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Chceme sa dotknúť
vášho sveta...

V Dome kultúry v Senici  otvo-
rili 10. mája výstavu výtvarných
prác klientov domovov sociálnych
služieb z okresov Senica a Skalica.
Hlavným zmyslom 3. ročníka
podujatia  je postupne odstraňo-
vať  bariéry a oboznamovať verej-
nosť s ich tvorivými aktivitami. 

Výstavku výtvarných prác
v tomto ročníku charakterizuje
myšlienka: Ak otvoríš oči, myslíš si
už, že vidíš... ale aj malý princ
vedel, že to podstatné vidíme srd-
com...    Prezentáciou svojej tvori-
vosti, v ktorej sa odráža ich svet, sa
chcú dotknúť nášho srdca. Oslo-
vujú  nás prostredníctvom výši-
viek, malieb na skle, pletenými
košíkmi, maľovanými kvetináčmi,
obrázkami z cesta  a mnohými
inými úžitkovými i dekoračnými
predmetmi. To všetko v snahe, aby
dokázali, že  aj za múrmi domovov
žijú ľudia, ktorí vedia robiť zaují-
mavé veci a chcú sa so svojimi
schopnosťami podeliť s ostatnými.
Snažia  sa, aby sa aj týmto spôso-
bom darilo  zbližovať klientov
domovov sociálnych služieb
s verejnosťou. V každom  zo so-
ciálnych zariadení v rámci terapie
s mentálne a telesne postihnutými
občanmi robia činnosti, ktoré
vyzdvihujú ich schopnosti.  Do 17.
mája sa v Dome kultúry verejnosti
predstavujú klienti domovov so-
ciálnych služieb z Bojkovej, Bor-
ského Sv. Jura, Holíča, Moravského
Sv. Jána, Senice, Skalice a Rohova.
Nováčikom medzi domovami je
denný stacionár Svetluška zo Seni-
ce, ktorý vznikol pred dvomi me-
siacmi a už svojimi aktivitami oslo-
vuje verejnosť.   Myšlienka spoloč-
nej prezentácie sa zrodila pred 3
rokmi v DSS Rohov, ktorý spolu
s o.z. Promethea a Trnavským samo-
správnym krajom je organizátorom
podujatia.  Prezentačná výstavka
nesie so sebou aj prehĺbenie priate-
ľstiev  a výmenu skúseností medzi
jednotlivými zariadeniami na Záhorí.
Významnou mierou pomáha tiež pri
zvyšovaní tvorivosti a motivácie oby-
vateľov domovov sociálnych
služieb. (pokr. na str 3)

Na súťaži v Šali v hlavnej vekovej kategórii obsadil Scream
v disco dance formáciách 1. miesto. 

S ministrom o doprave
V rámci pracovného  výjazdu v Trnavskom kraji navštívil

Senicu 2. mája minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Pavol Prokopovič  v sprievode  predsedu Trnavského samo-
správneho kraja (TTSK) Tibora Mikuša a podpredsedu TTSK
Zdenka Čambala. V delegácii ministra boli generálny riaditeľ
sekcie dopravnej infraštruktúry  ministerstva Peter Barek,
generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Dušan
Faktor, generálny riaditeľ SSC Peter Havrila, generálny riadi-
teľ Slovenskej pošty Ján Ptačin a ďalší.  Na radnici hostí  pri-
vítal primátor Senice  Ľubomír Parízek.

Primátor Senice prítomných oboznámil s aktuálnou
dopravnou situáciou v meste, prezentoval potreby  rozšíre-
nia dopravy v nadväznosti na budovanie priemyselných par-
kov.  (pokračovanie na str. 2)

Svetový šampionát v disco dance
Senica bude v júni hostiteľom účastníkov majstrovstiev

sveta v disco dance a majstrovstiev Európy v disco dance
freestyle v juniorskej a hlavnej vekovej kategórii. Súťaž sa
uskutoční 16. a 17. júna na zimnom štadióne, ktorý  už zame-
nil svoju ľadovú plochu za blankytnobelasú podlahu, ktorá
bude využívaná na viaceré športy, ale aj pre verejnosť na
korčuľovanie na kolieskových korčuliach.  Organizátorom
majstrovstiev sveta je tanečná skupina SCREAM, Mesto
Senica a Mestské kultúrne stredisko. Významne prispievajú
aj Rekreačné služby mesta, ktoré zimný štadión pretvárajú
na stredisko majstrovstiev sveta v tancoch. 

Rozhodnutie uskutočniť súťaž na zimnom štadióne vznik-
lo z jediného dôvodu, a to že, Dom kultúry svojou kapacitou
nepostačuje priestorovo prijať všetkých tanečníkov a hlavne
divákov. Záštitu nad  podujatím prijal primátor mesta a súťaž
príde otvoriť Dara Rolins a podporia  ju  ďalší zaujímaví hostia.

International Dance Organization (IDO) združuje viac
ako 50 krajín z celého sveta.  Je medzinárodnou organizá-
ciou zastrešujúcou všetkých tanečníkov s cieľom vytvárať
podmienky pre rozvoj všetkých druhov tancov ako aj usku-
točňovať nadnárodné súťaže svojich členov. 

Slovenská tanečná organizácia je členom IDO od roku
1993 a patrí medzi najaktívnejších a najpočetnejších členov
IDO.                                          (pokračovanie na str. 2)

Zberný dvor  
v prevádzke
Zabrániť divokým skládkam

K vyššej kvalite životného
prostredia v Senici by mal pris-
pieť i novootvorený zberný dvor
odpadov. Tak sa vytvorili  pred-
poklady na zhromažďovanie
nebezpečných a ostatných odpa-
dov, na ktoré nie sú v meste roz-
miestnené kontajnery.  Slávnost-
né otvorenie centrálneho zberné-
ho dvora odpadov a dotrieďova-
cej linky bolo 27. apríla za účasti
primátora Senice Ľubomíra Paríz-
ka, riaditeľa Recyklačného fondu
(RF) Jána Lišku,  vedúceho sekto-
ru plastov RF  Vojtecha Večerné-
ho, vedúceho sektoru odpado-
vých olejov RF Ivana Tirpáka,
ktorý bol gestorom projektu
a ďalších hostí. 

Po vyše roku výstavby otvorili
Technické služby Senica zberný
dvor odpadov  na takmer 2  ha
v areáli bývalých kasární, ktorý
spĺňa všetky legislatívne požia-
davky. Zriadili ho vďaka podpore
Recyklačného fondu, ktorý na
základe projektu prispel 7,5  mi-
liónmi Sk.  Stavebnú a investičnú
časť za vyše 2 milióny Sk si hradi-
li Technické služby z vlastných
zdrojov.  Zberný dvor tvorí hala
s triediacou linkou na odpady,
voľná plocha na zhromažďova-
nie objemných odpadov a príst-
rešky  s kontajnermi na nebez-
pečné odpady.  

V zbernom dvore môžu obča-
nia bezplatne, fyzické a právnic-
ké osoby za úplatu odovzdávať
napríklad   šatstvo, opotrebované
pneumatiky, objemný odpad
z domácností, drobný stavebný
odpad, elektroniku,  akumuláto-
ry, opotrebované oleje, farby. Je
otvorený v pracovných dňoch
i v sobotu.  Podľa informácií ria-
diteľa Technických služieb v Seni-
ci Jaroslava Kaščáka vytvorili sa
tak lepšie podmienky na zhodno-
covanie využiteľných zložiek
odpadu  a tiež podmienky, aby sa
už nevytvárali divoké skládky. 

Technické služby spolu so
samosprávou robia potrebné
opatrenia, aby sa minimalizovali
množstvá odpadu ukladaním na
skládky  a zvýšila sa separácia
komunálneho odpadu. Projekt
na rozšírenie a intenzifikáciu sa
už  pripravuje. Viera Barošková
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva 
4. riadne zasadnutie mestskej rady sa usku-
toční 18. mája.  Predmetom rokovania MsR
bude:
- Správa o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 18. máju 2006.
- Veterný park – prezentácia zámeru a pre-
zentácia skúseností v obci Cerová. Green
Energy Slovakia, s.r.o. Bratislava predložila
mestu zámer  Veterného parku Senica,
ktorý sa navrhuje v lokalite Vinohrádky
v k.ú. Hlboké, Sobotište, Senica, Prietrž
a Kunov. Stavba je navrhovaná za účelom
využitia veterno – energetického potenciá-
lu v tomto území pre účely výroby ekolo-
gicky čistej elektrickej energie. Vo veter-
nom parku bude vybudovaných 19 veter-
ných elektrární. V súčasnosti prebieha pro-
ces posudzovania činnosti, na ktorú bol
vypracovaný zámer. Je možnosť obozná-
miť sa s navrhovaným riešením stavby
a jeho pripomienkovanie do 25.5.2006 na
oddelení výstavby, referáte životného
prostredia.
-  Mestský podnik služieb, spol. s r.o. Senica –
správa o činnosti a hospodársky výsledok za
rok 2005. Spoločnosť je stále viac zameraná
na správu majetku mesta. V priebehu roku
2005 spoločnosť zabezpečila sprevádzkova-
nie a prenájom  niektorých objektov areálu
bývalých      kasární, zabezpečuje správu
a prenájom objektov budovy bývalej Poliklini-
ky, budovy obvodných úradov a úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, vlastnej administra-
tívnej budovy na Hviezdoslavovej ulici  a trho-
viska na Hurbanovej ul.
- Poliklinika Senica, n.o. Senica – správa o čin-
nosti a hospodársky výsledok za rok 2005. 
Poliklinika  Senica, n.o. začala poskytovať
zdravotné služby 1. marca 2003. V minu-
lom roku  začala činnosť v Poliklinike Sotin-
ská lekáreň a po prvotnom neúspechu vo
výberovom konaní na prevádzkovanie
pozemnej Záchrannej zdravotnej služby
napokon bola úspešná v druhom kole
výberového konania a bude prevádzkovať
záchrannú zdravotnú službu, čo považuje-
me za veľmi dôležité a logické rozhodnu-
tie, ktoré je podmienené kvalitnými perso-
nálnymi a materiálnymi podmienkami.
V budove Polikliniky, n. o. bolo k 31.12.
2005 umiestnených 17 pracovísk Poliklini-
ky Senica,   n.o. vrátane lekárne,  38 neštát-
nych zdravotníckych pracovísk, 1 stomato-
logická  ambulancia,  agentúra ADOS a 21
odborných ambulancií, Protetika a doprav-
ná zdravotná     služba.  Poliklinika Senica
hospodárila v roku 2005 s prebytkom.
-   Ponuka odkúpenia tepelno-energetického
zariadenia v majetku mesta a ponuka odkú-
penia obchodného podielu spoločnosti
Službyt, spol. s r.o. Senica. Spoločnosť Služ-
byt, spol.  s r.o. a COMERON SPS, spol. s r.o.
Senica  predkladajú návrh z dôvodov opti-
malizácie         fungovania ekonomického
modelu financovania modernizácie, rekonšt-
rukcie a budovania   nových tepelno- ener-
getických  zariadení a ceny tepla.
- Harmonogram opráv miestnych komuniká-
cií a chodníkov predkladá zoznam komuni-
kácií, ktoré sa navrhujú opraviť. Na opravy je
vyčlenených v rozpočte mesta 4 mil. Sk.  
Harmonogram sa  musel  prispôsobiť

mimoriadnej udalosti povodni z 29. marca
2006 a prednostne sa začali opravovať
komunikácie poškodené povodňami.
Povodňou bola poškodená aj lávka nad
Teplicou pri reštaurácii Malina smerom
k múzeu L. Novomeského, avšak upozor-
nenie  na režim prechádzania po tejto
poškodenej lávke tam vydržal len jeden
deň.  Naďalej tu  platí upozornenie, že cez
lávku sa má prechádzať po jednom.
-  Dispozície s majetkom:
- Návrh na odkúpenie nehnuteľností od
spoločnosti Wertika, s.r.o, Italgroup, s.r.o.
a IBV Párovce, ktoré zabezpečujú výstavbu
komunikácií, osvetlenia a infraštruktúry
v novo-vznikajúcich lokalitách IBV Sever,
IBV Juh a IBV Párovce.
- Návrh na zriadenie záložného práva na
zabezpečenie pohľadávky záložného veri-
teľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investí-
cií a obchodu (SARIO), ktorá môže v bu-
dúcnosti vzniknúť na základe  Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného prís-
pevku vo výške 213 423 000 Sk.
- Návrh na odpredaj pozemkov v areáli
kasární Vladimírovi Odráškovi.
- Návrh na odpredaj bytov.
-  Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok
2006.
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
1. štvrťrok 2006.
- Pozvánka na  položenie základného
kameňa výstavby Priemyselného parku na
Kaplinskom poli 22.  mája 2006 o 14. hod.
-  Pozvánka na oslavy 750. výročia prvej
písomnej zmienky o Senici, ktoré sa usku-
točnia v našom meste   v dňoch  22. až 28.
mája 2006.
Primátor mesta zvolal 21. mestské zastupi-
teľstvo na  8. júna  a MsZ prerokuje mate-
riály zo 4. mestskej rady. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Svetový šampionát
v disco dance
(dokončenie zo str. 1)

Moderný tanec má v Senici svoje stabil-
né miesto už viac ako 10 rokov. Pôsobia tu
viaceré tanečné skupiny, ktoré sa stretávajú
na celoslovenských a majstrovských súťa-
žiach. Podľa získaných titulov majstrov  Slo-
venska patrí tanečná skupina SCREAM
medzi najúspešnejšie  tanečné skupiny na
Slovensku. Rovnako aj tanečná skupina
SONNY je stálicou medzi najlepšími taneč-
nými  skupinami u nás.

Majstrovstvá sveta a Európy sú nominač-
nou súťažou, na ktoré sa nominujú víťazi
majstrovstiev jednotlivých krajín.  Tanečná
skupina SCREAM sa 7. a 8. apríla zúčastnila
v Šali na majstrovstvách Slovenska v junior-
skej a hlavnej vekovej kategórii v disciplí-
nach disco dance. Na  majstrovstvá sveta
do Senici sa prebojovali:
JJuunniioorrii  SSCCRREEAAMM  SSeenniiccaa  
1. miesto – disco dance skupina 
1. miesto -  disco dance formácia 
2. miesto – disco dance duo – Romana
Pekárová a Mirka Skoková  
4. miesto – disco dance sólo – Monika Kuš-
nírová  
4. miesto -  disco dance duo – Zuzka  Kot-
vanová – Simona Morávková
Hlavná veková kategória SCREAM Senica: 
1. miesto – disco dance skupina
1. miesto  - disco dance formácia

5. – 7. mája  bola nominačná   súťaž maj-
strovstiev Slovenska v Liptovskom Hrádku
v detskej vekovej kategórii. Víťazi tejto veko-
vej kategórie majstrovstiev Slovenska sa
predstavia na majstrovstvách Európy v Pros-
tějove 3.-4. júna.

Na majstrovstvá Európy sa nominovali
v detskej vekovej kategórii títo tanečníci
SCREAMu: 
1. miesto – disco dance sólo  Leonard
Šimek
3. miesto  - disco dance sólo Adam Pavlovčin 
1. miesto – disco dance duo Leonard Šimek
a Sofia Ravasová  
3. miesto – disco dance skupina 
2. miesto disco dance formácia

Príprava na majstrovstvá sveta v disco
dance a majstrovstvá Európy vo freestyle
v dňoch 16. a 17. Júna 2006  je už v plnom
prúde a veríme, že na tomto vrcholnom
šampionáte privítame okrem zahraničných
tanečníkov a návštevníkov, hlavne domáce
publikum, ktoré príde podporiť úspešných
senických tanečníkov. Predpredaj vstupe-
niek bude za výhodnejšie ceny  v Dome kul-
túry od  5. do 10. júna, v deň súťaže sa cena
navýši.   Katarína Vrlová

Tanečníci v Liptovskom Hrádku získali 2.
miesto  v disco dance formáciách DVK.

S ministrom o doprave
(dokončenie zo str. 1)

Centrálna mestská križovatka je mimo-
riadne preťažená a kým sa začne budovať
obchvat, mesto musí nepriaznivú situáciu
riešiť.  Isté možnosti  sú už zakomponova-
né v územnom pláne, ale Senica potrebu-
je aj pomoc VÚC a štátu.  Primátor Senice
upozornil aj na nutnosť prepojenia diaľnic
D1 a D2  a prepojenie Nového Mesta nad
Váhom cez Senicu  na Kúty.

Minister Prokopovič situáciu na  Záhorí
z celoslovenského hľadiska nevidí najhor-
šie. Dôležité sú ministrove slová: „V týchto
dňoch bola zadaná  verejná súťaž na vypra-
covanie dokumentácie pre posudzovanie
vplyvov na životné prostredie v súvislosti
s cestou Senica – Jablonica a z rokovaní
v TTSK vzišiel  návrh rozšíriť úsek aj o Bielu
horu až po Trstín. Počas trvania súťaže
bude do projektu zahrnuté aj riešenie celej
trasy od Senice po    Trnavu. 

Na dopravnú  infraštruktúru bude
možné čerpať prostriedky z fondov EÚ
v programovacom období 2007-2013,
dovtedy treba pripraviť kvalitné projekty,
preto je v nasledujúcom období dôležitá
komunikácia medzi regionálnymi samos-
právami a rezortami, aby sa ciele podarilo
splniť. Viera Barošková 
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Kvety i výstava 
k oslobodeniu

Pri príležitosti 61. výročia skončenia 2.
svetovej vojny sa 5. mája pri soche Víťaz-
stvo konal pietny akt kladenia vencov za
účasti  Čestnej stráže Ozbrojených síl SR,
čo dodalo kladeniu vencov slávnostný ráz.
Slávnostný príhovor mal generál v zálohe
Milan Podhoráni. Pamiatku zosnulých
v protifašistickom odboji si účasťou pripo-
menuli primátor Senice Ľ. Parízek, pred-
nosta Obvodného úradu Senica Š. Mikula,
poslanci NR SR D. Bollová a D. Čaplovič,
zástupcovia OV SZPB, predstavitelia poli-
tických strán, občianskych združení a inšti-
túcií  v Senici a prítomní občania. 

V Centre voľného času bola potom ver-
nisáž výstavy Cesta k slobode - Prameň
národnej hrdosti. Medzi hosťami bola aj
účastníčka domáceho odboja, manželka
veliteľa partizánskeho oddielu Repta, Emí-
lia  Reptová.   Tajomníčka oblastného
výboru SZPB Milina Rosová v príhovore
pripomenula, že cieľom výstavy  je pripo-
menúť mladým ako ťažko sa rodila slobo-
da, ako draho bola vykúpená. „Uskutoč-
ňujeme ju na počesť tých, ktorí sa v otvo-
renom a nerovnom boji  postavili proti
nemeckému fašizmu. Na pamiatku tých,
ktorí  obetovali svoje životy za našu slobo-
du, ktorí boli umučení v koncentračných
táboroch. Všetkým, ktorí bojujúcim za slo-
bodu – skromným v hrdinstve, veľkých
v umieraní,“ povedala M. Rosová. 

Výstava na 7 paneloch sprístupnila
poznatky a deje z protifašistického odbo-
ja v pôsobnosti oblastného výboru SZPB,
ktorý je spolu s Mestom Senica, Záhor-
ským osvetovým strediskom a CVČ orga-
nizátorom výstavy. 

Viera Barošková

Čo čaká Senicu 
v najbližších rokoch?

Po predchádzajúcich  stretnutiach
s občanmi  primátor Senice  RNDr. Ľubo-
mír Parízek dal na workshope 3. mája
v Dome kultúry opäť príležitosť občanom
mesta, aby sa priamo od neho dozvedeli,
čo čaká Senicu v najbližších rokoch. Asi
stovka občanov  pozorne sledovala video-
prezentáciu zámerov rozvoja mesta. 

Najvýznamnejšou investíciou v najbliž-
ších rokoch bude priemyselný park, ktoré-
ho budovanie odštartuje 22. mája polože-
ním základného kameňa primátor Senice
Ľubomír Parízek a premiér Mikuláš Dzu-
rinda.   Mesto Senica  získalo dotáciu na
infraštruktúru priemyselného parku vyše
213 miliónov Sk. Táto investícia otvára
v meste ďalšie možnosti rozvoja vstupom
nových podnikateľských subjektov  pria-
mo do priemyselného parku, ktorý vyras-
tie  na Kaplinskom poli. Na priemyselný
park nadväzujú bývalé kasárne,  ktoré už
dostali nový život v podobe mnohých
obchodných i výrobných prevádzok.  Ďal-
šie možnosti pre investorov sa črtajú aj
v pripravovanom obchodno-priemysel-

nom komplexe, ktorý vznikne revitalizá-
ciou areálu Slovenského hodvábu. 

Všetky tieto aktivity sú úzko spojené
s Územným plánom mesta, ktorý mestské
zastupiteľstvo schválilo  20. apríla. Zmeny
a doplnky v ňom si vyžiadali  legislatívne
zmeny  v územnom plánovaní a rozvojové
zámery  mesta, ktoré je treba premietnuť
do záväzného plánovacieho dokumentu.
Sú v ňom zakomponované všetky zásadné
potreby rozvíjajúceho sa mesta nielen
v priemyselno-obchodnej zóne, ale tiež
obytnej a oddychovej, aby poskytovali do
budúcnosti možnosti na realizovanie
zámerov. 

Osobitnú pozornosť venoval primátor
doprave a odpovedal na otázky prítom-
ných. Viera Barošková

Dar pre Senicu
Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod

Bradlom na svojom zasadnutí 26. apríla
na návrh primátora odsúhlasilo poskytnu-
tie finančného daru 10 000 Sk Senici.
„Touto skromnou sumou chceme prispieť
pri riešení škôd vo vašom meste, ktoré
vznikli v dôsledku jarných povodní,“ píše
sa v liste primátora Brezovej pod Bradlom
Ivana Ďurkoviča.  Mesto Senica finančný
dar použije na pomoc občanom Senice,
ktorým pri povodni koncom marca vznikla
škoda na majetku.                                bar

Informačné tabule 
prínosom 

Pozdĺž riečky Teplica, ktorá preteká
naším mestom, sú osadené informačné
tabule s textom popisujúcim tento vodný
tok. Je to veľmi dobrý spôsob, ako priblížiť
občanom názov riečky a jej charakteristic-
ké znaky, pretože najmä staroosadníci
nášho mesta vodný tok poznajú pod
názvom Malina alebo Vrbovčianka, ba
niektorí tento názov ešte nepočuli.

Návštevníci nášho mesta dostanú taktiež
základné údaje o zvláštnostiach tohto vod-
ného toku. Informácia o spáde je nespráv-
ne zapísaná. Údaj o spáde 5,63 je uvede-
ný v percentách, a nie v promile ako je
tomu v skutočnosti. Sklon riečky na 1 kilo-
meter je totiž iba 563 centimetrov, a nie
56,3 metra, ako sa to dá z textu vyvodiť.

Škoda, že nespratní grafiti už niektoré
tabule dočiarali ich neforemnými výjavmi
a znehodnotili svojím vandalským prístu-
pom pekný zámer.           Ladislav Košinár  

Foto bar

Chceme sa dotknúť
vášho sveta...

(dokončenie zo str. 1)
V rámci podujatia bude 16. mája v DK

Senica kultúrny program klientiek DSS
Rohov Farebný svet Dúhového mužíčka. Od
2. do 18. júna bude v DSS Rohov putovná
výstava Liečebná sila umenia, ktorú pripravili
umelci zo Slovenska, Česka a Rakúska.  

Viera Barošková

Ad.: Pre Jakubka
V minulom čísle Naša Senica sme uve-

rejnili článok Pre Jakubka. K uverejnené-
mu článku pripájame prosbu. 

Všetkých darcov, ktorým nie je cudzia
pomoc malému dieťaťu a ktorí nedávajú
krv na konkrétne meno, prosíme, nahláste
svoj odber na meno Jakub Mikéci Detská
onkológia Bratislava – Kramáre. Potvrde-
nie o odbere (najlepšie spoločne pre všet-
kých, ktorí tak urobia v jeden deň) si od
vás preberie  po telefonickom dohovore
Alois Matela, č.t. 0905/529 064, ktorý pri
minulom mobilnom obere získal v jeho
prospech 49 darcov. 

Ak by sa našiel podnik, organizácia,
podnikateľ, ktorí by boli ochotní finančne
vypomôcť rodičom malého Jakuba, ozvite
sa, prosím, na uvedené číslo a pán Matela
vám oznámi kam zaslať obnos.  

POVODEŇ 2006             
Do súťaže sa zapojilo 28 autorov,

z toho 22 poslalo digitálne fotografie, 6
klasické.

Spolu sme hodnotili 212 fotografií
z regiónu. Najviacej fotografií (126)
zachytávalo povodeň v Senici, 54 fotogra-
fií bolo z rozvodnenej Moravy, 32 fotogra-
fií zobrazovalo Sobotište, Podbranč
a rieku Myjavu.

Porota v zložení fotografi: Pavol Mikulí-
ček  (Senica),  Mgr.art  Samuel Juriš  (Trna-
va), a Branislav Húšek (Senica) rozhodli
o ocenení 13 autorov. V kategórii digitál-
nej fotografie to boli: Silvia Šeniglová, Vla-
dimíra Majerová,  Mgr. Rastislav Ševčík,
Hana Šajánková, Michaela Kondllová,
Alena Pienčíková, Milan Buksár, Rastislav
Surový, Viera  Šajánková. 

V kategórii klasickej fotografie získali
ocenenie Boris Bača a Ľubica Krištofová.

Mimoriadna cena za kolekciu fotografií
bola udelená Jozefovi Húšekovi zo Senice
a Mariánovi Holenkovi z Moravského sv.
Jána.

Vybrané fotografie poputujú na výstavu
organizovanú  Ministerstvom životného
prostredia, do Domu kultúry v Senici, kde
budú  23.5.2006 súčasťou odborného
seminára  Prírodné a kultúrne dedičstvo.
Výstava potom bude ďalej putovať po
obciach regiónu.

Osobitné poďakovanie patrí fotografo-
vi Jozefovi Húšekovi zo Senice, ktorý svoje
fotografie z povodne v prezentačnej
podobe daroval mestu Senica.

RNDr. Ľ. Krištofová
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dňa 17. júna 2006 sa na základe zákona č. 333/2004 Z.z. z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady SR v znení zákona

č. 464/2005 Z.z. uskutočnia voľby do Národnej rady SR.
V sobotu sa volebné miestnosti v našom meste otvoria o 7.00 hod. a uzatvoria o 22.00 hod.
Prípravu a realizáciu volieb do NR SR  na Mestskom úrade v Senici bude zabezpečovať oddelenie organizačné a vnútornej správy. Na MsÚ

je vytvorená námietková miestnosť, kde sa každý volič môže presvedčiť či je zapísaný v stálom zozname voličov a či údaje  o jeho osobe sú
pravdivé. Po prvýkrát mali možnosť voliči , ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržujú mimo územia voliť
prostredníctvom  pošty. 

Túto možnosť do stanoveného termínu využilo 5 voličov nášho mesta, ktorým na adresu pobytu v zahraničí boli zaslané hlasovacie
lístky s poučením o spôsobe hlasovania prostredníctvom voľby poštou. Ústredná volebná komisia zaregistrovala 21 politických sub-
jektov. Každý volič dostane na adresu trvalého pobytu oznámenie o čase a mieste konania volieb, poučenie, zoznam zaregistrovaných
kandidátov. Na území mesta bude pracovať 17 okrskových volebných komisií, do ktorých mali možnosť delegovať jedného člena a jed-
ného náhradníka politické strany alebo koalície, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná. V našom meste túto možnosť využilo
12 politických subjektov. Školenie komisií sa uskutočnilo 10. mája 2006. Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môze požiadať na MsÚ o vydanie voličského preukazu, a to osobne alebo prostredníctvom ním splno-
mocnenej osoby. Voličské preukazy sa búdú na MsÚ (v námietkovej miestnosti) vydávať od 18.5. do 15.6.2006 v čase pracovnej doby. 

Politické strany a hnutia môžu vylepovať plagáty na určené plagátovacie plochy na námestí, na starom sídlisku a na sídlisku Sotina.
Na týchto plagátovacích plochách  budú mať vyhradené plochy s názvom svojej strany alebo hnutia.  Politické strany a hnutia majú
možnosť vylepovať plagáty aj   na skružiach po celom meste.  

Občania mesta budú informovaní o voľbách prostredníctvom úradnej tabule, vitrín v meste, mestskej televízie,  internetovej stránke
mesta. Na území mesta je vytvorených 17 okrskových volebných miestností.

Mgr.Ľubica Lesayová,
vedúca oddelenia MsÚ

Okrsok č. 1 
MsV Čáčov, Senica, Čáčov súp. č. 103
Čáčov

Okrsok č. 2
II. Materská škola, Senica, Kalinčiakova 294/1
Hviezdoslavova 469/52, 469/54, 469/56, 470/46, 470/48,
470/50, Kalinčiakova

Okrsok č. 3
II. Materská škola, Senica, Kalinčiakova 294/1
Palárikova, Tehelná, Železničná

Okrsok č. 4
Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobodenia 11/17
Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17,
313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33,
317/39, 318/41, 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 324/53, 471/40,
471/42, 471/44, 472/34, 472/36, 472/38, 474/30, 476/20,
482/14, 483/8, 483/10, 483/12, 484/2, 484/4, 484/6, 1562/61A,
1563/32A, Priemyselná, Štúrova

Okrsok č. 5
Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobodenia 11/17
Hurbanova, Kolónia, Ružová, Štefánikova 726/2, 726/4, 726/6,
Továrenská

Okrsok č. 6
Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12
Robotnícka

Okrsok č. 7
Gymnázium, Senica, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Bernolákova, Dlhá, Jabloňová, Jasmínová, Kali-
nova, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgo-
vánová, Sládkovičova, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová,
Záhradná

Okrsok č. 8
Špeciálna základná škola internátna, Senica, Brezová 840/1
Brezová, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyze-
sova, Okružná, SNP

Okrsok č. 9
Špeciálna základná škola internátna, Senica, Brezová 840/1
Bottova, D. Suroviny, H. Suroviny, Hlbocká cesta, Košútovec, Nám.
Oslobodenia, Štefánikova 725/8, 725/10, 725/12, 725/14,
725/16, 725/18, V. P. Tótha, Vajanského

Okrsok č. 10
II. Základná škola, Senica, Komenského 959/3
Hollého, Komenského

Okrsok č. 11
II. Základná škola, Senica, Komenského 959/3
Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51,
707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 712/71,
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34,
720/36, 721/26, 722/24, 723/22, 724/20, 1435/74, 1441/79

Okrsok č. 12
Dom penzión pre dôchodcov, Senica, Štefánikova 1377/77
S. Jurkoviča 1204/22, 1204/24, 1204/26, 1204/28, 1205/30,
1205/32, 1205/34, 
Štefánikova 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23,
704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 1377/77,
1559/52B

Okrsok č. 13
III. Základná škola, Senica, Sadová 620/5
J. Mudrocha, Sotinská 694/2, 1345/23, 1345/25, 1345/27,
1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13

Okrsok č. 14
III. Základná škola, Senica, Sadová 620/5
Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1210/64, 1349/102, 1349/104,
1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, Sotinská
1475/15, 1475/17, 1475/19

Okrsok č. 15
IV. Základná škola, Senica, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1217/84, 1217/86, 1217/88, S. Jurkoviča 1202/8,
1202/10, 1202/12, 1203/14, 1203/16, 1203/18, 1203/20,
1206/36, 1206/38, 1206/40, 1206/42, 1206/44, 1206/46,
1208/54, 1208/56, 1208/58, 1208/60, Sadová, Sotinská 1373/5,
1373/7

Okrsok č. 16
IV. Základná škola, Senica, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74,
1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82, Rovenská, S. Jurkoviča
1207/48, 1207/50, 1207/52

Okrsok č. 17
Kultúrny dom, Senica, Kunov súp. č. 64
Brestové, Kunov

Zoznam a popis volebných okrskov pre voľby do Národnej rady SR v  Senici
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Dve ocenenia pre   RECO  
Každoročne organizujú Bibiana, Medzi-

národný dom umenia pre deti, Ministerstvo
školstva, Slovenská národná knižnica
a Zväz polygrafie na Slovensku v spoluprá-
ci s Ministerstvom kultúry SR súťaž Najkraj-
šie knihy Slovenska 2005. Porota vyhodno-
cuje najkrajšie knihy prihlásené vydava-
teľmi z celého Slovenska. Tohto roku vybra-
la z 95 prihlásených kníh 20 titulov kolekcie
Najkrajšie knihy Slovenska 2005 a súčasne
udelila sedem prestížnych cien. Slávnostné
odovzdávanie cien a diplomov sa uskutoč-
nilo 20. apríla v Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca v Bratislave.

Dve ocenenia získalo Grafické štúdio
Reco, s. r. o. Senica. V kategórii krásna lite-
ratúra za knihu Mariána Hatalu  Životopis
každodenností s grafickou úpravou Milana
Mikulu a v kategórii knihy o výtvarnom
umení a obrazové publikácie za knihu
Karol Maliňák – Miroslav Ksandr taktiež
s grafickou úpravou Milana Mikulu a foto-
grafiami Milana Nogu a Dušana Vyparinu.
Prvá vyšla vo vydavateľstve Reco-Yak Seni-
ca a vydavateľom druhej je okrem spoloč-
nosti Reco i mesto Liptovský Mikuláš. Gra-
fické štúdio tak zopakovalo úspech z roku
1997, kedy bol Milan Mikula ocenený za
grafickú úpravu almanachu Poézia na
pomedzí. Ocenenie dostal i ďalší Seničan
Radoslav Tokoš za grafickú úpravu knihy
Kirigamy. JF

Tretia výstava 
dospelých výtvarníkov

V dňoch 22.4. – 7.5. sa v Galérii ZUŠ
uskutočnila v poradí už tretia výstava
dospelých výtvarníkov, ktorí navštevujú
Štúdium pre dospelých v ZUŠ Senica.
Spolu 21 výtvarníkov  prvého až štvrtého
ročníka sa na výstave prezentovalo práca-
mi, ktoré vytvorili počas školského roka
pod vedením svojho pedagóga Štefana
Ortha. Traja z nich ukončili štvorročné štú-
dium absolventskými prácami. Tomáš
Bilka vytvoril kombinovanou technikou tri-
ptych Traja králi, Viera Jozéfková sa pre-
zentovala kolekciou kresieb a malieb na
tému Kopanice a Ľubomír Miča  olejo-
maľbami a technikou akrylu vyjadril svoj
vzťah k Senici v téme Moja Senica. 

Š. Orth

Záhradkári hodnotili 
Základná organizácia Slovenského

záhradkárskeho zväzu(SZZ)  v Senici je na
Slovensku najväčšou organizáciou. Výbor
s 31 dôverníkmi zabezpečuje plnenie úloh
v jednotlivých rokoch. Na začiatku marco-
vej členskej schôdze si záhradkári uctili
minútou ticha bývalého predsedu Miloša
Martiša, dlhoročného zaslúžilého člena
základnej organizácie, člena predsedníc-
tva OV SZZ a tiež ďalších zomrelých čle-
nov.

Nový predseda Štefan Wirth zhodnotil
minulý rok a konštatoval, že i napriek ťaž-
kostiam sa podarilo plán splniť. Boli to
zájazdy do Trenčína, Bojníc a Ostratíc, na
Agrokomplex Nitra a v spolupráci s OV
SZZ aj do Olomouca a rakúskeho Tullnu.
Účastníci na odborných podujatiach zís-
kali veľa nových poznatkov a mali mož-
nosť si zabezpečiť rôzne sadenice i ovoc-
né stromky na výsadbu. Podarilo sa zabez-
pečiť účastníkov na súťaž v reze ovocných
drevín, v ktorej nebohý M. Martiš obsadil
4. miesto na Slovensku. V aranžovaní kve-
tín sa Pavlína Šaraboková umiestnila
v dvoch kategóriách na 1. a 2. mieste. 

Hlavnou úlohou 5-členného výboru
ZO bola príprava a organizačné zabezpe-
čenie regionálnej výstavy ovocia a zeleni-
ny. Konala sa koncom októbra 2005 v Kul-
túrnom dome v Kunove. Zorganizovali ju
v spolupráci s OV SZZ Senica a ZO Kunov
prídomoví. Pri organizácii pomáhali aj ZO
Kunov I., II., III. Veľmi pomohla tiež  ZO
Kunov a hlavne predsedníčka Ing. Blažena
Kováčová. Na výstavu vzorkami prispelo
22 základných organizácií z okresov Seni-
ca, Skalica, Myjava a Malacky. Sústredilo
sa tu 284 vzoriek ovocia a 44 zeleniny.
Bolo udelených 28 čestných uznaní za
jablká, 4 čestné uznania za hrušky a 12
čestných uznaní za zeleninu. Ocenené
vzorky po skončení výstavy boli spolu
s dvojicami jabĺk odvezené na celosloven-
skú výstavu do Bojníc, kde úspešne repre-
zentovali náš región.

Tajomník Ján Chrenka oboznámil prí-
tomných s plánom hlavných úloh na tento
rok. Opäť ponúkol členom odborné vedo-

mosti prostredníctvom prednášok a prak-
tických ukážok i zájazdmi na odborné
podujatia. Záhradkári so Senice sa opäť
zúčastnia súťaží v reze stromov, vo viaza-
ní kvetov, tiež o najkrajšiu predzáhradku
alebo balkón.

Nezabudneme na starších členov pri
životných výročiach, na stretnutia
s dôchodcami.

Budeme vydávať spravodajcu Záhrad-
ka, prostredníctvom neho budú členovia
oboznamovaní o ďalších akciách.

Chceli by sme, aby naša ZO Senica
bola i naďalej silná a mala ochotných
a pohotových členov.                                ZAS

Máj na nádvorí školy 
Už v piatok 28. apríla v predvečer

1. mája si žiaci a pedagógovia IV. ZŠ na
Mudrochovej ulici  pripomenuli staro-
dávnu slovanskú tradíciu – stavanie mája,
symbol mája ako mesiaca lásky.  V úvode
podujatia moderátorka, žiačka deviateho
ročníka Magdaléna Trubanová, poďakova-
la dievčatám za vyzdobenie kytice – vršia-
ka mája, pripomenula i osvetlila prítom-
ným dôvody jeho stavania. Po krátkom
kultúrnom programe za výdatného
povzbudzovania postavili páni učitelia
spoločne s údržbármi a členmi mestskej
polície nový krásny máj. Záver podujatia
patril  veselej diskotéke.

Mgr. Jaroslava Grimmová

Škola hrou...  
Tento odkaz učiteľa národov

J. A. Komenského platí aj dnes dvojnásob-
ne, sa presvedčili v uplynulých dňoch všet-
ky deti 1. stupňa v IV. ZŠ na Mudrochovej
ulici.

Týždeň strávili v krásnom prostredí
Myjavskej pahorkatiny v Starej Myjave.
V „Euromeste“ pripravili starostovia obyva-
teľom pestrý program, ktorý bol zábavnou
formou zameraný na oboznamovanie so
životom štátov v Európskej únii. Popri
množstve súťažných zábavných kvízov si
deti zajazdili i na koňoch, navštívili mest-
skú plaváreň, vyšantili sa na športoviskách
a večery patrili spoločensko - zábavným
podujatiach, nechýbali ani diskotéky.

Deťom sa domov nechcelo ísť, až po
prísľube, že sa o rok opäť vrátime.

Mgr. Jaroslava Grimmová

Škola hrou bola pre deti mimoriadne
zaujímavá.
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Pozdrav Senici
a Seničanom

Drahí rodáci, vážení
bývalí spoluobčania! 

Na jednej strane ma prekvapilo oslove-
nie redakciou Naša Senica, lebo sa cítim
ešte málo zaslúžilý, aby som sa ocitol

v rovnakej rubri-
ke ako páni Fel-
dek či Čaplovič,
na druhej strane
ma to veľmi
potešilo. Časo-
pis Naša Senica
- táto kronika
s ú č a s n o s t i
môjho rodiska
a zároveň akési
s v e d o m i e
mesta, mi totiž
veľmi prirástol
k srdcu. Priz-

nám sa, že pri každej návšteve mojej
mamy (čo je tak raz za dva mesiace) moja
prvá cesta vedie do obľúbeného kresla
v obývačke, kde sa oddám štúdiu toho, čo
významné sa v meste udialo, akú novú
továreň chce primátor postaviť, ale
samozrejme i to, kto z mojich známych
medzitým opustil navždy naše rady.

Narodil som sa v roku 1957 v Senici na
Štefánikovej ulici, kde som prežil i prvé tri
roky života - v dome, ktorý sa nachádzal
takmer na tom mieste, kde teraz stojí
mestský úrad. Keď spomínam mestský
úrad, nedá mi nespomenúť môjho starého
otca Michala Rosu, ktorý bol, i keď krátko,
prvým povojnovým podpredsedom
národného výboru v Senici. Jeho žezlo
potom s odstupom času prebrala moja
teta Milina Rosová, ktorá desaťročia pra-
covala na Mestskom národnom výbore.
V správe vecí verejných sa angažoval
i môj druhý dedko, Pavel Chňupa, ktorý
bol takmer dvadsať rokov richtárom
v neďalekej malebnej obci Podbranč,
odkiaľ  teda pochádza druhá vetva môjho
rodu. Hovoriac o rodokmeni, dovolím si
spomienku na jedného z mojich pacien-
tov, bývalého československého ministra
zahraničných vecí Bohuša Chňoupka. Ten
vyše dvadsať rokov študoval genealógiu
ich rodu a pri prvej hospitalizácii na našej
klinike mi prezradil, že Chňoupkovci
i Chňupovci pochádzajú z jednej vysťaho-
valeckej vlny z Francúzska. Niekedy v 16.
storočí sa údajne prakticky celá dedina
vysťahovala do Rakúska - Uhorska.

Na rozdiel od nebohého pána Chňoup-
ka, žiaľ, po francúzsky neviem, ale po
záhorácky sa stále dohovorím plynule.

Asi ako každý z nás, najkrajšie spo-
mienky mám na detské roky v Senici.
Dobrodružné výpravy do hájikov za dneš-
nou Sotinou, chytanie rýb a stavanie bunk-
rov na brehoch krásne  neregulovaného
potoka, behanie po cudzích záhradách
a motanie sa po ruinách bývalej synagógy
či polorozpadnutých domoch - to všetko

zostáva nezmazateľne zapísané v hĺbke
duše. Často nostalgicky ľutujem dnešné
deti, že sú ochudobnené o takéto roman-
tické prostredie a namiesto toho sa túlajú
po virtuálnych počítačových džunglách
v ďalekých galaxiach. Takisto mi je ľúto,
že aspoň kúsok tejto starej Senice nezo-
stal niekde zakonzervovaný ako skanzen
našej mladosti.

Okrem huncútstiev a prvých platonic-
kých lások k môjmu detstvu a dospievaniu
jednoznačne patrí šport. Na tomto poli
ma tiež k Senici viažu krásne spomienky.
Bol som jedným z prvých členov karatis-
tického oddielu v Senici, ktorý vtedy zalo-
žil môj priateľ Martin Čulen. Pre všetkých
vtedajších začiatočníkov nám bol veľkým
športovým i ľudským vzorom a doteraz
ma napĺňa radosťou, keď pravidelne čítam
o pokračujúcich významných úspechoch
senickej karatistickej školy na európskych
kolbištiach. Svojou troškou som sa zaslúžil
i o založenie iného, svojho času relatívne
úspešného športového oddielu - cyklistic-
kého klubu. Vytvorenie tohto som spolu-
inicioval s pánom Hypkým a učiteľom
Wágnerom. Som presvedčený, že i to
bolo jedno z ohniviek, ktoré viedlo
k neskoršiemu založeniu firmy DEMA,
ktorá dnes šíri dobré meno Senice v cyk-
listickom svete. Tento šport som vykoná-
val vyše päť rokov a i z dnešného pohľadu
kardiológa ho môžem každému v rekreač-
nej podobe len odporučiť, najmä ak
v okolí Senice máme také nádherné prost-
redie na cyklistické túry. Vyjsť si napríklad
na bicykli zo Senice na Branč, ľahnúť si
tam do trávy a kochať sa úchvatným
výhľadom na okolitú prírodu - môže byť
niečo vhodnejšie na zrelaxovanie vystre-
sovanej duše i tela?

Môžem sa pochváliť, že celé základné
i stredoškolské vzdelanie som absolvoval
v Senici. Celú plejádu skvelých učiteľov
nemožno vymenovať. Preto dovoľte spo-
menúť aspoň pani učiteľku Burianovú
a Berecovú, do ktorej bolo polovica spo-
lužiakov platonicky zamilovaná, či pani
Novanskú, ktorá ma doviedla k maturite.
Jej manžel, pán učiteľ Novanský ale i pán
učiteľ Peceň ma zase naučili milovať fyzi-
ku, ktorú som začal študovať i po skonče-
ní gymnázia. Už po dvoch rokoch som
však zistil, že Slovensko žiadnou veľmo-
cou vo fyzike nie je, a preto preorientoval
som sa na medicínu, ktorej som verný
dodnes. Venujem sa však tzv. neinvazív-
nej kardiológii a najmä echokardiografii -
ultrazvukovému vyšetreniu srdca. Táto
metodika je prešpikovaná fyzikou, takže
nie som svojej  starej láske tak úplne
neverný. 

Keďže som primárom oddelenia nein-
vazívnej kardiológie v Národnom ústave
srdcových a cievnych chorôb v Bratislave,
stretávam sa samozrejme s pacientmi
z celého Slovenska.

Duša mi však vždy pookreje, keď zis-
tím, že pacient, ktorého vyšetrujem, je zo
Senice alebo okolia. Vtedy sa podvedome
neubránim určitej podvedomej protekcii.
Nikomu to však, prosím, nehovorte, lebo
ku každému pacientovi sa má pristupovať
rovnako.

Drahí Seničania! Záverom mi dovoľte
popriať vám všetkým veľa zdravia a úspe-
chov. Vášmu - môjmu mestu prajem, aby
sa naďalej rozvíjalo tak dynamicky ako sa
mu to v posledných rokoch darí, aby si
však pritom zachovalo to niečo intímne
záhorácke, senické, čo mu dodáva osobi-
tú krásu a čo síce neviem exaktne pome-
novať, ale o to intenzívnejšie ma to  pri
každej návšteve Senice oslovuje. A sľubu-
jem, že na oslavu 800. výročia založenia
Senice rád prídem.

MUDr. Pavol Chňupa

Spomienky na vzácne osobnosti 
Lekár tela i duše

Naše mesto si pripomína tohto roku
750. výročie prvej písomnej zmienky
o jeho existencii. Iné mestá, hádam i mlad-
šie sa môžu chváliť významnými historický-
mi stavebnými pamiatkami, naše mesto ich
má málo. Pokiaľ niektoré boli, museli ustú-
piť bytovej výstavbe. Má však cennejšie
bohaté pamätnosti duchovného významu,
súvisiace so zápasom o existenciu ťažko
skúšaného slovenského národa. Nachá-
dzajú sa na našom cintoríne. Jednou z nich
je hrob rodiny Šimkovej, kde dominuje
meno MUDr. Ľudovíta Šimka.

Nebol rodený Seničan. Narodil sa 6.
augusta 1859 v Turčianskom Sv. Martine.
Po štúdiach na Ev. gymnáziu v rodisku a na
Ev. kolegiálnom gymnáziu v Prešove, štu-
doval medicínu na univerzite vo Viedni.
Štúdium ukončil v roku 1881 a tam aj 2
roky pôsobil ako vojenský kňaz.

Z Viedne niekoľkokrát navštívil svoju
sestru vydatú za farára Nedobrého v Čast-
kove. Pri týchto návštevách sa zoznámil so
senickými národovcami, najmä s mladým
advokátom Štefanom Fajnorom. Tieto okol-
nosti rozhodli, že sa v r. 1864 usadil ako
lekár v Senici. Je nutné povšimnúť si vzťahy
medzi mestami Turč. Sv. Martinom a Seni-
cou, ktoré majú spoločný námet v erbe svo-
jich miest, a to sv. Martina na koni, vzťah
medzi rodiskom a pôsobiskom Dr. Šimku
(vzácna to spojitosť!).

Po príchode MUDr. Šimka do Senice
jedna z prvých ciest bola do Hlbokého
k tamojšiemu farárovi Dr. Jozefovi Milosla-
vovi Hurbanovi. Stal sa jeho osobným leká-
rom a pri jeho smrti stál spolu s Dr. Štefa-
nom Fajnorom pri jeho úmrtnom lôžku.

Za Uhorského štátu bol Dr. Šimko obvi-
nený z panslavizmu, a preto nemohol byť
prijatý do štátnej služby. Zostal pracovať
ako súkromný lekár. Jeho obvod bol od
Smoleníc až po Vrbovce. Mimoriadnu sta-
rostlivosť venoval matkám pri pôrodoch,
deti často liečil zadarmo. Od chudobných
nielenže neprijímal honorár, ale im často aj
kupoval lieky.

Vlastnil v Senici veľké hospodárstvo.
Dokázal byť aj dobrým hospodárom.
Zamestnával viacero ľudí, ktorí si ho vážili
a na ktorých sa mohol plne spoľahnúť.
Nedávno zomretý vyše 90-ročný jeho
„bíreš“ Pavel Fúsek si na „pána veľkomož-
ného" vďačne spomínal.

V živote Dr. Šimku sa potvrdili slová Jána
Kollára, že národnosť a náboženstvo sú
sestry. (pokr. na str. 7)
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List z kalendára
Čo neuniklo dobe 

Keď hrady prestali byť pre šľachticov
pohodlným bývaním, vznikla myšlienka
presťahovať svoje sídla do miest a obcí,
ktoré stáli pri významných cestách.
Mocný rod Nyáryovcov dal postaviť aj kaš-
tieľ na „panskej“ (teraz Štefánikovej) ulici.
Neskôr kaštieľ získal veľkostatkár Kuftner,
majiteľ polí a statkov, taktiež majiteľ jednej
zo senických tehelní. V 19. storočí väčšina
domov v Senici bola totiž postavená zo
surovej tehly, tzv. kotovice a pokrytá sla-

mou. Po odchode maďarských zemepá-
nov budovu odkúpila obec, umiestnila
v nej okresný úrad.

Od 1. septembra 1948 do roku 1953
slúžila ako prvé senické gymnázium. Ľudia
ju často nazývali gymnaziálnou budovou,
aj keď neskôr slúžila ako 1. stupeň základ-
nej školy. Tu žiaci chodili radi, cez prestáv-
ku vybehli do priľahlého parku, ktorý sa
stal vhodným priestranstvom ich hier.
Kedysi patril kaštieľu. 

Je známe, že kaštieľ dvakrát vyhorel.
Starší obyvatelia Senice si ten posledný
požiar ešte pamätajú.

Ján Peter, foto archív autora

Piata fotografia 
v  kalendári 

v roku 2006.

Pozdrav Senici
a Seničanom 

Ako sa zmenila...  
Rytmus vlaku na spojoch koľajníc

vyjadrovali slová: „Do Senice, do Senice,
do Senice...“ Mamka, rodáčka zo Senice
– Brestového, nám deťom krátila aj
takým spôsobom dlhočizné hodiny

c e s t o v a n i a
z východu na
západ. Najprv
bývala na čele
vlaku parná
l o k o m o t í v a ,
neskôr diesel –
ten až tak neč-
mudil. 

Aj tak bolo
nutné prestu-
povať päť ráz,
kým sme boli
na mieste. Prvý

dom od Senice na Brestovom svietil
zďaleka svojou udržiavanou fasádou.
Darmo, stareček, aj jeho otec boli per-
fektní gazdovia. Prvý traktor v okolí, prvá
mláťačka, vejačka,  silážne jamy, kvalitné
kone... Investovali do rolí. Obrobených
hektárov pribúdalo. Žatva a výžinkári
z Moravy... pomocníci na gazdovstve.
Nikdy neľutovali, lebo veľkorysosť pri
odmeňovaní bola nezvyklá.

Každé letné prázdniny a niekedy aj
vo chvíľach núdze sme sa utiekali k sta-
renke a starečkovi, ktorí s láskou doká-
zali uľahčiť prežitie a potravinovou
pomocou zo zabíjačky v priebehu roka
dávali znať, že im nie sme ľahostajní.
Nie div, že počas svojich štúdií v Brati-
slave som aspoň dva víkendy v mesiaci
trávil u nich a chcel sa odvďačiť prácou
okolo domu a dlhými rozhovormi pri
preberaní orechov a inej užitočnej kra-
tochvíli.

Do Senice – do kostola v nedeľu, na
nákupy v týždni. Na „kole“ rýchlo dolu,
kde tak asi na polceste do vyťaženej
jamy vylievali chemický odpad zo Slo-
venského hodvábu, popri Hlaváčkovom
mlyne oproti meštianskej škole, známej
z mamkinho rozprávania, popri Sokolov-
ni a dome, kde väznili Štúrovcov až
k pošte, oblej budove na križovatke. Na
železničnú stanicu boli ešte takmer tri
kilometre, ale tie sme prešľapali iba
občas, keď nebol autobusový spoj. 

Viem, že stareček bol na svojho
vnuka pred kamarátmi hrdý – i keď som
študoval len nepopulárnu teológiu, keby
tak bol čo i len tušil, že bude raz z neho
uniformovaný vojenský duchovný... ani
si ho neviem predstaviť. Aj zaťa mal
evanjelického farára. A moju sestru –
jedinú vnučku (ako vravel žartovne
„fňučku“). 

Zaviedol nás na senický cintorín

k pomníku Martina Braxatorisa – Sládko-
vičova. Ako farár konfirmoval moju
mamu. K národnému povedomiu nás
prebúdzalo líčenie Hurbanovho podielu
v rokoch meruôsmych na zápase
o zachovanie existencie slovenského
národa i pohľad na monumentálny
pamätník v Hlbokom. Bez povšimnutia
neostali ani spomienky na odboj v dru-
hej svetovej vojne, mama - spojka parti-
zánov na ceste do Prietrže a naspäť ako
učiteľka...

Ako veľmi sa Senica zmenila, vynovi-
la! Ani pošta, meštianka či väznica už
nestoja. Veľa, takmer všetko je nové (aj
ľudia), akoby cieľom bolo vymazať
z pamäte históriu a spomienky. To sa
však nedá. Hlboko sa vryli do pamäti
všetky dojmy a zážitky, vernosť i zrada.
Kostolná lavica víta príchodzích a organ
majestátne vedie spev, aby sa formoval
cit pre jemnosť a zodpovedný život pred
Pánom Bohom i ľuďmi a s nimi. Koľkých
ešte pritiahne zvuk organa?  Neostali
všetci verní. Ani Senici. Ja sa však vraci-
am rád. Ako pred málo rokmi, keď sa po
prvý raz oslavoval Deň Armády SR -
a práve v Senici. To pre roky meruôsme.
A dnes sme na ten postoj hrdí.

Plk. ThMgr. Tomáš Semko
Generálny duchovný 

Ozbrojených síl SR a Ozbrojených
zborov SR

Ministerstvo obrany SR

Spomienky na vzácne osobnosti 
Lekár tela i duše
(dokončenie zo str. 6)

Šimko bol dobrým národovcom, bránil
práva Slovákov v časoch silnej maďarizácie.
Bol účastníkom Slovenskej deklarácie
v roku 1918. Prinášal veľké finančné obete
na ušľachtilé ciele, zakladal študentské šti-
pendiá, bol štedrým mecenášom ev.
modranského sirotínca. V celom živote sa
prejavil ako dobrý národovec i ako opravdi-
vý kresťan.

Bol pravidelným návštevníkom  služieb
Božích. Od r. 1866 až do svojej smrti bol
zborovým dozorcom častkovského cirkev-
ného zboru, od r. 1908 aj dozorcom cirkev-
ného zboru v Senici. Dlhé roky zastával
funkciu dozorcu v Čáčove. V roku 1899 bol
zvolený za seniorátneho  dozorcu Nitrian-
skeho seniorátu a od r. 1922 bol poctený
hodnosťou dištriktuálneho dozorcu Západ-
ného dištriktu ev. cirkvi.

Zomrel 13. augusta 1945 po krátkej cho-
robe z prechladnutia počas frontových uda-
lostí, týždeň po svojich 86. narodeninách.
Pohreb sa konal v evanjelickom kostole
v Senici za veľkej účasti občanov Senice
a širokého okolia, mnohých cirkevných
a svetských organizácií. Biskup Dr. Samuel
Štefan Osuský v rozlúčke zhodnotil  zosnu-
lého ako lekára povolaním, národovca pre-
svedčením a kresťana vyznávaním. Povedal:
„Jeho štyridsať výročných správ je vzácnej-
ších ako vyznanie niektorého teológa. Krás-
ne je, keď je teológ lekárom (poznámka:
i takých sme mali), lekár duše lekárom tela;
ale krajšie je, keď je lekár teológom - lekár
tela aj lekárom duše - ako bol on.“

Ing. Ivan Rybnikár
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Záhorácky maratón
bude 24. júna   

24. júna presne pred 18 rokmi mal
Záhorácky maratón svoju premiéru. Na trať
dlhú 42 195 m sa vtedy postavilo 53 bež-
cov z toho 1 žena – Marta Zuščíková z Bre-
zovej pod Bradlom. Trať viedla zo Senice
cez Čáčov do Šaštína Straží a späť.

O štyri roky neskôr český maratónec
Ondřej Němec, štartujúci za Prusinovice,
hneď pri svojom prvom štarte na ZM slávil
víťazstvo a zároveň vytvoril traťový rekord
2:23:59.

Perličkou piateho ročníka bola diskvalifi-
kácia popradského pretekára Rudolfa
Padu, za nedovolené vozenie sa v aute,
ktoré odhalil  rozhodcovský tím pod vede-
ním Rudolfa Roučku.

Na ôsmom ročníku ZM, ktorý prispel
k oslavám 600. výročia  udelenia mest-
ských výsad Senici, zvíťazil Ondřej Němec
po tretí raz po sebe, pričom o 17 sekúnd
prekonal svoj traťový rekord (2:23:42),
ktorý si drží dodnes. Zlú spomienku na
tento ročník má Ing. Alexander Simon zo
Žiliny, ktorého zrazil nedisciplinovaný
vodič auta a spôsobil mu komplikovanú
zlomeninu nohy.

Najnáročnejší zo všetkých bol XIV. roč-
ník. Na štart sa vtedy postavilo 75 preteká-
rov zo Slovenska, Českej republiky a Ukra-
jiny. 72 mužom a 3 ženám robilo najväčšie
problémy horúce a dusné počasie, kvôli
ktorému vzdalo preteky až 14 maratóncov.

V tomto roku, keď mesto Senica slávi
750. výročie prvej písomnej zmienky sa
uskutoční už  XVIII. ročník Záhoráckeho
maratónu a III. ročník polmaratónu.

Usporiadateľmi sú Mesto Senica, komi-
sia pre mládež a šport pri MsZ a mesto Šaš-
tín Stráže. Štart maratónu bude 24. júna
o 15. hod. na futbalovom štadióne v Senici.
Bežci budú bežať v kategóriách muži do
40 rokov, od 40 do 50 rokov, od 50 do 60
rokov, nad 60 rokov a ženy. Rozhoduje rok
narodenia.

Trať vedie po asfaltovej ceste počas
plnej premávky. Pretekári sú povinní dodr-
žiavať pravidlá cestnej premávky a zúčast-
ňujú sa preteku na vlastné nebezpečie.
Časový limit na zdolanie trate je 5 hod.

Prezentácia pretekárov bude  na futba-
lovom štadióne od 12. do 14. hod. Štartov-
né 150 Sk je možné uhradiť poštovou pou-
kážkou do 16. 6., 200 Sk pri prezentácii.

Prihlášky dostanete na MsÚ v Senici.
Bližšie informácie získate na tel. č. 034/651
01 02 alebo na e-mailovej adrese: masiko-
va@msu.senica.sk .

Víťaz hlavnej kategórie získa 10 000 Sk.
Traja najlepší budú odmenení  finančnými
cenami , 4. – 6. pretekár dostane vecnú
cenu. Víťazi na polmaratóne dostanú  vo
všetkých kategóriách vecné ceny.

Mesto Senica aj v tomto roku vypisuje
prémiu 5 000 Sk za prekonanie traťového
rekordu (2:23:42). Cenu primátora mesta
Senica RNDr. Ľ. Parízka dostane Seničan,
ktorý absolvuje maratón v najlepšom čase,
cenu primátora mesta Šaštín Stráže Ing. J.
Hladkého dostane pretekár, ktorý prvý
dobehne na obrátku na námestí v Šaštíne.
Každý účastník obdrží tričko s logom ZM
a 750. výročia.

Prvenstvo majú šancu obhajovať Peter
Tichý z Čadce (2:36:32), Andrea Bérešová
z Bratislavy, do 50 rokov Vladimír Balošák
z Čadce, do 60 rokov  Štefan Polc z Dobrej
Nivy a nad 60 rokov Ján Hazucha zo Zvo-
lena.

Verím, že na trati aj v tomto roku uvidí-
me  najstaršieho účastníka   80 – ročného
Tiborka Váňu z Topolčian či 78 – ročného
Vojtecha Ortha z Bratislavy, ktorého na trati
sprevádzajú jeho dvaja synovia Ján a Milan.
Najznámejšou tvárou  bude iste Peter Bačík
z Liptovského Mikuláša, bývalý českoslo-
venský reprezentant v extrémnych behoch,
ktorý bez problémov dokázal zabehnúť
100 km (8:34:30). Ako jediný pretekár štar-
toval na všetkých 17. ročníkoch ZM. Dote-
raz odbehol 254 maratónov a osem ultra-
maratónov.

Príprava maratónu je veľmi náročná,
predovšetkým z ekonomického, ale i obsa-
hového a organizačného zabezpečenia.
Vďaka pochopeniu vedenia mesta i poslan-
cov mestského zastupiteľstva môžeme
i v tomto roku uskutočniť takého pekné
športové podujatie.

Bez ohromnému nadšenia organizáto-
rov, predovšetkým úzkej skupiny členov
športovej komisie,  pracovníkov MsÚ
a CVČ Stonožka, ktorí každoročne vyna-
kladajú značné úsilie na dobrý priebeh
maratónu, by sme uvedenú športovú akciu
veľmi ťažko zabezpečili. Chcem poďako-
vať za výraznú finančnú i materiálno-tech-
nickú pomoc všetkým sponzorom a pod-
nikateľským subjektom v našom meste.  

Erika Mášiková

... šikovne vymeniť malú špongiu za čer-
stvo nasiaknutú a podanú ochotnými ruka-
mi,  aby utierala pot v očiach a zavlažova-
la vyschnuté ústa...          Foto M. Holenka Život spätý so športom 

Celý jeho aktívny život je spätý so špor-
tom. V rôznych podobách: ako tréner,
funkcionár a prirodzene šport využíva ako
formu oddychu a relaxu.  V profesionálnej
funkcionárskej kariére dosiahol takmer
všetko. Od najnižších postov predsedu TJ
sa pracovnými výsledkami prepracoval na
podpredsedu SZTK (1995) a prezidenta
Asociácie telovýchovných jednôt a klubov
SR.  Vymenovať všetky jeho funkcie by si
vyžiadalo veľa miesta, no podstatné je, že
vždy presadzoval  myšlienky vedúce k zlep-
šovaniu podmienok pre šport a ako Seni-
čan nikdy nezabudol na svoje mesto.
Mgr. Peter Sadloň. 
Pri okrúhlom životnom jubileu – 60. naro-
deninách, ktoré oslávil  v apríli, je čas na

otázku: O čo vás šport obohatil a čo vám
možno vzal.
„Myslím si, že šport ako fenomén našej
spoločnosti má svoje pozitíva i negatíva.
Každý, kto pôsobil v tejto oblasti  sa obo-
hatil, pretože práca s ľuďmi,  predovšetkým
s mládežou vždy v dobrom ovplyvňuje
ďalší vývoj človeka. Popri  tejto krásnej
stránke  je šport veľmi náročný na čas.  Pre-
javilo sa to predovšetkým po roku 1990,
kedy pracovná doba bola 14, 16 až 18
hodín.  Pripravovali a robili sme veľa akcií
v našom regióne, prebiehali tu celoštátne
podujatia.  Všetku námahu vyváži dobrý
pocit zo športového podujatia, ktoré sa
vydarilo, malo úspech, prinieslo radosť
športovcom i divákom. Počas môjho 35 až
40 ročného pôsobenia v športe spomínam
na to všetko  veľmi pozitívne. V dobrom
slova zmysle mi šport v zasiahol do života.
Som rád, že to tak bolo.“

Na aké  podujatie najradšej spomínate?
„Ako aktívny športovec i aktívny funkcionár
som sa počas môjho pôsobenia stretol
s veľmi význačnými osobnosťami sloven-
ského športu, ktorí v súčasnom období
pôsobia i v spoločenskom živote. Najviac si
spomínam na organizáciu dvoch sloven-
ských turistických zrazov, ktoré boli
v rokoch 1975 a 1987. Boli to podujatia
masového charakteru, na ktorých sa
zúčastnilo 2 500 až 3 000 ľudí rôznych
vekových kategórií.  Prakticky sme uvádza-
li do života zdravý životný štýl a predovšet-
kým potrebu pohybu všetkých  generácií.
Boli to nezabudnuteľné akcie, ktoré mali
široký ohlas vo verejnosti a je  škoda, že pri
súčasnej ekonomickej situácii sa nám
v poslednom čase  nepodarilo takúto akciu
zorganizovať. Medzi vydarené  patrilo  aj
vyhodnocovanie najlepších hokejistov
a iné aktivity.  V poslednom období sa
šport viac stále viac komercionalizuje, neu-
stále sa menia štruktúry slovenskej telový-
chovy. V tejto súvislosti si myslím, že sa
málo myslí na regióny. Regionálny šport je
finančne poddimenzovaný, pritom asi 80
percent členskej základne sa nachádza
práve tam. V regiónoch – aj v tom našom –
sme vychovali množstvo talentov v rôz-
nych športových odvetviach.“
Čo považujete v športe za najdôležitejšie?
„Telovýchovné štruktúry by mali vytvárať
optimálne podmienky pre rozvoj pohybo-
vých aktivít  občanov, predovšetkým mladej
generácie.  Telesná  kultúra má byť program
pre všetkých, aby sme predchádzali civilizač-
ným    chorobám, aby sme mladým  ľuďom
ukázali zmysluplne trávený voľný čas.“

K vinšom Mgr. Petrovi Sadloňovi  sa so
želaním zdravia a pohody pri ďalších pra-
covných aktivitách  pripája redakcia Naša
Senica.                              Viera Barošková
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Daniel Kozánek a Jana Osuská
Juraj Juriga a Zuzana Soblová
Jozef Juráš a Patrícia Grigová
Ľubomír Amena a Zuzana Kristová
Ján Filuš a Eva Macková
Bc. Karol Svatý a Bc. Katarína Michalková
Andrej Komorný a Mária Tollarová
Pavol Jakubovič a Veronika Havlíčková
Patrik Hrabina a Alina Mychajlivna Riaško
Peter Kotvan a Alena Soblová
Martin Beňo a Katarína Mastihubová
Marian Meliška a Vlasta Moleková
Marcel Bystrický a Eva Lanžová
Martin Tomaníček a Ing. Martina Hebnárová
Martin Kovár a Tatiana Degmová
Michal Pagáčik a Petra Bučková
Rastislav Vartiak a Jana Nemravová

Narodili sa
Pavol Gašpar 4. 4. 2006
Daniela Dermeková 6. 4. 2006
Simona Parízková 10. 4. 2006
Jaroslav Černek 11. 4. 2006
Martin Filuš 11. 4. 2006
Jaroslav Blažek 12. 4. 2006
Nela Mikičová 14. 4. 2006
Žofia Žúrková 16. 4. 2006
Lara Herdová 20. 4. 2006

Opustili nás
Štefan Skala, Komenského 972 1. 4. 2006
vo veku 66 rokov
Mária Lesáková, Čáčov 133 3. 4. 2006
vo veku 76 rokov
Alžbeta Svítková, Štefánikova 1377 3. 4. 2006
vo veku 73 rokov
Vratko Dvorský, Štefánikova 720 4. 4. 2006
vo veku 27 rokov
Anton Fordinál, Štefánikova 1377 6. 4. 2006
vo veku 92 rokov
Juraj Havel, Hurbanova 509 6. 4. 2006
vo veku 87 rokov
Pavol Juríček, Štefánikova 1377 15. 4. 2006
vo veku 83 rokov
Jozef Janík, Štefánikova 1377 16. 4. 2006
vo veku 75 rokov
Anton Hluchý, Robotnícka 64 18. 4. 2006
vo veku 62 rokov
Anna Markovičová, Štefánikova 1377 19. 4. 2006
vo veku 79 rokov
Benjamín Koleňák, Robotnícka 70 22. 4. 2006
vo veku 73 rokov
Antonín Szalva, Štefánikova 1377 22. 4. 2006
vo veku 68 rokov
Štefan Hílek, SNP 754 27. 4. 2006
vo veku 70 rokov
Martin Pavlech, Štefánikova 1377 28. 4. 2006
vo veku 71 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 3. 6.  o 8. hod. Šachový turnaj detí - tanečná sála
� 9.6.   o15. hod. Kultúrny program k 20.výročiu založenia XI.MŠ –
kino-divadelná sála
� 15.6. o 19. hod. Ján Ďurovčík - „...na Vaše hroby“ – Slovenské
divadlo tanca Bratislava – kino-divadelná sála
� 19.6. – 25.6. Výstava výtvarných prác na tému:  požiarna ochra-
na očami  detí. Organizátor OV DPO Senica - vestibul
� 27.6.-28.6. Výchovný koncert žiakov tanečného odboru ZUŠ
Senica a tanečnej skupiny Scream pre žiakov ZŠ a SŠ – kino-diva-
delná sála
� 29.6. od  7.30 do 10. hod.  LET ART – výchovný koncert s proti-
drogovým zameraním – kino-divadelná sála

Podujatia v DK Kunov
� 23.6.- 24.6. Fest Fiesta 

Blahoželáme jubilantom
V júni 2006 oslávia:
80 rokov Emília Balážová, Ján Bartoň, Ľudmila Jablonická,
Anna Vaškovičová, Jaroslav Vidra a Beáta Závodská.
85 rokov Kristína Morávková a Anna Tytykalová.
90 rokov Ján Marônek a Anna Vágnerová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Senica - Skalica - Hodonín 
Na záver stolnote-

nisovej sezóny 29.
apríla zorganizoval
stolnotenisový oddiel
Raketka Senica v spo-
lupráci so IV. ZŠ Seni-
ca na Mudrochovej
ulici medzinárodné
trojstretnutie amatér-
skych celkov. Zo Skali-
ce prišli stolní tenisti,
ktorí si hovoria Gur-
mán, z Hodonína Slo-
van a ich súperom bol
domáci tím Raketka.
Každé družstvo repre-
zentovalo 8 – 11 hrá-
čov, ktorí boli nasadení
podľa výkonnostných
kvalít do jednotlivých
skupín. Po súbojoch
jednotlivcov  sa na
záver stretnutia hrali štvorhry. Celý turnaj, ktorý bol po prvýkrát zor-
ganizovaný pre amatérskych nadšencov celuloidovej loptičky, mal
vysokú športovú úroveň a niesol sa v priateľskom duchu. Celkovým
víťazom sa stalo družstvo zo Slovana Hodonín, tesne za ním bol Gur-
mán Skalica a tretiu priečku obsadila hostiteľská Raketka Senica.

Mgr. Branislav Grimm

Za Raketku nastúpili zľava stojaci: Stani-
slav Šmída, Milan Krajčo, Branislav Grimm,
Vladimír Jablonický, František Kubánka,
Vladimír Portáš.
V pokľaku zľava: Eduard Luhový, Mikuláš
Fajnor, Jaroslav Švárny, Marián Kufel. Na
fotografii chýba Martin Švárny.

Postup do finále pohára 
V piatok 5. mája odohral zástupca Senickej ligy vo futsale, druž-

stvo C.V.S.-Jako Borský Mikuláš semifinálový duel Slovenského
pohára v rámci Západoregiónu. Za súpera mali druholigistu, tím
Victory Trade Šaľa.

Zápas od začiatku vyznieval lepšie pre čerstvého majstra Senic-
kej ligy a do polčasu viedli zaslúžene po góloch Jozefa Joniaka
a Jána Filuša dvojgólovým rozdielom. Začiatkom druhého dejstva sa
síce podarilo Šaľanom znížiť na rozdiel jedného gólu, to bolo z ich
strany však všetko. Búrania mohli viackrát poistiť svoje vedenie, via-
ceré gólové príležitosti však zostali nevyužité. V závere sa potom
strachovali o výsledok, keď si hosťujúci hráči vypracovali jednu sto-
percentnú príležitosti, našťastie ju nevyužili.

C.V.S.-Jako Borský Mikuláš tak po tesnom víťazstve 2:1 zaslúže-
ne postúpil do finále Slovenského pohára - Západoregión. S najväč-
šou pravdepodobnosťou aj tento duel odohrajú na palubovke
v senickej športovej hale. Súpera ešte nepoznajú, dá sa však pred-
pokladať, že ním bude extraligový celok Program Dubnica, ktorý sa
v tomto ročníku dostal až do finále play off Slovenskej extraligy vo
futsale. Termín zápasu ešte nie je známy. Ivan Tobiáš
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na JÚN 2006
Začiatky filmových predstavení o 19.00
hod., ak nie je uvedené inak!

� Piatok 2. jún
PRVÝ PO BOHU
Láska a vojna sú ako rodné sestry... Film
o priateľstve, zrade, hrdinstve, nádeji
a ľuďoch, ktorí vyhrali vojnu... Prvý po
Bohu nie je len film o vojne. Je to neoby-
čajný príbeh o hrdinoch, námorníkoch
z ponorky, ktorí bojovali za vlasť. Je pre-
pletencom vojnovej, detektívnej a milost-
nej línie. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Sobota 3. a nedeľa 4. jún
MISSION: IMPOSSIBLE III
Tajný agent Etan Hunt, pre ktorého nie je
splnenie žiadnej misie nemožné, sa vracia
už po tretí raz. Vo chvíli, keď agent Ethan
Hunt začuje okrídlenú formulku, že sa
práve vypočuté zadanie jeho ďalšej misie
samo automaticky zničí za päť sekúnd,
určite nepredpokladá, že ho čaká asi naj-
ťažšia úloha v jeho doterajšej kariére, ktorú
naviac komplikuje fakt, že tento raz je to aj
osobné.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 145 min.

� Utorok 6. a streda 7. jún
V AKO VENDETA
Futuristický príbeh V ako Vendeta sa odo-
hráva v totalitnej Británii. Rozpráva príbeh
mladej ženy Evey, ktorú zo smrteľne
nebezpečnej situácie zachráni tajomný
maskovaný muž „V“, ktorý je neobyčajne
charizmatický a inteligentný a snaží sa
vyburcovať svojich spoluobčanov, aby sa
vzbúrili proti tyranii a útlaku. Zároveň je
však aj zahorknutým, krutým samotárom,
ktorého poháňa túžba po osobnej pomste. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 132 min.

� Piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. jún
DIVOČINA
POZOR !!! Premieta sa o 18. hod.!!!
Slovenský dabing. Päť priateľov z newyor-
skej ZOO na nebezpečnej záchrannej
misii. Animovaná rodinná komédia o tom,
že najväčšou divočinou je mesto a že niet
nad pohodu zoologickej záhrady...
Vstupné: 69 Sk, MP, 81 min.

AMFITEÁTER  SENICA
Začiatky filmových predstavení o 21.30 hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.

� Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. jún
DA  VINCIHO  KÓD
Hľadajte pravdu. Príbeh začína v Paríži.
Roberta Langdona, uznávaného profesora
náboženskej symbológie, prekvapí v hote-
lovej izbe naliehavý telefonický rozhovor.
Správca umeleckých zbierok v Louvri, Sau-
nier, bol zavraždený. Vedľa mŕtveho tela
polícia objavila záhadnú šifru a požiadala
Langdona o spoluprácu. Do pátrania sa

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 15. mája 2006. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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zapojí aj nadaná francúzska kryptologička.
Obaja sú prekvapení množstvom stôp
dômyselne ukrytých v najslávnejších die-
lach Leonarda da Vinciho, ktoré úzko súvi-
sia s takmer rituálnou vraždou Sauniera. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 152 min.

� Utorok 20. a streda 21. jún
UNIVERZÁLNA  UPRATOVAČKA
Walter Goddfellow, dobrácky farár z Little
Wallop, je natoľko zaneprázdnený písaním
dokonalých kázní, že si ani nevšíma flirto-
vanie svojej ženy Glorie s jej inštruktorom
golfu. Dokonca ani neregistruje, že jeho
dcéra Holly má každý týždeň iného chlapa
a jeho syn Petey je obetným baránkom
školských bitkárov. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 103 min.

� Piatok 23. jún
MŔTVA  NEVESTA  TIMA  BURTONA
Príbeh veľkej lásky je plný optimizmu,
romantiky a humoru. 19. storočie, Európa.
Victor sa vracia domov, aby sa oženil so
svojou veľkou láskou Victoriou. Na ceste
náhodou nájde starú kosť z prsta. Zo žartu
jej navliekne snubný prsteň a prednesie
svadobný sľub. Kosť však patrí zavražde-
nému dievčaťu, ktoré vezme tento žart
vážne, zjaví sa ako zombie a trvá na tom,
že je teraz jeho žena...
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 77 min.

� Sobota 24. a nedeľa 25. jún
ANTARCTICA
175 dní v mrazivej divočine... Podľa sku-
točných udalostí. Dobrodružný príbeh
o lojalite a priateľstve odohrávajúci sa na
najchladnejšom, najveternejšom a najne-
dotknutejšom mieste na Zemi. V Antarktí-
de sa končí obdobie leta. Blížiaca sa obrov-
ská snehová búrka donúti velenie urýchle-
ne evakuovať všetky vedecké a meteorolo-
gické základne. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 120 min.

� Utorok 27. a streda 28. jún
EXPERTI
Teenagerská komédia o počítačovom
expertovi a jeho milostných dobrodruž-
stvách od producentov filmu Snowboarďá-
ci. Hlavný hrdina filmu, študent Oskar, je
počítačovým nadšencom, ktorý trávi väčši-
nu času pri počítači alebo so svojím kama-
rátom Filipom. Obaja kamaráti sa pripra-
vujú na maturitu a počas týchto príprav sa
ukrývajú pred dohľadom svojich rodičov
na povale starého činžiaku, v ktorom býva
Oskar. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 90 min.

� Piatok 30. jún
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 na zlosť. Film je
plný smiechu, napätia a trapasov z nečaka-
ných situácií. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 104 min.

Kam na turistiku  
Klub slovenských turistov Jablonica

poriada 27. mája pešiu turistiku Tri
hrady Malých Karpát.  Kto má radšej
cykloturistiku, môže sa 25. júna poko-
chať krásami slovensko-moravského
pomedzia. Okruh Hodonín -  Breclav –
Brodské – Holíč organizuje KST Holíč.
V poradí už 46. Regionálny  letný zraz
turistov v Holíči bude 17. a 18. júna
v Holíči. 

Infosen v letnej sezóne 
INFOSEN – informačná kancelária

oznamuje zmenu otváracích hodín počas
letnej sezóny. S platnosťou od 15. mája do
3. septembra  bude otvorené: pondelok -
piatok: 8.00 - 18.00, sobota: 9.00 - 13.00,
nedeľa: zatvorené.

Ing. Lenka Majchráková
INFOSEN

Okienko
JDS

Posedenie pri
hudbe sa usku-
toční v hoteli Branč vo štvrtok 22.
júna o 15. hod.

Kurz nemčiny 
Zväz profesionálnych žien a Materské

centrum Stonožkine slniečka ponúkajú
ženám všetkých vekových kategórií  Kurz
nemeckého jazyka za neuveriteľne výhod-
ných podmienok. Podmienkou je prihlásiť
sa čo najskôr. Takáto možnosť sa neopa-
kuje.

Kurz nemeckého jazyka je súčasťou
cezhraničného projektu, ktorý bol pripra-
vený pre ženy - matky aj staré matky. JE
ZDARMA s možnosťou ďalšieho vzdela-
nia!

Informácie na t. č. 0908/110 814 (Mgr.
Silvia Krišáková)

Oznam
Slovenský zväz chovateľov ZO

Senica pozýva na chovateľskú zábavu
20.5. o 20. hod. v Kultúrnom dome
v Rybkách. Do tanca hrá Čvančaran-
ka. Vstupné 120 Sk, tombola 5 Sk.
Rezervácia vstupeniek na 651 7280,
0902 486 601, 651 4662, 0902 817
309.
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