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Prichádzajú noví investori

Senický fotorok
Záhorské osvetové stredisko
v Senici spolu s ďalšími usporiadateľmi
pozýva
verejnosť
v rámci podujatí k 750. výročiu
prvej písomnej zmienky o Senici
na členskú výstavu fotografií
fotoklubu Retina Senica a výstavu fotografií hosťujúceho fotoklubu Traiskircher z Rakúska.
Slávnostné otvorenie výstavy sa
uskutoční v piatok 22. septembra o 16. hod. v Mestskom kultúrnom striedku v Senici.
Výstavu asi 150-tich umeleckých
fotografií
senického
a rakúskeho fotoklubu si môžu
návštevníci pozrieť v priestoroch Domu kultúry do 15.
októbra. Otvorená bude v pracovných dňoch od 9. do 16.
hod., v nedeľu od 13. do 17.
hod.
Výstava fotografií fotoklubu
Retina a fotoklubu Traiskirchen
v Senici je súčasťou tohtoročného Senického fotoroka, ktorý sa
začal už v mesiaci februári Náhlikovou Senicou 2006 (regionálnou súťažnou výstavou neprofesionálnej fotografickej tvorby).
Pokračovaním tohto projektu
bola verejná prezentácia vyše
50-tich najlepších fotografov
Slovenska na 30. jubilejnej
výstave umeleckej fotografie
Zväzu slovenských fotografov
v Senici a viacero autorských
výstav členov fotoklubu Retina,
realizovaných i v iných blízkych
mestách nášho regiónu.
Do konca Senického fotoroka bude pripravených pre verejnosť i pre neprofesionálnych
fotografov ešte viacero podujatí,
napr. výmenné výstavy fotoklubov, menšie autorské výstavy,
tvorivé stretnutia členov fotoklubov, ale i výchovno-vzdelávacie
podujatia (seminár, návšteva
fotovýstav významných fotografov Mesiaca fotografie v Bratislave, fotografický plenér a i.).
-vp-

Výstavba priemyselného parku v lokalite Kaplinské pole
v Senici, na infraštruktúru ktorého Mesto Senica dostalo
nenávratný príspevok vyše 213 miliónov Sk, sa začala v júni
t.r. Arcelor ako prvý investor už spustil linku na spracovanie
plechov. K tejto francúzskej oceliarskej fabrike onedlho pribudnú noví investori. Informoval o tom primátor Senice
Ľubomír Parízek: „Intenzívne rokujeme s viacerými záujemcami. S niektorými sme už podpísali aj zmluvy.“
(pokračovanie na str. 2)

Pietna spomienka na SNP. Zľava M. Rosová, K. Poláková,
Ľ. Parízek a D. Čaplovič.
Foto M. Soukup

SNP - odkaz súčasníkom
„Slovenským národným povstaním, ktoré bolo v Európe
najväčším antifašistickým vystúpením v období, keď ešte
nebolo rozhodnuté o výsledkoch druhej svetovej vojny, slovenský národ dokázal, že je plnohodnotným členom európskeho demokratického spoločenstva a že bez akýchkoľvek
výhrad má právo na rovnocenné a rovnoprávne zapojenie
sa do integračných snáh dnešného civilizovaného sveta.“
Tieto slová zazneli v príhovore členky Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a tajomníčky
Oblastného výboru SZPB v Senici v pondelok 28. augusta
počas spomienky na 62. výročie SNP pri soche Víťazstvo
v Senici. Na oslave sa zúčastnil aj podpredseda vlády slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Vence k pamätníku popri
vicepremiérovi položili viacerí predstavitelia občianskych
združení, politických strán a inštitúcií, za mesto Senicu primátor Ľubomír Parízek s vedúcou oddelenia sociálnych vecí
Katarínou Polákovou.
Pri Pamätníku SNP U Rehušov nad obcou Prietrž oslavy
pokračovali podvečer. Verejnosti sa tam prihovoril aj podpredseda slovenskej vlády Dušan Čaplovič. Zdôraznil nielen
historický význam ozbrojeného vystúpenia Slovákov a ďalších 31 národov a národností v povstaní koncom augusta
1944, ale najmä jeho odkaz súčasníkom v odbobí, keď verejnosť odsudzuje množiace sa prejavy intolerancie a etnickej
neznášanlivosti u nás.
V príhovore vicepremiér uviedol okrem iného: „Každý
jeden z nás by nemal byť ľahostajný, každý by mal vystúpiť
proti akémukoľvek intolerančnému prejavu v našom každodennom živote.
(pokračovanie na str. 2)
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Školy po
prázdninách
Ak sa s novým školským
rokom spýtame čo robili v lete
v senických základných školách,
odpoveďou môžu byť aj práce za
zhruba 8 miliónov korún, ktoré
zrealizovali v objektoch škôl
a školských zariadení v meste. Čo
sa za nimi skrýva sme sa dozvedeli od Ing. Márie Výletovej
z finančného oddelenia Mestského úradu v Senici.
Základná škola na Ulici Viliama Paulínyho Tótha má za sebou
maľby a nátery tried, chodieb,
protišmykový náter v telocvične
s nákladom 133-tisíc korún.
Základná škola na Komenského ulici využila leto na bežnú
údržbu, v septembri vymenia
podlahovú krytinu v telocvični
a v kabinetoch nákladom 1,189
mil. Sk. Tá bola úplne zničená
a zanesená vrstvou bahna hrubou od 15 do 30 centimetrov po
prívalovom daždi 26. júna. Práce
majú byť skončené do konca septembra.
Základná škola na Sadovej
ulici má za sebou maľby a nátery, opravu sociálnych zariadení
z vlastného rozpočtu školy. Škole
boli poskytnuté účelové finančné
prostriedky z Ministerstva školstva Slovenskej republiky vo
výške pol milióna korún na
odstránenie havarijného stavu
po povodni. V súčasnej dobe
tam prebieha rekonštrukcia kotolne zničenej povodňou s predpokladaným nákladom 3,570 mil.
Sk. Rekonštrukcia má trvať do 30.
septembra.
Základná škola na Ulici Jána
Mudrocha leto spojila s opravou
strechy nad telocvičnou, učebňami, jedálňou, kuchyňou s celkovým nákladom 2,373- mil. Sk.
Práce sú skončené. Finančné prostriedky poskytlo mesto Senica.
Ďalej tam boli realizované
maľby, nátery, výmeny podlahových krytín, nátery školských
lavíc a ostatné drobné opravy.
Ako sa premieta populačný
trend v Senici do návštevnosti
základných škôl krátko pred
spresnením, ktoré bude k dispozícii k 15. septembru?
(pokračovanie na str. 3)

Správy z radnice
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
6. riadne zasadnutie Mestskej rady v Senici sa konalo 24. augusta. Mestská rada prerokovala materiály, ktoré budú predmetom
rokovania na 23. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré primátor zvolal
na 7. septembra.
Program mestskej rady:
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta
a organizácií v jeho riadení za I. polrok
2006 - rozpočet mesta bol na strane príjmov plnený k 30.6.2006 na 57,24 %
a predstavoval plnenie vo výške 144, 316
mil. Sk a na strane výdavkov sa plnil k tomu
istému dátumu vo výške 132, 387 mil. Sk,
t.j. 50,77%. Plnenie kapitálových príjmov
a výdavkov a finančných operácií nie je
vyrovnané, pretože k plneniu príde až
v druhom polroku 2006.
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok
2006 – príjmy mesta budú v druhom polroku navýšené o 6 371 mil. Sk - vlastné príjmy, 3, 410 mil. Sk - granty a transfery a 838
tisíc Sk prevod z Rezervného fondu - spolu
vo výške 11, 119 mil. Sk. MsR na základe
predloženého návrhu odporučí mestskému
zastupiteľstvu účelné použitie navýšeného rozpočtu. Pritom najvyššie požiadavky
predložil vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy na výdavky na
údržbu ciest a chodníkov, na nakladanie
s odpadmi, na údržbu verejnej zelene a na
realizáciu III. etapy cyklotrasy. Navýšenie
tejto kapitoly ovplyvnili aj škody spôsobené povodňou v marci.
- Varianty riešenia prevodu obchodného
podielu a predaja majetku tepelno-technických zariadení spoločnosti Službyt, spol.
s r.o. – tieto varianty nadväzujú na spoločnú ponuku spoločností Službyt, spol. s r.o.
a Comeron SPS, spol. s r.o. na prevod
obchodného podielu a predaj majetku
tepelno – energetických zariadení v majetku mesta Senica z dôvodov využívania ekonomických nástrojov na znižovanie nákladov na cenu tepla v Senici.
- Energetická koncepcia mesta - z.
č. 657/2004 o tepelnej energetike v § 31
dáva obciam, na území ktorých pôsobí
dodávateľ alebo odberateľ rozpočítavajúci
množstvo dodaného
tepla konečnému
spotrebiteľovi, povinnosť do 1. januára
2007 mať vypracovanú vlastnú koncepciu rozvoja mesta v tepelnej energetike,
podľa existujúcich a predpokladaných
podmienok rozvoja na území obce. Koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike
sa po schválení mestským zastupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.
- Technické služby, a.s. Senica - správa o činnosti a hospodársky výsledok za rok 2005.
- Určenie počtu poslancov MsZ a volebných obvodov pre komunálne voľby 2006.
Predložený návrh odporúča ponechať 25
členný poslanecký zbor (zákon umožňuje
pre mestá od 20 001 do 50 000 obyvateľov
15 až 25 poslancov mestských zastupiteľstiev) a navrhuje zachovať 8 volebných
obvodov, tak ako to bolo pri komunálnych
voľbách v roku 2002.
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- VZN o plagátovacích plochách.
- Plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií - v správe sa konštatuje, že
z rozpočtu 4 milióny Sk, ktoré boli v rozpočte mesta schválené na opravy miestnych
komunikácii a chodníkov, bolo
k 30.6.2006 vyčerpaných 2, 884 mil. Sk.
a schválený rozpočet nebude postačovať
na potrebné opravy. Preto vedúci oddelenia výstavby požiadal o navýšenie tejto
kapitoly o 1 mil. Sk.
- Informatívna správa o statickej doprave,
budovaní nových parkovísk a MHD - zo
správy vyplýva, že v meste bolo vydaných
570 povolení na užívanie verejného priestranstva určeného na trvalé parkovanie
mimo stráženého parkoviska. V zóne
dočasného parkovania, kde je k dispozícii
341 parkovacích miest je parkovanie umožnené na základe ročných nálepiek za 300
Sk pre obyvateľov zóny a 500 Sk pre ostatných obyvateľov mesta. Návštevníci, alebo
tí, ktorí nemajú zakúpené ročné nálepky
môžu v tejto zóne parkovať za parkovacie
lístky v hodnote 10 Sk/hod. V tomto materiáli sa zároveň
navrhuje zakúpenie
a vhodné rozmiestnenie parkovacích automatov namiesto súčasných predajcov parkovacích lístkov v novinových stánkoch.
V meste na základe udelenej licencie SAD
Trnava, a. s. sa zabezpečuje mestská hromadná doprava dvoma autobusovými linkami. V minulom roku došlo k čiastočným
zmenám organizácie liniek, z dôvodu
pokrytia potrieb spojenia Čáčova, Kunova,
Polikliniky, Železničnej stanice a ďalších
požiadaviek. Mesto na základe uzatvorenej
zmluvy so SAD, a. s. Trnava garantuje
náhradu vzniknutej straty vo výške 700 000
Sk v roku 2006.
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica - prvotný návrh bol predložený na 5. riadnom zasadnutí MsR na
ďalšie dopracovanie a pripomienkovanie.
Po prerokovaní v komisiách MsZ a oboznámení sa verejnosti s navrhovaným programom očakávame ďalšie podnetné návrhy
do spracovania tohto programu, ktorý
bude na jeseň schvaľovať mestské zastupiteľstvo.
- Dispozície s majetkom.
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2006.
JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Zavádzame pravidelný
zber objemných odpadov
Mesto Senica informuje všetkých občanov mesta, že od septembra t.r. sa zavádza
pravidelný zber objemných odpadov
(odpad väčších rozmerov, vyradený nábytok, sedacie súpravy a pod.). Zber sa bude
realizovať v pravidelných intervaloch, dvakrát do mesiaca. Rozpis termínov nájdete
na letáku, ktorý bude doručený v rodinných domoch do domácností a v bytových
domoch budú letáky umiestnené v každom vchode. Odpad je možné vyložiť na
verejné priestranstvo najskôr jeden deň
vopred tak, aby nevytváral prekážku pre
cestnú premávku. V záujme udržania čistoty v meste je treba rešpektovať termíny

zberu. V prípade ak občan potrebuje
odstrániť objemný odpad mimo stanovených zberových dní, je jeho povinnosťou
zabezpečiť si odvoz na vlastné náklady do
Zberného dvora (areál bývalých kasární na
Železničnej ulici, oproti areálu Technických služieb Senica, a.s.), kde tento odpad
môže odovzdať bezplatne. Ostatné informácie sú uvedené v letáku.
Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

SNP
- odkaz súčasníkom
(dokončenie zo str. 1)
Či už je to intolerancia politická, či sociálna, či to je intolerancia etnická, či je to
neznášanlivosť náboženská, alebo rasová.
Toto všetko je odkazom Slovenského
národného povstania.“
Oslavy 62. výročia SNP v Senici i regionálne v Prietrži U Rehušov boli dôstojným
signálom, že SNP ako fenomén novodobých
slovenských dejín predstavuje „most na
ceste slovenského národa k demokracii“
a že hrôzy vojny a skúsenosti z povstania
môžu byť aj zjednocujúcim momentom pre
boj so súčasným terorizmom vo svete.
Práve tento aspekt živého odkazu protifašistického odboja aj súčasnej najmä mladej generácii poukázal počas spomienky
pri Pamätníku SNP v Prietrži aj predseda
Oblastného výboru SZPB v Senici Jozef
Fritz. Zdôraznil aj to, aby budúce pokolenia
draho vykúpené skúsenosti zo SNP niesli
našou históriou ďalej a považovali za svoju
česť chrániť a rozvíjať odkaz SNP.
Pri pamätníku v Prietrži sa zúčastnilo na
spomienkových oslavách okolo 300 ľudí.
Prihovorili sa aj priami účastníci protifašistického odboja z regiónu. Deti šantili
v nafukovacom hrade, vystúpil evanjelický
spevokol z Prietrže.
Hudobným spestrením, blízkym aj mladšej generácii, bola U Rehušov popri vystúpení Dychovej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky z Bratislavy, pri povstaleckej vatre U Rehušov aj hudba v štýle
country.
Milan Soukup

Prichádzajú noví investori
(dokončenie zo str. 1)
Ďalšou investíciou bude francúzska spoločnosť Haironwille, ktorá už začala územné
rokovanie a stavebné povolenie získa v priebehu dvoch mesiacov. K jej produkcii trapézových zateplených plechov pribudne ďalšia divízia Arceloru, ktorého nové haly budú
stáť na takmer 6-ha pozemku. Spoločnosť
Terraton bude vyrábať tabuľové sklo a firma
Baurent sa bude zaoberať výrobou stavebných materiálov. Pred podpisom je zmluva
s investorom z Mexika, ktorý vyrába umelohmotné komponenty pre zdravotníctvo a ďalšia spoločnosť má na Záhorí záujem robiť
plastové segmenty pre automobilový priemysel. Podľa senického primátora Ľ. Parízka
nové investície by mali priniesť vyše 500
priamych pracovných miest. V súvislosti
s rozvojom priemyslu informoval aj o rozšírení zóny bývania.
Viera Barošková

Aktivity radnice
24. 7. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
TS Senica Jaroslavom Kaščákom
o čiernych skládkach a fungovaní
bezplatného zberného dvora,
o plánovaných zberných dňoch
a
minimalizovanie
skládok
v meste, kosenie a čistenie verejných priestranstiev.
25. 7. - Verejné stretnutie s občanmi
a organizáciami ohľadom zámeru
spoločnosti
Green
Energy
o výstavbe veterného parku. Prezentácia názorov a argumentov
pre i proti výstavbe.
26. 7. - Rokovanie s novým investorom do
priemyselného parku, príprava
zmluvy a začatie prieskumov.
27. 7. - Rokovanie s personálnou agentúrou pre analýzu pracovného trhu
v meste a okolí.
28. 7. - Kontrolný deň výstavby novej
mestskej bytovky pri Poliklinike.
7. 8. - Rokovanie o projekte výstavby
nového
futbalového
ihriska
s umelou trávou.
8. 8. - Rokovanie s firmou Reding, realizátorom inžinierskych sietí v priemyselnom parku, o postupe
výstavby a zosúladení projektov
s projektmi nových fabrík.
9. 8. - Rokovanie s firmou NAD o vzájomnej spolupráci v zmysle Územného plánu mesta Senica.
- Rokovanie s riaditeľom MsPS
Ing. Jánom Bachurom o revitalizácii areálu bývalých kasární a príprave spoločného rokovania prenájomcov a vlastníkov objektov
v areáli kasární.
10. 8. - Riešenie sťažností na pohrebné
služby a skvalitnenie poskytovania
služieb na cintoríne v Senici,
Čáčove a Kunove.
- Volejbal klub - aktuálne otázky
v príprave na volejbalovú sezónu.
- Vzájomná výmena informácií
a zosúladenie projektov medzi
Mestom Senica a Pro Region, n. o.
11. 8. - Rokovanie s Ing. Kostelným,
zástupcom SPP na tému priemyselný park, zámery a investičná
spolupráca.
- Rokovanie
so
zahraničným
investorom - odborníkom na
likvidáciu ekologických záťaží.
14. 8. - Rokovanie s firmou IPEC.
15. 8. - Dolaďovanie finálnej zmluvy
medzi
Mestom
Senica
a francúzskou spoločnosťou
HAIRONWILLE Slovensko, s.r.o.
- Rokovanie s českou spoločnosťou
HOLČÍK o výstavbe v priemyselnom parku.
16.8. - Rokovanie ohľadom prevádzky
Zariadenia sociálnych služieb.
17. 8. - Rokovanie so zástupcom hokejového klubu o zabezpečení hokejovej sezóny.
18. 8. - Pracovné stretnutie so zástupcami
speváckeho súboru Cantilena
o pripravovanom medzinárodnom koncerte v našom meste.

Vicepremiér Čaplovič
na radnici
Po prvýkrát vo funkcii podpredsedu
Vlády Slovenskej republiky bol 28. augusta v Senici na radnici na návšteve vicepremiér Dušan Čaplovič.
Na brífingu s novinármi z regionálnych
médií so sídlami v meste a na stretnutí
s primátorom Senice Ľubomírom Parízkom hosť prisľúbil pomôcť Seničanom riešiť zo svojej novej pozície v slovenskej
exekutíve aj niektoré akútne problémy
Senice, ktoré spoznal už ako poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky. Primátor Ľ. Parízek medzi oblasti, v ktorých
bude chcieť získať vicepremiérovu pomoc
zaradil na prvé miesto dopravu - obchvat
Senice. Aj vzhľadom na to, že mesto je aj
v porovnaní s inými mestami s podobnými
problémami v predstihu s prípravou
pozemkov pod túto investíciu, vicepremiér vyjadril presvedčenie, že je reálne pri
účinnej spolupráci medzi vládou, rezortom dopravy, regionálnou a mestskou
samosprávou, zaradiť po dôslednej príprave investíciu medzi projekty spolufinacované Európskou úniou na realizáciu v programovom období rokov 2007-2013, ak aj
Slovenská správa ciest v príprave urobí
všetko potrebné.
Počas návštevy Senice vyjadril podpredseda Vlády SR Dušan Čaplovič aj
snahu „dotiahnuť do Senice“ v oblasti,
ktorá mu vo vláde prináleží, aj investíciu
do produkcie s vyššou pridanou hodnotou. Tým by sa zúročil vzdelanostný a kvalifikačný potenciál ľudí zo Senice a regiónu Záhoria vo väzbe na investíciu Peugeot-Citroen v Trnave, a to vybudovaním
špičkového logistického centra.
Dúfajme, že obchvat Senice i záujem
o ďalšie zvyšovanie zamestnanosti v Senici a okolí bude v podobe logistického
centra bude patriť medzi oblasti, v ktorých Záhorie vo vicepremiérovej osobe
nájde skutočne účinného podporovateľa.
M. Soukup

Školy po
prázdninách
(dokončenie zo str. 1)
V minulom školskom roku ZŠ v Senici
navštevovalo 2 409 žiakov, k 25. augustu
bol predpokladaný počet žiakov na
základných školách o 110 detí nižší. Bolo
ich zapísaných 2 299.
Materské školy
Čo sa podľa Ing. Márie Výletovej mení
v počtoch detí, prípadne kde zaznamenali
najväčšiu zmenu? „Boli realizované drobné opravy vo všetkých objektoch materských škôl. Akútnou bola rekonštrukcia
elektroinštalácie v elokovanej triede na
Kolónii v celkovom náklade 202 tisíc
korún.“ Aký je trend návštevnosti? Aj tu
budú presnejšie údaje k dispozícii až po
odštartovaní nového školského roka k 15.
septembru. Kým v uplynulom školskom
roku MŠ navštevovalo 571 detí, k 25.

augustu bol počet zapísaných detí na školský rok 2006/2007 o 33 detí nižší, teda
538.
Tak pedagógom ako aj žiakom základných škôl, vychovávateľkám a deťom
v materských školách v Senici želáme
v novom školskom roku veľa úspechov
a čo najmenej neplánovaných starostí
a nákladov, s akými sa aj v dôsledku
povodní museli stretávať vlani.
(ms)

O bezpečnosť sa stará
9 kamier
Od 1. augusta k pôvodným 3 pribudlo
6 nových kamier, ktoré strážia najfrekventovanejšie miesta v Senici. „Kamery sledujú dianie v centre mesta, park okolo
Múzea L. Novomeského. Kamera je
umiestnená už aj na cintoríne. Pokrytie
pietneho miesta kamerou žiadali občania
už viackrát“, informuje o niektorých rizikových lokalitách náčelník Mestskej polície
Rastislav Janák.
Už prvé skúsenosti ukazujú správnosť
rozhodnutia o rozšírení kamerového
systému. „Ide nám o väčšiu bezpečnosť
občanov v Senici a potieranie protispoločenskej činnosti. Vandalizmus a trestnú
činnosť budeme eliminovať takýmto
spôsobom aj naďalej,“ hovorí primátor
Senice Ľubomír Parízek.
Šesť kamier bolo zakúpených formou
leasingu na 4 roky z mestského rozpočtu
za 2,4 milióna Sk. DOME kamery monitorujú až 12 pozícií zo svojho stanovišťa
a zároveň v ktoromkoľvek okamihu môže
obsluha kamery vstúpiť do jej činnosti
a priblížiť si dianie v monitorovanom priestore. Tým sa zaoberajú pracovníci chránenej dielne, ktorá bola zriadená v marci
a zamestnáva 6 ľudí v nepretržitom
režime.
Pracovníci sledujú dianie v monitorovanom priestore a v prípade potreby
dávajú hlásenie hliadke. Takouto súčinnosťou sa už podarilo chytiť pri čine prípadne vypátrať viacero nespratníkov.
Mnohí sa síce vytrvalo odmietali priznať,
no pri zázname kamery kapitulovali. Bolo
to tak napríklad v prípade bitkárov v parku
či vandalov v centre mesta. Pozorné oko
kamier zachitilo aj ženu, ktorá potrebovala lekársku pomoc. Kamery uchovávajú
záznam 7 dní a potom sa automaticky premazáva.
Podľa náčelníka MsP počet páchateľov
už klesol a objasnenosť prípadov je asi 90
percentná. Bezpečnostný kamerový
systém sa stále viac dostáva do povedomia verejnosti. Monitorované oblasti sú
označené samolepkou. Postupne sa bude
kamerový systém rozširovať aj do okrajových častí mesta.
V chránenej dielni pracujú ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou a boli evidovaní na úrade práce. Projekt chránenej
dielne umožňuje, že mzdové náklady
i náklady na vybavenie dielne sú hradné
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
v Senici 3 roky vo výške 90 percent.
Viera Barošková
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Správy z radnice

Naša Senica 8/2006

Mozaika z mesta

Naša Senica 8/2006

Generálny pardon

Tvorba Elišky a Kristíny:

na dani z dedičstva, dani z darovania,
dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Divadelná scéna
a kostýmy

- Čo je generálny pardon?
Nariadením vlády SR č. 418/2006 Z. z.
bola občanom a právnickým osobám
daná jedinečná možnosť odpustenia sankcií na majetkových daniach. Je to daň
z dedičstva a daň z darovania, ku ktorým
daňová povinnosť vznikla pred rokom
2004, v prípade dane z prevodu a prechodu nehnuteľností pred rokom 2005.
Postup je jednoduchý. Ak zaplatíte daň na
medzičasom zrušenej dani z dedičstva,
dani z darovania alebo z prevodu a prechodu nehnuteľností najneskôr 30. septembra 2006, daňový úrad už nebude od
Vás požadovať zaplatenie penále, pokuty
a sankčného úroku (tzv. sankcia), súvisiacich s oneskorene uhradenou daňovou
povinnosťou. V prípade uhradenia samotnej dane daňový úrad od 1. októbra 2006
už nebude požadovať zaplatenie neuhradenej sankcie, prestane vykonávať daňovú
exekúciu a k 1. 1. 2007 penále, pokuta
a sankčný úrok úplne zanikne.
- Ako zistíte, že máte daňový nedoplatok?
O tom, že ste doteraz nezaplatili daň,
ste sa mohli dozvedieť z výzvy na zaplatenie, ktorú vám zaslal daňový úrad alebo
vám bol doručený platobný výmer na daň
z dedičstva, daň z darovania a vykonáva
kroky k tomu, aby daň a k tomu prislúchajúce sankcie boli zaplatené. Keď ste na
dani z dedičstva, dani z darovania, dani
z prevodu a prechodu nehnuteľností ešte
nepodali daňové priznanie a z toho dôvodu daň ešte nie je určená platobným
výmerom, urýchlene treba podať daňové
priznanie. Informácie o vašich daňových
nedoplatkoch získate na príslušnom daňovom úrade.
- Čo musíte urobiť?
Daň môžete zaplatiť bezhotovostným
prevodom na účet v štátnej pokladnici
alebo poštovou poukážkou typu U najneskôr 30.9.2006. Číslo účtu nájdete na internetovej stránke www.drsr.sk alebo vám ho
poskytnú na príslušnom daňovom úrade.
Dohodnúť si môžete aj splátkový kalendár, pokiaľ však chcete využiť generálny
pardon, posledná splátka musí byť zaplatená 30.9.2006. Ak nemáte určenú daňovú povinnosť, ale daňová povinnosť vám
vznikla do konca roku 2005 a vy chcete
využiť generálny pardon, treba podať
daňové priznanie a daň zaplatiť do
30.9.2006.
- Čo bude nasledovať v prípade nezaplatenia dane do 30.9.2006?
Daňový úrad bude požadovať zaplatenie samotnej dane, penále, pokuty, resp.
sankčného úroku za oneskorené zaplatenie dane a pokuty za oneskorené podanie daňového priznania, ak nezaplatíte
počas nasledujúcich šiestich rokov, bude
zisťovať a preverovať vaše majetkové
pomery a začne vykonávať úkony daňovej exekúcie.
Daňový úrad Senica
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Od módneho návrhárstva k divadlu sa
prepracovali dve mladé Seničanky k móde
a návrhom v prospech divadla a divadelnej
scény. Ich spoločnú výstavu 24. augusta
otvorili v Záhorskom osvetovom stredisku
v Senici. Môžete sa tam zoznámiť s Eliškou
Stankovou(1982) a Kristínou Hroznovou
(1981).
Eliška Stanková sa po absolvovaní Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne
výtvarnou výchovou krátko zaoberala na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej bakalárske štúdium na
bratislavskej Vysokej škole múzických
umení (2001-2004) smerovalo k scénografii. Špeciálne divadelnú scénografiu absolvovala aj magisterským štúdiom (20042006).
Trenčianska odevná priemyslovka znamenala rozbeh aj pre Kristínu Hroznovú.
Módne návrhárstvo tam absolvovala roku
1999. Ibaže v jej prípade sa bakalárske štúdium na VŠMU zameriavalo na bábkársku
scénografiu. Na pražskej Divadelnej akadémii múzických umení roku 2005 „privoňala“ aj k rezbárskej a technologickej príprave
v dielňach školy. A svoje magisterské štúdium rozvíja teraz na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Reduta Bratislava, bratislavské Štúdio 12,
tamojšie Divadlo A.ha, ale aj veľká scéna,
akou bola pre ňu jubilujúca 750-ročná Senica, to boli priestory, kde sa už prejavila ako
kostýmová výtvarníčka a scénografka Eliška
Stanková. K výročiu Senice totiž navrhla
kostýmy aj scénu k historickým obrazom,
ktoré nás v réžii Ivana Fodora preniesli stáročiami mesta.
Aj Kristína Hroznová má už za sebou
rad úspešných projektov s divadlami –

Mestským divadlom v Žiline, divadelníkmi
v senickej Základnej umeleckej škole i na
Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Nielen verejnosť, či diváci, ale aj odborné poroty rôznych výtvarných či divadelných súťaží už ocenili úsilie a kvality oboch
senických výtvarníčok. Eliška žala vavríny
na Zlatej Fatime v Trenčíne, na celoslovenskej súťaži Mudrochova paleta, na okresnej
súťaži Model 2000 i na Výtvarnej Senici.
Kristína popri Výtvarnej Senici a Výtvarnom spektre v Dunajskej Strede na krajskej
súťaži neprofesionálnych výtvarníkov
Trnavského samosprávneho kraja, zaujala
aj v kanadskom Toronte na medzinárodnej
scénickej výstave skupiny BEZMUKI Komplex WSD 2005.
Živí herci, režiséri, ale aj bábky, maňušky, marionety, scény, ktoré musia brať do
úvahy zámer dramatika, ale aj očakávania
diváka. To všetko skĺbiť tak, aby aj farba,
pohyb herca či bábky v divadelnom priestore nerušili pozornosť diváka. Alebo aby
kostým či scéna neznervózňovali hercov.
Volánik na historickom kostýme aby odrážal vtedajšiu dobu, tu spodná bielizeň aby
odkryla, čo chcel poodhaliť aj dramatik,
alebo naopak, aby zakryla, čo nechcú dať
na sebe vidieť herci či herečky. To všetko
sa človeku núka pri úvahách, keď uvažuje
o tom, kedy je návrhár kostýmov a scény
skutočne dobrý.
Nakoniec aj spolupráca s hercami a režisérmi sa v kariére pôvodne módnych návrhárok a teraz i scénografiek odvíja od spokojnosti tvorcov divadla a divákov.
Ak chcete posúdiť kvality Seničaniek
Elišky Stankovej a Kristíny Hroznovej ako
výtvarníčok a popustiť uzdu aj vašej divadelnej fantázii, ich scény, kostýmy, bábky
a fotografie z realizovaných divadelných
projektov na spoločnej výstave nazvanej
Scéna, bábka, scénografia nájdete v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici až do
22. septembra.
(ms)
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V tejto knihe nájdete vyskúšané a rokmi overené tipy na varenie, pečenie a vyprážanie od
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Kedy volať políciu
Čo si treba všímať a nahlásiť na políciu:
- Ak niekto, koho nepoznáte,
vo vašom okolí podozrivo
uteká od zaparkovaných áut alebo od
domu, kde bývate.
- Ak niekto neprirodzene kričí a neviete kto
a prečo, pričom ste usúdili, že osobe hrozí
nebezpečenstvo.
- Ak chodí niekto od dverí k dverám alebo
okolo zaparkovaných áut a skúša ich otvoriť.
- Ak vo vašom okolí jazdia pomaly pohybujúce sa vozidlá bez vytýčenej trasy alebo
so zhasnutými svetlami.
- Nezvyčajné podozrivé zvuky - trieskanie,
rozbíjanie skla a pod.
- Podozrivé osoby túlajúce sa vo vašom
okolí.
- Podozrivé osoby prespávajúce v pivniciach, fetujúcu mládež v pivniciach.
- Opakované predávanie z vozidla (môže
ísť o predaj kradnutého tovaru).
- Ponúkanie tovaru za nezvyčajne nízke
ceny.
- Majetok alebo veci nesené osobou pešo,
v noci alebo keď takáto osoba beží a správa sa podozrivo.
- Osobu vnikajúcu do neobývaného domu.
- Túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť
nebezpečné.
- Spadnuté elektrické vedenie alebo inú
závažnú skutočnosť.

- nenechávajte neuzamknuté a nezabezpečené motorové vozidlo ani na krátky čas,
- vo vozidle si nikdy nenechávajte autorádio, doklady, peniaze, zbraň, mobilný telefón, oblečenie, tašky a pod. - zapamätajte
si, že zlodejovi stačí na krádež vašich vecí
čo i len 5 minút, na ktoré sa vzdialite od
vozidla!
- pokiaľ si musíte vo vozidle nechať nejaké
veci, napr. pri zastávke na dlhšej ceste, prikryte ich aspoň dekou a parkujte zásadne na
stráženom parkovisku.
Čo robiť, keď zistíte, že vaše auto niekto
násilne otvoril?
Ak predsa nájdete vaše vozidlo násilne
otvorené, nikdy si do auta nesadajte
a nezisťujte, čo vám zmizlo! Mohli by ste
zničiť stopy, ktoré páchateľ zanechal na
mieste činu a sťažili tak prácu polície.
Ihneď zavolajte políciu na známe telefónne
číslo 158.
Okresné riaditeľstvo
PZ Senica

Delphi podporilo DSS
Rohov
Na pôde závodu Delphi sa 24. augusta
uskutočnilo stretnutie manažmentu spoločnosti, Domova sociálnych služieb
Rohov a zástupcov Mesta Senica, aby
slávnostnou vernisážou otvorili výstavu
výtvarných prác klientov DSS Rohov.

Rodičia pamätajte, že:
Telefón je pre vykrádačov bytov jedným
z vysoko efektívnych prostriedkov ako sa
oboznámiť so situáciou vo vyhliadnutom
byte. Najlepším informátorom v tomto prípade môže byť neinformované alebo osamelo sa cítiace dieťa. Vysvetlite svojim
deťom, kedy volať na políciu. Zabráňte i vy
zneužitiu núdzového volania, ku ktorému
môže prísť i z nevedomosti.

Krádeže vlámaním
Okresné riaditeľstvo PZ v Senici vyzýva
a upozorňuje občanov predovšetkým v letnom období na zvýšený počet krádeží vlámaním do motorových vozidiel. Od začiatku roku 2006 do konca júla polícia v okresoch Senica a Skalica zaevidovala 32
takýchto prípadov.
Zlodeji okrem autorádií prejavujú záujem o všetko, čo má hodnotu, čo môžu
ľahko speňažiť. Hodnotné veci ako osobné
počítače, digitálne fotoaparáty, video
kamery, kožené ošatenie často odpredajú
hlboko pod cenu. Okrem škody, ktorá
vznikne krádežou vecí je taktiež nezanedbateľné poškodenie samotného vozidla
násilným otvorením. Často sa stáva, že
poškodením vozidla je spôsobená podstatne vyššia škoda ako samotným odcudzením vecí.
Vodiči motorových vozidiel, ktorí pri
parkovaní nechávajú rôzne veci a predmety v zaparkovanom motorovom vozidle sa
vystavujú riziku krádeže vecí a poškodenia
ich „tátošov“ aj príležitostnými zlodejmi.
K ochrane svojho majetku môžu samotní
občania prispieť zvýšenou pozornosťou
a dodržiavaním určitých zásad:

Miestny manažment a zamestnanci
svoju angažovanosť v tunajšom verejnom
živote preukazujú zapájaním sa do akcií
a aktivít dobročinného charakteru na podporu menej šťastných ľudí.
Nedávno vedenie Delphi Senica podporilo miestnu vernisáž a kúpilo 50 malieb
zhotovených postihnutými ľuďmi v hodnote 12 000 korún. Maľby boli umiestnené v kanceláriách závodov. Podnikoví
zamestnanci si objednali ďalších 50 malieb, a tak klienti DSS Rohov dostanú znova
12.000 Sk.
„Nákupom malieb sme vyjadrili ochotu
našich zamestnancov podporiť charitatívnu akciu. Je to jeden zo spôsobov, ako sa
možno poďakovať za ústretovosť mestu
a občanom,“ poznamenáva Marek Kolárik, generálny riaditeľ Delphi Senica
a dodáva: „Sme pyšní na to, že sa aj naši
zamestnanci sami od seba rozhodli podporiť hodnotný projekt.“
Ďalšími plánovanými aktivitami sú športové hry pre postihnutých ľudí pripravované spolu s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Senici na jeseň tohto roku.
NS

Hasiči z troch strán
Moravy
V Senici sa v sobotu 9. septembra uskutoční tradičná súťaž hasičských družstiev
O pohár primátora Senice. Do XIV. ročníka súťaže sa prihlásilo 30 družstiev zo Slovenska, Česka a Rakúska. Muži budú bojovať o nový putovný pohár, ktorý nahradí
doterajší pohár z keramiky, na ktorom bol
namaľovaný patrón hasičov svätý Florián.
Svoju putovnú trofej budú mať od tohto
ročníka aj ženy.
Mesto Senica získalo v XIV. ročníku
súťaže pre svoj projekt Hasiči z troch strán
Moravy finančnú podporu z programu
Európskej únie Interreg III A. Zameraný je
na problematiku dobrovoľných hasičských
zborov v prihraničných oblastiach Slovenska, Česka a Rakúska. Cieľom stretnutia je
preverenie potenciálnej medzinárodnej
spolupráce, posilnenie a zintenzívnenie
vzťahov a vytvorenie nových kontaktov
medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi,
čo možno zužitkovať pri ohrození prihraničných oblastí požiarmi, povodňami či
inými živelnými pohromami rýchlym a účinným zásahom zložiek všetkých troch krajín.
V rámci projektu bude v piatok 8. septembra na Kunovskej priehrade seminár,
ktorého súčasťou bude požiarno-taktické
cvičenie. Okrem toho Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica predvedie profesionálny zásah pri hasení vraku auta a zlaňovanie z výšky.
Pre verejnosť je určená sobotňajšia praktická previerka pripravenosti hasičov v plnení súťažnej disciplíny požiarny útok
s vodou. Súťažný deň sa pred zimným štadiónom začne o 8.30 hod. koncertovaním
dychovej hudby Seničanka a pokračovať
bude vystúpením mažoretiek z CVČ Senica a moderným tancom v podaní tanečných skupín Sonny a Sonny junior. Súťaž
hasičských družstiev sa začne o 10. hod.
Pre divákov je pripravených viacero sprievodných akcií. K najkrajším bude iste patriť
ukážka hasenia požiaru malými deťmi,
ktorým sa v Senici venujú v rámci výchovy
dorastu, a zábavno-športové hry pre deti.
Atrakciou budú iste aj ukážky zadržania
zlodeja motorového vozidla, vyhľadávanie
príčiny požiaru, zadržanie páchateľa za
dymovou clonou, ktoré predvedie Stredisko klasického výcviku služobných psov
odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ
v Malých Levároch.
Po 14. raz sa v Senici zídu hasiči zo
Záhoria, účasť prisľúbili napríklad aj Nitrančania. Z Moravy očakávajú organizátori súťaže Mesto Senica a Dobrovoľný
hasičský zbor Senica kolegov z Hrubej
Vrbky, Velkej nad Veličkou, Rohatca, Lanžhota, Dubňan a Ratíškovic. Z Rakúska
účasť potvrdili hasičské zbory z Hohenau,
Dőrflesu, Niederabsdorfu, Auersthalu,
a Kollnbrunnu.
Slovenskí a českí hasiči používajú rovnaký systém súťaží, no ich rakúski kolegovia
odlišný. Spolu s prezentačnou expozíciou
spojenou s predajom hasičskej výzbroje
a výstroje a ďalšími pripravenými atrakciami bude celodenný program súťaže zaujímavý pre širokú verejnosť.
Viera Barošková
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Mudrochova paleta
Po 4-krát sa v Senici uskutoční medzinárodná súťažná výstava základných umeleckých škôl Bratislavského, Trnavského
a Trenčianskeho kraja. Súťažné práce
poslali žiaci
ZUŠ Hodonín a Music
Hauptschule Dürnkrut z Rakúska. Organizátormi súťaže sú ZUŠ Senica a Mesto
Senica. Vernisáž bude 22. septembra o 14.
hod. vo výstavných priestoroch ZUŠ
a výstava potrvá do 24. októbra. Súťažné
práce posudzuje porota akademický
sochár Marián Mudroch, syn sotinského
rodáka akademického maliara, profesora
Jána Mudrocha, akademická maliarka
Lýdia Štolcová a akademický maliar Vladimír Kordoš.
bar

Materské centrum pozýva:

Priatelia malých detí
Materské centrum Stonožkine slniečka
pri CVČ Stonožka v Senici v septembri
opäť začne svoju činnosť. Už 4. rok čakajú
na vás, ale predovšetkým vašich drobčekov príjemné priestory a zaujímavá činnosť. Vítané sú deti od 0 rokov so svojimi
rodičmi, a to nielen na materských dovolenkách. V našich priestoroch sú vítané aj
deti, ktoré už navštevujú materskú školu
a rodičia im chcú spestriť program
v sychravom počasí, v čase prázdnin či
v predvečerných hodinách. Otvorené
bude v pracovných dňoch od 8. do 18.
hod., teda nielen dopoludnia. Tento rok
okrem zaužívaných činností na vás čaká
vďaka projektu Únie materských centier
a pomoci VÚB úplná novinka - možnosť
surfovania po internete v priestoroch
materského centra, a to úplne bezplatne!
Okrem toho na vás čakajú hry, spoločné
činnosti, zaujímavé besedy, návštevy, výlety, programy k sviatkom roka. Vaše deti sa
zahrajú na uzavretom detskom ihrisku, ale
aj v interiéri s podnetnými hračkami a predovšetkým s novými malými kamarátmi!
Mamičky si u nás oddýchnu a načerpajú
sily do ďalších stereotypných dní. Okrem
internetu tu máme pre vás nachystanú
malú knižnicu obsahujúcu časopisy a literatúru s rodičovskou problematikou a malé
občerstvenie.
Všetko potrebné sa dozviete na tel.
č. 0908 110 814. Tešíme sa na vás.
Mgr. Silvia Krišáková
koordinátorka MC

O pupočníkovej krvi
Materské centrum Stonožkine slniečka
pri CVČ Stonožka v Senici pozýva budúce
matky, manželské páry plánujúce rodičovstvo, už rodičov a všetkých ďalších záujemcov do materského centra Stonožkine
slniečka v CVČ v stredu 27. septembra
o 10. hod na besedu s PaedDr. Darinou
Sedláčkovou, regionálnou riaditeľkou
Centra pupočníkových transplantátov,
s. r. o. CEPTRA na tému Transplantácia
pupočníkovej krvi.
Príďte sa poradiť alebo si vypočuť všet-
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ko potrebné a zaujímavé od významu cez
skúsenosti, konkrétne prípady využitia až
po finančné záležitosti a individuálne poradenstvo. Náš hosť tu bude len pre vás!
Prihlasujte sa, prosím, na tel. č. 0908
110 814, Mgr. Silvia Krišáková.

Neprehliadnite
- počítačový kurz
Klub profesionálnych žien v Senici
a materské centrum Stonožkine slniečka
v Senici organizuje pre matky na materských dovolenkách ale aj pracujúce matky
a staré matky zo Senice a okolia už avizovaný Kurz práce s počítačom za neopakovateľne výhodných podmienok.
Tento kurz nadväzuje na veľmi úspešný
kurz nemeckého jazyka, ktorý prebieha
v súčasnosti v CVČ Stonožka v rámci medzinárodného projektu pod názvom Klub
mamičiek s deťmi. Otvorenie kurzu je plánované na mesiac október a čaká vás 60
zaujímavých hodín výuky. Hľadáme len
serióznych záujemcov.
Prihlasujte sa čo najskôr na tel. č. 0908
110 814 u Mgr. Silvie Krišákovej.

zaregistrovaní ako občianske združenie
a od februára 2006 sme členmi Únie
materských centier Slovenska. Spolupracujeme tak s celou sieťou materských centier
na Slovensku. V blízkej dobe nás čaká
internetizácia ako výsledok projektu
ÚMCs firmou T-com. V našej činnosti nás
ďalej podporuje CVČ Stonožka, mesto
Senica a niekoľko dobrovoľných darcov.
Naše priestory každý rok pravidelne navštevuje viac ako 100 mamičiek s deťmi,
ktoré sú vítané denne od 8. do 18. hod.
Všetci ľudia s láskavým srdcom sú medzi
nami vítaní.
Mgr. Silvia Krišáková
koordinátorka

Digitálni štúrovci
Brány I. ZŠ v Senici nezostali zatvorené
ani počas letných prázdnin. Do lavíc oddychujúcich žiakov zasadli naši nezamestnaní spoluobčania. Konkrétne do počítačovej
učebne. Škola totiž v rámci projektu Digitálni štúrovci v auguste naučila základy
práce s počítačom 15 uchádzačov
o zamestnanie. Kurz viedol pán učiteľ
Mgr. Peter Trajlínek od 7. do 12. augusta.

Stonožkine slniečka
Tento záujmový útvar a občianske združenie zároveň začne v októbri 2006 4. rok
svojej úspešnej činnosti v CVČ.
Je určený pre matky s deťmi od 0 do 6
rokov, ktoré sú na materskej dovolenke.
V tomto období chýbajú matkám a ich
deťom sociálne kontakty, komunikácia
s okolím. Deti nemajú možnosť stretávať
sa s rovesníkmi, odpútať sa od matky
a zahrať sa inde ako doma, najmä v chladných mesiacoch roka. Poslaním nášho
záujmového útvaru je predovšetkým
umožniť mamičkám a ich deťom stretávať
sa v príjemnom a podnetnom prostredí,
kde si môžu navzájom vymieňať skúsenosti v starostlivosti o dieťa, ale aj iných oblastiach života. Deti sa stretávajú a hrajú
s rovesníkmi, buduje sa u nich schopnosť
adaptácie na iné, než domáce prostredie,
pripravujú sa na vstup do materskej školy...
Náplňou našich stretnutí sú napr. výtvarné dielničky pre matky aj deti, poradňa dojčenia, besedy s odborníkmi – pediatri, psychológia, pedagógovia, logopedička
a homeopatička, inštruktori detského plávania, spinningu, atď. Učíme sa riekanky
a piesne, saunovali sme sa v priestoroch
mestskej plavárne, mamičky navštevujú za
zvýhodnených podmienok spinningové
cvičenie s možnosťou opatrovania detí
v detskom klube. Každoročne v decembri
pripravujeme Mikulášsku besiedku pre
maličkých a ich najbližších a stretávame sa
na spoločných opekačkách v našom areáli.
Podarilo sa nám splniť jeden z našich snov
– vybudovať malé detské ihrisko a zveľadiť
interiér nášho domčeka v areáli CVČ.
V rámci nadnárodného projektu, s ktorým
nám pomohol Klub profesionálnych žien
v Senici majú mamičky možnosť bezplatne
navštevovať kurz nemeckého jazyka,
k nemu na jeseň pribudne aj kurz práce
s PC. V decembri 2005 sme boli na MV SR

Účastníci sa naučili základné úkony s počítačom, pracovať vo worde i s internetom.
Každý z účastníkov si vytvoril svoju e-mailovú adresu a využili ju ako ponuku svojich
schopností pri hľadaní práce prostredníctvom internetu. Všetci si kurz veľmi
pochvaľovali a dúfajú, že naučené poznatky využijú pri hľadaní novej práce. Dokonca si želali, aby kurz pokračoval ďalej.
Mgr. Slávka Hrebíčková

Oprava
V čísle 7 Naša Senica v článku Aj cez
prázdniny stoja školy boli uvedené nepresnosti pri menách tu pôsobiacich učiteľov,
konkrétne Márie Boorovej a Michala Chalupku, pri ktorých bolo uvedené, že „spia
svoj večný sen na senickom cintoríne“.
Správne má byť, že Mária Boorová je
pochovaná v Holíči a a Michal Chalupka
bol spopolnený a spočíva v Bratislave.
V článku Stretnutie jubilantov - maturantov bolo nesprávne uvedené meno Ján
Malík. Správne má byť Ján Mulík. V ďalšej
časti textu bola vynechaná čiarka pri
vymenúvaní profesií študentov, ktorí sa
uplatnili ako „...zdravotnícki riadiaci pracovníci.“ Správne znenie: ...zdravotnícki,
riadiaci pracovníci.
Prosíme čitateľov, aby si v tomto duchu
opravili texty.
Za pochopenie ďakujeme.
redakcia Naša Senica

Pozdrav Senici
a Seničanom
Rodný môj kraj zo všetkých najkrajší...,
napísal vo svojej piesni Dr. Pavel Braxatoris. A ja som presvedčený, že je tomu skutočne tak. Narodil som sa prietržských
kopaniciach Horné Paseky, ale môj rodný
kraj chápem aj trochu širšie, ako len dom
alebo osadu, kde som sa narodil.
Do ľudovej
školy som chodil v Prietrži, do
meštianky na
Brezovú,
do
Obchodnej
školy v Skalici.
Potom
som
však začal pracovať v Slovenskej
banke
v Senici, kde
som
stále
u peňažníkov
pôsobil
18
rokov, kým som sa nepresťahoval do Bratislavy, kde mám trvalé bydlisko.
Je však Bratislava doslova mojim trvalým bydliskom? Pred 20 rokmi som odišiel
do dôchodku a od tej doby som každoročne sedem mesiacov na chalupe v prietržských kopaniciach. Takmer každý týždeň navštevujem Senicu kvôli nákupu, ale
aj návštevy príbuzných, ktorí sa z Prietrže
presťahovali do Senice. No, je tu aj ďalší
dôvod, prečo tak často chodím do Senice.
Sú to spomienky na mesto, v ktorom som
dlhé roky pracoval, kde som sa stretol
s mnohými vzácnymi ľuďmi a mal som
veľa dobrých priateľov. Sú to spomienky
na starú Senicu, na bývalých spolupracovníkov a priateľov. Je to možno nostalgia,
ale často sa mi stáva, že si pri zatvorení očí
predstavujem Senicu ako som ju poznal
v roku 1939, keď som nastúpil pracovať
do Slovenskej banky a v rokoch neskorších. Veľmi presne si predstavím staré
námestie, kde som chodil popri Spitzerovom železiarstve, Schlesingerovom textile
po Reichsfeldovu drogériu, kde sme
v tomto dome mali aj Slovenskú banku. Až
po II. svetovej vojne banka kúpila dom po
Móricovi Kohnovi na druhej strane
námestia, kde sme mali potom pobočku
Slovenskej banky. V tomto dome boli aj
byty pre niektorých zamestnancov a tam
som v zadnej časti dvora aj ja dostal jednoizbový byt, kde sa mi narodili moje dve
deti - dcéra a syn. Dnes na tomto mieste
stojí hotel Branč. Niekedy sa tam zastavím
na pohár piva, hľadám okolo dajakých starých známych Seničanov, no čím ďalej,
tým menej sa mi darí niekoho známeho
stretnúť. Už dávno nie sú medzi nami
MUDr. Halabrín alebo MUDr. Šimková,
ktorí sa s obetavosťou a láskou starali
o zdravie mojej rodiny, najmä detí.
Moja rodná obec Prietrž vždy patrila
do okresného mesta Senica a veľa Prietržanov tu navštevovalo a navštevuje rôzne
školy, nachádza svoje zamestnanie a aj
miesta rozptýlenia a zábavy. Sú tu však

významné osobnost nedávnej minulosti,
ktoré spájajú obec Prietrž a Senicu. Ladislav Paulíny, veľký národovec a 55 rokov
farár ev. a. v. cirkvi v Prietrži je pochovaný
v Senici a v tomto roku si pripomenieme
100. výročie jeho úmrtia. Významný slovenský spisovateľ, básnik, politik Ladislav
Novomeský našiel počas II. svetovej vojny
úkryt pre seba a svoju rodinu v dome Martina Jonáša v Prietrži. Známy slovenský spisovateľ, publicista a scenárista Ján Jonáš,
prietržský rodák, pracoval niekoľko rokov
v Okresnej nemocenskej poisťovni v Senici. A takto by sme našli aj veľa ďalších
osobností, na ktoré môžeme s hrdosťou
spomínať.
Mňa ako dlhoročného pracovníka
peňažníctva viažu k Senici aj mnohé spomienky na bývalých spolupracovníkov,
ktorým vďačím za vynikajúce kolegiálne
vzťahy, za odborné pracovné usmerňovanie a výchovu a často aj osobnú podporu.
Boli to najmä Štefan Kozák, riaditeľ Slovenskej banky, neskôr Ondrej Peter, riaditeľ Okresnej sporiteľne a pokladnice. Rád
spomínam na milých kolegov a obetavých
pracovníkov banky, akými boli Bedrich
Hurník, Štefan Novomeský, Pavel Závodský, Ján Maca, Milka Kalamenová a veľa
ďalších.
Pri spomienke na senických bankárov
musím spomenúť Ing. Jozefa Repku, s ktorým sme tiež spoločne diaľkovo študovali
na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave
a ktorý po mne v roku 1957 prevzal aj funkciu riaditeľa Štátnej banky československej
v Senici. Som vďačný tiež bývalým kolegom, terajším bankovým dôchodcom, ktorí
ma každý rok pozývajú na svoje stretnutia.
Je veľmi príjemné stretnúť sa s bývalými
kolegami, s ktorými som začal pracovať
v bývalých senických bankách už v štyridsiatych, päťdesiatych a aj neskorších rokoch
minulého storočia. Sú to najmä Hardy Ladislav, Laco Veselý, Zuzka Andelková, Pavla
Kubová, Bedrich Thebery a desiatky ďalších, s ktorými som sa stretával v pobočke
Štátnej banky čsl. v Senici v období, keď už
som pracoval v Bratislave.
V súvislosti so Senicou a peňažníctvom
sa mi vynárajú aj ďalšie významné udalosti. Je známe, že v Senici pracoval u Dr. Š.
Fajnora aj Pavol Orságh Hviezdoslav,
jeden z najznámejších a najlepších slovenských básnikov. Tento veľký básnik, národovec a ľudomil pracoval, i keď len krátky
čas aj v banke ako riaditeľ Tatra banky
v Dolnom Kubíne. Na svojom pracovisku
som sa často stretával počas II. svetovej
vojny aj s Dr. Ivanom Horváthom, ktorý
bol právnym zástupcom Slovenskej banky
v Senici. Ako pracovník banky som sa stretával aj s Dr. Gustávom Benžom, vedúcim
pozemkovej knihy v Senici, kde som často
chodieval robiť výpisy z majetku našich
bankových klientov. Neskôr sme sa priateľsky stretávali aj v Bratislave.
Veľa priateľov som mal aj medzi senickými športovcami. Boli to najmä Jožko
Tolar, Mirko Tauchman, Mirko Pihorňa,
Jožko Kúdela a veľa iných. Väčšina z nich
pracovala v Slovenskom hodvábe, kde
som mal ďalších priateľov, ktorí spolupra-

covali s bankou, ako napr. Janko Náhlik,
Ján Kovár, Paľo Benda, Ľudovít Havel
(neskôr riaditeľ SH).
Od Aničky Rehušovej zo Senice som
dostal nástenný kalendár so vzácnymi
fotografiami starej Senice. Rád sa k týmto
fotografiám vraciam a viem si dosť presne
predstaviť jednotlivé domy, ulice a námestie starej Senice. Veľmi rád si znovu
a znovu čítam niektoré knižky o Senici
a som vďačný autorovi, môjmu priateľovi,
Vladovi Jamárikovi a Jánovi Rehušovi, že
obnovujú spomienky a prinášajú aj nové
poznatky o Senici a jej okolí.
Pri každej návšteve Senice pozerám
aké zmeny nastali vo výstavbe a v skrášľovaní mesta. A vždy objavím niečo nové,
pekné, čo ma poteší. Senica má svoju
bohatú históriu, ale iste aj perspektívu na
krásnu budúcnosť.
Ing. Štefan Jorík

Zbieranie reklamných
kalendárikov je moje
hobby....
Moje zberateľské začiatky sa tradujú
od 90-tych rokov, kedy som sa vďaka kolegovi z práce začal zaujímať o staré mince
a papierové platidlá. Takto som sa postupne stal vášnivým numizmatikom i členom
numizmatickej spoločnosti, v ktorej som
členom dodnes.
Spolu s ním som začal navštevovať
burzy, tzv. blešáky, v okolitých mestách.
Často sme chodili napríklad do Holíča, ale
i do vzdialenejších miest Trenčína, Bratislavy alebo do Hodonína.
Pri návšteve na týchto burzách som zistil, že ľudia zbierajú prakticky všetko. Na
výletoch sa so mnou zúčastňovala i dcéra
Janka, ktorá mala záľubu v zbieraní
reklamných kartičkových kalendárikov.
Boli na nich zobrazení herci, speváci,
fauna, flóra a iné zaujímavé oblasti. Vždy
ma pripravila o nejaké peniaze a skupovala si kalendáriky do svojej zbierky. Jej zberateľská vášeň však s pribúdajúcimi rokmi
„zásluhou“ iných záľub a povinností v štúdiu zanikla.
Štafetu v zbieraní reklamných kalendárikov som prevzal ja, pretože mi bolo ľúto
vyhodiť niekoľko stoviek kalendárikov.
Kalendáriky som zbieral len sporadicky,
pretože v tom čase prvé miesto v mojich
zbierkach patrilo numizmatike.
S odstupom času som spoznal v Senici
zberateľku malých kalendárikov Lýdiu
Papánkovú, s ktorou som nadviazal kontakt a začal spolupracovať pri výmene
kalendárikov, zbieraní informácií súvisiacich s touto témou, archivovaním a pod.
Začal som sa spolu s ňou zúčastňovať na
medzinárodných zberateľských burzách
reklamných kalendárikov, ktoré sa konali
i konajú naďalej pravidelne každý rok
v Nymburku a Přibyslavi v Českej republike. Tu som spoznal veľa zberateľov, hlavne
z Českej republiky, s ktorými som nadviazal výmenné kontakty.
(pokračovanie na str. 8)
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Zbieranie reklamných
kalendárikov je moje
hobby....
(dokončenie zo str. 7)
Na Slovensku je v porovnaní s Českou
republikou málo zberateľov. V Nymburku
bol vydaný i Medzinárodný zoznam zberateľov kalendárikov, kde som zaregistrovaný od roku 2003.
Postupne ma krása a druhy námetov
vyjadrených na kalendárikoch tak zaujali,
že som sa začal venovať zbieraniu reklamných kalendárikov na profesionálnejšej
úrovni a prvé miesto v mojich zbierkach
začalo patriť kalendárikom. Tak je
tomu dodnes.
S pribúdajúcimi rokmi a množstvom
zberateľského materiálu sa rozrástla moja
korešpondencia do takých rozmerov, že
v súčasnej dobe si píšem a vymieňam
kalendáriky s 8 zberateľmi zo Slovenska,
12 z Česka, 2 z Ruska a 1 z Holandska.
Okrem získavania kalendárikov cez korešpondenciu si každoročne objednávam na
základe ponuky z katalógu veľmi pekné
série kalendárikov rôznych námetov z tlačiarne OFTIS, s. r. o Ústí nad Orlicí v Českej republike.
Pri rozširovaní zbierky mi veľmi pomáha tiež komunikácia cez internet, kde oslovujem veľa miest, firiem, podnikov, inštitúcií, cestovných kancelárií a pod. a prosím
ich o zaslanie reklamných kalendárikov.
Musím konštatovať, že medzi oslovenými
je veľa takých, ktorí majú pochopenie pre
moje hobby a zasielajú mi nové i staršie
ročníky kalendárikov. Za túto ich pomoc
som im veľmi povďačný, pretože aj ich
zásluhou mám v súčasnosti v zbierke
36 450 kalendárikov. Pochádzajú zo 42
štátov sveta.
Pravidelne každý rok si dávam tlačiť
i vlastné kalendáriky, na ktorých mám
zobrazené svoje hubárske úspechy alebo
staré pohľadnice mesta Senica. Podľa
mojich dostupných informácií sa v počtekalendárikov radím medzi popredných
zberateľov na Slovensku. Okrem uvedného počtu kalendárikov mám v zbierke ďalších asi 5 000, ktoré môžem použiť na
výmenu alebo časť duplicitných podarovať začínajúcim zberateľom.
Zo starších si najviac cením kalendárik
z roku 1936, ktorý vydala Zemská pojišťovna v Brne. Popri tom k mojim vzácnostiam patria kalendáriky tlačené na plátno,
kov, dyhu a sklo.
Zo špecifických kalendárikov je zaujímavý sklenený luster, na ktorom je vytlačený kalendár pre rok 1999. Je vyrobený
vo veľmi peknom farebnom prevedení.
Kúpil som ho na burze v Krakovanoch pri
Piešťanoch, ktorú navštevujem pravidelne
každý mesiac. Našiel som si tam už veľa
priateľov, s ktorými si vymieňame predmety našej zberateľskej vášne.
Pre moje hobby mám vyčlenenú detskú izbu. Tam si často a rád prezerám
zbierku, triedim nové kalendáriky.
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Moje hobby je veľmi finančne náročné,
pretože plastové obaly a poštovné stojí
nemálo peňazí. Vďaka pochopeniu mojej
manželky pre túto záľubu sa mi však darí
stále získavať nové miniatúrne kalendáriky
a stretávať stále nových ľudí, ktorí svoj
voľný čas obetovali zberateľstvu.
Táto činnosť mi zaberá pomerne dosť
voľného času cez deň i vo večerných
hodinách. Preto je mojím veľkým pomocníkom počítač.
Verím, že čas ktorý som strávil a ešte
i strávim pri tomto hobby, nie je zbytočný.
Veď je to krása i pôžitok. Okrem toho táto
vášeň prináša i nové poznatky. Napríklad
si môžem na základe zbierky kalendárikov
z jedneho mesta vytvoriť obraz o existencii rôznych firiem.
Mojou veľkou túžbou je stať sa držiteľom najväčšej zbierky kalendárikov na
Slovensku. Pokiaľ by sa mi to nepodarilo,
tak sa to podarí raz mojim deťom alebo
vnukom.
Štefan Gach
zberateľ

List z kalendára
Pohľad zhora
Takýto pohľad sa Seničanovi málokedy
naskytol. V našom meste bolo v minulosti
málo poschodových budov, lebo ako píše
Fajnor:: „Mestečko Senica bolo plné prachu, blata s nízkymi prízemnými domčekmi“. Teda zhora sa dalo pozrieť len
z kostolnej veže. Náš fotograf videl oproti
tzv. „židovské dvory“, čo bol priestor po
oboch stranách dnešnej Hurbanovej ulice.
Židia tvorili v Senici osobitnú židovskú
obec, ktorá mala vlastnú samosprávu, richtára, rabína a synagógu (židovský kostol).
Na pohľadnici je viditeľná vpravo, stála na
mieste terajšieho parkoviska za VÚB.
V Senici žilo pred 2. svetovou vojnou asi
30 percent židovského obyvateľstva. Boli
to väčšinou lepšie situovaní ľudia, živnostníci a obchodníci. Bez problémov spolunažívali s ostatným senickým obyvateľstvom. Na pohľadnici vzadu vpravo sa
vchádzalo do ulice tzv. Fortne, dnes je
z nej len ulička medzi VÚB a Domom
obuvi. Dva malé domčeky oproti na
námestí boli dva známe senické hostince

Senická synagóga je dávno minulosťou.
U Jakuba a U Vaníčka.
Na námestí sa odohralo veľa historických udalostí k 1000. výročiu vzniku Uhorského štátu (tzv. Milénium). Pred týmito
hostincami zasadili Seničania 3 stromčeky
a ohradili ich nízkym dreveným plotom, čo
bol na tie doby naozaj vlažný postoj
k týmto udalostiam. V r. 1866 sa na týchto
miestach odohrala zrážka prusko - rakúskych oddielov.
Senické námestie sa stalo javiskom aj
mnohých volebných bojov. Koncom 19.
storočia boli voľby časté, i keď jednoduché. Na volebnej listine boli len dvaja kandidáti, jeden vládny maďarský a jeden slovenský. K tomuto účelu stáli na námestí
dve volebné urny, každá pre jedného kandidáta. Boli pozorne strážené a „slovenskí“ voliči perzekvovovaní. Ani kandidáti
nedopadli lepšie. Keď vyhral r. 1902 voľby
slovenský kandidát Veselovský, „vyslúžil
si„ za svoje víťazstvo rok väzenia.
Nuž, toto je len zlomok udalostí, ktoré
sa odohrali za 750 rokov na našom námestí. O ostatných sme počuli pri oslavách
v máji t. r. z povolanejších úst.
Ján Peter
foto archív autora

Ôsma fotografia v kalendári v roku 2006.

STONOŽKA má 10
rokov
V septembri 2006 uplynie 10 rokov od
pomenovania senického CVČ po tejto
malej „potvorke“. Krstným otcom bol
vtedy sám Majster N.
Sympatický názov sa medzi deťmi ujal
(jej meno dokonca nesie i naše Materské
centrum Stonožkine slniečka) a osadenstvo CVČ verí, že Stonožka i naďalej
zostane vernou kamarátkou všetkých
senických detí, mládeže, ale i mnohých
dospelých.
Srdečne vás preto pozývame na:
S T O N O Ž K I N D E Ň - štvrtok 14. september, ktorý bude zároveň prvým zo 100
pripravovaných podujatí v tomto školskom
roku!
V predpoludňajších hodinách pozývame
školské kolektívy do Domu kultúry:
9. - 10. 1. divadelné predstavenie Generácia XIII./XXI. Storočia.
11. - 12. 2. divadelné predstavenie Generácia XIII./XXI. Storočia.
( ide o reprízu divadla, ktoré CVČ pripravilo k 750.výročiu 1. písomnej zmienky
o meste)
* pred divadelným predstavením zaspievajú a zahrajú deti zo speváckych a gitarových krúžkov.
Popoludní pozývame deti a rodičov do
priestorov CVČ na DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ:
- od 15. hod. prehliadka priestorov CVČ,
hry na počítači, stolný tenis, ukážky výtvarnej činnosti, prezentácia fotografií z činnosti CVČ, pesničky s gitarou ... zápis do
krúžkov,
- od 17. hod. KONCERT HUDOBN?CH
SKUPÍN – Made in me, Skoro rock... (dvor
CVČ),
- od 18.30 hod. Stonožkin TÁBORÁK (dvor
materského centra) spojený so zábavnými
hrami a večerným pozorovaním hviezd.
Vstup na všetky podujatia je pre deti
a mládež ZDARMA!
(pozn. pre školské kolektívy: prípadný záujem o predpoludňajšie divadelné predstavenie v DK treba v CVČ osobne alebo tel.
nahlásiť do 8. septembra, tel. 651 3539).
Príďte so Stonožkou otvoriť nový školský
rok 2006/2007 a symbolicky jej sfúknuť
desiatu sviečku na torte.

SONNY spolu i v lete
V pondelok 21. augusta sa pred Stonožkou zišlo 55 členov tanečnej skupiny
SONNY, aby spoločne s trénerkami Andy
Jakubcovou, Martinou Jamrichovou, Stankou Dermekovou a vedúcou Dankou
Kopeckou
strávili letné sústredenie
Moravskom Svätom Jáne, Piesočnej.
Tanečníci sa tu „tvrdých“ 5 dní pripravovali na októbrový koncert.
Ráno nás budil Dankin jemný hlások a po
raňajkách nasledoval každý deň riadny
kondičný tréning, ktorý si „vychutnávali“
všetky vekové kategórie SONNY. Popoludňajší program vyplnili cyklistické výlety do
rakúskeho Hohenhau, do okolia rieky
Moravy, do Moravského Sv. Jána, ale

i šport a príprava choreografií na koncert.
Po večeri sme sa saunovali, navštevovali fitness, bol individuálny tréning, na prípravu
súťažných choreografií i na Dankine
parádne spoločenské hry alebo gitaru.
Vyvrcholením sústredenia bola tanečná
súťaž SuperDance (2.ročník), ktorá mala
svoje riadne semifinále, finále i odbornú
porotu s verejným hodnotením. V porote
sme si svoju rolu vyskúšali i my deti. A kto
zvíťazil?
Kategória DETI: sólo: Daniela Škojcová,
duo: Nicol Holovanišinová a Ema Kittová.
Kategória JUNIORI: sólo: Nikola Šišková,
duo: Zuzana Kádeková a Monika Záškvarová.
Kategória HVK: sólo: Monika Paračková,
duo: Lucia Jediná a Zuzana Šajánková.
Po slávnostnom vyhodnotení sa už chata
posledný večer otriasala v rytmoch diska,
hip-hopu... a my sme sa lúčili so sústredením i s kamarátmi z Bratislavy.
Počas pobytu sme s prekvapením skonštatovali, že sa vieme zabaviť i bez chlapcov bolo nás presne 50 dievčat a 3 chlapci (ale
trošku nám predsa len chýbali....).
Sústredenie je za nami, páčilo sa nám a už
sa tešíme na tohtoročné tréningy a na
októbrový koncert.
Dominika Kurtová a Miška Vojtková

CVČ STONOŽKA pozýva
deti, mládež i dospelých svojich krúžkov,
kurzov a súborov:

 HRA NA ZOBCOVÚ FLAUTU,
SAXOFÓN a BICIE (500 Sk polročne)
- pre začiatočníkov i pokročilých.
 HRA NA GITARU (doprovodná gitara,
akordy) (500 Sk polročne)
- začiatočníci
pre deti od 10 rokov a pre mládež (i
dospelých),obsahom výučby sú: akordy,
základné rytmy, nácvik ľudových, populárnych a country piesní + pesničky z učebníc
HV, ovládanie rytmických nástrojov, spev
s gitarorou
- mierne pokročilí a pokročilí.
Pre absolventov krúžkov CVČ gitara pre
začiatočníkov, ale i pre ďalších, ktorí už
ovládajú základy hry na gitaru a chcú sa
zdokonaliť - obsahom sú barré akordy,
vybrnkávanie, náročnejšie piesne, aranžovanie piesní, príprava sólových vystúpení, účasť na súťažiach, žáner ako u začiatočníkov + pokročilí pop-rock
- pozn., v prípade záujmu bude otvorený
i kurz pre dospelých.
 HUDOBNÉ SKUPINY PRE MLÁDEŽ
(400 Sk polročne)
- možnosť vzniku nových hudobných skupín.
 SPEVÁCKY KRÚŽOK (500 Sk polročne)
- pre deti i mládež (začiatočníci a pokročilí),
- výučba hlasovej techniky, individuálny
i kolektívny nácvik piesní, spev na mikrofón, polo playback, práca s rytmickými
nástrojmi, spev s gitarou, dvoj hlas, príprava na vystúpenia a na účasť na súťažiach
(sólo, duo, spevácka skupina), stretnutia 1x
až 2x do týždňa.
 FOLKÓRNY SÚBOR ROVINKA (400
Sk polročne)
- nácvik ľudových piesní, zvykov a hier
z okolia Senice s možnosťou vystúpení
a účasti na súťaži (kroje a čižmy k dis-

pozícii), súbor sprevádza heligónka, resp.
nová detská hudobná skupina (heligónka,
klarinet, ozembuch, husle). Hľadáme aj
malé speváčky.
- V súbore privítame deti nielen zo Senice,
ale i z okolia (6 - 12 rokov).

 MAŽORETKOVÝ SÚBOR LIENKY (500
Sk polročne)
-okrem existujúceho súboru pre dievčatá
vo veku 9 - 12 rokov otvárame samostatný
mažoretkový súbor pre malé dievčatá vo
veku 6 - 7 rokov,
- tréningy 2x týždenne v CVČ, vystúpenia
v Senici a okolí, účasť na súťažiach a majstrovstvách SR.
 REKREAČNÝ AEROBIC (500 Sk polročne)
- pre staršie deti a mládež (v prípade
záujmu i pre dospelých)
- pre všetkých, ktorí majú radi pohyb, chcú
si zlepšiť alebo vyformovať postavu,
- cvičenie 2x týždenne v podvečerných
hodinách.
 TANEČNÁ PRÍPRAVKA (500 Sk polročne)
- ide o dva krúžky prispôsobené veku
a schopnostiam,
- pre 6 až 8 ročné deti, ktoré zatiaľ nie sú
členmi tanečných skupín, ale majú pohybové predpoklady a záujem o moderný
tanec, aerobik a gymnastiku,
- osobitný výber ani konkurz sa nekoná,
stačí sa v CVČ len zapísať,
- réningy 2x týždenne v CVČ a III. ZŠ,
možnosť vystúpení a prestupu do SONNY.
 TANEČNÉ SKUPINY SONNY (500 Sk
polročne)
BAMBUĽKY pre 7 - 9 ročné deti,
KURIATKA pre 9 - 11 ročné deti, JUNIOR
pre 11 - 14 ročné deti,
- tréningy 2x týždenne v CVČ, v telocvičniach ZŠ a v DK,
- možnosť vystúpení a účasti na súťažiach
(Kuriatka a Junior účasť na Majstrovstvách
SR),
- obsahom činnosti je moderný tanec,
aerobicové prvky, scénický tanec a niektoré ďalšie druhy tanca, napr.: rock and roll
apod., nácvik skupinových i sólových choreografií, vlastný koncert.
- KONKURZ pre nových členov do zložky
Bambuľky a Kuriatka sa koná v utorok
5.septembra o 15. 30 hod. v CVČ.
 BREAK DANCE (400 Sk polročne)
- pre začiatočníkov a pre pokročilých,
- pre deti, resp. chlapcov od 11 rokov (i
mládež), ktorí obľubujú tento štýl hudby
a tanca, vedia sa hýbať a potrebujú vybiť
svoju energiu, tréningy 2x týždenne nácvik prvkov a neskôr i tanečnej choreografie,
- možnosť vystúpení na verejnosti, účasť na
súťaži v Topoľčanoch a Seredi.
 DRAMATICKÝ KRÚŽOK (450 Sk polročne)
- pre deti od 9 rokov,
- nácvik divadla pre MŠ, prípadne na
súťaž, práca s hlasom, rozprávanie na mikrofón, cvičenie mimiky a pohybovej techniky na javisku, rozvoj tvorivosti, súčasťou
krúžku je i práca s dialógmi, monológmi,
pantomimické etudy a krátke divadielka
v rámci krúžku,
- nácvik mikulášskeho divadla CVČ.
(pokračovanie na str. 10)
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STONOŽKA má 10
rokov
(dokončenie zo str. 9)
 POD KRÍDLAMI DRAKA (400 Sk polročne)
- krúžok, resp. klub je určený pre mládež
s bohatou fantáziou,
- ide o hranie dobrodružnej hry s kockami
a inými stolnými pomôckami, bez počítača, okrem fantázie rozvinieš i myslenie,
tvorivosť, predstavivosť,
- príď, staň sa vytúženým hrdinom a preži
napínavý príbeh.
 BÁBKOVÉ DIVADLO (pre deti od 9
rokov) (400 Sk polročne)
- výroba vlastných bábok technikami z textilu, papiera, dreva, varešky, rukavíc...
- bábiky budú využité do bábkového divadla, ktoré nacvičíme v druhom polroku pre
MŠ.
 NETRADIČNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
(500 Sk polročne)
- pre deti od 6 do 12 rokov,
- netradičné tvorivé činnosti, pri ktorých sa
dieťa hrá, experimentuje, objavuje, a ktoré
sa oplatí vedieť v každej útulnej domácnosti, bez strachu a nepodarkov...
(keramické mozaiky, servítková technika,
ručný papier, maľba na textil, batikovanie,
výroba šperkov a dekorácií, aranžovanie,
maľba na sklo, modelovanie z hliny atď.).
 MATERSKÉ CENTRUM STONOŽKINE
SLNIEČKA (100 Sk/mesiac)
- stretnutia mamičiek s deťmi na materských dovolenkách v samostatnom domčeku s krásnou herňou, kuchynkou a detským ihriskom (materské centrum),
- možnosť hrať sa v kolektíve detí, vzdelávať sa, zúčastňovať sa na celoročnom programe (besedy s odborníkmi, saunovanie,
dielničky, Mikuláš, opekačky, výlety ...)
a spoznávať spriaznené duše s podobnými
starosťami a radosťami ...
 VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA PRE
DETI (500 Sk polročne)
- DOSPELÝCH (1 000 Sk)
- pre mierne pokročilých i pokročilých najmä tých, čo už v CVČ kurz absolvovali
a pre začiatočníkov,
- 1x resp. 2x do týždňa (pre dospelých ako
kurzy, pre deti celoročný krúžok),
- v cene za krúžok (kurz) nie je zahrnutá
učebnica.
 VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA PRE
DETI (500 Sk polročne)
- DOSPELÝCH (1000 Sk polročne)
- pre začiatočníkov i mierne pokročilých,
- 1x resp. 2x do týždňa (pre dospelých ako
kurzy, pre deti celoročný krúžok),
- v cene za krúžok (kurz) nie je zahrnutá
učebnica.
 FILATELISTICKÝ KRÚŽOK (300 Sk polročne)
- pre nadšených zberateľov poštových
známok, ale aj tých, ktorí len začínajú
alebo sa chcú o tajomstvách filatélie viac
dozvedieť, možnosť zúčastniť sa na filatelistických burzách a súťažiach.
 ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK (350 Sk
polročne)
- pre deti od 9 rokov a mládež, ktorých
zaujímajú hviezdy, vesmírne javy a iné
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astronomické záhady (prostredníctvom
počítača i „naživo“ a ďalekohľadom),
- 1x mesačne pravidelné návštevy hvezdárne v Sobotišti.
 KURZ STROJOPISU (700 Sk polročne)
- pre dospelých i mládež, 1x týždenne
v CVČ, v podvečerných hodinách,
- obsahom kurzu 10 prstová metóda písania na stroji a zároveň základy práce s programom WORD (práca s textom, grafické
úpravy textu, vkladanie obrázkov do textu
…), učebné texty máme k dispozícii.
 PRÁCA S POČÍTAČOM PRE DETI (500
Sk polročne)
PRE DOSPELÝCH (700 Sk polročne)
- pre začiatočníkov i pokročilých,
- zvládnutie základnej práce s PC (Office,
INTERNET),
- možnosť surfovania po internete,...
 BASKETBAL (400 Sk polročne)
- pre chlapcov a dievčatá od 10 do 16
rokov, ktorí sa chcú naučiť základy basketbalu, zahrať si v dobrej partii a zároveň si
zlepšiť svoju kondičku, účasť na basketbalovom maratóne.
 BASKETBAL PRE MLÁDEŽ (400 Sk polročne)
- pre „zdatnejších“ basketbalistov, ktorí
ovládajú túto hru, tréningy vo večerných
hodinách, účasť na medzimestských turnajoch, príprava senického basketbalového
maratónu, vianočného, veľkonočného turnaja...
 SÁLOVÝ FUTBAL (400 Sk polročne)
- pre chlapcov ZŠ, ktorí si chcú zahrať futbal i v zimných mesiacoch a získať tiež
nových kamarátov, zúčastniť sa priateľských futbalových zápasov s vybranými
družstvami.
 SÁLOVÝ FUTBAL PRE DIEVČATÁ (400
Sk polročne)
- pre aktívne dievčatá (vek neobmedzený),
- ukážme chalanom ako sa hrá futbal.
Nebojte sa, nehanbite sa a neváhajte! Keď
nám to nepôjde, aspoň sa zasmejeme!
 VYBÍJANÁ (400 Sk polročne)
- pre dievčatá ZŠ, ktoré chcú získať obratnosť, kondičku, zabaviť sa a zašportovať si
i v chladných zimných mesiacoch (okrem
vybíjanej si zahráme i ďalšie loptové hry).
 ŠACHOVÝ KRÚŽOK ŽUBRIENKY (400
Sk polročne)
- prevažne pre menšie deti - žiakov 1. stupňa ZŠ,
- deti si zlepšia logické myslenie a pamäť,
krúžok vedie skúsený tréner Ing. Rudolf
Diviak, možnosť účasti na šachových turnajoch i majstrovstvách SR.
 STOLNÝ TENIS (400 Sk polročne)
- pre chlapcov, dievčatá ZŠ i mládež SŠ,
- súčasťou krúžku je tzv. stolnotenisová
liga, ktorá sa uskutočňuje počas celého
roka.
 CYKLISTICKÝ KRÚŽOK (400 Sk polročne)
- pre deti od 10 rokov, podmienkou vlastný bicykel,
- naučíme sa orientovať v doprave v meste
i základné pravidlá cestnej premávky ,
- ponúkame vám výlety do blízkeho okolia
(v sobotu i do vzdialenejšieho), cez zimné
mesiace hry v CVČ, plaváreň, hry na počítači, telocvičňa…
Súčasťou je aj príprava a účasť na okresnej
cyklisticko - dopravnej súťaži.

 TURISTICKO ZÁLESÁCKY KRÚŽOK
(400 Sk polročne)
- pre chlapcov i dievčatá bez obmedzenia
veku /i pre mládež/, stretnutia v CVČ + 1x
až 2x do mesiaca v sobotu, na konkrétnej
túre, resp. výlete, a to i v zime,
- na túrach pešo i vlakom spoznáme krásne
kúty nielen nášho okresu, naučíme sa pracovať s mapou a buzolou, uzlovať, šifrovať,
variť v prírode, poznávať rastliny, postaviť
stan a prenocovať v ňom.....

Zápis do krúžkov
- je v Centre voľného času Stonožka na
Sadovej ulici v Senici
od 4. do 22. septembra, v pracovných
dňoch od 8. do 17. hod. , pri zápise dostanete záväznú prihlášku.
Na prvé stretnutie krúžku deťom bude
doručená písomná pozvánka. Väčšina
krúžkov začína svoju činnosť od 1. októbra.
Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu je
ZĽAVA z polročného zápisného.
Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa
s vami na skoré stretnutie v krúžkoch i na
Stonožkiných podujatiach.
INFORMÁCIE osobne v CVČ, alebo na
tel. č. 034/651 35 39, prípadne na
informatik@cvcse.edu.sk, www.cvc.senica.sk

Šachový talent
Martin Pagerka je členom Šachového
klubu Osuské a verejnosti je tento 11ročný chlapec známy svojimi výbornými
výsledkami v šachu na medzinárodnej
úrovni. Z majstrovstiev Európskej únie
v šachu mládeže, ktoré boli v Rakúsku, sa
v auguste vrátil s ďalším dobrým výsledkom. V deviatich partiách 5 krát vyhral,
dva razy remizoval a dva razy prehral.
„Martin je všestranný chlapec s vynikajúcim prospechom, dobrou fyzickou
kondíciou a psychickou stabilitou. Okrem
nesporne veľkého talentu je pre dobrú
prognózu na zotrvanie v širšej svetovej
špičke Martinova fenomenálna pamäť,
pracovitosť v tréningovom procese,
obrovská bojovnosť a výdrž v rozhodujúcich turnajových zápasoch. Spĺňa všetky
predpoklady na uplatnenie sa vo vrchovom športe,“ píše o ňom
vedúci
Ing. Rudolf Diviak.
Martin hrá šach od svojich šiestich
rokov. Základný výcvik absolvoval
v šachovom krúžku v ZŠ na Komenského
ulici v rokoch 2001-2003. V roku 2004 trénoval individuálne v krúžku Žubrienky
v CVČ Stonožka. Od roku 2005 trénuje
pod vedením medzinárodného šachového majstra Sergeja Berezjuka vo FrýdkuMístku v ČR.
Vlani jednoznačne zvíťazil na majstrovstvách SR mládeže do 10 rokov a reprezentoval krajinu na ME v Srbsku a Čiernej
Hore, kde obsadil 25. miesto (73 účastníkov). V tomto roku obhájil titul majstra
republiky vo vyššej vekovej kategórii do 12
rokov s výsledkom 8,5 boda z 9 možných.
Výkonný výbor SŠZ ho nominoval za
reprezentanta SR na MS v Gruzínsku
(október 2006) a na MEÚ v Rakúsku.
NS

L. Novomeský odišiel
pred 30 rokmi
Zostal aj v Senici
4. septembra uplynulo 30 rokov od
smrti básnika Ladislava Novomeského.
K Záhoriu a Senici sa hlásil ako k svojmu domovu. No jeho literárne a novinárske stopy a kontakty nájdeme v mnohých
európskych metropolách v Moskve,
v Londýne, v Paríži či v Madride. Pochovaný je v Bratislave.

Do otcovho rodiska, do Senice, sa
rodina vrátila z Budapešti, kde sa budúci
básnik narodil roku 1904. Ladislav zo
Záhoria chodil do Učiteľského ústavu
v Modre. Do Senice sa vracal z Prahy či
Bratislavy, v časoch dobrých aj zlých. Aj
keď prišiel z väzenia, kde sedel obvinený
z buržoázneho nacionalizmu. V meste má
Ladislav Novomeský sochu pred jeho
zaniknutým múzeom, kam sa vrátilo
torzo expozície. Má tu po sebe pomenovanú ulicu, od vlaňajška nesie jeho meno
senické gymnázium.
Už 20 rokov sa s touto literárnou osobnosťou európskeho formátu spája aj naša
pôvodne mestská a regionálna, teraz už
10 rokov celoslovenská súťaž Literárna
Senica Ladislava Novomeského.
Ako človek bol Novomeský striedavo
vyzdvihovaný so zásluhami v SNP, ale aj
po nežnej revolúcii zatracovaný za svoje
ľavicové postoje. Aj vzťah nášho mesta
a jeho obyvateľov k tejto osobnosti odráža
dilemy vnímania tejto osobnosti súčasnou
spoločnosťou.
Pri storočnici jeho narodenia sme si ho
„Rokom Ladislava Novomeského“ pripomenuli nielen na celom Slovensku, ale aj
v zahraničí v Česku i Maďarsku, na miestach, kde zanechal svoju stopu dielom,
pobytom, literárnymi alebo osobnými kontaktmi.
Každoročne, keď sa na to nájde dosť
peňazí, sa organizátori súťaže Literárna
Senica usilujú povzbudzovať do tvorby
nové talenty, aj živiť v našom vedomí
hrdosť na umelca, ktorého poézia znie po
slovensky, ale aj v prekladoch do češtiny,

ruštiny, španielčiny či angličtiny. Spomínam si ako v senickom Dome kultúry 10.
decembra 2004 zaujal najmä mladých
ľudí v sále írsky prekladateľ John Minahane, ktorý napísal knihu Ladislav Novomeský SLOVAK SPRING (L.N. Slovenská jar).
Keď recitoval vo svojom preklade do angličtiny niektoré Novomeského básne, určite preňho tento cudzinec urobil viac, ako
mnohí renomovaní slovenskí literárni
vedci.
Po občianskej rehabilitácii človeka
Novomeského, ktorý si odsedel časť života vo väzení, mal na Slovensku opäť
významné postavenie v národnej rade,
zväze spisovateľov, v Matici slovenskej.
Roku 1968 bol jedným z kandidátov na
prezidenta federatívneho Česko-Slovenska. Aj v Spoločnosti Ladislava Novomeského, ktorá si vzala do vienka vo svojich
kluboch v Senici a v iných slovenských
mestách rozvíjať odkazy z diela básnika
sa angažujú naši poprední básnici a spisovatelia. Predsedom bol Ladislav Ballek,
teraz je ním Peter Jaroš.
Ak sme si teda 4. septembra pripomenuli 30 rokov od úmrtia tohto „veľkého
Seničana, narodeného senickým rodičom
v Budapešti,“ môžeme mu spomienku
venovať aj na konkrétnych miestach Senice. Pri jeho soche v nadživotnej veľkosti od
Jána Kulicha v parku, v miniexpozícii na prízemí Pubu DAV alebo pri jeho myšlienkach, ktoré (hoci už mnohé poškodené)
lemujú chodníky v parku. A tiež na smerovníku na železničnej stanici, odkiaľ básnik prešiel do mesta za pol hodinu a zanechal mu tiež nezabudnuteľnú poému Do
mesta 30 minút. Text a foto Milan Soukup

Pri heligónke v Kunove
,,Klub priateľov heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici bol
založený 18. augusta 2001 na stretnutí
heligónkarov v Kunove. Podujatie som
zorganizoval z vlastnej iniciatívy, aby sa
heligónkari z blízkeho okolia stretli na

vystúpení v predvečer hodov. Pred vystúpením som navštívil heligónkara Pavla
Vaculu z Prietrže. Spolu sme zašli aj za
hudobníkom Jánom Kudrim do Borského
Mikuláša. Už tu sme hovorili, že by bolo
dobre, keby sa takéto stretnutie uskutočnilo a v budúcnosti by sme sa schádzali
častejšie. Tak vzniklo Predhodové posedenie pri heligónke. Prišli známi hudobníci
so vzťahom k heligónke z Prietrže, Podbranča, Hlbokého, Častkova, Rybiek, Borského Mikuláša, Kunova, Holíča, Skalice,

Senice ...,“ píše vo svojom rukopise k pripravovanej knižke Dejiny heligónky zakladateľ Klubu priateľov heligónky, Predhodového posedenia pri heligónke i autor
Školy hry na heligónku Mgr. Pavol Grimm.
Iste pôvodne netušil, že podujatie sa za
tých päť rokov natrvalo zapíše do povedomia kultúrnej verejnosti, túžiacej vypočuť si i zaspievať krásne ľudové piesne za
sprievodu skoro 200 – ročného hudobného nástroja.
V príjemnom, vynovenom prostredí
kultúrneho domu v Kunove pripravili
MsKS v Senici, Poľovné združenie Vinohrady a IV. základná škola v Senici na
Mudrochovej ul. 19. augusta ďalšie nezabudnuteľné stretnutie s ľudovou piesňou.
Do posledného miesta zaplnená sála
i fanúšikovia, ktorí pre nedostatok miesta
sedeli tiež na lavičkách v areáli kultúrneho
domu (bolo pre nich zabezpečené ozvučenie) nešetrili pri speve nielen svoje
hlasivky, ale ani úprimným potleskom pre
18 účinkujúcich ľudových muzikantov.
Záverečná bohatá tombola bola úspešnou
bodkou za vydareným podujatím.
Mgr. Branislav Grimm

Príležitosť pre talenty
Mesto Senica, Trnavský samosprávny
kraj,
Záhorská
knižnica
Senica,
Záhorské osvetové stredisko Senica, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava
a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava vyhlásili XX. ročník celoslovenskej
autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2006.
Podmienky
• súťaže sa môže zúčastniť každý autor,
ktorého práce neboli doposiaľ publikované
• súťaž je tematicky voľná a neanonymná
• každý zúčastnený autor môže poslať
do súťaže najviac 5 poetických, resp.
prozaických útvarov v rozsahu
maximálne 20 strojom písaných strán
formátu A4 v troch kópiách a v slovenskom jazyku
• súťaží sa v literárnych žánroch: poézia,
próza, reportáž, cestopis, dramatický
útvar...
• súťažná práca musí obsahovať: meno,
vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník
Súťaží sa v troch vekových kategóriách:
žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií,
študenti stredných škôl a študenti vysokých škôl a dospelí. Uzávierka je 20.
októbra 2006.
Práce je potrebné zaslať na adresu:
Záhorská knižnica, Vajanského 28, 905 01
Senica (kontakt: Alena Kulíšková, č.t. 034/
6513430, e-mail: kniznica@zahorskakniznica.sk).
Odborný seminár a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v decembri 2006.
Výsledky budú publikované v Literárnom týždenníku a na webových stránkach
mesta Senice (www.senica.sk). Súťaž je
realizovaná s finančnou podporou grantového systému MK SR a mesta Senica.
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Futbalisti už začali
Počas prvého augustového víkendu sa
rozbehli futbalové súťaže, v ktorých pôsobia jednotlivé družstvá Futbalového klubu
Senica.
Dospelých, ktorí aj v tomto roku hrajú
štvrtú ligu Severo-západ, aj naďalej trénuje
Marián Vašíček. V letnej príprave, kedy sa
postupne dávalo družstvo dohromady,
nedosahovali dobré výsledky, a tak sa
čakalo, ako si poradia s majstrovskými
zápasmi. V úvodnom zápase Seničania
prehrali na pôde Kanianky 2:0, keď väčšiu
časť duelu hrali bez vylúčeného Ondrejkoviča. V prvom domácom vystúpení privítali nováčika súťaže Solčany, s ktorým
uhrali bezgólovú remízu. V treťom kole
však konečne zabodovali naplno. Po góle
Igora Michalicu doviezli tri body z Tovarník. Vo štvrtom zápase získali ďalšie tri
body po výhre nad Šimonovanmi 3:1,
dvomi gólmi Igora Michalicu a jedným
Martina Hrebíčka. V piatom utŕžili vysokú
prehru na pôde Častkoviec, kde prehrali
4:0. V šiestom uhrali doma cennú bezgólovú remízu s Považskou Bystricou, ktorá
je lídrom tabuľky.
Dorastenci sú rozdelení na starších
a mladších a spolu hrávajú III. ligu. Starších
vedie tréner Jozef Uhlár a mladších Ivan
Štora. U starších dorastencov, ktorí zatiaľ
neuhrali v súťaži ani jeden bod, je problém
najmä v tom, že za Seničanov hrajú poväčšine chlapci vekovo mladší, pretože chýba
ročník 1988 a 1989. Chlapcom nezostáva
nič iné, ako bojovať a všetci veria, že
výsledky sa časom dostavia.
Starší a mladší žiaci sú rozdelení do štyroch družstiev podľa ročníkov. A - žiaci
hrajú druhú ligu, starších trénuje skúsený
tréner Alojz Polakovič a mladších Jaroslav
Hutta. B - žiakov, ktorí hrajú III. ligu, trénujú Tibor Janák a Zdeno Nádaský.
V klube aktívne pracujú aj s najmenšími
chlapcami - prípravkami, ktorí sú taktiež
rozdelení podľa ročníka. Chlapci narodení
v rokoch 1996 - tréner Július Dieneš, 1997
- tréner Jozef Joniak a 1998 - tréner Peter
Baumgartner. Budú hrať aj svoju súťaž,
ktorá im začína v sobotu 2. septembra.
Chlapcov, ktorí ešte nehrajú žiadnu súťaž,
trénuje p. Fridrich Hutta. Všetci chlapci,
ktorí chcú hrať futbal za Senicu, môžu sa
prihlásiť kedykoľvek na futbalovom štadióne, kde budú zaradení podľa dátumu
narodenia do jednotlivých družstiev.
Program domácich zápasov:
Dospelí: 17. 9. o 15.30 hod. Senica-Hrnčiarovce, 1. 10. o 14.30 hod. Senica-Mýtna
Nová Ves, 15. 10. o 14.30 hod. SenicaNová Dubnica, 29. 10. o 14. hod. SenicaSkalica.
Dorast: 9. 9. Senica-Chrenová, 23. 9. Senica-Led. Rovne, 7. 10. Senica-Brezová, 21.
10. Senica-Šamorín, 4. 11. Senica-Topoľčany, vždy od 10. hod.
Starší a mladší žiaci „A“: 16. 9. SenicaSparta Trenčín, 30. 9. Senica-Lok. Trnava,
21. 10. Senica-Topoľčany (ihrisko v Rybkách), 4. 11. Senica-Dubnica „B“ (ihrisko
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v Rybkách), vždy od 10. hod.
Starší a mladší žiaci „B“: 10. 9. SenicaHlohovec, 24. 9. Senica-Brezová, 8. 10.
Senica-P. Bystrica „B“, 14. 10. Senica-Prievidza „B“, 28. 10. Senica-Led. Rovne, vždy
od 10. hod.
Prípravky: 16. 9. Senica-Piešťany, 30. 9.
Senica-Topoľčany, 14. 10. Senica-Spartak
Trnava, vždy od 14. hod., 29. 10. SenicaSereď, 5. 11. Senica-Levice, vždy od 10.
hod.
Ivan Tobiáš

Hanko kai pozýva do svojich
radov

Staň sa
karate

majstrom

Na záver sezóny sa zúčastnili dve karatistky Hanko kai Senica Akademických
majstrovstiev sveta v USA. V dňoch 3. - 8.
augusta privítal New York svetovú špičku
vysokoškolákov v karate. Medzi 700 pretekármi z 57 krajín (rekordná účasť) sa
nestratilo družstvo žien v kata - akademických vicemajstrov Európy.
Najprv si žiačka MUDr. M. Čulena
Petra Nová vybojovala bronzovú medailu
v jednotlivcoch, keď prehrala iba s majsterkou sveta Japonkou Watanabe a potom
nastúpila na tatami trojica dievčat do súťaže družstiev kata. Mirka Vašeková, Katka
Ižáriková a Petra Nová vyradili postupne
Nemecko, Kanadu, prehrali s Chorvátskom a v súboji o bronzové medaily prehrali s minuloročnými víťazkami Srbskom
tesne 2:3 a obsadili 4. miesto. Nepodarilo
sa im teda priviezť zo severoamerického
kontinentu medailu, ale určite nesklamali.
Celkovo bola sezóna 2005/2006 veľmi
úspešná pre karatistov nášho mesta. V 32
- roku existencie senického karate získali
reprezentanti Hanko kai Senica okrem 2
titulov majstrov Európy, 9 medailí vo svetových pohároch, z toho 3 zlaté, a vynikajúco reprezentovali svoje mesto i Slovensko na národných šampionátoch
a významných turnajoch v 12 krajinách v ČR, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Španielsku,
Slovinsku, Švédsku, Nórsku a USA. Presadili sa aj na domácej pôde, keď na majstrovstvách Slovenska získali 22 medailí,
z toho 8 zlatých.
V ženách si vynikajúco vedie špičková
reprezentantka, ktorá si neustále zlepšuje
miesto v európskej a svetovej špičke 22ročná Mirka Vašeková (2.Dan). Tohto roku
dvojnásobná majsterka Európy z Wroclavi
a Viedne, víťazka Svetového pohára šito
ryu vo Francúzsku a majsterka ČR sa borila so zdravotnými problémami a preto
neboli jej výsledky lepšie. To sa odzrkadlilo v družstve žien, ktoré najčastejšie štartovalo v zložení Mirka Vašeková, Katka
Ižáriková (obe Hanko kai Senica) a s nimi
podľa okolností štartovala buď M. Čulenová (Hanko kai Senica), V. Ištvánková
(Hodonín) alebo P. Nová (Plzeň). Družstvo žien v kata, niekoľkonásobné majsterky SR a ČR zvíťazili vo Svetovom pohári
šito ryu v Chartres (Francúzsko) a získali

strieborné medaily na ME godžu ryu
v Rakúsku a akademických ME v Poľsku.
Majú tiež bronz zo zlatej ligy - German
open a Dutch open (Holandsko), ale ich
túžbou je zasadnúť na zlatý stolec majsteriek Európy. V dorastencoch a junioroch si
výborne vedie 15-ročná reprezentantka
SR Monika Čulenová, niekoľkonásobná
majsterka SR, víťazka Budapešť open,
Morava open a strieborná zo svetového
pohára. 17-ročný Peter Dermek sa stal
vicemajstrom SR 2006 v junioroch, je strieborný zo Slovenského pohára, Zvolenského pohára a Morava open v ČR.
V Hanko kai Senica pracujú ale hlavne
s mládežou. Najmladšou majsterkou Slovenska sa stala ich pretekárka 9-ročná Alžbeta Ovečková, ktorá získala bronz i na
najstaršom turnaji v Európe v slovinskom
Trbovlje, zvíťazila v Slovenskom pohári
a v Európskom pohári mládeže. Vicemajstrom SR 2006 sa stal tiež 12-ročný Michal
Toure, víťaz Zvolen Cup, Steyr open
v Rakúsku a štvrtý z najväčšieho turnaja
v Európe - Krokoyama cup v nemeckom
Koblenzi. Radosť spôsobili i 15-ročný
Daniel Sebeš (3. miesto Slovinsko, 2. v Slovenskom pohári), 16-ročný Boris Thebery
(4. Koblenz, 3. Pohár SNP, 3. miesto
Rakúsko) a množstvo ďalších.

Hanko Kai Senica. Tréneri: J. Rehuš
a M. Čulen s úspešnými pretekármi.
Trénermi v školskom športovom stredisku karate v Senici sú MUDr. Martin
Čulen (7. Dan) a Jaroslav Rehuš (4. Dan),
ktorí trénovali nedávno i s legendou svetového karate, deväťnásobným majstrom
sveta - Ottom z Veľkej Británie. Kvalifikovaní tréneri (1. a 2. trieda) pozývajú chlapcov a dievčatá od 6 do 15 rokov na nábor
karate. Pokiaľ sa chcete naučiť sebaobrane, harmónii, sebadisciplíne a zlepšiť si
sebadôveru, môžete si to vyskúšať. Do
oddielu začiatočníkov sa môžete prihlásiť
od 12. septembra každý utorok a štvrtok
na tréningu v telocvični IV. ZŠ v Senici
v čase od 18. do 19.30 hod. Vybudujete si
skvelú duševnú i telesnú kondíciu, spoznáte iné tradície, kultúru, nových priateľov
a nájdete si aktívne a zmysluplné hobby.
Okrem výchovy k vnútornému pokoju
a nekonfliktnosti je na karate vynikajúca
i neustála snaha o sebazdokonaľovanie,
neustále zlepšovanie a práca na sebe
samom.
E. J.

Spoločenská kronika

Blahoželáme jubilantom

Uzavreté manželstvá

V septembri 2006 oslávia:

Peter Turanský a Miroslava Lajdová
Ferdinand Londák a Božena Chovancová
Peter Otrísal a Mgr. Martina Morávková
Marek Drinka a Zuzana Bednářová
Milan Chovanec a Viera Bartalová
Milan Petrinec a Tatiana Angerová
Ing. Miroslav Minařík a Alena Kolibecká
Ivan Šofronič a Jana Oravcová

80 rokov Jozef Bilka, Emil Huščava, Štefánia Kovačovská a Anna
Pavelková.
85 rokov Samuel Chodúr, Vladimír Jamárik, Michal Jankovich
a František Šimonovič.
91 rokov Anna Černeková a Katarína Zaňátová.
92 rokov Adela Balážiková a Anna Baťková.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Narodili sa
David Fábik
Jakub Polák
Viktória Nemčeková
Patrik Indra
Karin Tipanová
Oliver Rakovský
Pavlína Rybnikárová
Denis Labuda
Aneta Bíliková
Michal Gallo
Ernest Malík
Kristína Hílková
Nikolas Neshoda
Milota Mikulová
Alex Smetana

Podujatia v Dome kultúry Senica
19.
2.
4.
7.
9.
12.
13.
15.
18.
19.
20.
21.
23.
27.
27.

4.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Opustili nás
Michal Tomík, Priemyselná 286
vo veku 77 rokov
Hedviga Poláková, Štefánikova 1377
vo veku 77 rokov
Viliam Vitek, Kalinčiakova 296
vo veku 64 rokov
Anna Bartoňová, Štefánikova 1377
vo veku 74 rokov
Jozef Mihok, Palárikova 293
vo veku 53 rokov
Helena Langerová, Štefánikova 1377
vo veku 88 rokov
Anna Baďurová, Tehelná 420
vo veku 55 rokov
JUDr. Vladimír Slezák, Robotnícka 60
vo veku 59 rokov
Ondrej Valachovič, Štefánikova 1377
vo veku 48 rokov
Mária Blažencová, Robotnícka 60
vo veku 60 rokov
Marie Štolová, Štefánikova 1377
vo veku 92 rokov
Jozef Urík, Hollého 746
vo veku 54 rokov
Viera Závodná, Kalinčiakova 301
vo veku 55 rokov
Helena Magulová, Štefánikova 1377
vo veku 78 rokov
Ľudmila Romanová, Štefánikova 1377
vo veku 77 rokov
Alžbeta Šťastná, Štefánikova 1377
vo veku 91 rokov
Milan Mandák, Kolónia 608
vo veku 64 rokov
Helena Oríšková, Čáčov 203
vo veku 59 rokov
Štefan Maca, Štefánikova 712
vo veku 92 rokov
Ľudmila Rehová, Palárikova 290
vo veku 74 rokov
Fridrich Bednár, J. Kráľa 738
vo veku 66 rokov

1. 7. 2006
4. 7. 2006
6. 7. 2006
9. 7. 2006
9. 7. 2006
1. 7. 2006
6. 7. 2006
20. 7. 2006
22. 7. 2006
23. 7. 2006
23. 7. 2006
23. 7. 2006
23. 7. 2006
25. 7. 2006
25. 7. 2006
26. 7. 2006
27. 7. 2006
27. 7. 2006
28. 7. 2006
29. 7. 2006
30. 7. 2006

 12. 9. - 13. 9. o 9. hod.
SHOWTIME - protidrogové predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ. Pripravila DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže - kinodivadelná sála.
 14. 9. o 9. hod.
Generácia XIII. a XXI. storočia - kultúrny program CVČ pre žiakov
ZŠ - kinodivadelná sála.
 19. 9. o 19. hod. v amfiteátri
Peter Cmorik – koncert, hrajú Juraj Kupec (gitara), Marcel Buntaj
(bicie), Martin Gašpar (basa), Juraj Tatár (klávesy). Vstupné predpredaj 200 Sk, pred vystúpením 250 Sk.

Kurzová činnosť v Dome kultúry
Mestské kultúrne stredisko Senica v novom školskom roku otvorí
viaceré kurzy.
Jazykové kurzy:
- anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých I. a II., video kurz
anglického jazyka,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov a pokročilých I. a II.,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov.
Odborné kurzy:
- jednoduché účtovníctvo,
- podvojné účtovníctvo.
Praktické kurzy:
- kurz šitia,
spoločenský tanec pre stredoškolákov a žiakov 9. ročníkov ZŠ, spoločenský tanec pre dospelých.
Do kurzov sa treba prihlásiť v Mestskom kultúrnom stredisku u p. A.
Kaščákovej, tel. 034/651 2301-2 alebo 0905/809 766. MsKS určuje
kurzový poplatok v takej výške, aby boli pokryté všetky náklady spojené s kurzom, ale zároveň aby boli prijateľné pre jeho účastníkov.
Anna Kaščáková

Odstávka plavárne
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú, že od 4. do 24. septembra 2006 budú z dôvodu odstávky mestskej výhrevne plaváreň,
sauna a fitnes ZATVORENÉ.

Aerobik s Andy
Aerobik s Andy od 4. septembra ponúka rôzne druhy cvičenia
a do svojho programu má zaradený aj pilates.
Športová hala:
Pondelok 19.30 - 20.30 hod.
INTERVAL BODYWORK - brucho, zadok, stehná
Telocvičňa IV. ZŠ - vchod od Sotiny:
Streda: 17.30 - 18.25 hod. DANCE AEROBIC - párny týždeň
STEP AEROBIC - nepárny týždeň
18.35 - 19.30 hod. BODYSTILING s činkami
Piatok: 17.30 - 18.25 hod. CARDIO KICK BOX
18.35 - 19.30 hod. BODYLATES - Novinka!
Nedeľa: 18.30 - 19.25 hod. POWER STEP
19.35 - 20.30 hod. PILATES - Novinka!
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na SEPTEMBER 2006
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

 Sobota 9. a nedeľa 10. september
SPÝTAJ SA PRACHU
Film sa odohráva v období americkej hospodárskej krízy. Temperamentná mexická
kráska Camille dúfa, že si polepší svadbou
so zámožným Američanom.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 117 min.
 Utorok 12. a streda 13. september
TRISTAN A IZOLDA
...nestarnúci príbeh večnej lásky, spaľujúcej
vášne, bezmedznej oddanosti a krutej
zrady...
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 126 min.
 Piatok 15. september
DA VINCIHO KÓD
Hľadajte pravdu.
Roberta Langdona, uznávaného profesora
náboženskej symbológie, prekvapí v hotelovej izbe naliehavý telefonický rozhovor.
Správca umeleckých zbierok v Louvri, Saunier, bol zavraždený. Vedľa mŕtveho tela
polícia objavila záhadnú šifru.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 152 min.
 Sobota 16. a nedeľa 17. september
HORY MAJÚ OČI
Drsný, divoký a napínavý príbeh o obyčajnej rodinnej dovolenke, ktorá sa naraz
zmení na boj o holý život.
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 107 min.
 Utorok 19. a streda 20. september
MATCH POINT - HRA OSUDU
Vášeň. Príťažlivosť. Posadnutosť.
Dráma muža, ktorý postupuje na spoločenskom rebríčku, ale jeho ambície majú
tragické následky.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 124 min.
 Piatok 22. september
KEBY
Film je kritickým pohľadom na školský
systém v Anglicku. Jeho dej sa odohráva na
elitnom študentskom internáte, určenom
pre chlapcov z bohatých rodín, ktorého
výchovné a vyučovacie metódy sa od stredoveku príliš nezmenili. Romantický anarchista Mick spolu s priateľom utečú na
ukradnutej motorke, aby si za múrmi školy
užili slobodu. Počas výkonu trestu však
náhodne odhalia úkryt zbraní a zburcujú
spolužiakov proti učiteľom. Anarchistická
vzbura hlavného hrdinu nie je namierená
len proti represívnej výchove (ktorá neváha
používať telesné tresty na utuženie disciplíny), ale je revoltou proti celej spoločnosti,
ktorej je tento internát dokonalým obrazom.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r.,
111 min.

 Sobota 23. a nedeľa 24. september
AUTÁ
Slovenský dabing. Život je cesta, nie cieľ.
Vysokooktánová animovaná komédia zo
sveta automobilov. Tvorcovia filmu nás
pozývajú do sveta, ktorý obývajú len autá,
kde si v kaviarni môžete dať šálku dobrého
oleja, o zdravie sa stará mechanik a miestny hippie sa živí organickým palivom.
Vstupné: 69 Sk, MP, 116 min.
 Utorok 26. a streda 27. september
SEXI PISTOLS
Sáru, dcéru bohatého bankára a Mariu,
obyčajné dievča, spája len veľmi málo – až
do dňa, kedy Tyler Jackson zničí ich rodiny,
aby sa nezákonne zmocnil mexickej pôdy
a umožnil tak predĺžiť americkú železnicu.
Obom kráskam nezostáva nič iné, ako spojiť svoje tajné „zbrane“ a pomstiť sa. Obratom ruky sa z dvoch mladých dám stanú
pištoľníčky.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 93 min.
 Piatok 29. september
NA KONCI S DYCHOM
Hlavný hrdina, stelesnený 26-ročným Belmondom, je šarmantný a samoľúby anarchistický gangster bez zodpovednosti
a životného východiska. Jednoduchý príbeh o krádeži auta, následnej vražde
a úteku.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r., 87
min.
 Sobota 30. september
PÉČKO PRE ZAČIATOČNÍKOV
...alebo, základná lekcia, ako si to natočiť
po svojom
Traja mladí chalani, ktorí sa okrem športu
a iných bežných vecí zaoberajú hlavne
sexom. Pravdou je, že iba teoreticky. Ich
najväčším pokušením je každá videopožičovňa, oddelenie porna.
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 90 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatok filmového predstavenia o 18.30 h.
 Pondelok 18. september
THX 1138
Vitajte vo svete monštruózneho labyrintu,
kde sú všetci obyvatelia v stereotypných
uniformách a kde lesk holohlavých lebiek
dokresľuje ich vizáž postrádajúcu ľudskosť.
Hlavný hrdina je jedným z mnohých
v obrovskom ľudskom mravenisku a jeho
osobnosť je symbolicky zredukovaná do
znakov – THX 1138. K precitnutiu THX
dopomôže základná ľudská emócia –
láska. THX okúsi zakázané ovocie so spolubývajúcou LUH 3417. Následne je však
LUH zabitá a jej plod je umiestnený do
skúmavky. THX sa snaží utiecť, ale je to
vôbec možné? Film je celovečerným debutom režiséra Georga Lucasa presláveného
Hviezdnymi vojnami.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 86 min.

Kam na turistiku
KST Holíč pripravuje na 23. septembra pochod Po stopách Márie Terézie,
ktorý je zaradený do medzinárodného
kalendára IVV. Z podujatí Klubu českých turistov v Hodoníne upozorňujeme na Vřesovický výšlap Za krásami
jesene, ktorý bude 30. septembra.

Inzerát
V zasadačke Polikliniky v Sotine sa 20.
septembra o 17. hod. uskutoční prednáška na tému: Príčiny chorôb a ich prevencia. Prednášať bude MUDr. Milada Kormáňošová. Účastníci sa dozvedia viac
o imunostimulačných prípravkoch Biomare Immuno a Acerola Xylisvweet. Okrem
toho je možnosť vyšetrenia prístrojom
ARDK.
Bližšie informácie 0915 878 763 p. Tománková.

V Poradni aj mediácia
Poradňa pre verejnosť počas 2 letných
mesiacov nefungovala a klientov prijme
opäť26. septembra. Termín stretnutí
s odborníkmi sa nemení, teda Poradňa pre
verejnosť bude vždy v posledný utorok
v mesiaci.
Občania môžu pomoc a radu odborníkov využiť služby v právnej, sociálnej, psychologickej a všeobecnej osobnostnej
problematike. Od septembra k týmto štyrom okruhom pribudne aj mediácia, čo je
riešenie konfliktov mimosúdnou cestou.
Mediátor ako tretia nezávislá strana
v konflikte pomáha riešiť spory domáce,
obchodné, komunitné, personálne a pod.
Mediátor – sprostredkovateľ sa sústreďuje na hľadanie riešení, ktoré sú akceptovateľné sporiacimi stranami a vyplývajú
z ich potrieb.
bar

Okienko JDS
Navždy sme sa
rozlúčili s našou
predsedníčkou revíznej komisie Františkou
Mesíčkovou.
Česť jej pamiatke!
Septembrové
posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude vo štvrtok 21. septembra o 15
hod.
Nástup na rekreáciu v Liptovskom
Jáne je 14. septembra. Odchod autobusu od plavárne je o 8. hod.
M.S.
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