
Povodňová vlna ničila 
V stredu  29. marca  o 12.30 hod. bol na toku Teplica

vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity a krátko nato aj 3.
stupeň. Náhly vzostup hladiny  Kunovskej priehrady spôso-
bili výdatné zrážky a prívaly vody z topiaceho sa snehu.
Občanov najohrozenejších  častí mesta  Kunov - Rybník,
Sotina a Sadová ulica upozorňovali  policajti MsP, aby si
preparkovali autá do bezpečných lokalít mesta a zachraňo-
vali majetok  v suterénnych priestoroch domov a bytov.

Voda vo vodnej nádrži Kunov neustále stúpala  a jej hladi-
na o 17. hod. dosahovala  výšku 905 cm. V tom čase  už Tepli-
ca nestačila odvádzať  vodu z priehrady a začala sa na via-
cerých miestach vylievať  z koryta. Valiaci sa vodný živel ničil
všetko, čo mu prišlo do cesty.   Pod vodou sa v krátkom čase
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Záchranná služba
patrí 
samospráve

Mesto Senica získalo 13. marca
od Ministerstva zdravotníctva SR
licenciu na  prevádzkovanie
záchrannej zdravotnej služby
(ZSS).  Úsilie mestskej samosprávy
získať záchrannú službu bolo
napokon korunované úspechom.
Senica vyšla v 2. kole výberového
konania víťazne vďaka kvalitnej
príprave na poskytovanie tejto
služby i dobrému lobingu.  Služby
bude realizovať nezisková organi-
zácia Poliklinika Senica. 

Záujem o prevádzkovanie ZZS
vzrástol po tom, čo ich štát začal
finančne  podporovať. Poliklinika
Senica prevádzkovala ZZS aj dote-
raz a má  vytvorené v nových pri-
estoroch v Sotine výborné    prie-
storové i technické podmienky.
Spĺňa aj náročné kritériá odbor-
nosti personálu. Vlani v máji získa-
la do vybavenia aj sanitné vozidlo
ambulancia v hodnote 2,5 milióna
Sk. Časť príspevku išla z verejnej
zbierky občanov, väčšiu časť
poskytlo Ministerstvo vnútra SR.
Sanitka je veľmi dobre vybavená
a môže slúžiť občanom pri
záchrane života. Vozidlo ambu-
lancia má veľký význam  z hľadis-
ka dopravy do nemocníc v Myjave
alebo v Skalici. Primátor Senice
Ľubomír Parízek získanie prevádz-
kovania ZZS Poliklinikou Senica
veľmi oceňuje. „Nepozeráme na
to ako na biznis. Zisk, ktorý
záchranka vyprodukuje, pôjde
opäť do zdravotníctva, do skvalit-
nenia jeho služieb,“ povedal pri-
mátor. 

Poliklinika, n.o. Senica v zdra-
votníckom objekte v Sotine 70
percent priestorov  prenajíma
súkromným lekárom, pre ktorých
zabezpečuje servisné činnosti.  30
percent činnosti tvoria vlastné
výkony – rontgeny, laboratóriá
a ďalšie. Úspešným krokom bolo
otvorenie Sotinskej lekárne
1. 6. 2005.                                  bar

ocitli domy, polia a záhrady bezprostredne pod priehradou.
Voda sa dostala postupne ďalej do mesta, keď najviac posti-
hla sídlisko Sotina a Sadovú ulicu. 

V pohotovosti bol Mestský  hasičský zbor, Technické služ-
by, a.s. Mestská polícia mala posilnené hliadky, keď slúžili
denná aj nočná smena. Sídlo krízového štábu bolo na MsP,
kam sa mohli aj občania obracať o pomoc a informácie. 

Povodňová situácia v Senici  sa po vyliatí rieky Teplica 29.
marca v podvečer okolo 16.30 hod. do rána upokojila. Nasle-
dujúci deň sa zisťovali škody, ktoré povodňová vlna napáchala.

Krízový štáb 30. marca ráno rozhodol, že 1 300 vriec
s pieskom, ktoré boli deň predtým  použité na ochranu pred
vodou, zostanú zatiaľ na mieste v prípade ďalšej povodňovej
vlny.  Mestskí policajti  v spolupráci s MsÚ mapovali škody na
majetku mesta, organizácií a tiež domov a bytov občanov.
Mestskí policajti občanom  na požiadanie poskytli digitálny
fotoaparát na zdokumentovanie škôd. Zlá situácia bola v III.
ZŠ, kde hladina vody v suteréne dosiahla výšku 1,5 m (viac
ako v roku 1997) a kotolňa bola zatopená. Centrum voľného
času má suterénne priestory takisto zaplavené.  Značné
škody sú aj v IV. ZŠ. Voda poškodila techniku dobrovoľných
hasičov a to zďaleka nie je všetko.  Na vyčíslenie celkovej
výšky škôd si budeme musieť istý čas počkať. 

Vo štvrtok 30. marca od rána sa všade mapovali spôsobe-
né škody a začalo sa s odstraňovaním následkov povodňovej
vlny a čistením objektov i verejných priestranstiev, odčerpá-
vaním vody.   III. a IV. ZŠ  vyhlásili od 30. marca  do pondel-
ka 3. apríla mimoriadne prázdniny. 

(pokr. na str. 9)

V čísle nájdete:
- Územný plán mesta
- Senické čriepky
- Náhlikova Senica
- Prezentácia učilíšť

S obrovskou silou a hukotom sa valila voda z Kunovskej
priehrady.

Pomoc občanom 
v krízových 
situáciách    

V Senici 21. marca predpolud-
ním slávnostne otvorili Zariadenie
sociálnych slu-žieb (ZSS), ktoré
v meste rozšírilo okruh sociálnych
služieb pre občanov. Samospráva
mesta na vybavenie a rekonštruk-
ciu objektu, ktorý sa nachádza
v centrálnej mestskej časti v jed-
nom z pavilónov areálu bývalej
polikliniky,  vynaložila takmer 5
mi-liónov Sk. 

Na slávnostnom otvorení boli
prítomní predstavitelia Mesta
Senica, Trnavského samosprávne-
ho kraja, sponzori a zástupcovia
rôznych inštitúcií.  Pásku prestri-
hol primátor Senice Ľubomír Parí-
zek spolu s riaditeľkou ZSS
Zuzanou Krčmárikovou.   

Nezisková organizácia Zaria-
denie so-ciálnych služieb je v pod-
state prechodný domov pre ľudí
v životných krízach. Nový zmysel
života  a uplatnenia v spoločnosti
tu budú hľadať tri skupiny obča-
nov. Útulok  je určený  pre ľudí
bez domova, osamelých rodičov
s deťmi a starších ľudí, ktorí potre-
bujú opatrovateľskú starostlivosť. 

Podľa primátora Senice Ľubo-
míra Parízka je dobré, že  samos-
práva mesta aktívne podporovala
vznik takéhoto zariadenia, ktoré
podáva pomocnú ruku ľuďom,
ktorí sa ocitli v zložitej životnej
situácii. Riaditeľka Zariadenia
sociálnych služieb v Senici Zuza-
na Krčmáriková povedala, že cie-
ľom je pomôcť klientom v čo naj-
kratšom čase opäť sa vrátiť plno-
hodnotne do života a v tom
im budú aktívne pomáhať  sociál-
ni pracovníci a personál.

Útulok  je plne obsadený 8
bezdomovcami a ich  pobyt je
obmedzený na 6 mesiacov.  Pre
osamelých rodičov s deťmi je
vyčlenených 7 izieb a dĺžka ich
pobytu je od 3 mesiacov  do  2
rokov. Pre klientov opatrovateľs-
kej služby je dĺžka pobytu
v zariadení individuálna, najviac
však 2 roky.   (pokr. na str. 6)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

2. riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo 23. marca. Mestská rada prero-
kovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-
nom plnenia do 23. marca, 
- návrh na zmenu VZN č. 16 – Zmeny
a doplnky územného plánu mesta Senica –
územný plán mesta bol schválený v roku
1994 a upravený do súladu s uznesením
vlády SR a ÚP VÚC Trnavského kraja
v roku 1998.  Neskôr dochádzalo k ďalším
zmenám ÚPM, a preto bolo nevyhnutné
pristúpiť k vypracovaniu jeho definitívnych
zmien a doplnkov.  Návrh na MsR prezen-
tovali DM Projekt, s.r.o.  a Ing. arch. Miro-
slava Válková,
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2005 – rozpočet mesta na rok 2005 bol
schválený 17.3.2005 a bol desaťkrát mene-
ný uzneseniami mestskej rady alebo mest-
ského zastupiteľstva.  Rozpočet, ktorý bol
pôvodne schválený ako  vyrovnaný  je  po
poslednej  zmene prebytkový, keď celkové
príjmy sú vo výške 352 651 tis. sk a celkové
výdavky 351 746 tis. Sk. Záverečný účet
mesta bude overený auditorom a spolu so
stanoviskom hlavného kontrolóra bude
predložený na schválenie mestskému
zastupiteľstvu,
-  výsledky inventarizácie k 31.12.2005,
- návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 20
o dotáciách poskytovaných z rozpočtu
mesta – týmto dodatkom  sa navrhuje roz-
šíriť okruh osôb, ktorým možno poskytovať
dotácie z rozpočtu mesta  o osoby, ktoré
pôsobia, vykonávajú činnosť na území
mesta alebo poskytujú  služby   obyvate-
ľom mesta. Podľa schválených zásad
možno dotáciu poskytnúť len na podporu
všeobecne prospešných služieb alebo
verejnoprospešných účelov, akými sú:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezen-
tácia duchovných hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slo-
bôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kul-
túry, 
- tvorba a ochrana životného prostredia
o ochrana zdravia  obyvateľstva
- ochrana práv detí a mládeže, 
- projekty na sociálne účely.
- organizačno-technické zabezpečenie pred-
časných volieb do NR SR po línii Mestského
úradu v Senici – voľby do Národnej rady SR
v roku 2006 sa budú konať 17. júna 2006. 

Voľby sa prvýkrát budú konať v jeden
deň od 7.00 do 22.00 hod.  Primátor  mesta
a Mestský úrad už začínajú plniť úlohy na
zabezpečenie volieb podľa predloženého
harmonogramu. Do stáleho zoznamu voli-
čov je zapísaných 16 646 voličov  a na
základe tohto počtu bude v meste vytvore-
ných 17 volebných okrskov. Voličom budú
do 23. mája  doručené oznámenia o čase
a mieste konania volieb a zoznamy zare-
gistrovaných kandidátov a na Námestí oslo-
bodenia budú vyhradené miesta na vylepo-
vanie volebných plagátov, návrh na dopl-
nenie VZN č. 30 – Trhového poriadku
a podmienkach predaja výrobkov a posky-
tovaní služieb na trhovom mieste – MsKS
v Senici. VZN navrhuje, aby sa  v Mestskom
kultúrnom stredisku  poriadali jarmoky

Aktivity radnice
17.2. - Pracovné rokovanie s primátormi

miest Gbely a Skalica o regionál-
nych zámeroch vo VÚC Trnava.

- Pracovné rokovanie s talianskymi
investormi.

- Hotel Danube Bratislava – prezen-
tácia potrieb súčasnej ekonomiky
v podaní  ministra financií Ivana
Mikloša.

21.-22.2.- Rokovanie Rady ZMOS.
27.2. - VÚC Trnava – pracovné stretnutie

k tvorbe organizačných dokumen-
tov a rokovaniu zastupiteľstva 
Trnavského samosprávneho kraja.

28.2. - Prezentácia firmy ohľadom
výstavby veternej elektrárne.

- Rokovanie s firmou Wertika
o postupe prác na inžinierskych
sieťach pre výstavbu rodinných
domov v Sotine.

- Valné zhromaždenie telovýchov-
ných  jednôt okresov Senica a Ska-
lica, vyhodnotenie činnosti a prí-
prava stanovísk pre krajský snem.

1.3. - Rokovanie zastupiteľstva Trnav-
ského samosprávneho kraja.

2.3. - Službyt Senica  – rokovanie
o súčasných problémoch a záme-
roch spoločnosti a o Energetickej
koncepcii mesta.

- Rokovanie s marketingovou spo-
ločnosťou na tému:Obchod
a služby v meste.

6.3. - Pracovné stretnutie na tému: Prí-
prava parlamentných volieb.

8.3. - Pracovné rokovanie s riaditeľkou
Záhorského osvetového strediska
RNDr. Ľ. Krištofovou na tému: Kul-
túra a ekológia v meste a riešenie
akútnych problémov.

- Rokovanie so zástupcami SARIA

9.3. - Rokovanie s talianskymi investor-
mi o ďalších zámeroch investičnej
spoločnosti v meste a regióne.

- Pracovné rokovanie s primátorom
Malaciek RNDr. J. Ondrejkom
o príprave Snemu ZOZO.

- Pracovné rokovanie so spoločnos-
ťou KORD a Delloite – príprava
revitalizácie areálu SH.

10.3. - VÚC Trnava – pracovné stretnutie
predsedov poslaneckých klubov,
príprava rokovaní a uzavretie
dohovorov pred ďalším zasadnu-
tím zastupiteľstva  TTSK v Trnave.

11.3. - Valné zhromaždenie trnavských 
oblastných športových združení,
voľba predsedu Krajského športo-
vého združenia a príprava stretnu-
tia s ministrom školstva.

13.3. - Pracovné rokovanie spoločnosti
IPEC, zosúladenie investičných
zámerov v priemyselnej zóne, roz-
šírenie výstavby fabriky Arcelor.

14.3. - Energetická koncepcia mesta –
pracovné rokovanie na prípravu
verejne záväzného nariadenia
v meste.

- BVS Bratislava – pracovné rokova-
nie s generálnym riaditeľom
Ing. Gemeranom o výstavbe 
novej kanalizácie v Čáčove
a Kunove a rokovanie
s Ing. Trnom, vlastníkom spoloč-
nosti Kord na tému: Čistenie prie-
myselných vôd.

15.3. - Rokovanie komisie školstva
ZMOS v Bratislave za účasti
zástupcov samosprávnych škôl
a Ministerstva školstva SR na tému
nedostatočnej výšky normatívov
pre chod základných škôl na
Slovensku.

16.3. - Sociálna komisia VÚC Trnava –
riešenie aktuálnych sociálnych
problémov a TTSK.

17.3. - Riešenie problematiky umiestne-
nia stánkov PNS v meste.

20.3. - Plán hospodárskeho rozvoja 
mesta Senica – príprava základ-
ných dokumentov.

- Stretnutie s občanmi časti Čáčova
na tému: Výstavba kanalizácie.

21.3. - Stretnutie s novinármi na tému:
Hospodársky a sociálny rozvoj
mesta.

- Pracovné rokovanie s prednostom
Krajského stavebného úradu
v Trnave – prezentácia zámerov
v oblasti výstavby bývania.

- Účasť na výročnom stretnutí Slo-
venského zväzu telesne postihnu-
tých v Senici.

22.3. - Rokovanie Rady TTSK.
- Pracovné stretnutie s členmi výbo-

ru Jednoty dôchodcov – riešenie
aktuálnych problémov mesta.

- Pracovné rokovanie s vedením
Technických služieb Senica o čis-
tote po zime a jarnom upratovaní.

23.3. - Rokovanie s riaditeľom Povodia
Dunaja v Malackách Ing. Slanin-
kom o možnej povodňovej vlne
a opatreniach, ktoré treba zabez
pečiť.

24.3. - Bratislava – pracovné rokovanie
o investičnej výstavbe v priemy-
selnom parku.

- Snem Únie miest Slovenska.

v dňoch: 20.- 21. novembra   Katarínske
trhy a18.- 19. decembra 2006  Vianočné
trhy. 
- návrh na odpredaje bytov v bytovom
dome č. 839 na Moyzesovej ul. a č. 1204
na Ul. S. Jurkoviča, 
- návrh na určeniu platu primátorovi,
zástupcovi primátora a hlavnému kontroló-
rovi na rok 
2006 a odmeny za štvrtý štvrťrok 2005
(plat volených funkcionárov  mesta sa urču-
je ako súčin  priemernej mesačnej  mzdy
v národnom hospodárstve určenej Štatistic-
kým úradom SR za  predchádzajúci rok
a koeficientu určeného zákonom. Priemer-
ná mesačná mzda  zamestnanca v národ-
nom hospodárstve za predchádzajúci rok
je 17 274.- Sk). 
3. riadne zasadnutie MsR  sa bude konať 6.
apríla a na programe bude:
- návrh na úpravu rozpočtu mesta a orga-
nizácií v jeho riadení na rok 2006, 
- informatívna správa o stave nehnuteľné-
ho majetku mesta,
- návrh na dispozície s majetkom mesta,
- všeobecne záväzné nariadenie o pohreb-
níctve,
- harmonogram opráv miestnych komuni-
káci,
- posúdenie konceptu Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
- rôzne.                     

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu 
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Zastupiteľstvo rozhodne
O zmenách a doplnkoch
v Územnom pláne

Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie,
ktoré uplynulo od schválenia  Územného
plánu sídelného útvaru mesta Senica
z roku 1994, ale aj kvôli legislatívnym zme-
nám v oblasti územného plánovania bola
aktualizácia územného plánu mesta for-
mou zmien a doplnkov nevyhnutná.

Dôvodom aktualizácie územného
plánu mesta je naliehavá potreba premiet-
nuť rozvojové zámery mesta do záväzné-
ho plánovacieho dokumentu. Záujem
zahraničných investorov o vybudovanie
nových výrobných kapacít nebolo možné
v pôvodnej územnoplánovacej  dokumen-
tácii uplatniť v danom rozsahu.

Ďalším dôvodom pre obstaranie aktua-
lizácie  dokumentácie na úrovni územné-
ho plánu mesta je nutnosť zosúladiť záme-
ry a požiadavky rozvojových a plánova-
cích dokumentov regionálnej úrovne,
najmä ÚPN VÚC Trnavský kraj. Za danej
situácie Mesto Senica iniciovalo vypraco-
vanie  územnoplánovacej dokumentácie
–  Územný plán Mesta Senica – zmeny
a doplnky č. 02/2005. Postup obstarania
a spracovania zmien a doplnkov ÚPN
Mesta Senica č. 02/2005 je v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov.

Prípravné práce  pri spracovaní územ-
noplánovacej dokumentácie Mesta Seni-
ca boli začaté v roku 2005. Mesto Senica
ako obstarávateľ územného plánu Mesta
Senica požiadal orgány štátnej správy,
samosprávnych krajov, obce, právnické
a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na vyu-
žívaní územia podľa § 19 odst. 2 zákona
č. 50/76 Zb,  o zaslanie všetkých dostup-
ných podkladov  o využití územia a navr-
hovaných zámeroch ako i obmedzujúcich
faktoroch, ktorými je potrebné sa pri spra-
covaní územnoplánovacej dokumentácie
zaoberať.

Zverejnenie oznámenia o začatí obsta-
rávania územnoplánovacej dokumentácie
bolo spôsobom v mieste obvyklým. Prí-
pravné práce orgánu územného plánova-
nia, ktorý obstaráva územnoplánovaciu
dokumentáciu, sú neoddeliteľnou úvod-
nou etapou celého ďalšieho procesu jej
vytvárania a zavŕšenia v podobe schvále-
nia a vyhlásenia jej záväznej časti všeo-
becne záväzným predpisom. Už kvalitné
zabezpečenie prípravných prác si vyžadu-
je odbornosť, nehovoriac už o odbornej
povahe zabezpečenia úloh, ktoré zákon
predpisuje obstarávateľovi počas spraco-
vania, prerokovania a schvaľovania územ-
noplánovacej dokumentácie. Nároky na
odborné zabezpečenie obstarávania vied-
li k doplneniu ustanovenia odbornej
spôsobilosti fyzických osôb, prostredníc-
tvom ktorých obce zabezpečujú plánova-
ciu dokumentáciu.

Spracovateľom územnoplánovacej
dokumentácie Mesta Senica zmeny
a doplnky 02/2006 bol DM Projekt, s.r.o.

Bratislava – Ing. Arch. M.Dudášová, zod-
povedná riešiteľka.

Ďalším  krokom pri zabezpečovaní
zmien a doplnkov územného plánu nášho
mesta bolo prerokovanie návrhu územno-
plánovacej dokumentácie. Prerokovanie
bolo verejnosti oznámené v súlade so
zákonom 50/76 Zb. § 18 odst. 4, v znení
neskorších predpisov (ďalej stavebný
zákon) podľa ustanovenia § 22 a § 31.
Návrh územného plánu Mesta Senica –
zmeny a doplnky č. 02/2005,  bol daný
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Seni-
ci, oddelenie investičnej výstavby, životné-
ho prostredia a dopravy, na internetovej
stránke mesta a na mieste obvyklom –
vývesnej úradnej tabuli Mesta Senica.

Po ukončení prerokovania návrhu
územnoplánovacej dokumentácie, po
vyhodnotení stanovísk  a pripomienok
orgán územného plánovania, ktorý obsta-
ral územnoplánovaciu dokumentáciu,
vypracuje správu o prerokovaní územno-
plánovacej dokumentácie spolu s vyhod-
notením všetkých stanovísk a pripomie-
nok s návrhom rozhodnutia o námietkach
a Návrh všeobecne záväzného právneho
predpisu, ktorým sa má vyhlásiť záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie.

Dokumentácia  územného plánu
mesta sa člení na textovú časť a grafickú
časť, obsahuje smernú a záväznú časť.

Textová časť územného plánu mesta
obsahuje:  základné údaje, riešenie územ-
ného plánu, doplňujúce údaje a doklado-
vú časť, ktorá sa po skončení prerokovania
návrhu priloží k dokumentáícii o preroko-
vaní. Záväzná časť obsahuje návrh regula-
tívov územného rozvoja  s presne formu-
lovanými zásadami priestorového usporia-
dania a funkčného využívania územia
vyjadrených vo forme regulatívov obsahu-
júcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú
opatrenia v území, podmienky využitia
územia a umiestnenia stavieb. 

Grafická časť územného plánu mesta
obsahuje výkres širších vzťahov, komplex-
ný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia s vyzna-
čenou záväznou časťou riešenia a verej-
noprospešnými stavbami. Výkres riešenia
verejného dopravného vybavenia, výkres
verejného technického vybavenia mesta
(vodné hospodárstvo, energetika, teleko-
munikácie, informačné siete a ich zariade-
nia),  výkres ochrany prírod a tvorby kraji-
ny vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability a výkres perspektívne-
ho využitia poľnohospodárskej a lesnej
pôdy  na nepoľnohospodárske účely. 

Uvedenú časť – prerokovanie územné-
ho plánu zmeny a doplnky č. 02/2005 má
Mesto Senica ako obstarávateľ v štádiu
ukončenia a pripravuje podklady na schvá-
lenie územnoplánovacej  dokumentácie
v MsZ .  Pred predložením návrhu územ-
ného plánu na schválenie musí mesto
požiadať Krajský stavebný úrad v Trnave
ako príslušný organ na preskúmanie súla-
du návrhu územného plánu zmien a dopl-
nkov 02/2005, ktorými sa mení a dopĺňa
územný plán sídelného útvaru Senica
schválený v roku 1994.

Schválenie územného plánu – zmeny
a doplnky 02/2005 predpokladáme v ter-
míne do konca apríla 2006. Po schválení
v mestskom zastupiteľstve obstarávateľ
(Mesto Senica) je povinný vyhotoviť regist-
račný list o obsahu územného plánu, ktorý
doručí ministerstvu. Schválená územno-
plánovacia dokumentácia sa stáva súčas-
ťou informačného systému o územnom
plánovaní, ktorého prevádzkovateľom je
Ministerstvo výstavby a regionálneho roz-
voja SR. Odd. výstavby,

ŽP a dopravy MsÚ  

Chcete užívať trvale
parkovacie miesto? 

Možnosť ako si zabezpečiť užívanie
trvale vyznačeného  parkovacieho miesta
i na rok 2006, je zaplatenie miestnej dane
na základe Všeobecne záväzného naria-
denia č. 3 o miestnych daniach v meste
Senica najneskôr do 31. marca 2006.

Platbu môžete uskutočniť prevodom
z účtu alebo v pokladni MsÚ Senica
v budove na prízemí v čase:

Pondelok, utorok:  7.30 – 15.30
Streda:                  8.00 – 17.00
Štvrtok:                 7.30 – 15.30
Piatok:                  7.30 – 14.30 
Pred zaplatením uvedenej dane je

potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť
o užívanie parkovacieho miesta na MsÚ
v podateľni alebo u informátora. 

Tlačivo Žiadosť o parkovacie miesto
na rok 2006 obdžíte i u informátora na prí-
zemí, kde ju vyplnenú spolu s  fotokópiou
malého technického preukazu môžete
odovzdať.                           Odd. výstavby, 

ŽP a dopravy MsÚ 

Využite kultúrne
poukazy

Mestské kultúrne stredisko v Senici  sa
27. februára  zaregistrovalo na Minister-
stve kultúry do systému kultúrnych pouka-
zov. Rozšíria sa tým možnosti účasti na
programoch pre školy a organizácie, ktoré
sa tiež zaradili do systému. Okrem podu-
jatí výchovného charakteru sa pri  využíva-
ní kultúrnych poukazov   akceptuje i ponu-
ka premietania filmov, nakoľko sa do
systému zapojilo i Združenie prevádzko-
vateľov a pracovníkov kín na Slovensku.   

Mgr. M. Jakubáč

Spomienka 
na oslobodenie 

Pri príležitosti 61. výročia oslobodenia
nášho mesta   uskutoční sa 7. apríla o 14.30
hod. pri soche  Víťazstvo na Námestí oslo-
bodenia pietny akt kladenia vencov.
Mesto Senica pozýva všetkých občanov,
predstaviteľov politických strán a hnutí,
škôl a organizácií  ucítiť si pamiatku pad-
lých vojakov pri oslobodzovaní Senice
spod fašizmu. 
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Za významné počiny
v kultúre a vzdelávaní

V kaviarni hotela Branč bude  4. apríla
slávnostné stretnutie pedagogických a kul-
túrnych osobností mesta Senica. Patrí
medzi tradičné podujatia organizované
samosprávou mesta.  Komisia  pre vzdelá-
vanie a kultúru pri mestskom zastupiteľsts-
ve a Zbor pre občianske záležitosti pri
Mestskom úrade v Senici navrhla na  oce-
nenie za prácu v oblasti školstva  a kultúry
za rok 2005 tieto osobnosti:  
PhDr. Danka  Banská
Vo funkcii učiteľky pôsobí v Obchodnej
akadémii v Senici od roku 1971, dlhé roky
sa venuje výučbe nemeckého jazyka. Jej
kvalitná a systematická práca sa odzrkadľu-
je v príprave študentov na maturitné skúšky
a v príprave na štúdium na vysoké školy.
Výrazne pomáha pri príprave mladých uči-
teľov a pri ich zapájaní sa do výchovno –
vzdelávacieho procesu.
Mgr. Anna Bardiovská
Na Súkromnej  strednej škole podnikania
Senica  pôsobí ako metodik pre vyučovací
proces. Svoje dlhoročné skúsenosti veľmi
rada odovzdáva mladým pedagógom, pre
ktorých sa stáva vzorom. Prácu, ktorú
odvádza so stredoškolskou mládežou, je
nenapodobiteľná a patrí k najobľúbenejším
učiteľom  medzi študentmi, hlavne svojou
láskavosťou a vždy sršiacim optimizmom.
Mgr. Jín Cilík
Je učiteľom Základnej školy Komenského
ul. V školstve pracuje 32 rokov. Dlhé roky
je koordinátorom  výchovy k manželstvu
a rodičovstvu. Pripravuje žiakov na biolo-
gické a geografické olympiády. Mimo vyu-
čovania sa venuje enviromentálnemu pro-
jektu Strom života.
Ing. Milan  Danihel
V Mestskom kultúrnom stredisku Senica
pracuje  ako vedúci kurzov spoločenského
tanca. Niekoľko desiatok rokov  organizuje
kurzy spoločenského tanca a spoločenskej
výchovy  pre študentov stredných škôl
a žiakov, ktorí ukončili základnú školu.
Vedie tiež tanečné  kurzy pre manželské
páry a dospelých. V roku 2002 založil
tanečnú skupinu SYNKOPA, ktorá pracuje
pri MsKS v Senici, zameriava sa na choreo-
grafické spracovanie spoločenských
tancov. MsKS v Senici s ním spolupracuje
od roku 1979. Počas celého  tohto  obdo-
bia v rámci záujmovej činnosti patrili jeho
kurzy medzi najobľúbenejšie. V roku 2006
sa dožíva krásneho životného jubilea.
Mgr. Tatiana  Dudášová
Pracuje v Základnej škole Sadová 620, Seni-
ca ako učiteľka. Dosahuje výborné výchov-
no – vzdelávacie výsledky. Vyučuje strieda-
vo v 1. a 2. ročníku. Vo svojej  práci využíva
moderné formy a metódy práce. Aktívne sa
zapojila do projektu vzdelávania Európske-
ho sociálneho fondu – „Reformná pedago-
gika“. Na vyučovacích hodinách pracuje
podľa Daltonovho plánu. Pripravuje žiakov
na súťaže v prednese poézie a prózy. Kaž-
doročne v marci organizuje verejné čítanie
pre žiakov 2. ročníka. Jej osobnostné kvality
sú na vysokej úrovni.
Jarmila   Ďorďovičová
Pracuje v Materskej škole Senica – eloko-
vaná trieda na Kalinčiakovej ul. ako uči-
teľka. Viac ako tridsať rokov vychováva naj-

mladšiu generáciu. Dosahuje vynikajúce
edukačné výsledky pri uplatňovaní prvkov
alternatívnej pedagogiky. Je kreatívna
a využíva nové metódy a formy vo výchov-
no – vzdelávacom procese, individuálne
pracuje s deťmi s odloženou školskou
dochádzkou. Pre deti vytvára vhodné
socio-emocionálne prostredie.
Mgr. Dušan Frydrych
Narodil sa vo Vrbovom, ale jeho život je od
detstva úzko spojený so Senicou. Učiteľská
rodina, v ktorej vyrastal, ho formovala
a viedla k práci s deťmi a mládežou. Práca
učiteľa sa stala jeho celoživotným posla-
ním. Napriek zložitej profesionálnej ceste
školstvo pre neho zostalo srdcovou záleži-
tosťou. Od roku 1991 sa opäť naplno veno-
val pedagogickej a riadiacej práci vo funk-
cii riaditeľa Školskej správy Senica. Pod
jeho vedením vzrástla úroveň školstva,
v oblasti pedagogickej, športovej, mana-
žérskej. Najväčším prínosom jeho pôsobe-
nia bol výrazný vzostup kreditu učiteľa
v povedomí verejnosti nášho mesta, okre-
su i celého regiónu. V roku 2005 oslávil
významné životné jubileum.
Jaroslava Grimmová
Pracuje v Základnej škole Ul. J. Mudrocha
Senica –  ako učiteľka na 1. stupni. Je koo-
dinátorkou projektu Škola podporujúca
zdravie a projektu INTEREGG III SR-ČR,
kde sa podieľa na organizácii zahranič-
ných družobných stykov školy. Dlhoročne
dosahuje výborné výchovno – vzdelávacie
výsledky, pripravuje žiakov na športové
a matematické súťaže. Pravidelne organi-
zuje pre žiakov školu v prírode, aj
korčuliarske kurzy.  
Mgr. Pavol Grimm
Rodák z Kunova , učiteľ na dôchodku,
nadšený propagátor kultúry , športu , býva-
lý riaditeľ v ZŠ Ul. V.P. Tótha Senica, dlho-
ročný poslanec, bývalý primátor mesta
Senica , súčasný poradca primátora v Rade
starších a v súčasnosti  na prvom mieste
vedúci Klubu priateľov heligónky pri MsKS.
Ako mladý učiteľ založil v Kunove stolno-
tenisový oddiel, hudobnú skupinu a futba-
lový oddiel, no jeho najväčšou láskou bola
a zostala hudba. V roku 2005 oslávil
významné životné jubileum.
Hilda Hajlová
Pracuje v Základnej umeleckej škole
v Senici. Pedagogickej práci sa venuje od
roku 1980 ako učiteľka akordeónovej hry.
Od roku 1992 je vedúcou akordeónového
oddelenia. So svojimi žiakmi sa zapája do
kultúrno- spoločenského života, súťaží ,
verejných vystúpení. Počas svojho pôsobe-
nia v ZUŠ vychovala celý rad úspešných
absolventov. Mimoriadne pekným prístu-
pom k deťom si získava ich lásku a tiež
uznanie rodičov.
Elena  Havlová
Pracuje v Materskej škole v Senici – eloko-
vaná trieda na Kolónii. Výrazne sa angažu-
je v oblasti enviromentálnej výchovy.
Počas svojho pôsobenia dosahuje vynikaj-
úce výsledky vo výchovno - vzdelávacích
činnostiach, využíva individuálny prístup
k deťom. Svojou kreativitou a tvorivosťou
prispieva k vytváraniu pozitívnej atmosféry
na pracovisku a medzi deťmi.
Mgr. Anna Horňáková
Pracuje v Základnej škole Ul. V. P. Tótha,
ako učiteľka slovenského a francúzkeho
jazyka. Učiteľské povolanie vykonáva 32

rokov. Dosahuje výborné výchovno – vyu-
čovacie výsledky. V škole vedie redakčný
krúžok, ktorý pripravuje relácie do školské-
ho rozhlasu a vydáva školský časopis Infor-
máčik. So svojimi žiakmi pripravuje sláv-
nostnú akadémiu pri príležitosti imatrikulá-
cie prvákov.
Jarmila Hrebíčková 
Od roku 1984 už viac ako 22 rokov pôso-
bí v Záhorskej galérii v Senici, najprv veľmi
krátko vo funkcii ekonómky a potom už
natrvalo ako dokumentaristka zbierkového
fondu v oblasti maliarstva, sochárstva, kres-
by , grafiky a užitého umenia. Charakteri-
zuje ju spoľahlivosť, ochota, zodpoved-
nosť, zmysel pre včasné plnenie a dokon-
čenie úloh, ktoré sa zdarne prejavujú v jej
úspešnom vykonávaní funkcie dokumenta-
ristky a správkyne archívu.
Mgr. Michal Chovanec
Pracuje v Spojenej škole v Senici ako učiteľ.
Má iniciatívny a zodpovedný prístup k plne-
niu povinností funkcie učiteľa špe-ciálnej
školy. Dosahuje výborné výchovno – vyu-
čovacie výsledky hlavne pri  riešení problé-
mov žiakov. Organizuje športové podujatia
a reprezentuje školu vo volejbale. 
Viera Juríčková
Pracuje v Záhorskom osvetovom stredisku
Senica od roku 1978. Najväčšiu časť svojej
profesnej kariéry venuje záujmovo – ume-
leckej činnosti. Podieľa sa na uchovávaní,
šírení a rozvoji ľudových tradícií v oblasti
folklóru, spevu a tanca.  Organizuje folk-
lórne súťaže pre deti a dospelých a meto-
dicky usmerňuje začínajúcich neprofesio-
nálnych umelcov. 
PaeDr. Beáta Kádeková
Už viac ako 17 rokov pracuje v Základnej
škole Mudrochova ul., ako učiteľka na
prvom stupni. Je koordinátorkou  protidro-
gových aktivít, členkou redakčnej rady
občasníka Mudroško, vedúca literárno –
dramatického súboru Mudroško , s ktorým
sa úspešne zúčastňuje divadelných prehlia-
dok. Pripravuje literárne relácie do školské-
ho rozhlasu, pripravuje žiakov na recitačné
súťaže ako Šaliansky Maťko, Hurbanov
pamätník. Výraznou mierovou sa podieľa
na práci  Zboru pre občianske záležitosti pri
MsÚ. 
Ján Kuček
Je vedúcim prevádzkového pracoviska
dopravného pri SOU Senica. Svojou prá-
cou sa podieľa na výchove žiakov už viac
ako 34 rokov. Aktívne sa zapája do prípra-
vy a realizácie projektov ako aj  zavádzania
nových učebných odborov. Zavedením
nových učebných odborov získava SOU
a zamestnávatelia kvalitných autoopravá-
rov s vysokou profesionálnou orientáciou
zameranou na automobilový  trh SR
v regióne.
Mgr. Dáša  Morávková
Pracuje v Základnej škole na  Sadovej ulici
v Senici . Od začiatku svojej pedagogickej
činnosti  už viac ako 30 rokov sa venuje
športu, prioritne hádzanej. 
Pod jej vedením sa do športových aktivít
zapája veľké množstvo žiakov.
Dosahuje mimoriadne  výsledky v škol-
skom športovom stredisku a športových
triedach. Jej zverenci  sa pravidelne
umiestňujú na popredných miestach
v rámci SR.

(pokračovanie na str.5)
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - MAREC 2006  
autor: názov: vydavateľ:
1. Mlčochová, J.: Detské doplňovačky Arkus
2. Brezina, T.: Strašidelná rodina Arkus
3. Brezina, T.: Strach na rozvrhu Arkus
4. Viewegh, M.: Báječná léta pod psa Petrov
5. Fieldingová, J.: Bábika Ikar
6. Andersovová, L.: S Majkou do prírody Q 111
7. Novelli, Luca: Leonardo a pero, ktoré kreslí ... Buvik
8. Keppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
9. Čapek, K.: Dašenka Buvik
10. Ja Ka Man: Čínský horoskop Chvojkovo naklad.
11. Carlskon, R. Netrápte sa a zarábajte Sofa
12. Gregory, P. Milenka Henricha VIII. Remedium

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

Novinka vydavateľstva Arkus:
Streatfeild, Noel: Baletné črievičky
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř, formát 200x125 mm, 200 strán, pevná väzba, cena: 219 Sk.
Jedného dňa si tri sestry sľúbia, že sa stanú slávnymi. Paulína chce byť herečkou, Petre
učarovali motory a stroje, Posy by zas od rána do večera tancovala.
Dievčatá začnú navštevovať Detskú akadémiu tanca a javiskového pohybu v Londýne,
kde sa učia tancovať a hrať divadlo. Krok za krokom poznávajú život na javisku, kde sa z
ich predstáv a snov môže čoskoro stať skutočnosť... a prvé úspechy napokon naozaj pri-
chádzajú: Táto krásna detská knižka vychádza stále v ďalších a ďalších vydaniach, pretože
dokazuje, že odvaha, pevná vôľa a pracovitosť dokážu i ten najodvážnejší plán zmeniť na
realitu.

Za významné počiny
v kultúre a vzdelávaní
(dokončenie zo str. 4)

Podieľala sa na výchove viacerých
úspešných športovcov – reprezentantov
SR v hádzanej . Práci s deťmi a mládežou
sa venuje celý svoj život veľmi obetavo
a s veľkým nasadením. Svojimi pracovný-
mi výsledkami robí dobré meno nielen
našej škole, ale aj mestu Senica.
Ing. Helena Paradeiserová 
Je učiteľkou chemických odborných pred-
metov na SOU Senica, kde pracuje už viac
ako 24 rokov. Dlhoročne pripravuje žiakov
na SOČ v oblasti ochrany a tvorby životné-
ho prostredia, vedie krúžky. Vo svojom
voľnom čase napomáha vedeniu SOU
Senica pri tvorbe a príprave projektov
z Európskeho sociálneho fondu.
Mgr. Mária  Patinková
Je učiteľkou slovenského jazyka a literatúry,
občianskej a etickej výchovy v ZŠ Komen-
ského ul. V školstve pracuje viac ako 37
rokov, z toho 11 rokov zastávala funkciu
zástupkyne školy. Počas svojej dlhoročnej
práce dosahuje výborné výchovno- vyučo-
vacie výsledky vo vyučovaní slovenského
jazyka a literatúry a príprave žiakov na prijí-
macie pohovory na stredné školy. Výraznou
mierou sa podieľa pri práci s deťmi v krúž-
kovej činnosti. Svojimi pracovnými výsled-
kami robí dobré meno nielen škole, ale aj
mestu Senica.
Oľga Pšenová 
Do Záhorskej knižnice v Senici nastúpila
v roku 1983 ako vedúca oddelenia beletrie.
Na tomto úseku pracovala až do roku 1981,
kedy sa s rodinou presťahovala do Bratislavy.
I tu zostala knihovníctvu verná a v období
rokov 1981 – 1997 ako odborná pracovníč-
ka útvaru doplňovania literatúry zabezpečo-
vala evidenciu slovenských povinných
výtlačkov dochádzajúcich do Univerzitnej
knižnice. Je to práca, ktorá vyžaduje abso-
lútnu sústredenosť, presnosť a dobrú znalosť
pravidiel knihovníckeho spracovania literatú-
ry. Pre tieto jej pracovné danosti po návrate
do Senice od roku 1997 opäť pracuje v kniž-
nici ako pracovníčka oddelenia regionálnej
bibliografie a bibliografického  spracovania
osobností senického a skalického okresu
.Každoročne sa podieľa na tvorbe kalendária
jubilujúcich osobností Záhoria.
Mgr. Ľudmila Radočáková
Pracuje na Gymnáziu Ladislava Novomes-
kého  Senica . Dlhodobo dosahuje výborné
výchovno – vyučovacie výsledky v predme-
te anglický jazyk. Je vedúcou predmetovej
komisie anglického jazyka ako aj aktívnou
zástankyňou moderných metód vo vyučo-
vaní cudzích jazykov. Každoročne sa venuje
talentovaným študentom v rámci olympiády
v anglickom jazyku. Je iniciatívna a aktívna
pri organizovaní študentských výmenných
pobytov.
Margita  Sadloňová 
95-ročná učiteľka na dôchodku, ktorá celý
svoj život obetovala výchove a vzdelávaniu
žiakov 1. stupňa. Okrem vedomostí zo slo-
venského jazyka a matematiky aktívne
rozvíjala  estetické cítenie žiakov. Obeta-
vosť, láskavosť, vzácny pedagogický takt,
individuálny  prístup k žiakom urobili  z nej
v našom meste pedagogickú osobnosť.

V školstve pracuje od roku 1930. V Senici
pôsobila v rokoch 1950 – 1970. 
Miloslav Slezák
V Zbore pre občianske záležitosti pracuje
dvadsať rokov. Aj jeho zásluhou dosahujú
občianske obrady ako uvítanie detí do živo-
ta, uzavretie manželstva, slávnostné zápisy
do Pamätnej knihy mesta alebo prijatie
významných delegácií na pôde Mestského
úradu  vysokú úroveň. Do povedomia senic-
kej verejnosti sa zapísal ako dlhoročný uči-
teľ Základnej umeleckej školy Senica.
Mgr. Viera Svatoňová
Pracuje v Gymnáziu Ladislava Novomeské-
ho Senica. Vedie veľmi úspešne predmeto-
vú komisiu chémie už viac rokov. Je dlho-
ročnou členkou krajskej komisie chemickej
olympiády, venuje sa talentovaným chemi-
kom z radov študentov, ktorí pod jej vede-
ním dosahujú každoročne úspechy v súťa-
žiach na regionálnej aj krajskej úrovni. Patrí
k vynikajúcim pedagógom školy nielen pre
prácu s talentovanými študentmi, ale aj pre
svoje schopnosti byť pedagógom v každo-
dennej realite pre všetkých študentov.
Mgr. Elena Sochorová 
V roku 1965  bola vymenovaná za riadi-
teľku Okresnej knižnice v Senici. Túto funk-
ciu vykonávala viac ako 25 rokov. Jej záslu-
hou sa z novozaloženej inštitúcie stala kul-
túrna ustanovizeň regionálneho významu,
postupne rozširujúca základné knižnično –
informačné služby knižnice o ďalšie funkcie
– metodické, vzdelávacie, bibliografické ,
regionálne. Prispela k vybudovaniu siete
obecných a mestských knižníc bývalého
okresu Senica . Veľkú zásluhu mala na
bohatej edičnej činnosti knižnice ako aj na
realizácii desiatok kultúrno – spoločenských
a spomienkových podujatí v Senici i v celom
regióne. V tomto roku oslávila významné
životné jubileum.
Ing. Vladimír Švec
Je členom speváckeho zboru CANTILENA
od roku 1982. Ako manažér zboru sa

podieľal na všetkých úspechoch Cantileny
pri jej reprezentácii mesta Senica doma
i v zahraničí, pri organizovaní zájazdov Can-
tileny do 14 európskych štátov a Turecka, na
rôznych súťažiach, festivaloch a reciproč-
ných vystúpeniach. Pracuje i ako odborný
ekonomický poradca, kde odovzdáva a vyu-
žíva svoje odborné skúsenosti hlavne pri zís-
kavaní  finančných prostriedkov z rôznych
grantov. 
Mgr. Peter Trajlínek
Pracuje v Základnej škole Ul. V. P. Tótha
Senica ako učiteľ matematiky a výpočtovej
techniky. V škole vedie krúžok výpočtovej
techniky , matematiky a floorbalový krú-
žok. Dosahuje výborné výchovno – vyučo-
vacích výsledky v matematike a výpočtovej
technike. Jeho zásluhou boli vytvorené
v škole tri počítačové učebne. Veľkou mie-
rou sa podieľal na spracovaní projektu
Infovek – Otvorená škola, aj na otvorení
internetovej čajovne.
Mgr. Viera Vinceková 
V Spojenej škole v Senici pracuje ako uči-
teľka. Má iniciatívny a zodpovedný prístup
k plneniu povinností funkcie učiteľky špe-
ciálnej školy. Dosahuje výborné výchovno –
vyučovacích výsledky  hlavne pri  riešení
problémov žiakov. Dlhodobo a cieľavedo-
me vedie dramatický krúžok a úspešne
reprezentuje školu aj v rámci svojho voľné-
ho času.
Ľubomír Žák
Pán Ľubomír Žák sa v tomto období dožíva
významného životného jubilea. Od ukonče-
nia štúdia sa vyše 27 rokov venuje pedago-
gickej práci ako učiteľ hry na dychové nástro-
je. Počas pôsobenia v ZUŠ Senica vychoval
viacerých úspešných hudobníkov a výkon-
ných orchestrálnych hráčov. Je potrebné
vyzdvihnúť i jeho osobnosté kvality vo vzťa-
hu k žiakom i kolegom . Aktívne sa zapája do
spoločenského i kultúrneho života mesta
účinkovaním v dychovej hudbe Seničanka
a v ďalších hudobných zoskupeniach.
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Aby nedošlo k požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru v Senici vykonalo 17.
marca v zasadačke hasičskej stanice v Seni-
ci pracovnú poradu pre zložky zaintereso-
vané na zabezpečovaní ochrany lesov pred
požiarmi. Všetci zúčastnení majitelia, užíva-
telia a správcovia lesov v okrese Senica
i zástupcovia dobrovoľných združení pohy-
bujúcich sa v prírodnom prostredí boli
oboznámení so štatistikou požiarovosti za
rok 2005 so zameraním na lesné požiare,
s vyhodnotením ochrany lesov pred požiar-
mi za rok 2005 a s opatreniami na zabez-
pečenie ochrany lesov pred požiarmi
v roku 2006, ktoré vyplývajú zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi. Taktiež boli infor-
movaní o nových právnych predpisoch na
úseku ochrany pred požiarmi najmä
o novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochra-
ne pred požiarmi v znení neskorších pred-
pisov a novele vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencie v znení neskor-
ších predpisov.

Vybrali sme zo
štatistiky roku 2005
Štruktúra obyvateľstva mesta 
Počet obyvateľov k 1. januáru 2005
20 742
Počet obyvateľov k 31. decembru 2005
20 566
Prisťahovalo sa: 257
Odsťahovalo sa: 387
Počet narodených detí: 182, 
z toho dievčat: 86            
Najviac detí sa narodilo vo februári: 22
Najmenej detí sa narodilo v decembri: 6
Najčastejšie mená: Ema, Viktória, Andrea,
Aneta, ale aj Melisa, Kitty, Yasmine,
chlapci dostali mená: Tomáš, Patrik,
Samuel, ale i Kevin, Maxim, Max.
Dvojičky:  

Jerguš Werner a Adela Timea Tipanovci
Tamara a Eva Dvorská
Šimon a Lukáš Valent
Andrea a Martina Vojteková
Jozef a Roman Opava

Prvým občanov Senice v roku 2005 bol
Jakub Zona, narodený 3. januára.
Najstaršou občiankou roku 2005 bola pani
Helena Dzindzíková - 99 ročná, býva na
Rovenskej ulici. 
V meste žilo 17 občanov 90-ročných,
jedna 96-ročná občianka Paulína Kašťáko-
vá, 98-ročné boli dve občianky, a to Justína
Šmidová a Elena Witzová.
V roku 2005 zomrelo 207 občanov, z toho
93 žien. Najviac ľudí zomrelo v mesiacoch
september, október a november - 23,
najmenej v januári - 7. Občianske rozlúčky
malo 48 občanov.
Počet sobášov: 113, z toho občianskych:
69. Počet uvítaní do života: 67.  

Máte záujem o službu v OS SR?

Príležitosť pre 
mladých ľudí

Ozbrojené sily Slovenskej republiky
ponúkajú široké spektrum pracovných
pozícií, v ktorých každý môže nájsť vhodné
uplatnenie.
Ak: vás zaujíma a vojenské prostredie,
• hľadáte možnosť uplatniť sa na trhu
práce,
• nie ste spokojní s doterajším zamestna-
ním a chcete na sebe ďalej pracovať,
• myslíte si, že ste v dobrej fyzickej kondí-
cii a chcete to adekvátne využiť,
• chcete sa dozvedieť viac o možnostiach
profesionálnej služby v OS SR a zaujímajú
vás podmienky prijatia do štátnej služby,
výhody a možnosti, ktoré ozbrojené sily
ponúkajú. 
... navštívte nás a my vám radi poskytneme
informácie, ktoré vás zaujímajú. Naše reg-
rutačné stredisko v Trnave na Paulínskej ul.
č. 13 má krajskú pôsobnosť, to znamená,
že pokiaľ máte trvalé bydlisko v okresoch
Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Seni-
ca, Dunajská Streda alebo Skalica, môžete
sa obrátiť priamo na nás.

Všetky informácie sú bezplatné a nezá-
väzné aj pre záujemcov z iného kraja. Pro-
fesionálnu službu možno v rámci nášho
regiónu v súčasnej dobe vykonávať vo

vojenských útvaroch v Seredi a Hlohovci.
Samozrejme, výkon služby nie je regionál-
ne limitovaný, slúžiť môžete v útvaroch po
celej Slovenskej republike. Záleží len na
vás, akú máte predstavu, resp. v ktorej
oblasti sa chcete špecializovať, tak aby sa
naplnili vaše ciele a predsavzatia.
* Povolanie profesionálneho vojaka je v
podstate zamestnanie ako mnohé iné. Má
svojezvláštnosti a špecifiká, ale aj tu platí
Zákonník práce. Vojaci majú pevný pracov-
ný čas,dovolenku, atd'.,  ako aj ďalšie práva
a povinnosti upravujúce vzťah zamestnáva-
teľa a zamestnanca v zmysle zákona. 
* Profesionálny vojak v kategórii mužstva,
resp. poddôstojníkov nie je totožný s termí-
nom vojak základnej vojenskej služby, to
znamená, že tzv. záklaďácke mýtusy -
mazáreň,šikan, gumáreň sa nestotožňujú s
terminológiou profesionálnej služby.
* Profesionálnym vojakom sa môže stať len
človek, ktorý sa tak rozhodne sám z vlast-
néhopresvedčenia rešpektujúc svoje vlast-
né dôvody, nesmie byť psychicky labilný,
má adekvátnu fyzickú kondíciu, nie je pre
neho problém pracovať v tíme a dokáže sa
dourčitej miery podriadiť alebo naopak
presadiť.
* Ozbrojené sily SR ponúkajú široké spekt-
rum pozícií. Štruktúra vytvára priestor pre
uplatnenie najmä technikov, vodičov, športo-
vo aktívnych ľudí i odborníkov v rôznych
iných oblastiach. Ponúkané pozície v priesto-
re profesionálnej služby sú zaujímavé najmä
pre kategóriu ľudí vo veku 18 až 25 rokov
vzhľadom na samotný charakter služby.

Okrem toho ozbrojené sily majú akútny
nedostatok právnikov, lekárov a duchov-
ných v dôstojníckom zbore.
* Bez ohľadu na funkciu, ktorú budúci pro-
fesionál bude v rámci svojho zaradenia
vykonávať, pritom je jedno či si vyberie
pozíciu strelca, vodiča, radistu, výsadkára,
operátora alebo skladníka, musí prejsť tzv.
vstupným vojenským kurzom. Jedná sa
o Základnú výcvikovú školu Martin v trvaní
9-tich týždňov. Uchádzač tu absolvuje tak-
tickú, streleckú a všeobecnú vojenskú prí-
pravu. Po jej úspešnom zvládnutí môže byť
zaradený na svoju profesionálnu pozíciu.
Následne je zo svojej vojenskej jednotky
vyslaný do ďalšieho kurzu, ktorý prislúcha
jeho odbornosti. Takto vyzerá začiatok kaž-
dého nového profesionála. Absolvovaním
ďalších kurzov odborných alebo jazyko-
vých sa vojak posúva vyššie v hodnostnom
rebríčku. Pokiaľ má človek patričnú dávku
zdravej ctižiadosti môže spraviť sľubnú
kariéru v kategórii poddôstojníkov. 
* Samozrejme, ak má niekto vyššie ambície
a sníva o poste v dôstojníckom zbore, taký-
to človek po ukončení maturitného štúdia
pokračuje ďalej na Akadémii Ozbrojených
síl v Liptovskom Mikuláši. Ide o štvorročné
štúdium a absolvent akadémie získa akade-
mický titul bakalár a je menovaný do hod-
nosti poručík. Okrem atraktívnych odbo-
rov, ktoré škola v tomto roku otvorila (elek-
tronické systémy, dopravné stroje a zaria-
denia, manažment) môže potencionálnych
záujemcov osloviť aj fakt, že sa jedna
o bezplatné štúdium, vrátane ubytovania,
celodennej stravy, školských pomôcok,
využitia športovísk, atď. No a po úspešnom
ukončení štúdia má absolvent istú pozíciu
na lukratívnom dôstojníckom poste mini-

málne ďalších 8 rokov.
Kontaktné údaje:
Regrutačné stredisko pre všetkých záujem-
cov z trnavského regiónu je situované priamo
v Trnave na Paulínskej ulici č.13. Tu Vám budú
zodpovedané všetky otázky týkajúce sa vstu-
pu do OS SR. Telefonický kontakt:
033/5521032, 0960/395331, 0960/ 395777,
0903820567, www.personal.mil.sk.

Pomôžte narcisom 
7. apríl patrí u nás Dňu narcisov. Kúpou

krehkého jarného kvetu získava finančné
prostriedky Liga proti rakovine. Peniaze
z verejnej zbierky Dňa narcisov sú použité
na kúpu diagnostických prístrojov, preven-
tívne opatrenia. V Senici sa do finančnej
zbierky zapájajú aktivisti z Gymnázia L.
Novomeského. 

Ku dňu učiteľov
pohodu v zamestnaní, spokojnosť
v rodine a veľa zdravia všetkým 
pedagogickým zamestnancom 
želá

Okresná rada Smer 
– sociálna demokracia v Senici

Pomoc občanom 
v krízových 
situáciách  
(dokončenie zo str. 1)

K dispozícii je pre nich 30 lôžok v 2 a 3-
lôžkových izbách. Súčasťou zariadenia sú
aj dielne, jedálne, spoločenské priestory
a detský kútik. Na prevádzku  prispieva
Trnavský samosprávny kraj, časť nákladov
si hradia klienti.  

O klientov  sa pri plnej kapacite 60
bude starať 20 pracovníkov.  

Viera Barošková
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Stonožkina ponuka
na apríl
� l. 4. - 12. hod. v telocvični III.ZŠ 
BASKETBALOVÝ MARATÓN pre mládež
• 5 členné družstvá, vek 13 – 20 rokov,
v spolupráci so Študentským parlamentom

� 3. 4. - 16.30 hod. v Materskom centre
VÝTVARNÁ DIELŇA k Veľkej noci
* výroba kašírovaných vajíčok

� 6. 4. - 15. hod. v CVČ 
KARAOKE SHOW – mestská spevácka
súťaž populárnej piesne, 1. časť
* veková kategória 5.-7.ročník ZŠ  (10 súťa-
žiacich-víťazov školských kôl)
* hosť Ľubo Miča, semifinalista Slovensko
hľadá SuperStar
* vstup má i verejnosť, príďte podporiť
nádejných mladých spevákov

� 6. 4. - 8.30 hod v športovej hale 
Majstrovstvá Trnavského kraja vo volejbale
– žiačky, žiaci ZŠ

� 6. 4. - 10. hod.  v Šali 
MAJSTROVSTVÁ SR v disko tancoch 

* držme palce tanečnej skupiny Sonny
junior, ktorá nás ide reprezentovať

� 7. 4. - 10. hod.  v Seredi 
Celoslovenská tanečná súťaž DANCE LINE
* breakdancová skupina Crazy team, nás
bude reprezentovať v kategórii Team Battle

� 11. 4. - 13. hod. v CVČ ( preložený ter-
mín z 30.3.)
KARAOKE SHOW – mestská spevácka
súťaž populárnej piesne, 2. časť
* veková kategória 2.- 4. ročník ZŠ (15 súťa-
žiacich-víťazov školských kôl)
* hosť Ľubo Miča, semifinalista SuperStar

� 11. 4. - 14. hod. v III. ZŠ  (telocvičňa
a umelé ihrisko)
TURNAJ ŽIAKOV A ŽIAČOK 3. a 4. roční-
kov ZŠ
* v malom futbale, vo florbale a vybíjanej,
zmiešané družstvá
* prihlásiť sa treba v CVČ do 10.4., pre
všetkých sú pripravené sladké odmeny
a malý darček

� 20. 4. - 8. hod. v športovej hale 
Majstrovstvá Trnavského kraja školských
zamestnancov v halovom futbale

� 20. 4. - 14.  hod. v CVČ 
Stonožkin DEŇ ZEME a prvý jarný táborák
* vyzývame najmä členov záujmových
krúžkov CVČ – príďte pomôcť upratať po
zime, skrášliť okolie CVČ i parku a potešiť
sa pri prvom táboráku v dvore CVČ
• súčasťou bude i videopremietanie 

� 24. 4. - 17. hod. v Materskom centre 
My sme malí muzikanti  -  tancujeme a
spievame s gitarou

� 27. 4. - 10. hod. v Materskom centre
Beseda na tému Vstup dieťaťa do MŠ  (aj
pre nečlenky MC)

� 27. 4. - 9. hod. v športovej hale 
Majstrovstvá SR v Aerobic maratóne stred-
ných škôl

Ako sa Slniečka
škôlkarmi stávajú... 

Vo štvrtok 16. marca  okolo pol desiatej
dopoludnia to pri zimnom štadióne vyze-
ralo, akoby sa schyľovalo k manifestácii
senických mamičiek na materských dovo-
lenkách. 23 mamulienok, 23 okatých
slniečok, k tomu hŕba kočiarov. Myslím, že
toto v Senici ešte nebolo!

Ale omyl, to nebola manifestácia. Sto-
nožkine Slniečka sa vybrali na návštevu do
XII. MŠ na Ulici  L. Novomeského. Plní oča-
kávaní sme vstúpili do jej areálu. Takmer 2
hodiny, ktoré sme tam strávili, sa stali neza-
budnuteľným zážitkom pre mnohé z nás.
Veď naše slniečka sa už onedlho tiež stanú
škôlkarmi a takto krásne sme im mohli
predstaviť život v materskej škole a uľahčiť
vstup do nej. Veľká vďaka patrí pani zástup-
kyni Janke Hlavačkovej a zlatým pani učite-
ľkám, ktoré s detičkami (boli medzi nimi aj
bývalé Slniečka) pre nás pripravili dokonca
občerstvenie (vyzeralo to ako na velikán-
skej rodinnej oslave, len detí bolo akosi viac
a my sme sa nasýtili pohľadom na ne...),
pekný program a rôzne zaujímavé činnosti.
Tancovali sme, modelovali a piekli, strihali,
lepili a maľovali... Bolo úžasné sledovať
našich drobcov ako pobehujú po herni
v snahe vyskúšať všetko, čo im nové prost-
redie ponúka. Trvalo iba chvíľku a hladko
zapadli medzi skúsených škôlkarov. Kým
deti šantili, mamičky mohli vyspovedať pani
učiteľky, ktoré ochotne odpovedali na
všetky naše zvedavé otázky. Každý tam
našiel to svoje... Pri odchode sme dokonca
dostali milý darček a ozval sa aj plač, preto-
že nám sa odtiaľ vôbec nechcelo!!! Jedno-
ducho, bolo nám veľmi fajn.

A tak sa ocitám v situácii, keď musím
znova povedať, že robím určite jedno
z najkrajších povolaní na svete. Slniečka sú
mojim ďaľším dieťaťom, hoci ich výchova
leží na pleciach matiek, ja sa cítim za ne
zodpovedná. Bojím sa o ne a želám si, aby
mali krásny život. Oplatí sa o ne starať a ja
sa snažím do nich vkladať aj kus vlastného
srdca. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí
chápu zmysel našej práce a matkám, ktoré
žijú pre svoje deti. Už teraz vidím, koľko
krásnych ľudí rastie pre našu Senicu...
A nech si maminky vyberú ktorúkoľvek
materskú školu, dúfam, že v nej budú ich
slniečka šťastné... Veď pravé šťastie nesto-
jí na materiálnom zabezpečení, ale na
ľuďoch, ktorí majú srdce na dlani...

Silvia Krišáková, CVČ

Senica – kolíska aerobicu
Naše mesto je aerobicovým cvičením a

množstvom jeho nadšencom vychýrené.
Zásluhu na tom od roku 1995 nemá nikto
iný ako Andy JAKUBCOVÁ. Najmä vďaka
nej sa Seničania, presnejšie stredoškoláci,
vracajú z krajských i slovenských maj-
strovstiev Aerobic maratónu stredných
škôl vždy s medailami. I minuloročná
majsterka SR v tejto súťaži, Stanka Derme-
ková z Gbelov, bývalá študentka gymná-
zia, je zverenkyňou Andrey.

Slovenská asociácia športu na školách
(SAŠŠ) i preto  poverila okres Senica –
Spoločný školský úrad a Centrum voľného
času – organizáciou školských majstrovsti-
ev Trnavského kraja i Slovenska v Aerobic
maratóne SŠ pre rok 2006.

Školské majstrovstvá Trnavského kraja
už máme v tejto chvíli úspešne za sebou.
Konali sa 9. marca, súčasne s okresným
kolom tejto súťaže v senickej športovej
hale, za účasti 63 cvičencov z 9-tich stred-
ných škôl okresu Trnava, Piešťany, Skalica
a Senica. Zo Senice sa zapojili Gymnázi-
um L. Novomeského, Súkromná stredná
škola podnikania a Obchodná akadémia.

Súťažiaci absolvovali 5 súťažných kôl
(napr. interval aerobic, tae-bo, tanečný
aerobic…) a samozrejme, finále  v stepo-
vaní, do ktorého postúpilo 30 cvičencov.

Rozhodcovský tím, zložený  z učiteľov
zúčastnených škôl, cvičiteliek a trénerov
aerobicu zo Senice a Trnavy na čele s
A.Jakubcovou, vybral na postup do celo-
slovenského kola 20 najšikovnejších finali-
stov a z nich 10 najlepších získalo nasle-
dovné umiestnenia:
1. miesto: Ján Hyža, Gymnázium L. Novo-
meského Senica
2. miesto: Hana Kmecová, Gymnázium L.
Novomeského Senica
3. miesto: Veronika Kováčová, Stredná
priemyselná škola dopravná Trnava
3. miesto: Beáta Oravcová, Obchodná
akadémia Senica
4.- 10.miesto: Tatiana Násadová OA Se,
Lucia Jediná SSŠP Se, Simona Oslejová OA
Se, Zuzana Šajánková Gy Se, Martina
Vicianová OA Trnava, Jana Gondeková
Humanus Via Holíč a Lucia Búdová OA Se
Miss aerobic sa stala Tatiana Násadová.
Na majstrovstvá SR  ďalej zo senických
stredoškolákov postúpili:  Lenka Hučková,
Natália Jediná, Romana Maříková, Andrea
Furicová (Gymnázium L.N.) a Katarína
Vizváryová (SSŠP).
Blahoželáme.
Prepotené tričká, úbytok na váhe a dobre
preverená kondička počas 5 hodinového
maratónu
určite stáli súťažiacim a najmä víťazom za
to a sú dôkazom, že aerobic má   v Senici
stále zelenú. Skúste to aj vy, pravidelné cvi-
čenie vás zocelí!
Srdečne vás pozývame do senickej špor-
tovej haly vo štvrtok 27.  apríla, kedy sa
naši stredoškoláci stretnú na majstrov-
stvách SR s víťazmi ostatných slovenských
krajov. Príďte ich povzbudiť! Začiatok je
o 9.hod.            

Dana Kopecká, CVČ Senica
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Spoznajme CVČ bližšie
Pravdepodobne každý v Senici vie, čo

znamená skratka CVČ, napriek tomu sa
občas stretnem s ľuďmi, ktorí nevedia, čo
presne táto organizácia vykonáva.   

Centrum voľného času detí a mládeže
Stonožka je školské zariadenie, ktoré vo
svojej náplni práce zabezpečuje výchovno
-  vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú, špor-
tovú činnosť a aktívny oddych detí a mlá-
deže v priebehu celého kalendárneho roka
vrátane školských prázdnin. Dôsledne
zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť
(záujmové krúžky) a príležitostnú činnosť
formou akcií, podujatí, karnevalov, divadel-
ných predstavení a pod. Nezanedbateľnou
činnosťou v oblasti prevencie je organizo-
vanie besied so školopovinnými deťmi
i stredoškolákmi na témy o drogovej pro-
blematike, prvej pomoci, absentujúcej
dopravnej výchove, protipožiarnej výcho-
ve, psychologických problémoch dospie-
vania. CVČ ďalej realizuje školské olympiá-
dy, spevácku súťaž Slávik Slovenska, POP
Senica, športové podujatia, Mikulášske
predstavenie, realizuje ozvučenie rôznych
akcií, výstav, prezentácií, spolupracuje na
mestských podujatiach, zastrešuje Študent-
ský parlament a mnoho ďalších aktivít , kto-
rých výpočet by bol veľmi dlhý. Za všet-
kým stojí cieľ,ktorým je prispieť k sebarea-
lizácii a zmysluplnému využívaniu voľného
času detí a mladých ľudí.

Tento rok je pre CVČ v Senici obzvlášť
náročný, plný zmien v legislatívnej oblasti
i v pracovnej náplni. Okrem všetkých svo-
jich povinností sme v septembri 2005 uro-
bili kompletnú renováciu strechy na hlav-
nej budove. Následne sme farebne upravi-
li vnútorné priestory. Vytvorili sme  nový
priestor pre tanečníkov, resp. športovcov
s pracovným názvom Telocvičňa a dobu-
dovala sa posilňovňa. Mladým je k dispo-
zícii hudobné štúdio s kompletným výkon-
ným ozvučením a bicími nástrojmi. Ku
koncu roka 2005 nasledovala ďalšia rozsi-
ahla renovácia – výmena okien - na priľah-
lom dome Čajkovcov, ktorý patrí CVČ,
kde je vybudované i útulné detské ihrisko
s pieskoviskom. Tento „domček“ slúži pre-
važne pre potreby Klubu mamičiek

Vyberte si v Stonožke
svoj letný tábor
MESTSKÉ DETSKÉ TÁBORY (5 dňové) 
s dennou dochádzkou od 7.30 do 16.30 hod.
I. turnus: 10.  –  14. júl
Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA
* výtvarná činnosť, nácvik mini divadielka,
celodenný výlet, plávanie, hry a súťaže,
táborák, pesničky s gitarou, trocha športu,
batikovanie, hry na počítačoch....
II. turnus: 17.  –  21. júl
TÁBOR  HIER A ZÁBAVY
* šport všetkého druhu, futbal, basketbal...,
súťaž o najrýchlejšiu kolobežku, plávanie,
súťaže a hry vo vode, v prírode a v klubov-
ni, celodenný cyklistický výlet za krásami
Záhoria, návšteva  soľnej jaskyne, „straši-
delná noc“ – spanie v stanoch vo dvore
CVČ, táborák...
III. turnus: 24. – 28. júl
V STOPÁCH PRÍRODY A HISTÓRIE
* návšteva dvoch hradov v okolí Senice,
prieskumná hra, výlety do prírody, abeceda
malého zálesáka (šifry, uzly, morzeovka,
znalosť rastlín, hviezd...), spanie v stanoch
a táborák, varenie v prírode  (čaj z prírod-
nín!),  pesničky s gitarou, hry a súťaže, plá-
vanie...
Poplatok 700 Sk (obedy, pitný režim, drob-
né odmeny, vstupné, celodenný výlet,
pomôcky k odborným činnostiam, pedago-
gický dozor...) je za každý jeden turnus
mestského tábora.
INDIÁNSKE LETO 
KEDY?   v mesiaci búrok   15. – 21. júl 
KDE?  v prérii, v Skalických horách  (pres-
nejšie v Zlatníckej doline, v „Skaličane“)
Ocitneš sa tu v kmeni Siuxov, v Severnej
Dakote. Náčelník Čierny vlk je mŕtvy a jeho
žena Prériová kvetina čaká na príchod
nových indiánov a osadníkov. Spoločne sa
pokúsime získať späť posvätný šíp, ktorý chrá-
nil indiánov pre pohromami a vojnami.
Zmocnil sa ho v bitke zákerný generál Custer.
Neveríš? Ak máš  7 až 12 rokov a chceš
zachrániť indiánsku ríšu, POĎ S NAMI!
Vyrobíš si indiánsky odev, čelenku...,naučíš
sa indiánske písmo i niečo po dakotsky,
nebude chýbať jazda na koňoch, indiánske
tance, hry, zábava, príroda, kúpanie, plne-
nie indiánskych skúšok, šport...
Poplatok: 2 750 Sk (stravovanie 5x denne,
ubytovanie v 2-4 lôžkových izbách v dvoch
chatách, pomôcky, odmeny, vstupné na
kúpalisko, jazda na koni,  doprava do tábo-
ra a späť, poistenie, pedagogický dozor)
ZA  JÁNOŠÍKOM  DO  TERCHOVEJ 
Termín: 24. – 30. júl 
Miesto: budova školy v prírode v obci
Vyšní Repáni,  5 km od Terchovej
Ak máš viac ako 11 rokov, chceš zažiť
príma týždeň s dobrou partiou vo Veľkej
Fatre, pocítiť príjemnú únavu po turistickej
túre a zabávať sa , potom poď s nami!
V PROGRAME PONÚKAME: turistiku
v okolí (napr. Veľký Rozsutec), návštevu
pamätihodností v Terchovej, šport, súťaže,
hry, táborák, disco..., výlety autobusom  -
na Jánošíkove diery, do Vrátnej doliny,
lanovkou na Chleb..,  v tábore bude vlast-
ný autobus)
Poplatok: 3 100 Sk (pobyt je vhodný i pre
mládež)
TANEČNÉ  SÚSTREDENIE  SONNY

Termín:  21. – 26. august 
Miesto: rekreačné stredisko Piesočná,
Sekule – Moravský Sv. Ján
Pobyt je určený členom tanečnej skupiny
SONNY Kuriatka, Junior a HVK a break-
dancovej skupine Crazy team. Hlavným
programom je príprava jesenného koncertu
Sonny, tanečná a kondičná príprava detí,
nové tanečná štýly, letná tanečná súťaž
a tiež aktívny oddych pri športe, fitnes,
v saune a na bicykli. Nebude chýbať výlet
do Hohenhau, gitara, táborák...
Poplatok: 2 100 Sk
Ak máš záujem o naše tábory, neváhaj
a príď sa čo najskôr osobne alebo telefo-
nicky informovať do Centra voľného času
v Senici. Telefón 0346513539 (651/3540),
mail informatik@cvcse.edu.sk.
POZOR 
- do 30.4.  sa treba v CVČ  PRIHLÁSIŤ!
- do 15. 5.  treba uhradiť POPLATOK!  
(tlačivá prihlášok a šekové poukážky v CVČ)

s deťmi. CVČ Stonožka sa  mení na
moderné, krásne, čisté a bezpečné stre-
disko pre deti a mládež.

V marci t.r.  CVČ postihla nečakaná
a nepríjemná udalosť - havária vodovodné-
ho potrubia s následným vytopením faktic-
ky celej budovy, o čom  bola verejnosť
informovaná prostredníctvom   médií. Na
najvyššom poschodí v toaletách prasklo
potrubie, t.j. prívod vody do sanitárneho
zariadenia. Voda unikajúca v noci pod
veľkým tlakom rýchlo zaplavila takmer celú
budovu...  Od tejto udalosti uplynuli dva
mesiace a v CVČ sa veľa toho zmenilo. 

Po vyschnutí stien a celkovo priestorov
sme pristúpili k asanácii škôd. Uskutočnili
sa kompletné revízie technických systé-
mov (elektriny, telekomunikačných zaria-
dení, zabezpečovacieho systému), odstrá-
nili sa príčiny havárie, asanovali sa podlahy
(museli byť odstránené drevené parkety),
prebehli rozsiahle murárske práce (odstra-
ňovanie starej omietky, náterov, osadenie
nových dverí), následne prebiehalo kom-
pletné maľovanie vnútorných priestorov
CVČ. Je nutné podotknúť, že všetky práce
prebiehali za plnej prevádzky a to zname-
ná, že sme neabsentovali v našej internej
záujmovej činnosti ani   v externých čin-
nostiach. Súbežne s inováciou CVČ sme
pre senické deti a mládež zabezpečovali
i týždenné prázdniny a uskutočnila sa
i zimná lyžovačka v Českých Beskydách.
Prebehol i Aerobic maratón v športovej
hale a mnohé ďalšie podujatia. Samozrej-
me, že v budove bol okrem toho potrebný
neustály dozor a manažovanie celej čin-
nosti i prebiehajúcich prác. Neľahká úloha
pre malý kolektív... 

Po rekonštrukcii prišlo následné cent-
rálne upratovanie absolútne celej budovy,
ktoré trvalo vyše týždňa. V súčasnosti
môžem povedať, že práce sú ukončené
a CVČ žiari novotou. Vysoko oceňujem
obetavosť, nezištnosť a pracovitosť všet-
kých zamestnancov CVČ, ktorí nepozerali
na nekonečný čas strávený pri záchran-
ných prácach, upratovaní, nekonečnom
prenášaní nábytkov, zabezpečovaní prebi-
ehajúcich akcií. 

V opisovaní našej činnosti by som mohol
ďalej pokračovať, chcem však poukázať aj
na iný aspekt našej práce. Senické CVČ zvy-
šuje a zvýrazňuje svoju činnosť. Na všetkých
základných školách vznikli paralelné záujmo-
vé útvary, no napriek tomu nie je evidentný
výrazný pokles detí, mladých, aktivít, ba
možno hovoriť práve o opaku. Štatisticky je
treba poohliadnuť sa do minulých rokov.
V roku 2003 malo Centrum voľného času
25 zamestnancov (interných, externých)
a zrealizovalo 209 podujatí na ktorých sa
podieľalo 21 070 detí a mládeže, uskutočni-
lo sa 10 prázdninových táborov (letných,
zimných).  V roku 2005 v CVČ pracuje 16
zamestnancov, (10 interných, z toho 5 peda-
gogických). Uskutočnili sme 392 podujatí
s účasťou 30 149 detí a mládeže a v prázd-
ninovej činnosti 12 táborov, vrátane zahra-
ničného pobytu. Vyjadrenie v percentách
vyzerá nasledovne: nárast aktivít predstavuje
87 percent; pokles zamestnaných od roku
2003 o 36 percent , nárast počtu účastníkov
príležitostných podujatí o 43 percent.

(pokračovanie na str. 10)
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Náhlikova Senica 2006
Záhorské osvetové stredisko a mesto

Senica sú usporiadateľmi Náhlikovej Seni-
ce 2006 - 46. ročníka regionálnej súťažnej
výstavy neprofesionálnej fotografickej
tvorby okresov Senica a Skalica, ktorú sláv-
nostne otvorili vernisážou 23. februára vo
výstavných priestoroch Záhorského osve-
tového strediska v Senici. Výstavná kolek-
cia súťažných fotografií bola sprístupnená
verejnosti v týchto priestoroch do 23.
marca.

Na tohto ročnú súťažnú výstavu posla-
lo práce 32 autorov oboch okresov s 227-
mi fotografickými prácami. Fotografie, pri-
hlásené do súťaže posúdila a zhodnotila
trojčlenná odborná porota, ktorej predse-
dal Mgr. František Tomík, fotograf, vysoko-
školský pedagóg a známy kurátor viace-
rých fotografických výstav z Bratislavy. Na
vyhodnotení súťaže preberali ocenenia
autori najlepších fotografických prác, väč-
šinou Seničania, ktorých neprofesionálna
fotografická tvorba má silné zázemie
v úspešnom fotoklube Retina.
Kategória čiernobielej fotografie - dospelí
autori:
1. miesto: MUDr. Ondrej Šimek zo Senice
za cyklus reportážnych fotografií Spomien-
ka na otváranie železnej opony 1. - 6.
2. miesto: Jaroslav Zloch zo Senice za
kolekciu čiernobielych portrétov s názvami
Hanka 1. -2., Martina, O Eve...
2. miesto: Michal Pagáčik zo Senice za
kolekciu dokumentárnej fotografie Oswie-
cim - Tichá pieta 1. - 5.
3. miesto: Vladimír Třeška zo Senice za
kolekciu troch fotografií Na móle, Hurá
prázdniny! a Na to už nemám!

Čestné uznanie
- Bohumil Králik zo Senice za fotografie
Bez názvu 1. - 2.
- Ing. Roman Malec zo Smoleníc za cyklus
fotografií Súhvezdie psa a Súhvezdie
mačky

Kategória farebnej fotografie - dospelí
autori:
1. miesto: Pavol Hladík zo Senice za celú
kolekciu predložených farebných fotografií
2. miesto: Mgr. Miroslava Balážová zo
Senice za kolekciu výtvarných fotografií
Solaris 1. -  4.
3. miesto: Marian Holenka z Moravského
Sv. Jána za výtvarné fotografie s názvami
Líni e, Rapsódia v modrom, Čo tak trocha
anarchie? a E. T. volal domov

Čestné uznanie
- Martin Klvač zo Senice za kolekciu foto-
grafií s prírodnou tematikou 
- Marián Rafaja zo Senice za dva cykly
farebných fotografií Strážcovia Tatier 1. - 2.
a Medzi nebom a zemou 1. - 3.
- Tomáš Tytykalo zo Senice za cyklus foto-
grafií Zmysel života 2. - 5.

Kategória juniorov (autorov od 16 do 21
rokov) - farebná fotografia:
1. miesto: Jakub Drahoš zo Skalice za celú
kolekciu predložených farebných fotografií
2. miesto: Erik Čermák zo Skalice za čisté

výtvarné spracovanie fotografií
KATARIINA 1., 3.
Čestné uznanie
- Viliam Zajíček zo Skalice za kolekciu foto-
grafií s krajinárskym motívom

Vybrané fotografie ocenených a odpo-
ručených autorov postúpila porota na kraj-
skú súťažnú výstavu AMFO 2006, ktorej
realizátorom bude Záhorské osvetové
stredisko a uskutoční sa v mesiaci júni
v Záhorskom múzeu v Skalici. 

„Kvalita stála v premenách autorov aj
žánrovej štruktúre prác,“ takto charakteri-
zoval 46. ročník súťažnej výstavy neprofe-
sionálnej fotografickej tvorby Náhlikovu
Senicu 2006 predseda odb. poroty Mgr. F.
Tomík. V tohtoročnej súťažnej výstave
bola tradične najsilnejšou kategória fareb-
nej fotografie s vyrovnanou vysokou úrov-
ňou prác i napriek tomu, že v tejto kate-
górii bola málo zastúpená reportážna a
dokumentárna fotografia. Prevládali
výtvarné fotografie a pôsobivé fotografie
s krajinárskymi motívami. 

Kategória čiernobielej fotografie i keď
bola zastúpená menším počtom fotografií
aj autorov, stále však zostáva na veľmi
dobrej kvalitatívnej úrovni, v ktorej prevlá-
dajú reportáže, portréty i experimentálny
fotografický prístup niektorých autorov.
Obohatením celej výstavy sú kolekcie
farebných fotografií mladých autorov Jaku-
ba Drahoša, Erika Čermáka a Viliama
Zajíčka zo Skalice.

Celú výstavu i jednotlivé fotografie kaž-
dého vystavujúceho autora odborne
zhodnotil predseda poroty Mgr. F. Tomík
na odbornom rozborovom seminári, ktorý
bol súčasťou celého podujatia a bol urče-
ný všetkým súťažiacim fotografom.

V závere vernisáže výstavy Náhlikova
Senica 2006 sa uskutočnilo i vyhodnotenie
a vyhlásenie výsledkov 4. ročníka zákazníc-
kej súťaže O najlepšiu fotografiu firmy
JOKA, ktorej spoluvyhlasovateľmi sú aj
Záhorské osvetové stredisko a redakcia týž-
denníka Záhorák. Vyhodnotením celoroč-
ného kola 4. ročníka súťaže vedenie firmy
ocenilo z radov svojich zákazníkov najlep-
šie fotografie spracované vo firme JOKA
Senica. Ocenení autori získali v súťaži hod-
notné vecné ceny firmy JOKA za:
1. miesto - Marian Holenka z Moravského
Sv. Jána
2. miesto - Jaroslav Zloch zo Senice
3. miesto - MUDr. Ondrej Šimek zo Senice
Vybrané najlepšie fotografické práce
z tejto súťaže postúpili do regionálneho
kola súťaže Náhlikova Senica 2006.

Súťažná výstava Náhlikova Senica
2006 je už viac rokov realizovaná s finanč-
ným zabezpečením Mestského úradu -
Fondu Pro Senica. Organizátori oceňujú
pochopenie a ďakujú taktiež Jednote
COOP a Ramex, a. s., Senica za materiál-
nu pomoc pri príprave podujatia.

Záhorské osvetové stredisko v Senici
bude i naďalej pokračovať v tradícii súťaž-
nej výstavy Náhlikova Senica, ale i realizá-
cii vzdelávacích a výstavných podujatí
a tým rozširovať popularizáciu neprofesio-
nálnej fotografie v našom regióne, ktorá sa
dlhé roky vyznačuje svojou kvalitou
a vysokou umeleckou úrovňou. -vp-

Povodňová vlna ničila 
(dokončenie zo str. 1)

V prípade komplikácií sa zvažuje
náhradný model vyučovania na oboch ško-
lách.   Samospráve Senice pomáhajú pri
odstraňovaní škôd ľuďmi i technikou Tech-
nické služby, Rekreačné služby a Mestský
podnik služieb. Súčinnosť poskytlo  aj
Poľnohospodárske družstvo  Senica. 

Výška hladiny Kunovskej priehrady
29.3. o 7. hod. bola výška hladiny 880 cm,
odtok 18,14 m3/s, prítok 16,71 m3/s
29.3. o 13. hod. bola výška hladiny 889
cm, odtok 25,40 m3/s, prítok 25,95 m3/s
29.3. o 16. hod. bola výška hladiny 899
cm, odtok 36,37 m3/s, prítok 36,61 m3/s
29.3. o 19. hod. bola výška hladiny 911
cm, odtok 44,88 m3/s, prítok 35,14 m3/s
29.3. o 22. hod. bola výška hladiny   901
cm, odtok 38,90 m3/s, prítok 22,90 m3/s
30.3. o 3. hod. bola výška hladiny 880 cm,
odtok 18,68 m3/s, prítok 12,42 m3/s
30.3. o 6. hod. bola výška hladiny 874 cm,
odtok 14,52 m3/s, prítok 10,23 m3/s
Koryto Teplice je dimenzované do 30 m3

vody, korytom však v kritickom čase išlo až
44,88 m3 vody za sekundu. 

Text a foto Viera Barošková

Ulica v Kunove 29.3. o 18.48 hod.

Sotina 29.3. o 19.11 hod.

Park pri Záhorskej galérii 29.3. o 19.15
hod.
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Čo vieš  o hviezdach 
V obklopení detských výtvarných prác

výstavy Vesmír očami detí  sa stretli mladí
astronómovia so svojimi učiteľmi a vzormi
z oblasti astronómie už  na XVI. ročníku
regionálnej vedomostnej súťaže Čo vieš
o hviezdach. Súťaž sa konala 23. marca
v Centre voľného času Stonožka  v Senici.
Hlavným organizátorom podujatia bolo
Záhorské osvetové stredisko Senica v spo-
lupráci so Slovenským zväzom astronó-
mov amatérov Sobotište.

Vedomosti detí hodnotila odborná
porota. Najstarším členom poroty bol pán
Ladislav Košinár, ktorý stál nielen pri zrode
tejto súťaže, ale tiež pri budovaní hvezdár-
ne v Sobotišti. Práve tu prišiel na chuť
tomuto krásnemu koníčku aj jeho žiak,
dnes jeden z uznávaných slovenských
astronómov – amatérov  RNDr. Svetozár
Štefeček. Najmladšími členmi poroty boli
Zuzana Fischerová a Vladimír Hulka, štu-
denti vysokých škôl. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 1.kate-
góriu tvorili žiaci 4.- 6. ročníkov ZŠ. 2.
kategória bola určená žiakom 7. – 9. roč-
níkov  ŽŠ. Celkovo sa v tomto ročníku sa
do súťaže zapojilo 14 žiakov z nášho regi-
ónu. Úlohou súťažiacich bolo rozlúskať
náročné úlohy zo všeobecnej astronómie
a astrofyziky, slnečnej sústavy, astronomic-
kých prístrojov, histórie astronómie. Muse-
li si  poradiť i s hviezdnou mapou.  

Zo Seničanov sa najlepšie darilo a na 1.
mieste v 1. kategórii skončil Tomáš Serina
zo ZŠ na Komenského ulici, ktorý navšte-
vuje i astronomický krúžok v CVČ. Svojím
umiestnením  si zabezpečil postup na kraj-
ské kolo, ktoré sa uskutoční vo Hvezdárni
v Hlohovci. Držíme palce a veríme, že si
svoju pozíciu obháji a postúpi ďalej na
celoslovenské kolo do Hurbanova..

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

RNDr. S. Štefeček  blahoželá víťazovi
Tomášovi Serinovi, víťazovi prvej kategó-
rie. V strede porotca L. Košinár.

Spoznajme CVČ bližšie

(dokončenie zo str. 8)

Evidentný je posun práce smerom
k výkonnosti aj napriek úbytku pracov-
ných síl. (Len pre zaujímavosť: na jedného
pedagogického zamestnanca CVČ počas
školského roka 2004/2005 v rámci pravi-
delných i príležitostných činností pripadlo
štatisticky 6244 detí, mládežníkov…! ).

Cieľom tejto štúdie je oboznámiť
odbornú i širokú verejnosť s našou prá-
cou, s jej kvalitatívnym i kvantitatívnym
postupom smerom k lepším výsledkom,
zhodnotiť uplynulé obdobie.     

Nezastaviteľný proces zmien vo svete,
ale i v našej spoločnosti prináša so sebou
veľké zmeny v zaužívaných postupoch,
procesoch i v živote samotnom. Ide
o dynamický proces a každý musí byť pri-
pravený adaptovať sa na nečakané situá-
cie a možnosti. Spoločne so svojimi
zamestnancami budujem organizáciu –
Centrum voľného času, prostredníctvom
partnerských vzťahov.  Tá by sa mala stať
najlepšou vo vedomí detí, mládeže, verej-
nosti, pedagógov a všetkých ostatných
zákazníkov i partnerov školského zariade-
nia. Neodmysliteľným, v súčasnosti jed-
ným z najdôležitejších činiteľov tohto pro-
cesu je komunikácia.     

Školské zariadenia sa dnes nachádzajú
vo veľmi ťažkej ekonomickej situácií.
V rámci strategického plánovania sme
preskúmali externé prostredie a snažíme
sa odkrývať možnosti komunikácie okolia
s CVČ. Výsledok analýzy je jednoznačný:
stanovenie svojich silných a slabých strá-
nok (SWOT analýza), výber činností počas
roku, vyselektovanie činností z pohľadu
efektívnosti, stanovenie cieľových skupín
a ich oslovenie, konkrétne úlohy. Vznikol
strategický plán rozvoja CVČ, ktorý vo
svojej podstate musí sledovať rozvoj trhu,
svoje ciele, poznať svoje silné i slabé strán-
ky, poznať diverzifikáciu rizika. 

Hovorí sa, že byť pedagogickým pra-
covníkom nie je zamestnanie, ale posla-
nie. V prípade práce v Centre voľného
času to platí dvojnásobne. Nespočetné
hodiny, víkendy, sviatky, večery, prázdniny
strávené s deťmi a mládežou sú toho sved-
kom. Človek musí túto prácu milovať.
Zamestnanci CVČ odvádzajú vynikajúcu
prácu, a ich obrazom je : kvalitné, moder-
né, školské zariadenie. Patrí im za to veľké
poďakovanie, pretože bez ich pracovného
nasadenia by nebolo jedným z najlepších.
Samozrejme, veľká vďaka patrí Mestské-
mu úradu v Senici na čele s primátorom
RNDr. Ľubomírom Parízkom. Bez jeho
pochopenia a pomoci by sme omnoho
ťažšie znášali problémy súčasnej reality.
Poďakovanie patrí aj všetkým „našim“
deťom, mládežníkom, rodičom, partne-
rom, organizáciám, ktoré s nami spolupra-
cujú, sponzorom i priaznivcom. 

Všetkých preto srdečne pozývam do
vynovených priestorov CVČ Stonožka
s odkazom: Centrum je tu pre vás!

Mgr.Art  Martin Dudáš
riaditeľ CVČ 

Šaliansky Maťko
3. marca 2006 mesto Šaľa hostilo naj-

úspešnejších recitátorov súťaže v predne-
se  slovenských povestí Šaliansky Maťko
Jozefa Cígera Hronského. V troch kategó-
riách súťažili víťazi všetkých krajských kôl.
Mesto Senica a teda Trnavský kraj v tejto
súťaži vynikajúco reprezentoval v 1. kate-
górii žiak ZUŠ Senica Oliver Orth , ktorý
zvíťazil v tvrdej konkurencii a stal sa lau-
reátom Šalianskeho Maťka.

Okrem detí zo Slovenska sa v predne-
se slovenských povestí nesúťažne pred-
stavili aj deti z Maďarska, Srbska a Ukraji-
ny. Súťaž bude o rok pravdepodobne
medzinárodná. Záštitu nad podujatím
prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.  

Štefánia  Jánošová
učiteľka literárno - dramatického

odboru, ZUŠ Senica

Podnetná beseda 
s primátorom mesta 

Prvého muža radnice primátora
RNDr. Ľubomíra Parízka neprekvapí žiad-
na forma kontaktu s mládežou, miesto ani
obsah! Naopak. Veľmi rád preto  prijal
pozvanie mládeže do DISKUSIE NA
TELO, ktorú 24.  marca  zorganizoval Štu-
dentský parlament mesta.

Príjemné, takmer rodinné prostredie
kinosály v DAVe, hudba mladej skupiny
Skoro rock i moderátorka Monika Kurtová
uvoľnili napätú atmosféru  a mladí ľudia
sa rozhovorili. Zaujímalo ich nové riešenie
križovatky, ekológia a zeleň v meste, prie-
myselný park, separovaný odpad, športo-
viská pre mladých, hovorilo sa o možnos-
ti projektov, o (ne)organizovaní hudob-
ných festivalov meste, o doprave do
Kunova na podujatia Čajovne u sousedú.  

Kritika padala na nedodržiavanie zatvá-
racej doby niektorých nočných podnikov,
na vybavenie knižnice, ale i napr. na maji-
teľov psích miláčikov… Otázok bolo neúre-
kom, niektoré pripravené, iné spontánne
a nie na všetky sa dostalo. I pripravený vie-
doprojektor s prezentáciou ďalšieho hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja Senice
zostal pre tento večer vypnutý, pretože
vzájomná diskusia bola určite zaujímavej-
šia.

Škoda len, že v DAVe neboli v tento
večer žiadne veľké davy  mladých ľudí.
Celková účasť dosiahla  číslo štyridsať,
a to i so všetkými organizátormi a hosťa-
mi. Neviem, či by ste našli na Slovensku
mesto, kde by sa jeho primátor tak často
osobne  stretával s mládežou a bol ochot-
ný načúvať a riešiť požiadavky!

Ak bude záujem, stretneme sa s primá-
torom  znova v máji, opäť v DAVe, s ďal-
šou mladou kapelou. Tentoraz sa mohli
prostredníctvom videoprojektoru dozve-
dieť všetko o plánoch výstavby mesta
a jeho ďalšieho hospodárskeho rozvoja.     

dk  
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Mladí umelci opäť v ZUŠ 
Stalo sa už peknou tradíciou, že na kon-

certné pódium ZUŠ v Senici sa vracajú jej
bývalí absolventi – študenti umeleckých
škôl, aby predviedli svoju súčasnú interpre-
tačnú úroveň a umelecký rast.

Na koncerte 5. marca sa predstavili traja
inštrumentalisti. Najmladšou bola tohtoroč-
ná absolventka klavírneho odboru ZUŠ
Nikoleta Lučanová, ktorá sa na štúdium na
konzervatóriu ešte len pripravuje. Prednies-
la prvú časť Sonáty G-dur Jozefa Haydna.
Jej hravý a pohyblivý charakter je klaviristke
blízky a zahrala ju s istotou a ľahkosťou.

Gitarista Radovan Grimm je posluchá-
čom 5. ročníka Konzervatória v Bratislave.
Skladba Tri zastávky na jednej dráhe od
súčasného skladateľa Nikolaja Kožkina mu
naozaj „sadla“ a v jeho podaní vyznela pre-

M e s t o S e n i c a
hľadá

projektového manažéra
Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie
Ďalšie požiadavky:

- aktívna znalosť anglického, príp.
nemeckého jazyka

- znalosť práce s PC
- komunikatívnosť, organizačné

a manažérske schopnosti, kreatív-
nosť, samostatnosť

- skúsenosti s vypracovávaním a imple-
mentáciou projektov vítaná (nie je
podmienkou)

- vhodná aj pre absolventa
Požadované doklady:

- žiadosť (uveďte najmenej 2 oblasti,
v ktorej by ste radi angažovali: malé
a stredné podnikanie, doprava,
výstavba, životné prostredie, regionál-
ny rozvoj, cestovný ruch, kultúra, škol-
stvo, zdravotníctvo, sociálne veci)

- profesijný životopis
Záujemcovia môžu svoje prihlášky:
• priniesť osobne na Mestský úrad Senica,
2. NP, č. dv. 303  
• poslať poštou na adresu: Mestský úrad
Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
• poslať e-mailom na adresu: zavod-
ska@msu.senica.sk 
Termín podávania prihlášok: do 20.apríla
2006.
Bližšie informácie vám poskytne kontakt-
ná osoba: Ing. Anna Závodská, projektová
manažérka Mestského úradu v Senici
Kontakt:  tel. 034/651 5001, kl.152

COOP Jednota svojim
členom 

COOP Jednota Senica, spotrebné druž-
stvo, má vo svojich 65 členských základ-
niach celkom 9 660 členov, z ktorých je
1 216 evidovaných v najväčšej, v Senici.
V pondelok 13. marca sa členovia, pravda-
že len ich časť, stretli na spoločnej výroč-
nej schôdzi v reštaurácii v administratívnej
budove družstva, aby zhodnotili prácu
miestneho  dozorného výboru (MDV) za
predchádzajúce obdobie. Ako zaznelo
z výročnej správy, MDV zorganizoval nie-
koľko zaujímavých akcií. Hneď začiatkom
roka  2005 94 členov navštívilo divadelné
predstavenie Kubo v Hlbokom, ktoré so
zanietením a obrovským elánom odohrali
členovia miestneho Divadelného spolku J.
M. Hurbana. Ako poďakovanie za veľmi
príjemný umelecký zážitok jednotári
Hlbočanom priniesli pekný darčekový kôš.
Ďalšou zaujímavou akciou bol jednoden-
ný zájazd za krásami Slovenska, ktorý
absolvovalo 43 účastníkov. Spoločne nav-
štívili Žilinu, poprechádzali sa po Rajec-
kých Tepliciach, pozreli si drevený sloven-
ský betlehem v Rajeckej Lesnej a poko-
chali sa krásou maľovanej dedinky Čičma-
ny. V závere roka pre širokú verejnosť
usporiadali výstavu ručných prác, ktorú sa
rozhodne oplatilo vidieť. Okrem spomína-
ných akcií pomáhali i pri niektorých ďal-
ších, kde neboli hlavnými organizátormi.
Vo všetkých týchto a podobných aktivi-

tách hodlajú pokračovať aj v budúcnosti.
Súčasťou práce MDV je i kontrolná čin-

nosť na prevádzkových jednotkách, kto-
rých je v Senici celkom 7. Obyvatelia mesta
všetky dobre poznajú a mnohí z nich sú ich
pravidelnými zákazníkmi. Na členskej
schôdzi sa zúčastnil i predseda predstaven-
stva COOP Jednoty Senica, SD Ing. Ivan
Bzdúšek, ktorý prítomných poinformoval
o celkových výsledkoch družstva i o úlo-
hách, ktoré jednotárov čakajú v budúcom
období. COOP Jerdnota Senica, SD posky-
tuje z každého  nákupu svojim členom
zľavu 2 % a zákazníkom (tým, ktorým boli
vydané zákaznícke karty) zľavu 1 %. V Seni-
ci bolo za rok 2005 členom a zákazníkom
vyplatené na zľavách  559 520 Sk.

Pretože v tomto roku končí volebné
obdobie MDV, boli konané i nové voľby.
Na obdobie ďalších štyroch rokov bol zvo-
lený 5-členný dozorný výbor a jeho pred-
sedom sa stal  Štefan Ralbovský.

Text a foto Oľga Zlochová

Členovia MDV Coop Jednota v Senici.

NOTA BENE už aj u nás
Zariadenie sociálnych služieb v Senici

dáva šancu ľuďom bez domova. Okrem príst-
rešia a sociálnej pomoci je jednou z možnos-
tí návratu aj predaj časopisu Nota bene. 

Časopis Nota bene podáva informácie o
situácii bezdomovcov na Slovensku. Rozp-
útal kampaň za ľudí bez domova. Chce
poukázať na závažnosť tejto problematiky
a dať podnet k jej efektívnemu riešeniu.
Ľuďom bez domova sú venované pravidel-
né rubriky, kde sami píšu, ale môžu prispieť
aj do iných rubrík. 

Časopis je zameraný na rôzne sociálne
témy, predovšetkým predstavuje nové
alternatívne spôsoby riešenia problémov,
ktoré môžu inšpirovať druhých. Obsah je
však pestrý a čitateľ tu nájde aj zaujímavos-
ti a pozvánky z oblasti kultúry, rozhovor so
známou osobnosťou (v minulých číslach to
boli napr. Jaromír Nohavica, Milan Lasica),
reportáže, informácie o ekológii, poviedku,
fejtón, komiks, krížovku a pod. Nemá
komerčný charakter a vyhýba sa bulváru,
pútavým a zrozumiteľným spôsobom pro-
paguje pozitívne ľudské hodnoty, solidari-
tu, toleranciu, zdravý životný štýl, ochranu
prírody, alternatívne spôsoby života a pod.
Prispievateľmi sú novinári z iných redakcií,
ľudia pracujúci v treťom sektore, študenti.
Časopis zatiaľ vychádza ako mesačník a z
pôvodných 24 strán sa rozrástol na 36. 

Ako sa distribuuje Nota bene? Predajca
si kupuje časopisy po 15 Sk a predáva ich
po 30 Sk. Tento príjem mu umožní pokrý-
vať základné životné potreby, napr. ubyto-
vanie, stravu a oblečenie. Každý predajca
má preukaz predajcu. 

Aký  zmysel má predaj tohto časopisu a
ako pomáha predajcovi? Prostredníctvom
pouličného časopisu je do pomoci bezdo-
movcom zapojená celá komunita. Peniaze
sa nestrácajú prechodom cez rôzne inštitú-
cie, ale je vytvorený priestor pre priamy
kontakt predajcov s čitateľmi. Ľuďom sa
páči myšlienka, že kúpou dobrého časopi-
su podporia konkrétneho človeka bez
domova. Predaj časopisu tak slúži ako prvá
pomoc v čase, keď sa niekto ocitne na ulici
bez akýchkoľvek  financií. Občania mesta
Senica mali vždy hlboké sociálne cítenie a
nemali by sme tiež zabúdať, že v mestskom
erbe máme svätého Martina...

Dárius Jurík

svedčivo. Najrozsiahlejším repertoárom sa
predstavil huslista Martin Slezák z 5. roční-
ka Konzervatória v Žiline. Na klavíri ho
sprevádzal jeho otec Miloslav Slezák. Mar-
tin zahral dve skladby pre sólové husle od J.
S. Bacha a N. Paganiniho a dve časti
z husľových koncertov. Najviac zaujala
jeho interpretácia pomalej časti Koncertu
d-mol od H. Wieniawskeho, v ktorej naplno
prejavil svoju muzikalitu, krásny tón i jasnú
koncepciu.

Na záver zaznela prvá časť Koncertu
e-mol od F. Mendelssohna-Bartholdyho.
S nadhľadom zahrať toto náročné a veľmi
známe dielo je ťažká úloha aj pre zrelých
umelcov. Pomerne početné publikum
odmenilo účinkujúcich zaslúženým potles-
kom a odchádzalo do sychravého nedeľné-
ho podvečera obohatené o pekný umelec-
ký zážitok.

Mirka Gáfriková 

Mladí umelci zľava Martin Slezák, Niko-
leta Lučanová a Radovan Grimm.

Foto Š. Orth
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List z kalendára
V srdci mesta 

Dnes, keď sa Seničania prechádzajú po
modernom námestí  alebo posedávajú na
nových lavičkách, asi  si z nich niekto
nespomenie, alebo o tom ani nevie, že pod
námestím je rozsiahle pohrebisko - krypty.
Nie sú len pod kostolom, ale siahali údajne
po koniec námestia,asi po dnešnú fontánu.
Tam sa kedysi križovali aj významné
obchodné cesty, okolo ktorých vznikli prvé
domy Senice. Pretože po týchto cestách
prechádzali kráľovské sprievody, vojská,
poslovia mieru, cudzí kupci, usadili sa tu
remeselníci a obchodníci. Staré námestie
bolo aj kulisou mnohých významných his-
torických udalostí od tureckých vpádov,

cez husitské výpravy, vznik republík, až po
oslavy 1. májov. Tu sa stretávali aj mladí
národovci Jozef Miloslav Hurban, evanjelic-
ký kňaz, s Jozefom Viktorínom, katolíckym
kaplánom. Poschodový dom na fotografii
vľavo s troma oknami na poschodí bol obec-
ný dom (na mieste dnešného Daňového
úradu v rekonštrukcii), spred ktorého v roku
1848 odvážali čáčovského richtára Martina
Bartoňa na popravisko. Existujú pohľadnice
z roku 1902, kde Seničania vítajú na námes-
tí cisára Františka Jozefa I. pri príležitosti
rakúsko-uhorských manévrov. Námestie
opeknelo v roku 1904, keď sa urobili v Seni-
ci asfaltové chodníky, zvané  tratuáre.
Možno by bolo vhodné  umiestniť na
Námestí oslobodenia spomienkovú tabuľu
na 750 rokov historických udalostí nášho
mesta. Ján Peter, foto archív autora

Tretia fotografia v  kalendári v roku 2006.

Rozhovor 
so starým otcom  

Od svojich dvoch týždňov žijem v Seni-
ci. A hoci som sa tu nenarodila, považu-
jem Senicu za svoje rodné mesto.

Prežila som tu detstvo, prežívam i mla-
dosť, a tak mi akosi prirodzene prirástla
k srdcu.

Mám tu i svoje obľúbené miestečká,
ktoré rada a často navštevujem a som na
ne i hrdá. Jedným z mojich najobľúbenej-
ších je námestie pred obchodným domom
Cieľ. Milujem ho v lete, keď striekajúca
fontána priťahuje malé deti, aby si v jej
chladivých vodách osviežili ručičky či len
tak sa s vodou pohrali. Rada pozorujem
i letný podvečer, keď sa námestie hemží
ľuďmi ponáhľajúcimi sa domov, ale naj-
radšej tu mám mladých ľudí. Niektorí sa
cvičia v umení na skateboarde, iní nad-
väzujú nové priateľstvá a zaľúbené páriky
sa nežne k sebe túlia.

Námestie je krásne aj v zime, najmä
v období Vianoc. Všetkých nás láka dreve-
ná dedinka, nádherne vyzdobený strom-
ček a príjemná vianočná atmosféra.

Často si vtedy kladiem otázku, ako to
vyzeralo na námestí a v celej Senici
v minulosti. A keďže môj dedko sa v Seni-
ci narodil a celý život tu žije, zahrala som
sa s ním na novinárku a raz v sobotu som
mu položila niekoľko otázok.
- Dedko, ako sa žilo v Senici, keď si bol
mladý?
„Vieš, vtedy nebola televízia a počítače, ale
hrávali sa ochotnícke divadlá. V kultúrnom
dome bývali veselé zábavy a ja som naj-
radšej chodil do kultúrneho domu v Sotine,
ktorý je už, bohužiaľ, zbúraný a do kultúr-
neho domu v Čáčove, v ktorom dnes sídli
firma OMS.“
- Na čo si najradšej spomínaš?
„Na tie zábavy. Veselé bývali Fašiangy, hry
na harmonike, divadelné hry. Veľmi rád
som mal, keď sa v domoch driapalo perie,
čo väčšinou robili ženy, ale my, mladí, sme
pri tom počúvali rôzne príbehy a hlavne sa
spievalo a hralo na harmonike. Vieš, vtedy
bola chudoba, ale viac sa smialo, spievalo,
bolo veselo a ľudia si viacej pomáhali.“
- A ako sa bavili mladí ľudia?
„Vymýšľali sme rôzne šibalstvá, pomáhali
sme pri udržiavaní zvykov - ako boli Fa-
šiangy, svadby, dožinky, Vianoce, Štefan-
ské zábavy. Veď takou svadbou žila celá
miestna časť Senice či to bolo v Sotine
alebo v Čáčove. Ľudia si pomáhali pri vare-
ní, pečení, no a my, mladí, sme vymýšľali
rôzne zábavy.“
- Ktorá Senica sa ti viac páči - tá z tvojej
mladosti alebo dnešná?
„Dnešná Senica sa prispôsobila dnešnej
dobe, ale ja som mal radšej tú starú, najmä
množstvo rôznych malých obchodíkov. Tie
mi chýbajú.“
- Ktorá časť Senice prešla podľa teba naj-
väčšími zmenami?
„Myslím si, že celá Senica. Napríklad

v Sotine boli rodinné domy, kultúrny dom,
hostinec,pekáreň, kolotoče. Dnes je to
veľké sídlisko. A stred mesta patril jarmo-
kom, parkovali tam autobusy, boli tam
mnohé obchodíky. Dnes je pre mňa veľmi
zmodernizovaný.“
- Prečo si zostal v Senici celý život?
„Preto, že som sa tu narodil, chodil do
školy, pracoval a založil som si tu rodinu.
A tiež som nikdy nepociťoval potrebu odti-
aľto odísť. Je to moje mesto.“
- Čo praješ svojmu mestu v roku jeho
jubilea?
„Prajem mu, aby sa naďalej rozvíjalo a aby
dalo prácu všetkým, ktorí tu chcú žiť
a chcú pomáhať mesto ďalej rozvíjať.“

Dedkovi som sa poďakovala za rozho-
vor a plná nových poznatkov som kráčala
z Čáčova, kde starí rodičia žijú, domov.
Cestou som si predstavovala svojho dedka
i babku mladých v starej Senici a trochu im
i závidela. Čo? To, že mohli pozorovať,
ako naše mesto rastie, ako sa mení, ako
veselo sa im žilo, ako dokázali udržiavať
tradície a zvyky a ako sú na Senicu hrdí.

A možno raz aj moje vnúčatá urobia
podobný rozhovor so mnou a ja im
budem tiež s takou láskou rozprávať o svo-
jom rodnom meste ako môj dedko mne.

Ivana Plevková, VII.A  trieda,
I. ZŠ na Ulici  V. P. Tótha

(Autorka získala hlavnú cenu za prózu
v literárnej súťaži Senické zlaté jabĺčko)

Na Čapkovej roli...  
K napísaniu tohto príbehu ma inšpiroval

obrázok a článok v Našej Senici č. 2. 
Majer v Sotine sme volali Čapkův majír.

Moja spomienka sa viaže na leto v roku 1941
alebo 1942, keď sme na roli nad starou tehel-
ňou, alebo ako sme hovorili nad trhoviskom -
dnes časť IBV Záhrady, zbierali klásky. Už
nepamätám, kto všetko tam bol. Boli to ženy
s deťmi Zo záhumnia dnešnej Robotníckej a
časti Dlhej ulice. Zrazu ktosi zbadal, že sa k
nám na koni blíži jazdec. Okamžite sme sa
brali z poľa preč, lebo sme mysleli, že je to
starý pán Čapek. Hovorilo sa, že on má vo
zvyku vyháňať „kláskárov“ z role, ba aj zobrať
nazbierané viazaničky klasov. Naraz sa ozval
zvučný hlas: „Pročpak přede mnou utíkate?
Když spravedlivě zbírate, nemusíte se bát!“
Bol to mladý veľkostatkár Verner. Obrátil
koňa a pobral sa preč. My sme si uľahčene
vydýchli a vrátili sme sa spravodlivo zbierať.
Nespravodlivo znamenalo ťahať klásky zo
snopov. Jedna zo žien, ktorá začala prvá ute-
kať pred jazdcom, obrátila sa na moju mamu
a bojovo vyhlásila: „Keby sa opovážil zebrat
nám nazbírané klásky, Aničko, já ho bijem, ja
ho bijeém!“ A zaháňala sa akousi halúzkou. Ja
som si nevedela predstaviť ako by to chcela
urobiť, veď by jazdcovi dočiahla tak práve na
čižmy. Táto veta „Aničko, ja ho bijeéém!“ sa
dlhé roky spomínala v našej rodine. Každý
vedel, o čo ide. Hlavne sme ju používali
vtedy, keď sa niekto pripravoval na hrdinský
čin a my sme vopred vedeli, že sa len
„chlapí“.

M. Slivková
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Skalický  Gurmán
v Senici  

2. marca privítal dobrovoľný amatérsky
stolnotenisový oddiel Raketka Senica,
ktorý pôsobí pri IV.ZŠ v Senici na Mudro-
chovej ul., svojich športových kamarátov
zo Skalice, ktorí si hovoria Gurmán. Skali-
čania oplatili Raketke ich januárovú špor-
tovú návštevu a už po druhýkrát vo vzá-
jomnom stolnotenisovom stretnutí  zvíťa-
zili nad ambicióznou Raketkou, teraz
v pomere 30: 2.

Priateľské stretnutie otvorili tri štvorhry
a po nich sa hralo systémom každý s kaž-
dým. Najúspešnejšími hráčmi sa stali
s počtom siedmich víťazstiev skalickí stol-
ní tenisti Ivan Bucha a Radoslav Chanečka.
Tesne za nimi s počtom šiestich víťazstiev
sa umiestnili Vladimír Šváček (Raketka)
a Jaroslav Kopeček (Gurmán). Päť bodov
získal pre svoj tím Pavol Bederka (Gur-
mán), štyri Branislav Grimm, Vladimír Jab-
lonický, Vladimír Portáš

(všetci Raketka) a Ferdinand Lacho ml.
(Gurmán). Dvomi bodmi prispeli Jaroslav
Švárny, Marián Kufel (obaja Raketka), Fer-
dinand Lacho st. a Anton Jankech (obaja
Gurmán). 

Všetky  zápasy mali výbornú športovú
úroveň. Boli odohrané v priateľskej atmo-
sfére, veď išlo o hru pre potešenie, upev-
nenie dobrých vzájomných vzťahov. Oba
amatérske celky teší pozvanie Športového
klubu Slovan Hodonín na turnaj do Hodo-
nína (8.apríla) i to, že na veľkonočnom tur-
naji v Senici sa uskutoční trojstretnutie
Senica – Skalica – Hodonín.  

Mgr. Branislav Grimm

Fotografia  zo stretnutia v Skalici: v podre-
pe zľava B.Grimm, I. Bucha, V. Jablonický.
Druhý rad zľava A. Jankech, V. Portáš, R.
Chanečka, K. Řepa, F. Lacho ml. Vzadu
zľava: F. Lacho st., S. Grimm, B. Flažík, J.
Švárny. 

Majstrom Senickej ligy
Borský Mikuláš

V sobotu 18. marca v mestskej športo-
vej hale vyvrcholil záverečným 19. kolom
XXI. ročník 1. Senickej ligy vo futsale. Jeho
suverénnym víťazom sa stalo družstvo
C.V.S. - Jako Borský Mikuláš, ktorý o titule
rozhodol už štyri kolá pred koncom súťa-
že. Búrania 1. Senickú ligu vyhrali po prvý-
krát v histórii.

Zaujímavý boj v tomto ročníku bol aj
o ďalšie medailové umiestnenia. Pre posled-
ným kolom mal najlepšiu východiskovú pozí-
ciu na druhé miesto tím NAD RESS Senica,
ktorému na potvrdenie striebornej pozície
stačila akákoľvek výhra nad nebezpečným
Kav Hurbanom. Hráči NAD RESS však svoj
zápas vôbec nezvládli, lebo už v 5. minúte
prehrávali v zápase 3:0 a zápas celkovo 4:1.
Dali tak príležitosť Jednote Tanguę86 Senica,
ktorá v priamom súboji o umiestnenie v hor-
nej časti tabuľky s Alchemom Senica zvíťazi-
la 3:0 a skončila na peknom druhom mieste.
Na treťom skončili hráči NAD RESS, na štvr-
tom Kav Hurban a na piatom Alchem.
Obhajca minuloročného prvenstva tím Skali-
ce skončil tento rok až na 8. mieste. 

Zaujímavý bol aj boj o záchranu, kde
okrem Holíča, ktorý už bol jasným vypadá-
vajúcim, sa hralo o to, ktorému zo štyroch
družstiev (Old Wolf, Aluplast, CNN
a Gafex) zostane Čierny Peter ako druhé-
mu zostupujúcemu. Nakoniec z 1. ligy
vypadol Aluplast, keď v priamom súboji
s Old Wolfom prehrali 3:2, CNN aj Gafex
svoje zápasy vyhrali. Aluplast môže zachrá-
niť v 1. lige iba fakt, ak víťaz C.V.S. - Jako
Borský Mikuláš pôjde hrať vyššiu súťaž,
teda 2. ligu Západoregión vo futsale. V tom
prípade by z 1. Senickej ligy vypadlo iba
jedno družstvo, teda Holíč.

Najlepším strelcom ligy sa stal s 37 gólmi
hráč Cerovej Róbert Búzek, ktorému tento
triumf vyfúkol v minulom ročníku Gabriel
Bartošek až v poslednom kole. Na druhom
mieste skončil jeho oddielový kolega Brani-
slav Tomek, ktorý nastrieľal 32 gólov. Títo
dvaja strelci dali spolu 69 z 91 strelených
gólov svojho tímu. Na bronzový stupeň
medzi strelcami sa prestrieľal mladý Brani-
slav Huťťa z družstva Kav Hurban.

Najslušnejším tímom celej súťaže sa
stalo družstvo FC Korlat Cerová, na dru-
hom mieste sa umiestnil Old Wolf Senica
a na treťom Senstav Tangoę93 Senica. 

Víťazom 2. Senickej ligy sa stalo, tak-
tiež suverénne, družstvo C.V.S. - Jako Bor-
ský Mikuláš „B“, ktoré však môže do 1.
Senickej ligy postúpiť iba v prípade, že ich
Á-čko pôjde hrať 2. ligu Západoregión.
Istým postupujúcim je však prekvapujúco
Krokodíl Čáčov, ktorý skončil na druhom
mieste. Ďalším postupujúcim, ak by C.V.S.
- Jako Borský Mikuláš „B“ zostal v 2. Senic-
kej lige, by bolo družstvo Tsunami Jabloni-
ca. Z 2. ligy vypadlo Flamengo Senica.
Konečné poradie 1. Senickej ligy:
1. C.V.S.-Jako B. Mikuláš 52 b., 2. Jednota
41 b., 3. Nad Ress 38 b., 4. Kav Hurban 37
b., 5. Alchem 36 b., 6. Panthers 33 b., 7.
Bučo 31 b., 8. Skalica 30 b., 9. Xella Šaštín-
Stráže 29 b., 10. Slovmetal 28 b., 11. Moby
Dick 27 b., 12. Rovensko 26 b., 13. Cerová
25 b., 14. Kúty 23 b., 15. Old Wolf 19 b.,
16. CNN 19 b., 17. Senstav 18 b., 18. Gafex
17 b., 19. Aluplast 15 b., 20. Holíč 7 b.
Konečné poradie 2. Senickej ligy
1. C.V.S.-Jako Borský Mikuláš „B“, 2. Kro-
kodíl Čáčov, 3. Tsunami Jablonica, 4.
Dema, 5. Beno Š. Humence, 6. Moby Dick
„B“, 7. Rovensko „B“, 8. Dojč, 9. Warriors
Club 61, 10. Old Wolf „B“, 11. Multichem,
12. Flamengo.                          

Ivan Tobiáš

Seničanky víťazkami
Mevza Cupu

Začiatkom marca (4. a 5. 3.) sa v slovin-
skom meste Nova Gorica uskutočnil záve-
rečný turnaj Final four stredoeurópskej
súťaže Mevza Cup. Volejbalistky OMS
Senica sa do finálovej štvorky kvalifikovali
v poslednej chvíli, keďže sa v prvej polovi-
ce sezóny viac sústredili na súťaž Top
Teams Cup.

V sobotňajšom semifinálovom stretnutí
sa senické dievčatá stretli s domácimi hráč-
kami Novej Gorice, ktoré dlhodobú súťaž
Mevza Cupu vyhralo suverénnym spôso-
bom. Seničanky oba svoje zápasy v skupi-
novej fáze s týmto súperom prehrali (3:0
a 3:2), totiž nikdy nehrali v kompletnom
zložení. Kvalita v zápase bola jednoznačne
na strane Senice a okrem prvého setu,
v ktorom prehrali, mali duel plne vo svojej
moci a doviedli ho zaslúžene do víťazného
konca. Postúpili tak do nedeľňajšieho finá-
le, v ktorom sa trošku prekvapujúco stretli
s ďalším slovenským zástupcom - s druž-
stvom Slávie UK Bratislava, ktorá svoj prvý
semifinálový duel vyhrala nad Postom Vie-
deň po dramatickom priebehu 3:2.

Ešte predtým sa však uskutočnilo stret-
nutie o 3. miesto, v ktorom domáce hráčky
Novej Gorice opäť prehrali s Viedňou 3:2
a prekvapujúco obsadili vo Final Four až
štvrté miesto.

Vo finálovom zápase naše dievčatá
potvrdili jasne svoju kvalitu a Bratislavčan-
kám nedovolili uhrať ani jeden set, tak ako
zatiaľ vždy počas celej sezóny vo vzájom-
ných dueloch. Za 72 minút zverenkyne tré-
nera Vladimíra Sirvoňa doviedli zápas do
víťazného konca a stali sa víťazkami 1. roč-
níka súťaže klubov strednej Európy Mevza
Champions Cup.
Výsledky:
Sobota, semifinále
Nova Gorica - OMS Senica 1:3 (19, -13, -17,
-12)
Slávia UK Bratislava - SVS Post Viedeň 3:2
(18, 22, -16, -18, 13)
Nedeľa, finále:
OMS Senica - Slávia UK Bratislava 3:0 (20,
22, 19)
zápas o 3. miesto: 
SVS Post Viedeň - Nova Gorica 3:2 (17, -19,
22, -23, 6)                                Ivan Tobiáš
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Mudroškova hokejka
9. marca sa na zimnom štadióne v Senici

uskutočnil ďalší ročník hokejového turnaja
chlapcov a dievčat prvého stupňa základ-
ných škôl, ktorý zorganizoval Hokejový klub
91 Senica v spolupráci so IV. ZŠ na Mudro-
chovej ulici.  

Prihlasení žiaci boli po príchode rozdele-
ní do 6 mužstiev a samozrejme ihneď  sa ich
ujali profesionálni trenéri, ktorí aktívne pôso-
bia v klube HK 91.  Jednotlivé mužstvá
dostali  dresy, aby sa mohli jednoduchšie
poznať na ľadovej ploche. Väčšina z nich
organizovaný hokej na ľade hrala prvýkrát.
Každé mužstvo si vytvorilo svoj špeciálny
názov, s ktorým vystupovali počas celého
turnaja. Po zaradení mužstiev do skupín
a vyžrebovaní  sa rozbehol kolotoč zápa-
sov, v ktorom sa hráči  riadili pokynmi tréne-
rov. Boli veľmi disciplinovaní a niekedy by
mohla byť ich chuť do hry vzorom pre niek-
torých aktívnych hráčov. 

Podľa umiestnenia v skupinách bojovali
o celkové piate miesto mužstvá Ohnivé tren-
ky s trenerom Jozefom Krišákom a Boston
Bruins s trenérom Mirom Juríkom, kde
úspešnejší boli hráči s Ohnivými trenkami
v pomere 4:3.  O tretie miesto sa popasova-
lo mužstvo Žralokov pod vedením Lukáša
Hlavenku a mužstvo Šeliem, ktoré viedol
Vlado Plot. Napokon tretie miesto obsadili
Šelmy zo IV. ZŠ s výsledkom 2:1. Urputný
boj o celkového víťaza sa odohral medzi
Švédmi, tiež zo IV.ZŠ, ktorých kormidloval
Ľuboš Zavadil a Spachtošmi  s trénerom
Edom Šimekom.  Spachtoši nakoniec dotiah-
li tento zápas a zároveň aj celý turnaj do
úspešného konca. Stali sa jeho víťazom.
Zvíťazili v pomere 4:3 a ukázalo sa, že aj
keď sa nazvali Spachtošmi, určite na ľade
nevyzerali uspaným dojmom.Víťazstvo si
tentokrát odnieslo mužstvo z III. ZŠ v Senici
aj napriek tomu, že všetky zápasy boli veľmi
vyrovnané a o výsledkoch rozhodovali naj-
tesnejšie výsledky. Podstatné je, že  sa nevy-
skytlo žiadne zranenie a každý hráč dostal
sladkú odmenu za predvedenú hru. 

Martin Sakmár, manager HK 91 Senica

Hokejistom Senice
uniklo play off

V ročníku 2005/2006 I. hokejovej ligy si
pripomenieme účinkovanie senických
hokejistov HC Dukla Senica. Pred sezónou
to vyzeralo veľmi zle po ekonomickej strán-
ke, ale i v hráčskom kádri. Mužstvo nemalo
žiadnu letnú prípravu, hráči trénovali indivi-
duálne. Vedenie klubu preto utvorilo káder
hlavne z vlastných senických odchovancov
a podpísalo dohodu s HK 36 Skalica o far-
márskom celku. Senica to potrebovala, pre-
tože pri nedostatku hráčov chodili vypo-
máhať chlapci zo Skalice, i keď to boli väč-
šinou hráči z juniorky, pretože naši domáci
juniori mali tiež úzky káder a tvrdo bojova-
li o záchranu v Extralige, čo sa im nepoda-
rilo. Senica odohrala v I. hokejovej lige 44
zápasov, z toho v 17 zvíťazila v riadnom
hracom čase, 2x v predĺžení, 2x prehrala
v predĺžení, 23 x prehrala v riadnom hra-
com čase. Súperom nastrieľala 151 gólov
a inkasovala 171 gólov, získala 57 bodov
a obsadila tak 9. miesto.

Tréner Jaroslav Lehocký sa pred sezónou
vyjadril: „S týmto kádrom by sme sa mali
vyhnúť baráži o záchranu a pri troške šťastia
by sme mohli skončiť na 8. mieste, čo by
nám zaručilo hrať play off.“ Prvé sa podarilo,
druhé už nie, možno chýbalo v niektorých
zápasoch hokejové šťastie.

Senica mala v tejto sezóne mladé muž-
stvo, ktoré zbieralo skúsenosti a bolo zlo-
žené hlavne z odchovancov Senice, ale
niektorí hráči počas súťaže skončili s aktí-
vnou činnosťou zo študijných alebo osob-
ných dôvodov.

Hráči zo Senice: Eduard Šimek, Erik Rus-
ňák, Jozef Salajka, Peter Čobrda (odohral
ako jediný všetky zápasy), Boris Záhumen-
ský, dva zápasy odohral aj hrajúci tréner
Pavel Klečko, Peter Šefčík (popri aktívnej
činnosti pôsobil aj ako aktívny hokejový
rozhodca), Pavol Krutý, začal veľmi sľubne,
ale doma s Považskou Bystricou mu zlomi-
li ruku a potom skončil s aktívnou činnos-
ťou, Roman Výleta a Peter Galbavý odohra-
li málo zápasov, skončili kvôli povinnostiam
na vysokej škole, Henrich Lorenc tiež skoro
skončil a v jedinom zápase nastúpil aj
nádejný junior Peter Michalička, ktorý mal

veľké tréningové manko. Cenné skúsenosti
zbieral u dospelých aj nádejný juniorský
brankár Tomáš Kubík, ktorý nastúpil v 8
zápasoch, odchytal 296 minút a 13 sekúnd,
na jeho bránu išlo 167 striel, inkasoval 15
gólov, kryl 152 striel, percento úspešnosti
mal 91,01. Zo skúsených hráčov hrali
v Senici Jaroslav Štepanovský zo Skalice
a Jozef Krišák, ktorého v Senici poznajú ako
trénera mládeže. Chlapec spod Tatier (Pop-
rad) sa už usadil v Senici a môžeme ho brať
ako senického hráča. V sezóne 2004/2005
bol najproduktívnejším hráčom I. ligy, teraz
tiež patril k najlepším hráčom, získal 45
bodov v kanadskom bodovaní za 18 gólov
a 27 prihrávok. Najlepším strelcom muž-
stva bol Matúš Kadraba, ktorý nastrieľal 22
gólov a mal 26 prihrávok, celkovo teda zís-
kal 48 bodov. Bol najlepší strelec a zároveň
aj najproduktívnejší hráč mužstva, ale inka-
soval aj najviac trestných minút. Na trestnej
lavici si odsedel 153 minút v 43 zápasoch.

Vedenie klubu chce touto cestou poďa-
kovať všetkým fanúšikom a verí, že budúci
ročník bude kvalitnejší a úspešnejší.

Pavol Macek

Prvenstvá v slovenskom
pohári 

Vo Vrábľoch sa 25. februára konalo 1.
kolo Slovenského pohára žiakov v karate.
Úvodného turnaja, prvého z troch kôl Slo-
venského pohára, z ktorého najlepší sa kva-
lifikujú na majstrovstvá Slovenska sa zúčast-
nila aj trojica pretekárov z Hanko kai Senica.
Medzinárodne ostrieľaní žiaci zo Senice
zvíťazili takmer vo všetkých súbojoch
s domácimi, slovenskými súpermi a priviez-
li si domov 2 zlaté a 1 striebornú medailu.

V kata starších žiakov 12-ročný Michal
Toure v konkurencii 17 súperov z celého
Slovenska dokázal, že domáca konkurencia
je ďaleko za ním. Športovec roka 2005
v Senici a zároveň i najobľúbenejší športo-
vec Senice všetkých súperov vyradil po jas-
ných výsledkoch 3:0, vo finále porazil Miku-
ša a zaslúžene získal zlatú medailu. Povesť
výborných senických karatistov neutrpela
ani po vystúpení Moniky Čulenovej. 15-
ročná reprezentantka Slovenska v kata
mladších dorasteniek nepozná prehru už
dva roky a vo Vrábľoch, úradujúca majster-
ka Slovenska, prechádzala vyraďovacími
bojmi na tatami jasne, rýchlo a presvedči-
vo. Po voľnom prvom kole vyradila v dru-
hom Olekšákovú z Trenčína, v treťom Botú-
novú z Košíc a ani snaživej Arvajovej z Levíc
sa nepodarilo získať vo finále skalp mladej
Seničanky. Po víťazstve v kata nastúpila
Čulenová i do zápasu kumite, kde dokázala
i s chráničmi na rukách, že vie rozdávať
tvrdé údery. Prebojovala sa až do finále, kde
ju porazila Sumerová zo Sabinova a získala
striebornú medailu. Dve medaily zo žiacke-
ho pohára sa Monike málili a tak vycestova-
la na východ našej republiky vyskúšať si sily
so staršími súperkami. 

V Prešove sa 11. marca uskutočnilo
druhé kolo Slovenského pohára starších
dorastencov a seniorov. 15-ročná Monika
zvíťazila v kata i vo všetkých súbojoch so 16
a 17 ročnými staršími dorastenkami a získa-
la zlatú medailu. Vedomá si svojich kvalít
nastúpila i medzi seniorky a i medzi dospe-
lými ženami zabodovala, získala druhé
miesto v kata ženy. Prispel k tomu i fakt, že
slovenská seniorská špička štartovala v tom
istom termíne na prestížnom podujatí tzv.
Golden League (Zlatej ligy) na majstrov-

stvách Holandska v Rotterdame. Na Dutch
open sa bohužiaľ nemohla zúčastniť ani
úspešná seniorská reprezentantka Mirosla-
va Vašeková z Hanko kai Senica, ktorú po
operácii žalúdka čaká dlhšia prestávka než
si ona sama predstavovala. Tým sa načas
rozpadlo i veľmi úspešné družstvo žien
v kata. Trojnásobné medailistky z ME
a víťazky Svetového pohára nemohli teda
v Holandsku obhajovať bronzové medaily
z minulého roka a musia čakať až sa líderka
tímu dá zdravotne do poriadku. Zo zahra-
ničných veľkých výjazdov sa už všetci tešia
na najväčší mládežnícky turnaj v Európe,
známu Krokoyamu cup v nemeckom Kob-
lenzi (22. apríla), kde Monika Čulenová
bude obhajovať zlato a majstrovstvá Českej
republiky godžu ryu v Brne 22. apríla. Na
slovenskej pôde sa senickí karatisti predsta-
via tradične na medzinárodne dobre obsa-
denom Zvolenskom pohári 30. apríla.      

E. Jareč
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Yakup Duru a Eva Minxová
Dušan Junek a Oľga Hrabinová
Miroslav Barcaj a Ľubica Tomečková
Lukáš Neshoda a Nikola Füriová

Narodili sa
Nikolas Alexander Eduard Šijanský 4. 1. 2006
Samuel Matula 4. 2. 2006
Filip Flajžík 5. 2. 2006
Markéta Reháková 13. 2. 2006
Šimon Šedivý 13. 2. 2006
Kristína Pajpachová 14. 2. 2006
Bianka Ochránková 15. 2. 2006
Adam Stanek 16. 2. 2006
Lea Nižníková 23. 2. 2006
Tamara Váňová 24. 2. 2006
Manuel Cyprián Vašek 24. 2. 2006
Karin Jurková 25. 2. 2006
Patrik Kopálek 28. 2. 2006
Tibor Lečko 28. 2. 2006

Opustili nás
Mária Chudá, Štefánikova 1377 5. 2. 2006
vo veku 55 rokov
Jozefína Holenková, Štefánikova 1377 7. 2. 2006
vo veku 70 rokov
Mária Lagová, Štefánikova 1377 7. 2. 2006
vo veku 94 rokov
Anna Predmeská, Štefánikova 721 8. 2. 2006
vo veku 64 rokov
Augustin Klinda, Bottova 1167 10. 2. 2006
vo veku 82 rokov
Mikuláš Vrťo, Hurbanova 524 10. 2. 2006
vo veku 63 rokov
Štefánia Kunková, Vajanského 21 11. 2. 2006
vo veku 72 rokov
Pavol Mitták, S. Jurkoviča 1202 15. 2. 2006
vo veku 80 rokov
Ing. Juraj Šebesta, Štefánikova 704 15. 2. 2006
vo veku 53 rokov
Mária Štepanovská, Štefánikova 1377 7. 2. 2006
vo veku 75 rokov
Mária Petrincová, Čáčov 331 18. 2. 2006
vo veku 63 rokov
Anna Michálková, Štefánikova 1377 20. 2. 2006
vo veku 80 rokov
Jozef Bednár, Štefánikova 1377 21. 2. 2006
vo veku 82 rokov
Dušan Černák, Štefánikova 720 21. 2. 2006
vo veku 53 rokov
Zuzana Martišová, Štefánikova 1377 21. 2. 2006
vo veku 86 rokov
Paulína Soboličová, Štefánikova 1377 22. 2. 2006
vo veku 89 rokov
Mária Sládková, Štefánikova 1377 27. 2. 2006
vo veku 83 rokov
Martin Kalný, Štefánikova 1377 28. 2. 2006
vo veku 86 rokov

Blahoželáme jubilantom
V apríli 2006 oslávia:
80 rokov Leontína Bederková, Verona Beregházyová, Alžbe-
ta Bzdúšková, Ing. Pavol Daňo, Anna Filipová, Marta Gáfri-
ková, Štefánia Havlová, Štefan Klena, Mária Kollárová, Teré-
zia Ladovičová, Irena Mrázová a Anastázia Poláková.
85 rokov František Čech, Imrich Gembeš, Jozef Holkovič
a Anna Mičová.
90 rokov Alžbeta Maroneková a Štefan Vacula.
94 rokov Emília Chorvátová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica. 

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 19. 4. Výstava fotografií Veroniky Zíškovej Splynutie - foyer
� 20. 4. Senická divadelná jar - Krajská súťažná prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti Trnavského kraja - tanečná sála a divadelná
sála
Deň Zeme 2006
� 19. 4. - 2. 5. Ekoplagát a Senica - súťaž pre deti a mládež v plagá-
tovej tvorbe s námetom životného prostredia a osláv 750. výročia
� 21. 4. od 8. do  14. hod. Senica - čisté město:  Ako triedime odpad,
súťaž pre školy - tanečná sála
� 22. 4. o 20. hod. PEHA - koncert „Noc a deň" - divadelná sála
� 27. 4. o 19. hod. Mafiánske historky - komédia písaná životom -
divadelná sála
� 28. - 29. 4. Malá krajská scénická divadelná žatva - festival diva-
delných predstavení Trnavského kraja - divadelná sála

Okienko JDS
Rekreácia v Liptovskom Jáne sa plánuje od

2. do 9. septembra 2006. Prihlásiť sa možno
u predsedníčky MsO JDS B. Hradskej do
konca apríla. Budúce posedenie v Branči pri hudbe bude 20.
apríla o 15. hod. M. S.

Ako sa bude zisťovať životná úroveň
Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníc-

tvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príj-
moch a životných podmienkach domácností (EU SILC) ako projek-
tu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto zisťovania je
vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín
Európskej únie, o príjmoch a životných podmienkach domácností.
Táto štatistika bude novým zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a
štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia v krajinách Európskej
únie. Bude predstavovať významný zdroj údajov a informácií pre
medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie a na
analýzy životnej úrovne domácností na Slovensku.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2006 vybraných 304
obcí, medzi nimi aj Senica. Do zisťovania je zaradených takmer 6 000
domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 3. apríla do 28. apríla 2006.

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný sa v domácnos-
tiach preukázať osobitným poverením. Všetky informácie a názory,
ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôver-
ných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za
ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej
republiky.

Charakter zisťovania a potreba sledovania zmien v čase si vyža-
duje v niektorých prípadoch opätovné navštívenie domácností,
ktoré sa zúčastnili zisťovania v roku 2005. Štatistický úrad SR

Prezentácia učilíšť  
V rámci Európskeho sociálneho fondu realizuje Stredné odborné

učilište Senica od septembra 2005 do augusta 2007 projekt Program
poradenstva o učebných osnovách študijných odborov v regióne
Senica a Skalica. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť, kvalitu a roz-
sah informácií na účely poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
pri prechode žiakov zo základných škôl na stredné odborné učilištia.  

V dňoch 6. a 7. apríla bude v Dome kultúry prezentácia učebných
a študijných odborov SOU okresov Senica a Skalica – SOU Senica,
SOU Gbely,  SOU Skalica a SOU Holíč. Študenti budú predvádzať
ukážky odborných zručností pod odborným dozorom majstrov
odbornej výchovy, napríklad líčenie, make-up, masáž pleti, strihanie
a farbenie vlasov, tvorba účesov. Okrem toho bude pripravená
ochutnávka pekárskych, cukrárskych výrobkov a jedál  pripravených
učňami. Niektoré odbory odprezentujú svoje zručnosti pomocou
videoprojektorov, počítačov, multifunkčných zariadení (napríklad
klampiari, strojári, murári, maliari, obrábači kovov).

Mgr. L. Orgoníková
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na APRÍL 2006
Začiatky filmových predstavení o 19.00
hod., ak nie je uvedené inak!

� Sobota 1. a nedeľa 2. apríl
MNÍCHOV
V roku 1972 celý svet sledoval zavraždenie
11 izraelských športovcov na mníchovskej
olympiáde. Toto je príbeh o tom, čo nasle-
dovalo.
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 163 min.

� Utorok 4. a streda 5. apríl
DISTRIKT!
South Park v drsnej východnej Európe.
Vstup na vlastné riziko! Divoký celovečerný
animovaný film, ktorý rozhodne nie je pre
deti. Modernizovaná verzia Rómea a Júlie.
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 90 min. 

� Piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. apríl
POZOR !!! Premieta sa o 17.00 hod. !!!
KARCOOLKA
Český dabing. Bláznivá animovaná roz-
právka v štýle SHREKa. Červená čiapočka,
vlk, babička...a kopa akčných zvieratiek,
ktoré poznajú všetky deti. Skvelá zábava
pre všetkých od 3 do 99 rokov. Všetko sa
začína od konca, ktorý všetci poznáme -
vlk zožerie Červenú čiapočku a potom...
Vstupné: 65 Sk, MP, 80 min.

� Piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. apríl
RAFŤÁCI
Každý z nás si spomína na nočnú moru
dospievajúceho teenagera, akou je dovo-
lenka s rodičmi. A keď sa táto nočná mora
stane skutočnosťou aj vďaka nešťastnej
súhre náhod, je to naozaj k zlosti. Dany
s Filipom sa ale nevzdávajú ani v tejto situ-
ácii. Film je plný smiechu, napätia a trapa-
sov z nečakaných situácií. Posledná dovo-
lenka s rodičmi, počas ktorej chalani zaží-
vajú akcie, pri ktorých by rodičia vôbec
nemali byť. Čo všetko sa dá na vode zažiť?
Kúpanie, nuda, únava, láska, sklamanie či
opilosť. A hlavne sex, drogy a rokenrol.
Vstupné: 69 Sk, MP, 104 min.

� Utorok 11. a streda 12. apríl
HOSTEL
Najdesivejší film za posledných desať
rokov. Príbeh dvoch kamarátov z americ-
kej vysokej školy, ktorí túžia po netradič-
ných zážitkoch a vydajú sa na cestu po
Európe s tým, že pokiaľ namiesto spomie-
nok im zostane len jedno obrovské okno,
nebude ich to mrzieť. 
Vstupné: 60 Sk, MP 18 r., 95 min.

� Sobota 15. a nedeľa 16. apríl
HEJ, KAMOŠ, KTO TU VARÍ?
Bláznivá komédia o frustrovanom personáli,
lakomých hosťoch a čudnom jedle. Ďalší
vydarený film od producentov Prci, Prci,
Prcičky! Zachutí vám tak, že vylížete pekáč!
Blázniví upratovači, nechutné žarty v kuchy-
ni, mnoho rozprávania o sexe ...
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 93 min. 

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 29. marca 2006. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Utorok 18. apríl
KISS KISS,  BANG BANG
Harry je v podstate slušný chlap. Je síce bez-
významný zlodejíček, no chce konať správ-
ne... Len nevie, ako na to. Jedného dňa sa
však jeho šťastie obráti. Ani sám nevie ako,
no zrazu sa ocitne na filmovom konkurze
a vzápätí v lietadle do Los Angeles...
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 103 min.

� Streda 19. apríl
PANIC  JE  NANIC
alebo návod, ako si konečne užiť... Hlavný-
mi hrdinami sú traja šestnásťroční kamaráti
z Prahy. Ničím sa nelíšia od svojich vrstov-
níkov, problémy im spôsobujú len predpo-
topní rodičia, väčšina dospelých, ale hlav-
ne vek. Nie sú to totiž ešte naozajstní
muži, ale detstvo majú už dávno za sebou.
Vstupné: 49 Sk, MP 15 r., 99 min.

� Piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. apríl
AKO  SA  KROTIA  KROKODÍLY
!!! POZOR!!! V SOBOTU SA PREMIETA
O 15.00 hod.!!!
Nová rodinná komédia Marie Poledňáko-
vej o tom, že nikto nechce ostať sám. Otec
Ľuboš, ktorý pracuje v Alpách ako záchra-
nár, sa vráti domov do Prahy oveľa skôr
ako pôvodne sľúbil. Jeho osemročná dcér-
ka Amálka je nadšená, a tak odmietne ísť
do školy v prírode, aby si užila otecka.
Ľuboš sa vydá do školy ospravedlniť Amál-
ku a nakoniec to dopadne tak, že odchád-
za s celou triedou do Vysokých Tatier.
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 112 min.

� Utorok 25. a streda 26. apríl
ZÁKLADNÝ INŠTINKT  2
Spisovateľka Catherine Tramellová má
opäť problémy so zákonom. Scontland
Yard určil psychiatra, aby ju vyšetril. Napri-
ek tomu, ako detektív Nick Curran pred
ním, Glass je očarený Tramellovou a je vlá-
kaný do zvodnej nebezpečnej pasce.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 115 min.

� Sobota 29. a nedeľa 30. apríl
SAW  II
Jigsaw vás sleduje, hra pokračuje... Z tejto
show sa nedá vystúpiť, v tejto show sa
nehlasuje.V tejto show buď prežijete alebo
nie... SAW je späť. Úžasná vzrušujúca hra,
ktorá spôsobila skazu svojich obetí vlani vo
filme SAW.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 93 min. 

PROGRAM  FILMOVÉHO  KLUBU  
Začiatok filmového predstavenia o 18.30 h.
� Pondelok 3. apríl
ZABIJEM  NIXONA
Šialený príbeh skutočného muža. Mrazivá
dráma, ktorá poodhaľuje temnú stránku
amerického sna. Pútavý tragický príbeh
Sama Bickea, muža, ktorý sa rozhodol spá-
chať atentát na 37. prezidenta Spojených
štátov amerických. Film je natočený podľa
skutočných udalostí.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 15 r., 95
min.

Využívajme 
Zberný dvor 

Technické služby Senica, a.s. zriadili
v priestore bývalých kasární na Železnič-
nej ulici  Zberný dvor odpadov, kde môžu
občania, fyzické a právnické osoby odo-
vzdať  nebezpečné a ostatné odpady.  Pat-
ria medzi  ne vyradené elektrospotrebiče
z domácností,  olovené akumulátory, žia-
rivky, výbojky, odpadové oleje, farby
a obaly z nich, pesticídy,  opotrebované
pneumatiky,  šatstvo a textílie, objemný
odpad z domácností (nábytok, zdravo-
technika a pod.)

Zberný  dvor je otvorený  v pracovných
dňoch od 8. do 16. hod., v sobotu od 8. do
14. hod. Informácie na č.t. 651/3101-02

Kam na turistiku  
V sobotu 15. apríla môžu priaznivci

turistiky absolvovať Veľkonočný
pochod k Rehušom, ktorý organizuje
Klub slovenských turistov Senica. Turis-
ti z Holíča v dňoch 30. apríla  až 1.
mája pozývajú na Otváranie vody
Baťovho kanála.

Knižné ilustrácie 
Albína  Brunovského

Pri príležitosti nedožitých 70. narode-
nín umelca a 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Senici pripravila Záhorská galé-
ria a Trnavský samosprávny kraj sympó-
zium Knižné ilustrácie Albína Brunovské-
ho (1959 – 1997). Uskutoční sa  v galérii
12. apríla od  13.30 – 16.30 hod. Program
sympózia:

Prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc.
Emeritná profesorka dejín umenia 
Majster a učiteľ ilustrácie

Ľubomír Feldek
Básnik a prekladateľ
Albín Brunovský a Trnavská skupina

Mgr. Martin Vančo, PhD.
Ústav dejín umenia SAV Bratislava
Literárne aspekty tvorby Albína Brunovského

RNDr. Ivan Panenka, CSc.
Exlibrista Albín Brunovský 

PhDr. Štefan Zajíček
Riaditeľ Záhorskej galérie 
Knižné ilustrácie Albína Brunovského 

Výstava Albín Brunovský Knižné ilustrácie
bude otvorená 
12. apríla  o 17.00 h v Záhorskej galérii.
Kurátorom výstavy je PhDr. Štefan Zajíček.
Výstava potrvá do 14. mája.  
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