová, Ing., dostihy
PD Senica
Získala pekné 2. miesto v ankete Tréner
roka 2005 a je trénerkou dvoch koní –
Ravenswood a Tempeltänzer,  ktoré v roku
2005 získali ocenenie Kôň roka v prekáž-
kových a rovinových dostihoch. Takisto  v
ankete Najlepší kôň slovenského chovu
2005 získala  1. miesto s Vadualom. V
dostihoch získala so svojimi zverencami v
minulom roku veľa krásnych a význam-
ných umiestnení.
Trénerkou koní je od roku 1998, turfovo
vyrastala v B. Mikuláši, V. Levároch a v
Senici, kam sa vrátila pred tromi rokmi na
post školiteľky koní PD Senica.

Marián Beér, 
Klub silového trojboja
Trénuje 31-členný oddiel silového trojboja.
V roku 2005 získali jeho zverenci   na maj-
strovstvách Slovenska 5 zlatých , 2 strie-
borné a 1 bronzovú medailu.
Ján Chrenka, stolný tenis
Odd. stolného tenisu
Dlhoročný tréner stolného tenisu s licenci-
ou „C“. Venuje sa mladým hráčom. Pre
oddiel vychoval viacej kvalitných hráčov,
ktorí úspešne hrajú v III. lige TT kraja v kate-
górii dospelých.

KOLEKTÍV
Družstvo žien, volejbal
VK OMS Senica
Družstvo žien v roku 2005 prelomilo hege-
móniu Slávie UK Bratislava, keď pod vede-
ním trénera JUDr. Vladimíra Sirvoňa získa-
lo pre Senicu historicky prvý titul M - SR.
Úspešne si viedlo i v Pohári CEV, keď sa
prebojovalo do záverečného finále, kde
obsadilo 4. miesto.
Družstvo žien, karate
Hanko kai karate klub
Monika Čulenová, Miroslava Vašeková a
Katarína Ižáriková – družstvo žien Hanko
kai karate klubu, ktoré prinieslo medailu z
každej európskej a svetovej súťaže, na kto-
rej sa zúčastnilo. Triumfovali  na  Steyr
open v Rakúsku,  na M – ČR, na M – SR v
šito ryu a na Svetovom pohári v šito ryu vo
Francúzku. 
Staršie žiačky, hádzaná
TJ Záhoran
Dievčatá získali na majstrovstvách SR
pekné 5. miesto, dokázali zvíťaziť na škol-
ských majstrovstvách SR. V turnaji O pohár
riaditeľky  III. ZŠ  obsadili 2. miesto, mali
úspechy aj na medzinárodných turnajoch:
4. miesto v Karvinej a 6. miesto v Prahe.

Erika Mášiková
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FUTSAL CUP
SENICA 2006

(dokončenie zo str. 13)
Znížiť sa podarilo Búranom iba

v posledných piatich minútach zápasu, na
viac im už nezostali sily.

Hneď po skončení finálového turnaja
sa konalo vyhodnotenie. Družstvám umi-
estneným na prvom až treťom mieste boli
odovzdané pekné poháre a diplom. Boli
vyhodnotení aj jednotlivci. Najlepším hrá-
čom bol Štefan Kovárik z Malaciek, strel-
com so 6 gólmi Gabriel Bartošek z víťaz-
ného Alchemu a brankárom Andrej Rakic-
ký z Merkúru Trnava.

Zápasy rozhodovali traja rozhodcovia:
Jozef Morávek, Ľubomír Ďurica a Ivan Štora. 

Turnaj mal dobrú športovú úroveň a bol
spestrením aj pre prítomných divákov.
Ukázalo sa, že v Senici sa aj naďalej hrá
kvalitný futsal a vyrastajú tu kvalitní hráči,
preto je aj škoda, že zatiaľ žiadny tím
nemá záujem hrať o vyššie méty na Slo-
vensku.
Výsledky turnaja:
Skupina „A“
Alchem Senica - FC Merkúr Trnava  3:0
(0:0)
G. Bartošek 2, B. Jablonický
Alchem Senica - Výber Bratislavy „19“  5:2
(2:1)
G. Bartošek, M. Mráz, M. Pavlík, J. Mindek,
M. Šefčík – M. Koiš, M. Cintula
Výber Bratislavy „19“ - FC Merkúr Trnava
2:3 (0:2)
J. Šindler, M. Koiš – R. Marföldi, P. Vančo,
P. Ševčík
Poradie:
1. Alchem Senica, 2. FC Merkúr Trnava, 3.
Výber Bratislavy „19“
Skupina „B“
C.V.S.-Jako Borský Mikuláš - Piánko Myjava
4:1 (2:0)
R. Kralovič, J. Joniak, M. Švrček, P. Krč – F.
Bruško
C.V.S.-Jako Borský Mikuláš - 1. FSC Artemis
Malacky  5:3 (3:2)
M. Švrček 2, R. Wallner, M. Péči, J. Filuš –
Š. Kovárik, P. Konečný, R. Cypris
1. FSC Artemis Malacky - Piánko Myjava
5:3 (3:0)
Š. Kovárik a P. Hyža po 2, R. Cypris –
P. Mihál, M. Mihál, J. Duga
Poradie: 
1. C.V.S.-Jako Borský Mikuláš, 2. 1. FSC
Artemis Malacky, 3. Piánko Myjava
Spomienkový zápas
TSF PD Senica - Tangoę86 Senica  1:3 (1:1)
L. Koníček – P. Hutta 2, B. Valjent
Zápas o 3. miesto
FC Merkúr Trnava - 1. FSC Artemis Malac-
ky  4:6 (0:6)
P. Ševčík 2, P. Mikuláš, M. Kotlan – Š. Ková-
rik a I. Malý po 2, P. Konečný, R. Turaz
Finále
Alchem Senica - C.V.S.-Jako Borský Miku-
láš  4:2 (4:0)
G. Bartošek 3, J. Gálik – J. Joniak, J. Filuš

Ivan Tobiáš

Majstri Európy zo Senice
Uplynulý rok 2005 hodnotil úspešný

karate klub Hanko kai Senica ako rok
upevňovania si popredných pozícií
v európskej a svetovej špičke. Dôkazom
najvyšších kvalít senického karate sú 2 titu-
ly majstrov Európy a celkom 5 medailí
z Majstrovstiev Slovenska,z toho 6 zla-
tých. V rôznych reprezentačných výbe-
roch sa presadili seniori, družstvo žien,
dorastenci i žiaci. Vynikajúco reprezento-
vali naše mesto a Slovensko na najvý-
znamnejších turnajoch v 10 krajinách celej
Európy. 

Výkony Seničanov upútali v Čechách,
Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku,
Holandsku, Francúzsku, Švédsku, Slovin-
sku a Španielsku. Z dospelých mala svoj
najlepší rok skúsená a medzinárodne
známa reprezentantka Miroslava Vašeko-
vá (2. dan). 22-ročná študentka podniko-

vého manažmentu potvrdila príslušnosť
k svetovej špičke víťazstvom vo Svetovom
pohári vo francúzskom Chartres, titulom
majsterky Európy vo Viedni i ďalším titu-
lom akademickej majsterky Európy v poľs-
kej Wroclavi. Tvrdé tréningy a roky ťažkej
driny vrcholového športovca priniesli zlaté
ovocie v podobe víťazstiev na Majstrov-

stvách Slovenska, Českej republiky, Mora-
va open, akademických majstrovstiev ČR
a 3. miesta na prestížnych majstrovstvách
Nemecka German open, kde dosiahla
vynikajúci úspechv ťažkej konkurencii pre-
tekárov z 35 krajín Európy, Ázie, Afriky
a Ameriky.

Z dorastencov má za sebou excelentnú
sezónu 15-ročná reprezentantka Sloven-
ska Monika Čulenová (1. dan), ktorá vyhrá-
vala všetky turnaje, na ktorých štartovala
doma i v zahraničí. Dvojnásobná majster-
ka Holandska, majsterka Slovenska je
víťazkou i najväčšieho turnaja mládeže
v Európe  Krokoyama cup v nemeckom
Koblenzi (takmer  1 000 pretekárov!),
zlato si doviezla i z Maďarska - Budapešť
open, Čiech - Morava open a Slovenského
pohára žiakov i dorastencov. Porazila
i japonské majsterky karate. Má striebro
zo Svetového pohára šito ryu vo Francúz-
sku, je vynikajúca v karate i v zápase kumi-
te, kde získala  2 strieborné medaily zo
Svetového pohára vo Švédsku (27 krajín,
580 pretekárov) a je veľkým prísľubom
budúcnosti. 

Žiaci tiež nezostali pozadu a opäť potvr-
dili roky vysokú medzinárodnú úroveň
senického mládežníckeho karate. Najús-
pešnejšiu sezónu má za sebou sekundár
Gymnázia L. Novomeského v Senici, 12-
ročný Michal Toure . Michal sa stal v roku
2005 majstrom Holandska, získal i titul
vicemajstra Holandska v družstvách. Na
majstrovstvách Slovenska sa predviedol vo
skvelej forme, veď okrem zisku 1. miesta
v mladších žiakoch zvíťazil i v kategórii star-
ší žiaci, a tak z Popradu si viezol 2 tituly maj-
stra Slovenska. Na Svetovom pohári vo
Švédsku opäť žiaril, keď rýchlosťou a pres-
nou technikou prešiel vyraďovacími bojmi
až do finále, kde iba tesne prehral a získal
striebornú medailu. Striebro si priviezol ele-
gantný karatista, po otcovi pochádzajúcom
z Afriky i zo slovinského Trbovlje, českého
Morava open a bronz zo Slovenského
pohára. Vicemajster ČR 2005 je aj výborný
žiak pre svoju srdečnú povahu a inteligen-
ciu veľmi obľúbený v klube, medzi prete-
kármi i rozhodcami na turnajoch doma
i v zahraničí. 

Výbornú sezónu má za sebou i družstvo
žien Hanko kai Senica. Trojica súťažiaca
v kate družstiev najčastejšie v zložení M.
Vašeková, M. Čulenová a 21-ročná Katarína
Ižáriková sú majsterkami SR 2005, ČR,
víťazkami Svetového pohára vo Francúz-
sku, vicemajsterky Európy z Viedne, akade-
mické vicemajsterky z Wroclavi a bronzové
z ME regiónov v nemeckom Lipsku (122
družstiev). Ich cvičenie predstavuje svetovú
špičku v karate, čoho dôkazom sú i bron-
zové medaily z najväčších turnajov, tzv. Zla-
tej ligy - majstrovstiev Nemecka German
open a majstrovstiev Holandska Dutch
open (32 krajín) a 1. miesto na Steyr open
v Rakúsku. Okrem trénerov Hanko kai Seni-
ca, MUDr. M. Čulena a J. Rehuša, má veľkú
zásluhu na úspechoch senických karatistov
i Mesto Senica, ktoré vždy pomáhalo mla-
dým pretekárom. Aj teraz sa snaží vyriešiť
problémy so zvyšujúcimi sa prenájmami za
telocvične.           E. J.

Monika Čulenová na Svetovom pohári
šito ryu.  

Michal Toure s trofejou majstra Holandska.
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Ján Beran a Slávka Kopáčová
Ján Stanek a Lívia Danihelová
Miroslav Pavlovčin a Jarmila Kmeťová
Vladimír Cúl a Jarmila Milová
Peter Matula a Gabriela Štepanovská
Jaroslav Vanek a Margita Vargová

Narodili sa
Šimon Valent 23. 4. 2005
Lukáš Valent 23. 4. 2005
Marek Bachratý 15. 7. 2005
Thore Sandmann 29. 8. 2005
Erika Danišová 16. 9. 2005
David Szekereš 29. 10. 2005
Lukáš Malík 25. 11. 2005
Benjamín Adamčík 30. 11. 2005
Lukáš Polák 4. 1. 2006
Karolína Morávková 5. 1. 2006
Melánia Zanyková 13. 1. 2006
Peter Hugo Macko 16. 1. 2006
Timea Žáková 16. 1. 2006
Aneta Ondrejková 17. 1. 2006
Katarína Poláková 20. 1. 2006
Diana Mikulíková 26. 1. 2006
Natália Čechová 27. 1. 2006
Sára Marková 27. 1. 2006
David Stašek 31. 1. 2006

Opustili nás
Ján Provazník, Štefánikova 707 2. 1. 2006
vo veku 66 rokov
Terézia Cvečková, Štefánikova 1377 4. 1. 2006
vo veku 65 rokov
Anton Pavlovič, Hviezdoslavova 471 5. 1. 2006
vo veku 63 rokov
Anton Provazník, Štefánikova 1377 6. 1. 2006
vo veku 86 rokov
Mária Válková, Štefánikova 1377 8. 1. 2006
vo veku 82 rokov
Mária Turzová, Štefánikova 1377 9. 1. 2006
vo veku 84 rokov
Anna Bezoušková, Hviezdoslavova 471 10. 1. 2006
vo veku 60 rokov
Ladislav Oravec, Štefánikova 1377 15. 1. 2006
vo veku 80 rokov
Mária Kuchtová, Kunov 100 17. 1. 2006
vo veku 67 rokov
Alojz Ladislav, Štefánikova 1377 17. 1. 2006
vo veku 75 rokov
Jaroslav Bašnár, Moyzesova 815 18. 1. 2006
vo veku 78 rokov
Antónia Oravcová, Štefánikova 1377 19. 1. 2006
vo veku 81 rokov
Ján Jonáš, Palárikova 304 20. 1. 2006
vo veku 78 rokov
Jozef Polakovič, Hurbanova 1379 29. 1. 2006
vo veku 48 rokov
Margita Chalupková, Hollého 751 31. 1. 2006
vo veku 91 rokov

Blahoželáme jubilantom
V marci 2006 oslávia:
80 rokov Mária Petráková, Jaroslav Solárik, Mária Homolová
a Anna Bednárová,
85 rokov Pavel Kožík a Jozefa Kvanduchová,
91 rokov Mária Slezáková, Ján Čopjan a Štefan Kordoš,
93 rokov Ján Zvonár,
94 rokov Anna Krajčiová,
99 rokov Justína Šmidová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Korčuľovanie pre verejnosť:
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú, že v marci stanovili
čas vyhradený verejnosti  na korčuľovanie na zimnom štadióne v
nasledovných hodinách:  
Nedeľa         5.3.      14.00 – 16.00 hod.
Nedeľa       12.3. 14.00 – 16.00 hod.
Nedeľa       19.3. 14.15 – 16.15 hod.
Nedeľa       26.3. 14.00 – 16.00 hod.
Rozpis počas jarných prázdnin bude upresnený!
Od 23. januára je po odstávke plaváreň znova v prevádzke.  

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 9. 3. o 19. hod. Diabolské husle Jána Berkyho-Mrenicu
s hosťom Ľubom Virágom - divadelná sála
� 16. - 17. 3. 8. - 18. hod. Jarné trhy - priestory DK
� 28. 3. o 8. hod. Rozprávka Pinocchio
- výchovný koncert pre základné školy - divadelná sála
� 30. 3. o 7.30 hod. Senické zrkadielko A. Gamanovej
- 35. ročník regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti - priestory divadelnej sály i tanečnej sály
� 31. 3. o 13. hod. Výročná členská schôdza Kovotvar Kúty
- tanečná sála

Podujatia v Čajovni u sousedú   
� 25. marca 
-  o 16. hod. - Jarné juchú: pochovávanie Moreny
- o 20. hod. – koncerty: Vetroplach, Omens a Rudé kostry (CZ)

Česká firma zaoberajúca sa výrobou a distribúciou pracieho
prášku na Slovensku  hľadá predajcov pre ambulantný
predaj. Viac na tel. 0905730842,  
email: rosnicka@rosnicka.net , www.rosnicka.net 

BLAHOŽELÁME
úspešným senickým žiakom v okresných postupových súťažiach a
olympiádach:
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU (11. 1. 2006)
1. A kategória
2. miesto: Erika ENGELOVÁ – ZŠ Sadová ul. Senica, pripravovala
Mgr.Tóthová
1. B kategória
2. miesto: Miroslav ŠAJÁNEK – ZŠ Sadová ul. Senica, pripravovala
Mgr. Tóthová
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  (25. 1. 2006)
4. ročník ZŠ:
l.miesto: Juraj GEMBEŠ – IV.ZŠ Senica, pripravovala  Mgr. I. Kovači-
čová
2. miesto: Matúš HLADÍK – IV.ZŠ Senica, pripravovala Mgr. I. Kova-
čičová
3. - 4. miesto: Šimon SZALVA - IV.ZŠ Senica, pripravovala Mgr. I.
Kovačičová
5. ročník ZŠ, resp. l. ročník OG
2. miesto: Eva MILLOVÁ – gymnázium Senica
3. - 4. miesto: Filip PETROVIČ a Daniel TOKOLY – Gymnázium Seni-
ca, pripravovala RNDr. I. Petrovičová
9. ročník ZŠ:
1. miesto: Matej KOVAČIČ – IV. ZŠ Senica, pripravovala Mgr. J.
Robychová

Všetkým úspešným žiakom zo SENICE a ich učiteľom srdečne
blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v krajských
kolách!

Okienko JDS
Výročná členská schôdza  mestskej organi-

zácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Senici
bude 29. marca. Pozvánky doručíme. Výbor
rokuje o možnosti 2 turnusov rekreácie v Liptovskom Jáne v ter-
mínoch jún a september. Posedenie pri hudbe  bude v hoteli Branč
16. marca o 15. hod.  M. S.
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na MAREC 2006
Začiatky filmových predstavení o 19.00
hod., ak nie je uvedené inak!

� Streda 1. marec
OLD BOY
Únos Dä-sua sa odohrá rovno pred jeho
domom, kde doposiaľ pokojne žil so svo-
jou rodinou. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 15 r.,
121 min.

� Piatok 3. marec
MOJE LETO LÁSKY
...vášnivé, osudové, zakázané, nezabudnu-
teľné... Príbeh dvoch dievčat, Mony a exo-
tickej Tasmin. Stretli sa náhodou a počas
jedného sparného leta sa stali priateľkami.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 86 min.

� Sobota 4. a nedeľa 5. marec
SKLAPNI A ZASTREĽ MA!
Pavel Zeman sa celý život uskromňuje. Má
nevďačnú ženu a šesť zamestnaní, aby si
jeho žena mohla dovoliť žiť na vysokej
nohe. Colin Frampton je Angličan pohltený
svojím svetom plný obáv, keď jeho manžel-
ka náhle zomrie rozhodne sa Colin svoju
lásku čo najskôr nasledovať...
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 90 min.

� Utorok 7. a streda 8. marec
ZATHURA
VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVO
Hra, ktorú musíte hrať až do konca. Vždy,
keď otec odíde do práce a staršia sestra má
na bratov dozerať, začnú si šesťročný
Danny a desaťročný Walter liezť na nervy
alebo sa začnú strašne nudiť. 
Vstupné: 69 Sk, MP, 88 min.

� Utorok 14. a streda 15. marec
OLIVER TWIST
Dobrodružstvá chlapca z londýnskeho
podsvetia podľa slávneho románu Charlesa
Dickensa. Oliver Twist je od ranného det-
stva sirotou a žije v chudobinci, kde vládne
nemilosrdný pán Bumble. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 130 min.

� Piatok 17. marec
DOBLBA
Príbeh čiernej vianočnej komédie sa odohrá-
va v rozvetvenej rodine Mukovcov.  Hrdino-
via filmu sú traja bratia - Karel , Robert  a naj-
mladší Pavel.
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 117 min.
� Sobota 18. a nedeľa 19. marec
HOVORÍ SA...
Sarah Huttinger je zmätená. Konečne prija-
la ponuku na sobáš od svojho priateľa Jeffa,
ale zo svadby je na smrť vystrašená...
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 105 min.

� Utorok 21. a streda 22. marec
VYKOĽAJENÍ
Príjemná aféra ženatého muža sa mení na
nočnú moru. Pracovník reklamnej agentúry
Charles je jedným z obyvateľov Chicaga,
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ktorý každé ráno cestou do práce dobieha
na vlak. Jedného dňa ho však nestihne
a vďaka tomu sa stretne s Lucindou. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 107 min.

� Štvrtok 23. a piatok 24. marec
RUŽOVÝ PANTER
POZOR!!!  Premieta sa o 17. hod. a o 19.
hod.!!!
Stratil sa diamant Ružový panter... A najz-
mätenejší detektív na svete sa ho snaží
nájsť - inšpektor Jacques Clouseau. Meno,
ktoré vzbudzuje hrôzu...
V S T U P  V O Ľ NÝ!, MP 12 r., 92 min.

� Sobota 25. a nedeľa 26. marec
CASANOVA
Čiastočne pravdivý príbeh o nejednej drob-
nej lži, stratenej počestnosti a nájdenej
láske. Film o zvodcovi, ako ho nepoznáte,
ktorý sa odohráva v Benátkach v 18.storočí.
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 108 min.

� Utorok 27. a streda 28. marec
ZLOMENÉ KVETY
Pod taktovkou jedného z najlepších ame-
rických nezávislých režisérov Jima Jarmus-
cha podáva Bill Murray ďalšiu zo svojich
neopakovateľných hereckých kreácií, ktoré
sa natrvalo zapíšu do pamäti filmových fan-
úšikov. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 105 min. 

� Piatok 31. marec
MNÍCHOV
V roku 1972 celý svet sledoval zavraždenie
11 izraelských športovcov na mníchovskej
olympiáde. Mníchov je príbeh o tom, čo
nasledovalo. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 163 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU  NA
MAREC  2006

Začiatky filmových predstavení o 18.30
hod.

� Pondelok 6. marec
EROS
Traja skvelí režiséri, tri pohľady na erotiku. Tri
filmové poviedky o láske a sexualite od troch
rôznych režisérov s rôznym rukopisom. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 15 r.,
104 min. 

� Pondelok 20. marec
JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA...A JAR
Fascinujúci lyrický príbeh o plynutí ročných
období, ľudského života a hľadaní harmónie.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 15 r.,
103 min.

� Pondelok 27. marec
ŠÍLENÍ
Filozofický horor majstra českej animácie J.
Švankmajera zo začiatku 19. storočia voľne
inšpirovaný poviedkami E. A. Poea Zaživa
pochovaný a Šialený psychiater. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 15 r.,
118 min.

Kam na turistiku 
V sobotu 25. marca otvoria turisti

sezónu podujatím  100 jarných kilo-
metrov, ktoré sa uskutoční na Skalic-
kých Rybníkoch. Klub českých turistov
z Hodonína pozýva svojich sloven-
ských priateľov na akciu Koniec zimy
v Jeseníkoch 11.-12. marca, na snežien-
ky do Mikulčíc 18. marca či na 1. jarný
výšľap 26. marca. Info na č.t. 651 7856. 

Filmorava 2006
Slovácko je svojráznym a pozoruhod-

ným krajom. Svojou atmosférou, prírodou,
ľuďmi, kultúrou, a preto sa stalo námetom
mnohých filmov a dokumentov.

Slovácko vo filme je podtitul 1. roční-
ka nového filmového festivalu
FILMORAVA 2006 sa uskutoční
i v našom meste. Ide o projekt nadväzu-
júci na spoluprácu družobných miest
moravského Slovácka a slovenského
Záhoria. Vo Velkých Pavloviciach bude
festival od 3. do 5. marca, v Senici diváci
uvidia výber filmov v dňoch 10. až 12.
marca. Počas troch víkendových dní
budú mať diváci možnosť vybrať si
z ponuky 5 celovečerných filmov, medzi
ktorými sú 2 detské. V ponuke je tiež nie-
koľko dokumentárnych filmov. Spoloč-
ným menovateľom je život na Slovácku,
resp. moravsko-slovenskom pomedzí. 

Navštívte Slovácko v skutočnosti
a nahliadnite do jeho filmového zrkadla.

Kino Mladosť v Senici sa teší na vašu
návštevu.                          Iveta Vrkočová

vedúca kina  

Deň astronómie 
V sobotu 18. marca vo hvezdárni v

Sobotišti bude tradičný Deň astronómie.
Usporiadatelia podvečerného a večerné-
ho programu pripravili pre návštevníkov
pestrú ponuku.  Od 17. do 19.30 bude
blok zaujímavých prednášok, ktoré  budú
doplnené videoprojekciou počítačových
obrázkov, animácií a máp hviezdnej oblo-
hy (17.00  NEW HORIZONS – cesta za
deviatou planétou, 17.30  Planétka Sobo-
tište – piate narodeniny, 18.00  Jar 2006:
Stratené Slnko a nádejná kométa, 19.00
Hrozba svetelného znečistenia, 19.30
Pohľad do minulosti – ako ďaleko vidíme
ďalekohľadom?). Pozorovanie oblohy
ďalekohľadom bude od  20. do 22. hod. 

V prípade priaznivého počasia budú
návštevníci pozorovať Saturn, objekty
„deep sky“ a organizátori ako zvyčajne
pripravili i nejaké prekvapenie.
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Vďaka našej  návšteve v Atómovej elektrárni máme o jeden  nekaždodenný zážitok viac.

Senickí gymnazisti si spestrili maturitný roč-
ník návštevou atómovej elektrárne v Jaslovských
Bohuniciach. Vďaka ochote niektorých pedagó-
gov sa podarilo prvý februárový pondelok a uto-
rok dostať  dvom skupinám maturantov z gym-
názia do spomínanej elektrárne. Okrem toho,
že si pozreli na vlastné oči miesto, z ktorého ide
na prvý pohľad možno strach, zažili na zaujíma-
vej exkurzii aj zábavu.

Určite každý už čo to počul o jadrových
elektrárňach, ktoré sa nachádzajú v Jaslovských
Bohuniciach. Musím povedať, že som si jadrovú
elektráreň predstavoval inak. Mal som vytvore-
nú akúsi mýtickú predstavu o tom, ako to môže
v elektrárni vyzerať. Aj SCI - FI by sa dalo o tom
písať... Moje idey boli uvedené na pravú mieru -
už viem, ako to v atómovke vyzerá. Samá trub-
ka, plech, rachot, hukot, skrutka...   To bola veľká
hala s turbínami, kde sme vyfasovali iba prilbu.
Tu sme sa nemuseli báť žiadneho zamorenia, či
rádioaktivity. Tu sa totižto v turbínach vyrába
elektrická energia. Ale kde je to v jadrovej elekt-
rárni rádioaktívne? Vnútri reaktora, kde prebie-
ha samotná reakcia, ktorá je podstatou výroby
elektrickej energie v atómovej elektrárni. Tam

nás pustili iba v ochranných čiapkach, prilbách,
plášťoch a špeciálnych návlekoch na topánky.
Bolo to tam interesantné... Niektorých však  viac
zaujal fakt, že sme vyzerali všetci v tých pláš-
ťoch buď ako gunári, alebo tá lepšia alternatíva
- múdri vedci. :-)

Čo sa týka bezpečnosti, majú to tam tiež
celkom šikovne vymyslené. Nad prevádzkou
celej elektrárne dohliadajú neustále traja
odborníci, ktorí sú na túto prácu špeciálne
vyberaní a školení. Tak nemajme obavy, elekt-
ráreň si nerobí, čo chce. A ak by do elektrárne
chcel niekto neoprávnene vniknúť, tak neviem,
či sa mu to podarí. Elektráreň je plná bezpeč-
nostných zariadení a najmä turniketov, ktoré
človeka pustia iba so špeciálnou čipovou kar-
tou. Jedna spolužiačka brala tú bezpečnosť tak
vážne, že chcela cez turniket prejsť veľmi vzor-
ne a pri všetkej tej snahe sa jej tam zasekla
noha. A ako to dopadlo? SBS-kár bol gentle-
man. Vyzul milému dievčaťu topánku a nohu
sa podarilo dostať von. Ešteže všetko dopadlo
dobre a rozprávke mohol byť koniec i bez
toho, že by musel zazvoniť zvonec.

Ján Hyža

Vynovená telocvičňa
Obchodná akadémia v Senici dostala

nové šaty. Teda, aby som bola presná,
telocvičňa OA. Študentom najmilšia vyu-
čovacia miestnosť sa podrobila  rekonšt-
rukcii, ktorá musela byť dokončená do 31.
12. 2005. Okrem  profesorov telocviku je
celá vynovená. Oprava trvala približne 2
mesiace a stála 2 milióny korún, ktoré
poskytol Trnavský samosprávny kraj. V
telocvični sú nové plastové okná, radiátory
i  obloženie. Nová je i palubovka, aj s
farebne vyznačenými ihriskami na basket-
bal, volejbal a florbal. Študenti obchodnej
akadémie si novučičkú telocvičňu nevedia
vynachváliť, vraj teraz to tam  pekne vonia
novotou.                       Kačka, OA

Atóm, energia, a ... 
Superstar opäť na
scéne so senickým
zástupcom 

Štyri konkurzy, päťtisíc šesťsto súťažia-
cich, štyria porotcovia, viac ako sto členný
štáb pripravujúci súťaž. To bol začiatok
ďalšej veľkolepej show SuperStar. Obľú-
bená moderátorská dvojica Pyco  a Adela
zostali na svojich postoch, ktorých práca
na tomto projekte teší, baví a napĺňa.
Známe tváre poroty po tom, čo ju opusti-
la Lenka Slaná, doplnila neznáma Jana
Hubinská.

Aj v druhom kole súťaže Slovensko
hľadá SuperStar sme mali možnosť pod-
poriť a držať palce Ľubomírovi Mičovi,
rodákovi zo Senice, ktorý sa tejto show
zúčastnil.   

V jedno nedeľné popoludnie som
s „našou Superstar“ stretla a vďaka roz-
hovoru som mala možnosť dozvedieť sa
niečo málo o ňom,  ba dokonca trošičku
nazrieť do atmosféry hviezdnej show. 

Aké si mal detstvo? Bol si ako každé
iné dieťa, ktoré sa hralo na pieskovisku
a šantilo s kamarátmi alebo si zaspával
s gitarou v ruke? 

„Aj napriek tomu, že pochádzam
z rodiny, kde sú všetci hudobne nadaní,
teda až na moju mamičku, tak som bol
ako každé iné dieťa.“

Ako začala tvoja spevácka kariéra? 
„Počas svojej hudobnej osemročnej

kariéry, ktorou sa živím, som vystriedal
viaceré kapely, s ktorými sme hrávali na
rôznych hudobných akciách, plesoch,
lodiach,... Dá sa povedať, že som prece-
stoval veľkú časť Európy. Piatkové večery
som zvyčajne trávil v jednej senickejkr-
čmičke, kde som „získal“ poslucháčov.“

(pokračovanie na str. 2)

Povedal raz priateľ priateľovi: „Vieš,
dnes ti už nikto nedá nič zadarmo.“ No
zmýlil sa. Na svete existuje totiž jedna
veľká skupina ľudí, ktorých náplňou práce
je práve to zadarmo. Sú nimi dobrovoľníci.
Peniaze sú v spoločnosti postavené na
taký piedestál, že ich protiklad je buď príliš
podceňovaný alebo naopak, je kľúčovou
víziou budúcnosti. Z toho pramení aj
názov na Slovensku fungujúceho projektu
Volunteer – Key to the Future (Dobro-
voľník – Kľúč k budúcnosti). Práve vďaka

dobrovoľníkom sa realizujú rôzne projekty
a fungujú mnohé organizácie. Od olympij-
ských hier až po tretí sektor. Časť tzv. tre-
tieho sektora tvoria i mimovládne nezisko-
vé organizácie. A niektoré celoslovenské
pôsobia aj u nás v Senici. Jednou z nich je
aj Domka. 

Domka je saleziánska mládežnícka orga-
nizácia postavená na princípoch zakladate-
ľa saleziánov don Bosca, ktorej hlavnou
myšlienkou je Vyplňte deťom voľný čas
a objavte ich talent! (pokr. na str. 2)

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte
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MALÁ MOZAIKA
TVORIVOSTI
NESMRTEĽNOSŤ

Nechcem nesmrteľnosť pre seba, 
chcem len maličkosť, život pre teba.
Veď život večný by nemal zmysel,
na živote krásne je, využit to málo času,
úplne.
Preto túžim prejsť sa po nebi, 
aby som mohla strážiť tvoje sny.
O tvoje žitie obiera ťa nemá smrtka,
ktorej však oči kričia: chcem ťa!
Kradne ti tvoje ja,
tvoju podstatu zabíja.
Preto túžim prejsť sa po nebi ,
aby som mohla strážiť tvoje sny.        
Chcem aby si zvládol vyjsť z bludiska
bez toho, aby si stratil svoje ja.

Kačka OA

Novinky na obchodke 
V decembri 2005 vyšlo zimné číslo

EKA, školského časopisu OA Senica,
prostredníctvom ktorého chcel redakčný
„babinec“ pod velením PhDr.  Hazuchovej
povedať ostatným študentom o všetkých
„novotách“ obchodky.

Najprv uvítali nových prváčikov, kto-
rých aj, samozrejme, vyspovedali, nováči-
kov – nových študentov, ktorí prestúpili a
nových profesorov. Bližšie predstavili štu-
dentskú spoločnosť Max OA, porozpráva-
li o exkurzii vo Viedni, oznámili novinky
príchod talianskych študentov a priebeh
imatrikulácie. Vyrozprávali  rozpávku o
nešťastnom chlapcovi, spýtali sa študen-
tov a profesorov, čo si myslia o reality
show,  prezradili úsmevné hlášky zo škol-
ských lavíc no a na záver dali priestor aj
jednému z profesorov, ktorý rád cestuje -
Blízky východ – Známy... Neznámy...

Kačka OA

Superstar opäť na
scéne so senickým
zástupcom
(dokon. zo str. 1)

Ako to bolo
s tvojím prihláse-
ním sa do súťa-
že?

„Prihlásila ma
Miška, dcéra
bývalého kapelní-
ka Rasťa. A keď
mi prišla pozván-
ka, tak som pove-
dal, že nejdem.
N e p o c h y b ova l
som o svojej
speve, ale nevidel
som v súťaži perspektívu. Neskôr ma
Rasťo prehovoril a napokon som šiel.
A myslím, že som dobre spravil.“ 

Cítil si aj rivalitu medzi súťažiacimi?  
„Keď som bol v Hviezdom hniezde

s treťou finálovou desiatkou, tak sme si
všetci dobre rozumeli a užívali si  týždeň
plnými dúškami. Ale keď som spieval na
Divokú kartu, v ovzduší bola cítiť nervozi-
ta, napätie a aj určitá rivalita.“

A čo Adela a Pyco? Boli takí uletení
a milí aj mimo kamier?

„Samozrejme, že hej. Pracovali uvoľne-
ne a bolo vidieť, že sú dobre zohraná dvo-
jica. Neustále nás podporovali,  pomáhali
zo všetkých síl a vytvárali skvelú, uvoľnenú
atmosféru. Štáb bol síce trošku nervózny,
to je pochopiteľné, pracova  na  veľkom
projekte.“  

Predpokladám, že si nadviazal aj nové
kamarátstva. Si stále s niekým v kontakte? 

„Asi najbližšie som mal k Martinovi
Krauzovi, ktorý mi poslal lístky na finálové
kolá. Rozumeli sme si najviac.“ 

Prečo si si vybral v „divokej karte“ pie-
seň od Paľa Haberu? Podľa mňa to chce-
lo veľkú dávku odvahy a guráže.

„Musím sa priznať, že to bola aj trošku
provokácia z mojej strany. Hlavný dôvod
bol ten, že v 3. semifinálovom kole mi
Pavol vyčítal, že nevie, ako spieva Ľubo
Miča. Tak touto piesňou som mu to uká-
zal. A myslím, že som aj dobre spravil.“

Si sklamaný, že si nepostúpil do finále?
„Ani nie. Podľa mňa to neúspech

nebol.. Veď teraz mám veľa ponúk od slo-
venských, ale aj českých kapiel, aby som
s nimi naspieval nejaké CD. Musím si to
všetko nechať prejsť hlavou, lebo so všet-
kými sa spolupracovať nedá a asi by som
mal vsadiť aj troška na komerciu“.

Ako sa zmenil tvoj život po SS? Pocítil
si to?

„Stáva sa mi, že ma ľudia zastavujú na
ulici, domov mi chodia listy a darčeky
a začal som rozmýšľať aj nad zmenou tele-
fónneho čísla.“ 

Čo tvoji priatelia, zmenil sa ich postoj
ku tebe? Pocítil si aj nejaké náznaky
závisti? 

„Určite nie. Mám len priateľov, pre kto-
rých som stále taký Ľubo, akým som bol aj

pred SuperStar.  A myslím, že som sa
vôbec nezmenil, aj keď teraz som viac
zaneprázdnený a už nemám možnosť sa
s nimi tak často stretávať ako predtým.“ 

Ako to vnímala rodina? Neboli skla-
maní, keď si nepostúpil?

„So všetkým mi pomáhali a boli mi celú
dobu oporou. Ako každí rodičia, aj moji sú
na mňa pyšní, najmä mamička. Veľmi mi
držali palce, hoci otec bol trochu sklama-
ný, keď som nepostúpil.“ 

Ako hodnotíš celú súťaž? 
„Na začiatku som cítil nechuť.  Teraz

súťaži vďačím za svoje zviditeľnenie
a možnosti pracovať v oblasti hudby.
Možno sa niekomu zdá, že súťaž je nená-
ročná, že len prídete a odspievate. Ale nie
je to tak. Opak je pravdou. Chýbal hlavne
spánok. Nebola to prechádzka ružovou
záhradou. Monika Kurtová

Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte

(dokončenie zo str. 1)
Používajte preventívny systém, nie

represívny! Trestu sa deti totiž naučia
vyhýbať, no vlastnému svedomiu nie. Ale
predovšetkým – majte ich radi!  

Činnosť senických domkárov je okrem
mnohých  jednodňových akcií (typu Deň
detí, maškarný ples, športový turnaj či
workshopy na aktuálne témy) založená na
pravidelnosti tzv. „stretiek“. Na nich sa deti
a mladí učia formovať vlastné svedomie,
vzťah k sebe a ostatným ľuďom. Pri zalo-
žení strediska v Senici v roku 1998 bolo
domkárov možno 10. Dnes ich je viac ako
100. A fungujú jedine vďaka dobrovoľní-
kom. 

Tak čo, naozaj nestojí za to zamyslieť
sa nad „dnes ti už nikto nedá nič zadar-
mo“ v protiklade k biblickému „zadarmo
ste dostali, zadarmo dávajte“ či Hviezdo-
slavovmu „čo dávam, dávam z úprimnosti
duše?!“ 

Čo pripravuje 
Študentský parlament?

V piatok 24. marca  o 16.30 hod. v kino-
sále Múzea L. Novomeského 
MLÁDEŽ  versus  PRIMÁTOR MESTA
Téma stretnutia: Senica – dobré miesto
pre život
Poobedie otázok a odpovedí doplní živá
hudba v podaní kapely Skoro rock.

Veríme, že si nájdete čas  na zaujímavú
diskusiu s prvým mužom radnice Ľubomí-
rom Parízkom. Nielen o problémoch
a požiadavkách mladých, ale i o obyčaj-
nom žití v našom meste, vzťahoch, spolu-
práci a pomoci mestu, o našom vstupe do
Európy, o fungovaní samosprávy mesta….
Otázky pánovi primátorovi môžete posie-
lať na mailovú adresu Študentských listov,
prípadne  ich zapísať na  pripravenú listinu
na nástenke vašej školy.

Najlepšie však bude, ak prídete a polo-
žíte vašu otázku či návrh   o s o b n e !

Basketbalový maratón
V sobotu 1. 4.  od 12. do 22.  hod. pozý-

vame basketbalových nadšencov od
13 do 20 rokov na 2. ročník

BASKETBALOVÉHO  MARATÓNU 
… nie je to 1. apríl !

Kde:  telocvične III. ZŠ, na Sadovej ulici v
Senici
Prihlásiť sa môžu 5 členné chlapčenské,
resp. zmiešané družstvá zo Senice i okolia.

Uzávierka prihlášok: 24. 3 . – osobne v
CVČ, alebo telefonicky na tel. 651 3539
(mená, rok narodenia, škola, resp. i názov
tímu). Štartovné na jednotlivca je 20 Sk.
Každé družstvo si zahrá minimálne trikrát  a
body z týchto troch zápasov sa zrátajú! Pri-
neste si dresy, resp. rovnaké tričká (origina-
lite sa medze nekladú - je Deň vtákov).  Pri-
pravená bude i súťaž jednotlivcov v streľbe
na kôš. Podrobnejšie pravidlá nájdete na
plagátoch, na stredných a základných ško-
lách! Príďte si zašportovať, uvoľniť sa a užiť
si i prvoaprílovú náladu s priateľmi. Očaká-
vame medzinárodnú účasť. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


