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Trojnásobné majsterky Slovenska v hasičskom športe nes-
klamali a na súťaži Hasiči z troch strán Moravy  sa Seni-
čanky tešili z víťazstva i nového putovného pohára.

Foto Viera Barošková

Fakty o sociálnej
starostlivosti 

Mesto Senica v zmysle zákona
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci prostredníctvom oddele-
nia sociálnych  vecí, školstva,
zdravotníctva, kultúry a športu
rozhoduje o poskytovaní opatro-
vateľskej služby a o úhradách za
túto opatrovateľskú službu, o jed-
norazovej dávke sociálnej pomo-
ci, zriaďuje a kontroluje zariade-
nia sociálnych služieb, poskytuje
pomoc občanom pri zabezpečo-
vaní prístrešia, vykonáva pora-
denstvo pri riešení rodinných
a sociálnych problémov, podieľa
sa na obnove rodinného prostre-
dia, z ktorého boli deti vyňaté pre
zlyhanie výchovnej funkcie rodi-
ny, spolupôsobí pri výkone
výchovných opatrení uložených
súdom alebo ÚPSVaR, vyhľadáva
občanov, ktorým treba poskytnúť
sociálnu pomoc, oznamuje súdu
skutočnosti na rozhodovanie vo
veciach výchovy a výživy malole-
tých, organizuje spoločné stravo-
vanie a utvára podmienky na
záujmovú činnosť, kultúrnu čin-
nosť a na udržanie fyzickej a psy-
chickej aktivity občanov.

Podľa VZN č. 41 sa môže
občanom poskytnúť jednorazová
dávka v hmotnej núdzi. Je určená
občanom, ktorí sú evidovaní
v hmotnej núdzi, ďalej občanom,
ktorí nie sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi, avšak sa ocitli
v mimoriadne nepriaznivej život-
nej situácií, občanom prepuste-
ným z výkonu trestu alebo zo
zariadenia na výkon ochrannej
výchovy a tiež Mesto Senica hradí
nevyhnutné výdavky na pohreb
občanovi, ktorému nemá kto
pohreb zabezpečiť alebo prispie-
va pozostalým, ak nie sú schopní
pohrebné náklady uhradiť v plnej
výške z vlastných príjmov. V tejto
oblasti bolo za obdobie január –
august 2006 vydaných 312 roz-
hodnutí a vyplatilo sa 282.300,-
Sk. (pokr. na str. 11)

Na návšteve v Pultusku  
Senicu spájajú družobné vzťahy aj s poľským mestom

Pultusk. Na pozvanie primátora Pultuska V. Debskeho zaví-
tala do tohto starobylého 23-tisícového mesta  delegácia  zo
Senice. Prednostka MsÚ K. Vrlová, riaditeľ II. ZŠ K. Siwiec
a autorka článku sa zúčastnili  na tradičných oslavách patró-
na Pultuska, ktorým je sv. Matúš. 

Mesto plné histórie, ležiace pri rieke Narew,  nás očarilo
svojou krásou, zachovanými stavebnými pamiatkami a sta-
rostlivosťou o ne. Naši hostitelia ukázali všetky skvosty
mesta, medzi ktoré patrí bazilika alebo mestské múzeum,
ktoré sa nachádza v 33 m vysokej veži. Sú v ňom sústrede-
né najvzácnejšie pamiatky histórie. Spolu  majú v depozi-
toch vyše 10 tisíc predmetov. Prítomnosť Napoleona v Pul-
tusku pripomína pamätná tabuľa na budove námestia, no
najväčší zážitok poskytuje Dom Polonia. Bývalé sídlo bisku-
pov je prebudované na kongresové, hotelové a oddychové
centrum pri rieke.     

Pultusk oslavuje svojho patróna od roku 1998. Tri dni
v závere septembra patria každoročne pripomienke histórie,
ale predovšetkým súčasnosti.  Hlavným bodom je slávnost-
né zasadnutie mestskej rady. Radní odetí v historických
rúchach prezentujú svoj súhlas s ocenením občanov Pultus-
ka, ktorí šíria jeho dobré meno a vykonali pre blaho mesta
veľa užitočného. Za touto ceremóniou nasleduje sprievod
okolo námestia. Prezentujú sa v ňom všetky typy škôl,
záujmové združenia, podnikatelia, všetci, ktorí chcú sprie-
vod obohatiť o čosi originálne.   Súčasťou dní patróna mesta
sú kultúrne a športové podujatia, zábava. 

(pokračovanie na str. 3)

Senické hasičky s putovným
pohárom 

Víťazmi  XIV. ročníka súťaže hasičských družstiev v Seni-
ci O putovný pohár primátora mesta  sa v sobotu 9. sep-
tembra stali muži z Velkej nad Veličkou (ČR) a domáce druž-
stvo žien. Trojnásobné majsterky Slovenska  opäť potvrdili
svoje kvality. Tieto dva kolektívy si odniesli nové putovné
poháre. Spolu súťažilo 39 družstiev z troch krajín – Rakúska,
Česka a Slovenska. (pokračovanie na str. 5)

Otváracia jazda
cyklotrasy  

„Neviem si  cyklotrasu vyna-
chváliť“, odpovedala mi priateľka
na otázku, či využíva novovybu-
dované  chodníky pre bicyklistov,
in-line korčuliarov, prípadne pre
rodiny na prechádzky.  „Pre mňa
cyklotrasa znamená hlavne bez-
pečnosť. Nemusím dávať pozor
na autá a kamióny a báť sa, že ma
svojou rýchlou jazdou ohrozia.
Tým, že je na chodníku bezpeč-
nejšie, ja  som pokojnejšia a jazda
na bicykli alebo občas i na in-line
korčuliach je pre mňa pôžitkom
a výborne si oddýchnem po
práci.“ 

Takáto reakcia nie je ojedinelá.
Obyvateľov  využívajúcich cyklot-
rasu stále pribúda, pretože si uve-
domujú jej výhody.  Neslúži len na
bezpečný presun na Kunovskú pri-
ehradu, ale mnohí chodník využí-
vajú ako rekreační bežci alebo len
na prechádzku prírodou.  Po tom,
čo je dokončená aj ďalšia  trasa sa
možnosti využitia vzhľadom na
dĺžku chodníka rozšírili. „Cyklotu-
ristické chodníky sme začali
v uplynulých rokoch  v meste
budovať preto,  aby sme nimi
umožnili občanom nášho mesta
predovšetkým bezpečnejší pre-
chod z Kunova na Kunovskú prie-
hradu. Potom sme  rozšírili cyklot-
rasu až do mesta. Myslím si, že
vynaložené peniaze boli investo-
vané dobre. Vybudovanie cyklotra-
sy mesto stálo 15 mil. Sk. Najlep-
ším dôkazom správnosti investície
sú ľudia, ktorí cyklotrasu využívajú
denne alebo sa stala pre nich rela-
xačnou zónou.  Chodník si obľúbi-
li aj mladé rodiny s deťmi, ktoré sa
môžu vyšantiť v bezpečnom prost-
redí. Päť km dlhý chodník vytvorí
oddychovú zónu“, konštatuje pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek. 

Po dohotovení cyklochodníka
pripravuje Mesto Senica  slávnost-
né otvorenie, ktoré bude v sobotu
14. októbra.  Jeho súčasťou budú
rôzne zaujímavé akcie, preto si
nenechajte ujsť túto príležitosť.
Vítanie a prezentácia účastníkov
bude od 9.30 do 10. hod. na fut-
balovom štadióne, kde sa na úvod
sa predstavia členovia záujmových
útvarov Centra voľného času Sto-
nožka. (pokr. na str. 4)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva 
23. riadne zasadnutie mestského zastupite-
ľstva sa konalo 7. septembra 2006 za účasti
20 prítomných poslancov z 25 členného
poslaneckého zboru. Rokovanie viedol
RNDr. Ľubomír Parízek, primátor mesta.
V jeho úvode a odovzdal Pamätnú plaketu
mesta pri príležitosti životného jubilea 50
rokov Ing. Štefanovi Mikulovi, poslancovi
mestského zastupiteľstva a prednostovi
Obvodného úradu v Senici (od roku 1998 do
septembra 2006) za aktívnu prácu vo verej-
ných funkciách a orgánoch mesta. Pri schva-
ľovaní programu stiahli na podnet primátora
z rokovania návrh na prevod obchodného
podielu mesta v spoločnosti Službyt, spol.
s r.o. Senica  a majetku tepelno-technických
zariadení. Návrh bol prezentovaný v diskusii
mestského zastupiteľstva.
V interpeláciách poslancov RNDr. Ľubica
Krištofová žiadala riešiť problém s elektric-
kým vedením, ktoré vedie cez stromy
a elektrárne sa zdráhajú tieto stromy orezať.
Žiadala tiež  preveriť, či majú všetky pre-
vádzky poskytujúce reštauračné služby, prí-
padne občerstvenie, zabezpečený odvoz
a likvidáciu odpadu. Mgr. Ondrej Krajči
apeloval, aby mesto s kompetentnými  rieši-
lo dopravnú situáciu na hlavnej svetelnej kri-
žovatke, ktorá sa po rekonštrukcii a nasta-
vení nového programu značne spomalila
a skomplikovala. MUDr. Šťastný interpelo-
val primátora, či prísľub odstrániť múr
medzi Hotelom Arli a bytovkou na Hviez-
doslavovej ulici spolu s obnovením chodní-
ka bude zrealizovaný. Predpokladáme, že
začiatkom októbra bude múr odstránený
a chodník obnovený. Poslanec Beňa sa
informoval, kedy sa už začne s výstavbou
kanalizácie v Čáčove. Akonáhle nám tento
termín  Bratislavská vodárenská spoločnosť
oznámi, budeme  o ňom informovať  obča-
nov Čáčova.  
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
- Správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok s termínom plnenia do 7.9.2006.
- Prehľad čerpania finančných prostriedkov
z Fondu PRO Senica k 21.8.2006. 
- Informatívnu správu o činnosti Technic-
kých služieb, a.s. Senica za rok 2005. 
- Plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií a chodníkov v meste
k 31.7.2006. 
- Informatívnu správu o statickej doprave,
budovaní nových parkovísk a mestskej hro-
madnej doprave.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2006, správu o plnení uznesenia
a stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
rozpočtu mesta k 30.6.2006.
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta
a organizácií v jeho riadení k 30.6.2006. 
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre
SAD Trnava, a.s. na generálnu opravu auto-
busu, ktorým sa zabezpečuje MHD v rámci
mesta do výšky 1 mil. korún.
- Podporenie projektov realizovaných Canti-
lenou pôsobiacou pri MsKS, projekt Výcho-
va umením pri ZUŠ v Senici  a projekt Záho-
rácke divadlo predkladaný Ivanom Fodo-
rom.

- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2006, ktorá
sa uskutoční presunmi medzi  jednotlivými
položkami alebo použitím navýšených príj-
mov.
- 25 poslancov mestského zastupiteľstva pre
volebné obdobie rokov 2006 – 2010 a 8
volebných obvodov so 17 volebnými okr-
skami pre uskutočnenie volieb primátora
mesta a poslancov mestského zastupiteľst-
va, ktoré sa budú konať v jeden deň 2.
decembra 2006. Mesto má 20 513 obyvate-
ľov, na jedného poslanca pripadá približne
821 občanov. Už 8. októbra 2006 odovz-
dajú  kandidátne listiny pre voľby do MsZ
a za primátora mesta politické strany
a nezávislí kandidáti zapisovateľke mestskej
volebnej komisie.
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta
o určení plôch vyhradených na umiestňova-
nie plagátov počas volebnej kampane –
volebná kampaň bude prebiehať od 15.
novembra 2006  do 29. novembra 2006.
Mesto určilo plagátovacie plochy na
Námestí oslobodenia, plagátovaciu plochu
na stene reštaurácie futbalového štadióna
Bistro v Sotine a plagátovaciu plochu na
zelenej ploche vedľa potravín na Palárikovej
ulici ako plochy na umiestňovanie plagátov
počas volebnej kampane.
- Energetickú koncepciu mesta Senica
v tepelnej energetike – v záväznej časti
energetickej koncepcie z hľadiska ďalšieho
rozvoja mesta sa odporúča: 
- realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spo-
treby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,
- uprednostniť centralizovanú dodávku
tepla pri rekonštrukcii tepelných zdrojov
a rozvodov navrhovať tepelné výkony
za/riadení  v súlade s reálnymi potrebami
tepla konečných spotrebiteľov,
- posúdiť možnosť využitia obnoviteľných
zdrojov energie v mestskej výhrevni,
- stimulovať inštalovanie slnečných kolekto-
rov na prípravu TÚV na objektoch IBV,
- posúdiť možnosť separovania biomasy
z komunálneho odpadu a jej spaľovania
v kotle na biomasu.
-  Odkúpenie skolaudovaných komunikácií,
chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Juh
vrátane časti pozemku, na ktorom sa odku-
pované inžinierske siete nachádzajú za cenu
1 000.- Sk a poskytnutie dotácie vo výške
5,26 mil. Sk spoločnosti Italgroup, s.r.o. Seni-
ca v zmysle Zásad pre poskytovanie dotácie
mesta Senica na výstavbu technickej vybave-
nosti podmieňujúcej výstavbu bytov a rodin-
ných domov. Investičný zámer rieši výstavbu
36 radových rodinných domov a výstavbu
54 samostatne stojacich rodinných domov
na novovznikajúcom  sídlisku „IBV JUH“ za
Okružnou ulicou.
- Dispozície s majetkom mesta.
Mestské zastupiteľstvo uložilo MsÚ:
- pripraviť návrh na úpravu rozpočtu na
položkách údržba ciest a údržba zelene.
Mestské zastupiteľstvo na svojom ďalšom
zasadnutí v októbri schváli miestne dane
a poplatok za komunálny a drobný stavebný
odpad na rok 2007 a poslednému mestské-
mu zastupiteľstvu v tomto volebnom období
bude predložený návrh rozpočtu na rok
2007,  návrh trojročného rozpočtu na roky
2007 – 2009 a Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013.

JUDr. Katarína  Vrlová, prednostka MsÚ

Rekonštrukcia lávky
Marcová povodeň v Senici napáchala

miliónové škody.  Vodný živel vtedy
poškodil aj lávku cez rieku Teplica pri
Domove dôchodcov. Oprava mala len
provizórny charakter a poškodenú lávku
nahradí nová.  

Rozvodnená rieka narušila statiku lávky
a provizórna oprava jej podpery mala
podľa odborníkov platnosť v obmedze-
nom režime do konca augusta.  Poslanci
mestského zastupiteľstva v Senici schválili
z rozpočtu na jej výmenu pol milióna Sk.
Nová 16 m dlhá lávka bude položená
o 15 cm vyššie, ostatné  parametre  zosta-
nú zachované.  Súčasne s novým premo-
stením Teplice sa budú rekonštruovať aj
chodníky pri Múzeu Laca Novomeského,
kam lávka ústi.  

Pôvodné drobné dlažobné kocky sú už
vplyvom poveternostných podmienok
poškodené a rozštiepené.  Skazu na chod-
níkoch spôsobovali  aj nespratníci, ktorí
kockami  rozbíjali verejné osvetlenie.
Nanajvýš potrebná rekonštrukcia v hodno-
te  takmer 2 milióny Sk  zahŕňa  úpravu pri-
estranstva pred sochou básnika Laca
Novomeského, chodník od Sadovej ulice
a asi 80 m chodníka smerom do centra
mesta. Drobné kocky budú nahradené
dlažbou, ktorá bude trvácnejšia, a tak sa
zabráni devastácii prostredia.  Rekonštruk-
cia  lávky cez Teplicu i chodníkov potrvá
do 15. novembra. Viera Barošková

Burza informácií
a burza práce 

V Senickom okrese máme 2 500 neza-
mestnaných, pričom iba v Senici sa uchád-
za o prácu 810 ľudí. Ako jedna z možnos-
tí vyriešiť problém nezamestnanosti sa 19.
októbra od 9. do 16.30  v Dome kultúry
v Senici núka Burza informácií a Burza
práce. Ich cieľom je pomôcť uchádzačom
a záujemcom o zamestnanie uplatniť sa
na regionálnom trhu práce v okrese Seni-
ca a Skalica. Je to vynikajúca možnosť pre
zamestnávateľov prezentovať svoju firmu
a nájsť vhodných zamestnancov. Človek
sa oboznámi s činnosťou Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Senici, s projek-
tami a programami zameranými na pod-
poru zamestnanosti. 

Uchádzačom o zamestnanie organizá-
tori odporúčajú priniesť so sebou štruktu-
rovaný životopis. Vo štvrtok 19. októbra sa
v rámci medzinárodného roka mobility na
jednom mieste v Dome kultúry dá stretn-
úť so všetkými činnosťami úradu práce
i jeho detašovaných informačných pora-
denských stredísk v okresoch Senica
a Skalica. Oboznámiť sa možno s podpo-
rou zo strany Európskeho sociálneho
fondu. Európsky sociálny fond pomáha
rozvíjať zamestnanosť podporovaním
zamestnateľnosti, obchodného ducha,
rovnakých príležitostí a investovaním do
ľudských zdrojov.

ms
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Stromy a my
Stromy v meste sú vždy citlivou témou.

Niekomu sa ich zdá byť málo, investorom,
hľadajúcim nové plochy na stavebné aktivi-
ty zasa naopak veľa. 

Aj zdravotný stav po horúcom lete
a suchu z júla  sa u niektorých drevín zhor-
šil. Nedávny vietor v Senici (v nedeľu 17.
septembra)  poškodil viacero urastených
stromov.  Vietor veľký konár uťal stromu pri
Ulici Janka Kráľa i pri parku v susedstve
ZUŠ-ky. Tam jeden z gaštanov pri garážach
oproti vstupu na cintorín padol doslova na
kolená. Zostalo len torzo kmeňa a zopár
vetiev. Možno sa podarí ešte tento strom,
i keď v zmenšenej podobe, zachrániť. Až
čas odhalí jeho vitalitu. A čo inde?

Jozef Valúšek z Mestského úradu v Seni-
ci, do ktorého kompetencie práca so zele-
ňou v Senici patrí nám povedal, že  v meste
majú označených okolo stovky stromov
chorých, vyschnutých, živlami poškode-
ných, prípadne z iných dôvodov súcich na
výrub. Rúbať stromy  však chcú uvážlivo
v čase vegetačného pokoja, teda v období
od 1. októbra  2006 do 31. marca 2007.
Časť z týchto označených stromov bude
odstránená v tomto roku a zvyšok v roku

Nová mapa mesta 
Po piatich rokoch bola aktualizovaná

mapa mesta Senica. Sú v nej zaznamena-
né všetky zmeny, ktoré sa v ostatných
rokoch v meste udiali. Nová mapa zachy-
táva i súčasné stavebné dianie.  

V mape sú  zaznačené  obytné zóny,
ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe, a to
Nová Sotina a IBV Juh aj s ich  názvami
ulíc. Na mape  je tiež  novobudovaný
priemyselný park a cyklistická trasa. Aktu-
alizovaná bola aj mapka okresu Senica
a novinkou sú  najdôležitejšie  kultúrno-
spoločenské a športové aktivity  v obciach
okresu. Súčasťou mapy je aj komerčná prí-
loha, obsahujúca  zoznam  firiem pôsobia-
cich v meste a blízkom okolí. Nová mapa
Senice je z dielne grafického  štúdia
RECO,  s.r.o.

Poďakovanie Mestského úradu Senica
patrí všetkým, ktorí svojou reklamou pris-
peli k vydaniu mapy. Veríme, že mapa
bude opäť slúžiť dlhšie obdobie pre
návštevníkov mesta a bude vhodným pre-
zentačným darčekom obchodným partne-
rom senických firiem.

Mapu je možné kúpiť  v kancelárii
INFOSEN-u a v Dome kultúry  v Senici. NS

Na návšteve v Pultusku
(dokončenie zo str. 1)

Svoj jarmok má cech remeselníkov, kde
sa možno pokochať ich výrobkami a tiež si
ich aj kúpiť. Viera Barošková

Foto autorka a V. Zich

Termín pre daň 
z nehnuteľností   

Nie každému majiteľovi nehnuteľnosti
sa rovnako darí dodržať svoje daňové
povinnosti. Či chceme, či nie, 31. október
2006 je predo dvermi ako posledný termín,
v ktorom je potrebné zaplatiť 4. splátku
dane alebo celej dane z nehnuteľnosti, ak
ste tak neurobili do 31. mája tohto roku.
Dovoľujeme si teda vyzvať všetkých, aby si
skontrolovali platobné výmery s dokladmi
o zaplatení, aby zbytočne nevznikli nežela-
né rozdiely. V prípade akýchkoľvek nejas-
ností sa na nás môžete obrátiť aj telefonic-
ky (034/6515001, klapka 133), e-mailom
(jankovichova@msu.senica.sk) alebo
písomne.            Finančné oddelenie MsÚ

správa dane z nehnuteľností

Pešo proti alkoholu 
a drogám  

Na svojej pešej púti Slovenskom sa 14.
septembra predpoludním v Senici na radni-
ci  zastavil   Prešovčan Anton Michalík. Pri-
jala ho prednostka MsÚ Katarína Vrlová.
Pešo po mestách a obciach Slovenska sa
vydal 22. augusta preto, aby ľuďom rozprá-
val o škodlivosti alkoholu. O tom všetkom
hovorí na základe vlastných skúseností. 

Rozhodol sa, že na vlastných nohách pre-
jde okolo Slovenska a všade bude hovoriť
o tom, že drogy a alkohol, ako ich poznal on,
by nemali byť zmyslom života. Verí, že
pomôže nielen sebe, ale mnohým, ktorých
tieto negatívne javy tiež stiahli na šikmú plo-
chu života.   Má 49 rokov a podľa jeho slov
nikdy nie je neskoro zmeniť niečo vo svojom
živote.  Dostal sa na samé dno spoločnosti,
opustila ho rodina.  Zmyslom života sa mu
stal alkohol. Počas tohtoročného  pobytu
v Šútove na protialkoholickej liečbe sa
v ňom predsa čosi zlomilo a rozhodol sa, že
už viac nechce mať s alkoholom nič spoloč-
né. „Človek sa stane človekom, keď zahodí
staré, zlé. Možno tu bude aj cesta k mojim
synom,“ hovorí A. Michalík. 

V zápisníku má potvrdené všetky zastáv-
ky. Na pleciach batoh, v ktorom sú najnut-
nejšie potreby. Ako hovorí, stretáva ľudí
ochotných mu pomôcť, takže iba 5 krát
musel prespať v stane. Na radnici v Senici
dostal stravný lístok a vitamíny na cestu. 

Viera Barošková
Foto autorka

Anton Michalík  vysvetľuje, kadiaľ viedol
jeho pochod  Slovenskom. 

Zľava K. Siwiec, K. Vrlová a primátor
Pulstuska V. Debski v bazilike. 

2007. Súbežne s výrubom má magistrát záu-
jem postupne po výrube vzniknuté miesta
opäť zazeleniť približne 40, už vzrastlými
stromami. Týka sa to ulíc Štefánikova (obe
strany ulice od centrálnej križovatky po
Komenského ulicu) a Hviezdoslavova
(pravá strana ulice od centrálnej križovatky
po staré kino).  Výsadba odrastených drevín
je síce ekonomicky i technologicky nároč-
nejšia, no magistrát verí, že vzrastlé stromy
nezničia vandali a budú okrasou mesta. 

V kapitole verejná zeleň je na jej údržbu
vyčlenených 7,4 milióna Sk. Z tejto sumy
sú hradené napríklad  výruby a orezávanie
stromov, strihanie živých plotov, kosenie
trávnatých plôch, hrabanie lístia, polievanie
a výsadba letničiek.  Pre ozrejmenie: výsad-
ba letničiek  v meste stála tohto roka  57
000 Sk a výsadba kríkov a stromov na spo-
mínaných uliciach vyjde mestský rozpočet
na vyše 180 000 Sk. Odstraňovanie sta-
rých, suchých  a kalamitných stromov  stálo
v tomto roku   550 000 Sk a na  rade je
spomínaných približne 100 stromov. 

ms, bar 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - SEPTEMBER 2006 

autor: názov: vydavateľ:
1. Osten, A. Tipy a triky starej mamy Arkus
2. Stoker, B. Dracula Európa
3. kol 8 najkrajších rozprávok o zvieratkách    LB-Story
4. Vlk, V. Krby v interiéru a zahradě Knižní klub
5. Streatfeild, N. Baletné črievičky Arkus
6. Messner, R. Malloryho druhá smrt Mladá fronta
7. Brezina, T. Vystrašená sestra Arkus
8. kol. Náuka o spoločnosti SPN
9. Groll, Ch. Jak vyzrát na školu Portál
10. Susannová, J. Raz nestačí Regent
11. Clarke, A. C. 2061: Třetí vesmírná odysea Alpress
12. kol. Detské doplňovačky Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové kníhkupectvo Arkusu.
Novinka vydavateľstva Arkus:
Cope, Andrew: Psí špión
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Zabudnite na agenta 007! Je čas na to, aby ste sa zoznámili s agentom GM451, psím
špiónom, najlepším svojho druhu na svete! Pes Lara (inak Licencovaný Akčný Rýchlonohý
Agent), ktorého zamestnáva britská tajná služba, je špeciálne vycvičený tajný zvierací
agent, ktorého úlohou je zneškodniť obávaný drogový gang. Situácia sa však komplikuje
a Lara sa musí uchýliť do obyčajnej rodiny, kde predstiera, že je celkom obyčajný pes.
Kniha má 120 strán, pevnú väzbu, je určená deťom od 9 rokov a stojí 189 Sk.

Čo nové v Infosene...
Infosen – Informačná kancelária mesta

Senica v snahe sa prispôsobiť požiadavkám
klientov rozhodla rozšíriť sortiment predá-
vaného tovaru. Zahraniční návštevníci,
Seničania cestujúci mimo našich hraníc, ale
i ostatná verejnosť má už od letných mesi-
acov možnosť vybrať si  zo širokej ponuky
suvenírov, máp, pohľadníc, kníh a infobrož-
úr. Okrem spomienkových predmetov,
propagujúcich mesto Senica, si tu možno
zakúpiť aj suveníry s motívom Slovenska -
tričká, čiapky so šiltom, sklo, keramiku,
sviečky, vlajky, kľúčenky, odznaky, magnet-
ky... a výrobky charakteristické pre Sloven-
sko - šúpolienky, kraslice, krojované bábiky. 

Okrem tohto tovaru je v kancelárii k dis-
pozícii propagačný materiál obsahujúci
informácie o Senici a Slovensku  nielen
v slovenčine, ale i v cudzích jazykoch.
Tento materiál je poskytovaný záujemcom
zdarma. 

Informačná kancelária tiež zaviedla
zmenu v podávaní informácií  o cestovných
poriadkoch. Verejnosť si môže vyhľadávať
dopravné spojenia na internete zdarma, prí-
padne prímestské autobusové linky v kniž-

Pomôžte aj vy!
Od 12. do 14.októbra 2006 sa na celom

Slovensku uskutoční zbierka Ligy za dušev-
né zdravie DNI NEZÁBUDIEK. V našom
meste ju bude koordinovať Materské cent-
rum Stonožkine slniečka za pomoci senic-
kých stredných škôl a dobrovoľníkov.
Každý z nás si bude môcť za 20 korún
kúpiť malú nezábudku, ktorá je symbolic-
kým vyjadrením krehkosti duševného zdra-
via a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez
duševného zdravia nemôže existovať ani
zdravie fyzické... Vyzbierané peniaze budú
použité na:
• podporu začlenenia ľudí s duševnými
problémami do spoločnosti,
• podporu chránených dielní, práce, bývania,
• podporu stacionárov na zmysluplné
a tvorivé trávenie voľného času pre ľudí
s problémami duševného zdravia,
• realizáciu programov vzdelávania verej-
nosti v otázkach duševného zdravia.
Naši dobrovoľníci budú zreteľne označení
tričkami s logom Materského centra Sto-
nožkine slniečka a príspevky budú prijímať
do zapečatených pokladničiek. 
Všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodnú pomôcť,
vopred zo srdca ďakujeme! 
V prípade nejasností volajte na tel. číslo
0908 110 814.

Mgr. Silvia Krišáková 
CVČ

nom cestovnom poriadku. Pracovníci Info-
senu  poskytujú informácie len o diaľko-
vých dopravných spojoch.

Infosen zároveň oznamuje zmenu otvá-
racích hodín platných pre mimosezónne
obdobie. Otvorené je v pondelok až piatok
8.00 – 17.00. V sobotu a nedeľu je zatvore-
né. Tieto otváracie hodiny budú platné až
do začiatku letnej turistickej sezóny 2007,
kedy budú predĺžené.

Ing. Lenka Majchráková, 
Infosen

Ako muchy na lekvári...
Pred pár dňami, keď som sa po vyčer-

pávajúcom dni vracala z práce, naskytol sa
mi pohľad, ktorý v momente vyvolal úsmev
na mojej tvári a zbavil ma ťažkých myšlie-
nok. Prechádzajúc jedným senickým sídlis-
kom mi padol zrak na čerstvo vybudované
detské ihrisko, ktoré vyrástlo doslova od
rána do popoludnia. 

Pod návalom detí som sotva identifiko-
vala, čo za parádu sa to pod nimi skrýva.
Na nových, krásne farebných preliezkach
sedeli a hemžili sa  naozaj ako muchy na
sladučkom lekvári. Z ich džavotu sa dalo
vycítiť pravé detské šťastie...

Pre niekoho možno banálna vec vniesla
do mojej duše neopísateľný pocit radosti.
Tých ihrísk som postupne objavila viac
a vždy sa mi vrátil môj prvý zážitok... Len
mám trochu strach. Viem, ako skončia
mnohé dobré nápady, ak len pár ľahostaj-
ných jedincov nepochopí ich zámer. Mierim
tým na vandalov, po ktorých zostáva v
našom meste občas spúšť. Verím, že sa
ľuďom so zdravým svedomím podarí ochrá-
niť to, na čo sa veľakrát tak dlho čakalo...

Za všetky senické deti, ktorým nové
ihriská spôsobili aspoň toľko radosti ako
mne, ĎAKUJEM všetkým tým ľuďom, ktorí
podporili a zrealizovali túto peknú
myšlienku! Silvia Krišáková

Memoriál J. Kadleca  

Slovenský poľovnícky zväz a Regionálna
organizácia SPZ v Senici boli organizátormi
Memoriálu J. Kadleca, ktorý sa uskutočnil
9. a 10. septembra.  Memoriál  sa organi-
zuje ako vrcholové  všestranné skúšky  sta-
vačov  chovaných na Slovensku. 41. ročník
memoriálu  otvorili na poľovníckej chate
v Dojči. 

Memoriálu sa zúčastnilo 19 psov  všet-
kých plemien stavačov, ktoré museli preu-
kázať  potrebné schopnosti.  Ich výkony
v lese i na poli hodnotili rozhodcovia.
Z nášho regiónu sa najlepšie umiestnil Ras-
tislav Macek z Borského Mikuláša s Olafom
z Doškové chalupy  so 456 bodmi. NS

Otváracia jazda cyklotrasy
(dokončenie zo str. 1)

O 10. hod. odštartujú cyklisti, in-line kor-
čuliari, bežci, mamičky s deťmi a chodci,
aby spoločne prešli po novej cyklotrase  na
Kunovskú priehradu. Aby táto prvá spoloč-
ná prechádzka bola ešte atraktívnejšia
budú sa na trati plniť jednoduché súťažné
disciplíny.  V cieli čaká každého účastníka
otváracej jazdy cyklotrasy účastnícky list
a občerstvenie pri turistickej chate na
Kunovskej priehrade. O dobrú  náladu sa
postará hudobná skupina Aplausse. 

Viera Barošková
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Ochrana
detí pred
šikanovaním
Francúzsky pojem „chica-

ne“ znamená malicherný spor, z ktorého
sa postupom času stáva systematické týra-
nie. Šikanovanie je teda druh týrania, ktoré
posilňuje pocit moci nad obeťou. Školopo-
vinné dieťa môže byť šikanované zo strany
svojich spolužiakov po dobu niekoľkých
rokov. Obeť býva silnejším jedincom do-
nútená pod hrozbou násilia ku konaniu,
ktoré ju ponižuje a traumatizuje. Tam, kde
prichádza k šikanovaniu, je demoralizova-
ná celá skupina detí. Prizeraním a nečin-
nosťou pri ubližovaní jedincom sa učia
tolerovať bezprávie. Šikanovanie medzi
deťmi nesmieme podceňovať. Dochádza k
nemu v dobe, keď sa osobnosť agresora aj
obete, začína iba vytvárať.

Vaše dieťa je s veľkou pravdepodobnos-
ťou šikanované, keď:
- bojí sa cesty do školy a zo školy,
- nechce ísť do školy,
- prosí vás, aby ste ho zaviezli do školy
autom,
- zmení svoju pravidelnú cestu do školy,
- začne v škole dávať horšie výkony,
- stále prichádza domov so špinavými
alebo zničenými šatami a knižkami,
- prichádza domov neprimerane hladné,
- stáva sa skľúčené, prestáva jesť,
- zaspáva s plačom,
- má nevysvetliteľné modriny alebo iné
veci,
- odmieta povedať čo sa mu stalo,
- používa na vysvetlenie horeuvedených
skutočností nepravdepodobné výmysly,
- v najhoršom prípade sa pokúša aj o samo-
vraždu,
- ak zistíte, že je vaše dieťa šikanované, zač-
nite okamžite konať. Skontaktujte sa s uči-
teľom vášho dieťaťa a pomoc hľadajte aj
v psychologickej poradni.
Vysvetlite svojmu dieťaťu nasledujúce
rady:
- Poznámkam a provokáciám sa zasmej
alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že ich autori
sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj
humor alebo ticho ich môže odradiť. Keď
to nejaký čas vydržíš, prestane ich to baviť.
- Môžeš im povedať, aby ťa prestali otravo-
vať alebo niečo podobné. Musíš to ale
povedať zlostne a potom hneď odísť. 
- Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber si naj-
slabšieho člena, pozri mu rovno do očí a
povedz „Toto nebolo vôbec smiešne.“
Potom ihneď odíď.
- Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany,
ktorý ti dodá väčšiu sebadôveru. Nezna-
mená to, že budeš oplácať, ale môže ti to
pomôcť posilniť tvoju sebadôveru.
- Drž sa v skupine – útočníci sa obyčajne
zameriavajú na osamotené deti.
- Spýtaj sa člena útočiacej „partie“ osamo-
te, prečo ich musí útočiť toľko na jedného.
- Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj sa a
choď ďalej. Snaž sa získať nejakého sved-
ka ich počínania, aby učiteľ mohol zasiah-
nuť bez tvojho žalovania.
- Prestaň uvažovať ako obeť. Choď so

zdvihnutou hlavou, predstieraj sebadôve-
ru, aj keď žiadnu nemáš. Aj keď ťa útoční-
ci desia, pozeraj sa na nich s úsmevom.
Keď už nedokážeš robiť nič iné, aspoň ich
ignoruj, nezastavuj sa a choď od nich
preč. Nakoniec ich to prestane baviť.

Veď si záznamy o všetkom, čo sa stalo
– miesto, čas, čo kto povedal. Povedz to
tvojim rodičom, aby informovali školu.
Šikanovaniu sa musí zabrániť a ich správa-
nie musí byť potrestané.

Senické hasičky
s putovným pohárom 
(dokončenie zo str. 1)

Tohtoročná súťaž dobrovoľných hasič-
ských  družstiev sa niesla v znamení motta
Hasiči z troch strán Moravy.  Tento projekt
Mesta Senica, Mestského hasičského
zboru a Dobrovoľného hasičského zboru
v Senici  bol podporený Európskou úniou
v programe Interreg III A Rakúsko - Slo-
vensko.  Projekt sa realizoval dva dni. 

V piatok  8. septembra na Kunovskej
priehrade boli najprv praktické ukážky.
Profesionáli z Hasičského a záchranného
zboru Senica predviedli napríklad zlanova-
nie  z výšky  so zranenou osobou   i bez
nej. Pre divákov bolo zaujímavé sledovať
hasičov  tiež pri vyprosťovaní osôb z hava-
rovaného auta, kde modernou technikou
dokázali rýchlo dostať zranené osoby von
a poskytnúť  im  kvalifikovanú prvú
pomoc.  Pri požiarno-taktickom cvičení
potom diváci sledovali niekoľko dobrovo-
ľných zborov zo Záhoria.  Druhú časť  tvo-
ril seminár za účasti predstaviteľov dobro-
voľných i profesionálnych hasičov zo Slo-
venska, Rakúska a Česka. Ich zástupcovia
sa vzájomne informovali  o riadení činnos-
ti zborov i technickom vybavení. Získané
poznatky i nadobudnuté kontakty
pomôžu rozšíriť spoluprácu hasičov na
medzinárodnej úrovni v prípade  živel-
ných pohrôm, ekologických katastrof či
požiarov. 

V sobotu bola pred zimným štadiónom
praktická previerka  schopností hasičov.
Súťaž otvoril primátor Senice Ľubomír
Parízek.  O vzácne sekundy bojovalo 39
družstiev. Rakúske družstvá mali súťaž
oddelenú, pretože u nich sa cvičí podľa
pravidiel CTIF a bez vody. Potešiteľné však
bolo, že potom sa zapojili aj do našej súťa-
že a bez predchádzajúceho tréningu si
vyskúšali  požiarny útok s vodou.  Ich prvé
pokusy boli viac ako úspešné. Najlepší čas
Rakúšanov v útoku s vodou bol 30,89 s.

Muži z Velkej nad Veličkou  zvíťazili
výsledným časom 34,35 pred druhým
Lanžhotom  (35,20) a tretím Rudníkom
(35,43). Trojnásobné majsterky  Slovenska
ženy zo Senice nenechali nikoho na
pochybách a v dvoch požiarnych útokoch
zvíťazili časom 42,13 s. Druhé miesto
obsadili ženy z Rudníka (43,26) a tretie
obsadili hasičky z Hrubej Vrbky (ČR)
časom 44,70 s. Poháre víťazom odovzdá-
val prezident DPO SR Jozef Minárik, ktorý
vyzdvihol vysokú úroveň senickej súťaže
hasičov. 

Vzhľadom na vysoký počet družstiev
súťaž trvala až do 18. hod. druhého dňa.
Po celý deň za slnečného a teplého poča-
sia zápolenie hasičov sledovalo veľa divá-
kov. Okrem toho  videli aj ukážku hasenia
ohňa malými deťmi, ukážky výcviku poli-
cajných psov i zábavno-športové hry pre
deti.  Viera Barošková,

Foto autorka 

Foto M. Soukup.

Malí hasiči pripravení.

Nad regulérnosťou súťaže bdeli rozhod-
covia.

Profesionálni hasiči vyprostili zraneného
vodiča z auta.
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4. medzinárodná 
Mudrochova paleta 2006

Trinásť  umeleckých škôl SR a dvoch
partnerských z Rakúska a Českej republiky
sa prezentuje na 4. ročníku Medzinárod-
nej súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvor-
by Mudrochova paleta 2006 v Galérii
Základnej umeleckej školy v Senici.  Otvo-
rili ju 22. septembra popoludní. 

Rastúci záujem o výstavu dokumentuje
aj počet 772 súťažných prác, z ktorých
odborná porota vyberala najlepšie na
ocenenie. Mgr. Dana Janáčková zo Záhor-
skej galérie v Senici počas slávnostného
otvorenia výstavy v koncertnej sieni senic-
kej Základnej umeleckej školy pripomenu-
la, že pri zrode Mudrochovej palety boli
výtvarní pedagógovia, ZUŠ menovite
Daniela Orthová, ktorú možno pokladať

za tútorku akcie. 
Prítomný bol aj primátor Senice

RNDr. Ľubomír Parízek, deti, pedagógovia
i rodičia talentovaných výtvarníkov z úze-
mia medzi Skalicou, Bratislavou a Dolným
Kubínom na Orave. Zahraničné kolekcie
do súťaže prišli z partnerských škôl z dol-
norakúskeho Dürnkrutu a blízkeho Hodo-
níne. Na vernisáži sa zúčasnili i hostia
týchto miest.

Vystavené diela detí - žiakov umelec-
kých škôl. Voľná tvorba v rôznych výtvar-
ných žánroch, portréty, zátišia, dielka
vytvorené rôznymi technikami, sú zároveň
potvrdením životaschopnosti Mudrocho-

vej palety. Výstava, rozvíjajúca talent detí
a ich fantáziu i ambície porovnávať svoju
úspešnosť s rovesníkmi odinakiaľ, je tiež
poctou  profesorovi Jánovi Mudrochovi
(28. 3. 1909 - 4. 2. 1968), rodákovi zo Seni-
ce - Sotiny, prvému rektorovi Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave in memo-
riam poctenému titulom národný umelec.
Súťažné práce posudzovala odborná
porota v zložení: akademický sochár
Marián Mudroch, (syn profesora Mudro-
cha), senická rodáčka akademická maliar-
ka Lýdia Štolcová a akademický sochár
Vladimír Kordoš.  

Riaditeľ Základnej umeleckej školy
v Senici Milan Gál odovzdal najúspešnej-
ším výtvarníkom ceny a čestné uznania
a primátor Senice pozbudil aj tých neoce-
nených do ďalších výtvarných aktivít.

V štyroch vekových  katégóriách (5 -7,
8 -11, 12 -15, 15 a viac rokov)  udelili spolu
16 cien a 37 čestných uznaní. Zo Seniča-
nov ceny prevzali  Lucia Kollárová, Peter
Kotún, Aneta Šedivá a Magdaléna Kociá-
nová v I. kategórii, Matúš Pös, Patrik
Burda, Milan Kuriš, Lenka Hanzlíčková,
Jakub Robota v II. kategórii, Klára Šteruská,
Lívia Danihelová, Natália Fodorová v III.
kategórii a medzi najstaršími Lucia
Grajcarová. Ceny udelené talentovaným
výtvarníkom sú aj ocenením práce peda-
gógov, ktorí ich talent pomáhajú rozvíjať.
Najlepším blahoželáme. Inšpirovať sa však
na výstave  divák môže každým vystave-
ným dielkom.

Výstava pripravená  s finančným prís-
pevkom Mesta Senica potrvá do 24.
októbra. Publikáciu k nej  aj s menami
všetkých ocenených vydala senická
Základná umelecká škola s finančným
prispením občianskeho združenia Výcho-
va umením pri ZUŠ Senica. Už teraz sa
organizátori tešia na ďalší ročník medzi-
národnej súťažnej výstavy, ktorý bude
o dva roky.

Milan Soukup
Foto autor

Novinkou liečebná
rehabilitácia

Do školských lavíc Spojenej školy
v Senici, (bývalej Špeciálnej) zasadlo
v tomto školskom roku 2006 /07 129 žia-
kov. Zo základných škôl k nám prišlo
v tomto školskom roku 10 žiakov aj vďaka
pochopeniu a správnemu rozhodnutiu ria-
diteľov týchto ZŠ, ktorým by sme chceli
touto cestou poďakovať. V prvom rade sa
iba takto skutočne pomôže deťom, ktoré
majú evidentné problémy so zvládaním
učiva a sú vlastne v permanentnom strese
z nezvládania nárokov ZŠ.

Dôležitým momentom je i to, že po
skončení dochádzky v špeciálnej škole
majú títo žiaci ešte stále možnosť pokra-
čovať vo vzdelávaní a vyučiť sa v niekto-
rom z odborov ponúkaných sieťou odbor-
ných učilíšť.

V rámci vnútornej diferenciácie sa
v A variante vzdeláva 81 žiakov, z ktorých

sú 3 prváci. V B variante je 6 detí a 15 sa
vzdeláva podľa individuálnych vzdeláva-
cích programov.

Školu navštevuje 6 detí, ktorým bol dia-
gnostikovaný autizmus. Dvaja z nich nav-
števujú triedu v DSS Svetluška, kde vzde-
lávaciu stránku zabezpečujú dvaja peda-
gógovia  Spojenej školy.

Organizačnou zložkou Spojenej školy
je i Praktická škola internátna, ktorá má
v tomto školskom roku tri triedy.

Škola i v tomto školskom roku ponúka
pre svojich žiakov širokú paletu záujmo-
vých krúžkov, ktoré umožňujú aktívne
a zmysluplné trávenie voľného času a roz-
víjanie záujmov.

Komplexnú špeciálnopedagogickú sta-
rostlivosť, ktorú žiakom poskytujú kvalifi-
kovaní pedagógovia obohatí škola
o novinku liečebnú rehabilitáciu,  uskutoč-
ňovanú formou klasickej masáže, športo-
vej a rekondičnej.

Táto podporná liečba je určená deťom
s nesprávnym držaním tela (skolióza, kyfó-
za, ploché nohy...), deťom s DMO i na
dokončenie poúrazovej  rehabilitácie.
Rehabilitačné cvičenia  sú veľmi vhodné
tiež pre deti rýchlo unaviteľné, nesústre-
dené , s prejavmi hyperaktivity.

Podporné a rehabilitačné cvičenia
vykonáva zdravotná pracovníčka s osved-
čením akreditovaným MŠ SR.
Bližšie informácie na t. č. 6514791,
6543448         Mgr. Oľga Ághová

Zľava D. Orthová v rozhovore s primáto-
rom Senice Ľ Parízkom a riaditeľom Záhor-
skej galérie Š. Zajíčkom.

Zľava ocenená Lucia Grajcarová a Hedvi-
ga Bučáková s čestným uznaním v najstar-
šej vekovej kategórii. 

Veselo so superstar 
Po prázdninovom odpočinku sa len

ťažko zvyká na  školské  lavice. O príjem-
ný  prechod od chvíľ oddychu po  každo-
denné povinnosti sa postaral žiakom IV.
ZŠ na Mudrochovej ulici Ľuboš Miča,
účastník Superstar.  NS
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Cykloturistika so Stonožkou 
Verní priaznivci cykloturistiky využili

posledné letné dni na to, aby sa vydali na
cykloturistický výlet za krásami nášho oko-
lia. Členovia basketbalového krúžku pri
CVČ Stonožka sa dohodli, slovo dalo slovo,
a tak sa 15.9. stretli, aby splnili malý cieľ.
Ničnerobenie a vylihovanie pri televízii
vymenili za príjemne strávený deň v dobrej
a veselej partii „baskeťákov“ a ich kamará-
tov. Navštívili veterný park v Cerovej, pod
hradom Korlátka zjedli opečené špekáčiky
a iné dobroty, ktoré si priniesli z domu,
oddýchli si v krásnom prostredí a výlet
zakončili doplnením „iontových“  nápo-
jov... Dúfame, že počasie bude ešte chvíľu
priať a budú môcť v takýchto akciách
pokračovať. Členovia basketbalového krúž-
ku očakávajú rozšírenie radov. Tešíme sa
nabudúce a srdečne vás pozývame opäť
v októbri.         

Martina Bohunová, CVČ

Stonožka oslávila 10.
narodeniny

14. 10. o 10. hod. zraz pred CVČ
cykloturistický výlet na  Bradlo
- treba sa prihlásiť v CVČ do 11.10. 
19. 10. o 15. hod. v kinosále DAV
zasadnutie Študentského parlamentu.
26.10. o 9. a 10. hod. v CVČ
Slnečná sústava  – astronomická prednáška
pre školy.
27. 10. o 17.30 hod. v CVČ
Made in me a jej hostia  (hudobný koncert).
31. 10.  o17. hod. v CVČ
Haloween disko párty pre deti.

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER:

* Zájazd na muzikál  Neberte nám prin-
ceznú  v titulnej úlohe Ján Slezák, Nová
scéna  (vstupenka 500 korún, doprava 200
korún), predpokladaný termín   9. alebo 10.
novembra (v čase uzávierky ešte nebolo
potvrdené), začiatok   predstavenia o 19.
hod., odchod zo Senice pravdepodobne
o 16. hod. Záujemcovia hláste sa na tel.
čísle 651/3539 alebo 0907/7744406
Stonožka oslávila 10. narodeniny  
Takmer 1 000 účastníkov z radov senických
detí, mládeže i dospelých, navštívilo 14. 9.
Stonožkin deň otvorených dverí, venova-
ný najmä 10. výročiu pomenovania centra
voľného času po Stonožke. V predpolud-
ňajších hodinách odohralo 70 účinkujúcich
– členov krúžkov CVČ dve divadelné pred-
stavenia Generácia XIII./XXI., divadlo
k 750. výročiu nášho mesta, ktoré malo
premiéru 24.5.2006. Od 15. hod. pokračo-
val program v CVČ. Návštevníci, deti i rodi-

čia, si mohli s výkladom pozrieť všetky
priestory Stonožky, zahrať hry na počítači,
pozrieť si premietanie fotografií z činnosti
a najmä zapísať  sa do krúžkov. Od 17. hod.
boli vo dvore CVČ pripravené zaujímavé
súťaže pre malých  i veľkých a od 17,30 sa
tu začal minikoncert mladých hudobníkov
a spevákov. Predstavili sa  Paťa Barkóci,
Aďo Krišák, Lukáš Bečka, Miro Tehlár a tiež
Jaro Závodský a Ľubo Miča,  nechýbala
autogramiáda, ani zvedavé otázky publi-
ka... So západom slnka bol zapálený tábo-
rák a nastal čas na všakovaké opekané
pochúťky detí i rodičov (tých sa tu v pod-
večerných hodinách zišlo viac ako 150).
Večer prišlo i na gratulácie Stonožke a všet-
ky deti ochutnali i kúsok z narodeninovej
torty. Pokračovalo tiež premietanie fotogra-
fií z činnosti a letných táborov a deti sa
dočkali i pozorovania nočnej oblohy
novým zrkadlovým astronomickým ďaleko-
hľadom. Deň sa i vďaka počasiu veľmi
vydaril a lepší začiatok školského roka si ani
Stonožka nemohla želať.
100 podujatí do roka a 100  párov det-
ských nôh denne v Stonožke! To je tohto-
ročné obnovené predsavzatie Stonožky
a všetkých jej pracovníkov a vedúcich krúž-
kov. Tešíme sa s Vami na stretnutie.

Voľné miesta v krúžkoch:
ROVINKA
– folklórny súbor, pre deti od 6 do 9 rokov
zo Senice a okolia,
– súbor sprevádza heligónka, resp. malá
detská hudobná skupina (heligónka, klari-
net, ozembuch), ktorá hľadá dve 8-10
ročné speváčky,
– činnosť súboru začína 6. 10. o 15. hod.
v CVČ.
MAŽORETKY Stonožky
- ide o prípravku mažoretkového súboru
Lienky, pre malé dievčatá od 6 do 8 rokov,
- budeme cvičiť s pom-pomom (chumle)
i s paličkou, stretnutia budú 1x až 2x do
týždňa,
- čakajú na vás nové kamarátky, dobrá
vedúca Lenka, vystúpenia v nových kostý-
moch...,
- činnosť tohto krúžku  už začala, príďte sa
informovať do CVČ.
SPEVÁCKY KRÚŽOK (karaoke, poloplay-
back, populárna slovenská a zahraničná
pieseň)
- čaká ťa spev na mikrofón, tréning hlasovej
techniky, veľa nových piesní, dvojhlas,
vystúpenia a účasť na súťažiach, práca s ryt-
mickými nástrojmi ...,
- po ročnej prestávke krúžok opäť povedie
Zuzana Pfeifferová!,
- začíname 5. 10., ak máš záujem, príď sa
do CVČ prihlásiť,
- pripravujeme tiež založenie  novej detskej

hudobnej skupiny.
HRA NA BICIE, HRA NA ZOBCOVÚ
FLAUTU (vek neobmedzený)
REKREAČNÝ AEROBIC (pre deti i mládež)
- cvičenie 2x do týždňa v CVČ, v podvečer-
ných hodinách (platí sa polročne). Nových
členov z radov 11 až 15 ročných
CHLAPCOV (a možno i odvážnych diev-
čat), hľadá tiež úspešná  breakdancová
skupina CRAZY TEAM. Tréningy sú každý
pondelok a štvrtok, vždy od 16.30 do17.
hod. v CVČ.
DRAMATICKÝ KRÚŽOK (450 korún 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, panto-
mimické etudy a krátke divadielka v rámci
krúžku,
- nácvik  mikulášskeho divadla CVČ.
KURZ STROJOPISU (700 korún  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 progra-
mom WORD (práca s textom, grafické úpra-
vy textu, vkladanie obrázkov do textu …),
-  učebné texty máme k dispozícii.
PRÁCA S POČÍTAČOM PRE DETI   (500
korún polročne)
PRE DOSPELÝCH (700 korún polročne)
-  pre začiatočníkov i pokročilých,
-  zvládnutie základnej práce s PC (Office,
INTERNET),
-  možnosť surfovania po internete.
VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA PRE
DETI (500 korún polročne)
- DOSPELÝCH   (1000 korún)
-  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 korún polročne)
- DOSPELÝCH  (1000 korún 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.
INTERNET (700 korún polročne)

- pre dospelých i mládež,
- 1 x resp. 2x do týždňa,
- základy práce s počítačom, internetom,
- možnosť surfovania po internete, vyhľadá-
vanie informácií, zábava,
- možnosť práce s počítačom, tvorby
súkromných dokumentov.

Zápis do krúžkov 
v CVČ Stonožka Senica  do 29. septem-

bra 2006  v pracovných dňoch  od 8. do 17.
hod. Na prvé stretnutie krúžku deti  dosta-
nú písomnú pozvánku, väčšina krúžkov
začína svoju činnosť od 1. októbra. Pri odo-
vzdaní vzdelávacieho poukazu ZĽAVA
z polročného zápisného. INFORMÁCIE
osobne v CVČ alebo na tel. č. 034/651 35
39, prípadne na informatik@cvcse.edu.sk,
www.cvc.senica.sk Dana Kopecká
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úpravách. Najväčšia budova vľavo bola
sýpka Hospodárskeho družstva v Senici.
Dnes už nestojí. Času podľahol aj komplex
budov vpravo - hospodársky dvor
dr. Šimka. Len evanjelický kostol sa zacho-
val v bývalej kráse. Bol postavený
a posvätený 28. novembra 1784 ako tole-
rančný chrám bez veže. Táto bola pristave-
ná až o desať rokov a hneď boli na nej
umiestnené tri zvony. Zvolávajú veriacich
na túto stranu mesta. Na pohľad pusté, ale
úrodné polia vpravo v pozadí boli zastava-
né až v päťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia.

Deviata fotografia v  kalendári v roku 2006.

List z kalendára
Na druhej strane

Senická kostolná veža aj na dobových
pohľadniciach pôsobí nezvykle štíhlym
dojmom, lebo je proporcionálne vyššia ako
veže iných chrámov. Preto je z nej na všet-
ky strany dobrý výhľad. A vidí sa doďaleka!
Dnes sa náš pohľad zameria spolu s foto-
grafom na druhú stranu. V popredí vidíme
začínajúce stavenisko krásnej novej budovy
katolíckej školy. Neskôr slúžila mnohým
účelom a dodnes funguje po mnohých

Pozdrav Senici
a Seničanom 

Existuje zaujímavý a zvláštny úkaz, ktorý
iste každý pozná. Človek pociťuje pohnutie
na miestach, odkiaľ pochádza. Vždy, keď
cestujem vlakom z Kútov do Senice, pohľad
na krajinu ma rozcíti a pocity sa iba ťažko
dajú popísať. Sú spojené so spomienkami na
detstvo, či s rozprávaním môjho otca
a matky, alebo z čítania spomienok svojho

starého otca?
Vzťah človeka
ku jeho rodisku
iste nie je daný
iba jeho tamoj-
ším pobytom,
ale aj životom
jeho rodičov, sta-
rých rodičov
a ďalších pred-
kov, ktorí tam
žili. K nim
a k tomu, čo
o nich vieme sa
viaže to, čomu
sa hovorí „kore-
ne”.

Od svojich 3 rokov žijem v Bratislave,
a napriek tomu sa stále cítim Seničankou.
Tak, ako ňou bola moja mama, Mária
Benžová rod. Svatá, ktorej otec bol dlhé
roky riaditeľom senickej meštianskej školy,
ale aj ako ním bol môj otec Gustáv Benža,
ktorého rozprávanie o svojich rovesníkoch
nám deťom približovali Senicu, aká bola
v medzivojnovom čase. Jeho historky sú ako
vystrihnuté z fotografií v tohtoročnom výroč-
nom senickom kalendári. Sú humorné, ale
i vážne a poučné. Veľmi ľutujem, že som si
ich nezapisovala, boli by zostali ako svedko-
via toho času. Poznám mená vtedajších
obchodníkov, krčmárov i bubeníka, ale aj
iných figuriek starej Senice. Poznám mená
miestnej inteligencie, dr. Ivana Horvátha,
doktorov Šimka i Vaníčka a iných, i keď som
sa s nimi nikdy nestretla. Sotinu poznám zas
z denníka môjho starého otca Jozefa Svaté-
ho, ktorý v ňom opísal históriu ich rodu od
17. storočia. Mám to všetko uložené v sebe
hlboko, ako keby som to bola sama prežila.

Mala som 3 roky, keď sme sa odsťahova-
li zo Senice do Bratislavy. Bolo po vojne
a mne na Senicu zostali len veľmi kusé spo-
mienky. Viac si však pamätám na návraty do
Senice cez prázdniny, ku tete Bertuškovej na
Sadovu ulicu oproti kaštieľu Machatky - pani
Pokornej. Tento čas mi v pamäti zostal ako
pobyt v rajskej záhrade. Detské hry pod stro-
mami i na stromoch, v parku a okolo potoka,
nekonečné schovávačky v húštinách parku
a byciklovanie po chodníčkoch v Lenino-
vom, predtým Vagyonovom parku. Bol to
svet tajomný a magický, ktorý mi bol ešte
dlho inšpiráciou v mojej tvorbe. Boli sme
„partia“ malých divochov využívajúcich svoj
čas prázdnin naozaj slobodne. Občas sme
cítili na sebe pozorujúce oči pani Pokornej,
ktorá nás láskavo i s humorom okrikovala
z okna svojej poslednej izbičky svojho býva-
lého kaštiela. Keď nás omrzelo divočiť sa
a lietať, ostala nám ešte zábava - kreslenie
a modelovane v onej poslednej izbičke pani
Pokornej, bývalej statkárky, sochárky
a bohémky do jej neskorého veku. Uprost-

red zvyškov je bývalého životného štýlu sme
sa posadili okolo stola a ja som sa po prvý
raz  stretla s radosťou z tvorby. Stratila sa
bieda, chudoba a staroba veľkej statkárky
a pred nami stálo Umenie samo. Bolo to
kúzlo. Kúzlo umocnené šerom starého kaš-
tiela, neznámymi vôňami minulosti, tajom-
stvom nepoznaného. A tak uprostred det-
ských bezstarostných radovánok som spo-
znala svoje budúce smerovanie v živote
a vďaka vtedy už neznámej a starej umelkyni
som sa tomu na celý život upísala.  Po mno-
hých rokoch sa mi na ktorýchsi Vianočných
trhoch v Bratislave dostala do rúk útla knižoč-
ka o Vianociach s ilustráciami pani Pokornej,
z ktorej som konečne priamo spoznala jej
tvorbu. Tú knižočku si odkladám ako relikviu,
pretože v dobe, keď som k nej chodievala,
som o jej tvorbe nevedela nič. Bola však pre
mňa stelesnením niečoho, čo je v živote vzác-
ne a robí ho výnimočným. V tom starom kaš-
tieli žili vtedy ešte dve zaujímavé panie, sest-
ry Markovičové, ktoré sa tiež venovali ume-
niu a vyučovali deti na senickej Ľudovej škole
umenia. Ja som ich však už nemala príležitosť
priamo spoznať. Ten objekt bol pre mňa už
vtedy stánkom Umenia. Som rada, že nakoni-
ec sa ním naozaj stal. V Záhorskej galérii,
ktorá sa v ňom napokon usídlila, som mala
svoju jubilejnú výstavu, tam často chodievam
a stretávam sa s kolegami na spoločných
výstavách výtvarníkov Záhorákov, ku ktorým
sa pyšne hlásim. Napokon, hádam mám
i prednostné právo sa tu pohybovať ako
doma, veď som bola skutočne pri kolíske
tohto stánku Umenia. 

Je to náhoda či osud, že pri svojej ceste
za umením som sa stretla i s druhým Seniča-
nom, ktorý ovplyvnil moju tvorbu a podpísal
sa pod moje profesionálne smerovanie. Bol
to profesor Ján Mudroch. Strávila som pod
jeho vedením 6 rokov na VŠVU v Bratislave.

Spoznala som ho ako silnú umeleckú osob-
nosť, ako veľkého pedagóga a plnokrvného
človeka, ktorý pri svojom búrlivom a interna-
cionálnom živote nikdy neprestal byť Záho-
rákom v pravom slova zmysle. Som rada, že
pedagógovia Základnej umeleckej školy
v Senici mu venovali svoju súťaž Bienále det-
skej výtvarnej tvorby - Mudrochová paleta.
Ja sama ako dlhoročný pedagóg na tomto
poli sa zúčastňujem pri jej organizovaní
a teším sa, že  sa jej úroveň z roka na rok
zvyšuje a že záujem o ňu je stále väčší
a väčší. Pán profesor Mudroch by bol určite
spokojný, keby videl, s akou odvahou a suve-
renitou deti pristupujú ku jeho dielu a keby
videl, ako dobre ho poznajú. Pedagógovia
tejto školy robia skutočne veľký kus práce
pri výchove mládeže nielen k umeniu, ale aj
k poznaniu svojho veľkého rodáka a tým aj
k vytváraniu vzťahu mladých k rodnému
mestu.

Okrem mojích väzieb, ktoré sa už viažu
k hrobom na senickom cintoríne, je spo-
mienka na týchto dvoch senických rodákov
mojím najsilnejším putom k Senici. No dôvo-
dov na hrdosť na svoje rodisko je viac, je ich
mnoho. Sú nimi rodáci zo Senice, ktorí hoci
roztrúsení ďaleko od svojho rodiska, robia
mu česť. Ak pripomeniem iba bližšiu minu-
losť 20. storočia,  sú medzi nimi vynikajúci
výtvarní umelci, hudobníci, herci, spisovate-
lia, básnici, organistka, cymbalistka, nespo-
mínajúc plejádu vynikajúcich politikov, leká-
rov, inžinierov, pedagógov. Poteším ma
veľmi, keď zistím, že ďalší človek, ktorého si
vážim je tiež Seničan. Senica je dnes už
veľké mesto a vytvára všetky predpoklady,
aby v nej vyrastali nové generácie múdrych
a úspešných ľudí. Vtedy bude i Senica spo-
kojná a úspešná. To jej k 750. výročiu prvej
písomnej zmienky zo srdca prajem. 

Lýdia Štolcová,akad.mal., rod. Benžová
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Fotografia z úvodného stretnutia k projektu Mladí na scénu, na ktorom sa stretli zúčast-
nené strany s primátorom Senice Ľ. Parízkom.

Študentské listy po
novom    

Už tretí školský rok otvárate prílohu
ŠTUDENTSKÉ LISTY – ideálny priestor pre
vás, mladých Seničanov, ako VYJADRIŤ
svoje  názory na život v meste i život štu-
dentský, ako sa PODELIŤ s pocitmi práve
prečítanej knihy, filmu... ako sa
POCHVÁLIŤ vlastnou tvorbou (verše,
próza, výtvarný prejav, fotografia, úspešná
práca zo SOČ..), ako PREZENTOVAŤ vaše
pekné podujatia, ako VYZVAŤ ostatných
k činnosti a ROZHÝBAŤ mládežnícku
scénu v Senici.  MLADÍ NA SCÉNU - tak
nie náhodou nazvali čerstvo schválený
projekt MŠ senického študentského parla-
mentu autori Peter Siwiec a Monika Kurto-
vá. Jeho cieľom je zvýšiť a skvalitniť partici-
páciu mladých na verejnom živote v našom
meste (participácia = podieľať sa).

Súčasťou projektu je okrem iného  i roz-
voj  Študentských listov- jeho nové rubriky,
informácie, rozhovory so zaujímavými
ľuďmi..., ktoré vás čakajú už od budúceho
čísla. Absolútnou novinkou je skutočnosť,
že články a tvorba, ktorou prispejete do
listov, môže byť, resp. bude odmeňovaná.
Ako? To zistíte pri prvom odovzdanom
článku.

So Študentskými listami súvisí ďalšia
z aktivít projektu Wall of youth. Nájdete ju
na prízemí v DAV-e. Takže ak máš pocit, že
ťa nikto nepočúva, že o tvoj názor niekto
nemá záujem, že sa nemáš kde posťažovať
alebo opýtať, skús sa zveriť nášmu múru
v DAV-e.

O ďalších konkrétnych podujatiach
nového projektu sa dozviete v budúcom
čísle.

Vďaka projektu nezaháľa ani Študent-
ský parlament mesta. Už v septembri sa
zúčastnil družobného stretnutie so ŠP
v Pezinku, pripravoval workshop pre štu-
dentov senických škôl na tému  participá-
cia... a svoje rady rozšíril o posily z 9. roč-
níkov ZŠ.

A čo nájdete v dnešnom čísle Študent-
ských listov? Ohliadnutie sa za tohtoroč-
ným letom. Čítajte, ako prežili prázdninové
mesiace členovia viacerých mládežníckych
organizácií.     

D.K.

Činnosť Študentského  parlamentu ani
v lete  neklesla na nulový bod. Možno nás
nebolo vidieť tak ako našich partnerov,
ktorí bojovali v prvej línii a organizovali
rôzne mládežnícke tábory, výmeny, akcie...
A tu sa dostávam k ,jadru veci, kto sú naši
partneri.  No predsa Mládež pre Senicu
(MpS), Promethea - marginalizované skupi-
ny mladých ľudí zo Senice a Domka – zdru-
ženie saleziánskej mládeže. K MpS a Pro-
methee sme si našli cestu už minulý rok pri
realizovaní projektu Namaľujme spolu
obraz mesta Senica, ktorý bol realizovaný
v rámci programu Podpory a rozvoja parti-
cipácie mladých ľudí na živote obce.
Domku sme do všetkého „zatiahli“ až tento
rok ako nováčika. Všetkých určite teší fakt,
že projekt nebol len slepým výstrelom do
tmy, ale naopak bol prvou lastovičkou.
O tomto všetkom svedčí i projekt Mladí na
scénu, o ktorom by sa dalo povedať, že je
akýmsi Namaľujme spolu obraz mesta
Senica II. Áno, ako iste už tušíte, i tento rok
bol ako jeden z mála, aj projekt zo Senice
v Bratislave podporený. V rámci projektu
Mladí na scénu bude realizovaných mnoho
zaujímavých podujatí a akcií, na ktorých sa
zúčastnia stovky mladých Seničanov
a o ktorých budeme priebežne písať v Štu-
dentských listoch. Na realizáciu projektu
našťastie nie sme sami. Pomocnú ruku nám
podali Ľubka Melišová a Anka Závodská
z Pro regionu, n.o., ktorým úprimne ďaku-
jeme.

Ale všetko po poriadku, tak ako som už
písal, naša činnosť v lete neklesla na nulový

Mladí na scénu alebo Participácia II.  
bod, ale venovali sme sa prípravnej fáze
projektu. Uskutočnilo sa stretnutie zúčast-
nených strán s primátorom mesta Senica,
na ktorom sme bližšie rozpracovali harmo-
nogram a priority nášho projektu. Úvodné
stretnutie bolo o to zaujímavejšie, že atmo-
sféra bola uvoľnená, a tak sa mohol naplno
rozpútať brainstorming, ktorý vrhal jeden
nápad za druhým. Medzi najbližšími akcia-
mi nájdete, napr. zaujímavý workshop
v Dome kultúry, na tému Mládežnícka par-
ticipácia na Slovensku, na ktorom budú
prednášať primátor mesta Senica Ľubomír
Parízek a výkonný riaditeľ Rady mládeže
Slovenska Emil Mucha. Ďalšiu peknú vec,
ktorú chceme dosiahnuť, bude výstavba
,,wall of youth“, o ktorej sa ale viac dozvie-
te v ďalšom čísle. P. Siwiec

Obzretie sa za letom
so Svetluškou

Leto vo Sveluške sa nieslo v duchu det-
ského smiechu, radosti, neviazanosti a let-
ných dobrodružstiev. S deťmi sme mali sku-
točne bohatý program. Zábava sa začínala
každý týždeň už v pondelok, keď sme sa
zoznamovali s novými kamarátmi pri vese-
lých hrách. (pokr. na str. 2)

Ako bolo v raji...
Už som stretol zopár ľudí, ktorí o sebe

tvrdili, že boli v raji, a tak som im  odporu-
čil jedného môjho známeho...psychológa.
Lenže nedávno sa mi  stala nezvyčajná vec.
Presne toto tvrdilo 30 ľudí, takže som sa
pustil do vyšetrovania, čo sa to vlastne
stalo... . 

Verte či neverte Združenie saleziánskej
mládeže DOMKA, stredisko Senica, skutoč-
ne zorganizovalo v dňoch 30.6. – 8.7. výlet
do raja. Síce zatiaľ len Slovenského, ale aj
tak. Slovenský raj je veľmi široký pojem,
takže ho spresním. Účastníci boli ubytovaní
v Hrabušiciach, v malej, ale prekvapujúco
dobre vybavenej obci. (pokr. na str. 2)
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Tábor Dominik 
„Hurá, prázdniny“,

povedalo si veľa detí na
konci školského roka.
Všetky boli rady, že si
oddýchnu od školy, učite-
ľov, ale určite sa tešili i na

kopu zážitkov, ktoré počas prázdnin zažijú.
Jedným krásnym prázdninovým týždňom
bol určite i tábor  s kamarátmi v Banskej
Belej - Dominik. Konal sa začiatkom augus-
ta a jeho organizátorom bolo združenie
saleziánskej mládeže Domka.

Už v Senici pred plavárňou čakalo deti –
športovcov prekvapenie. Prišiel po nich
autobus priamo z olympijskej dediny. Pred
ním sa to len tak hmýrilo redaktormi rôznych
novín a televízií. Po vyčerpávajúcich rozho-
voroch a lúčení s rodičmi, ktorí nezabudli
svojim športovcom dať posledné rady a tipy
ako získať mnoho medailí, sa autobus pohol
do BeBelandie (Banskej Belej). Športovci sa
v tejto krajine rýchlo zabývali. Po výdatnej
večeri ich čakalo slávnostné otvorenie olym-
pijských hier.  Úvodný ceremoniál sa niesol
vo veľkolepom štýle. Športovcom bola pred-
stavená hosťujúca krajina, jej zvyky, národné
zviera (ovca – bé bé), jedlo (BeBe keksy)
a nápoj  (ovčie mlieko). Dozvedeli sa čo-to
o histórií tejto krajiny i o stratenej kráľovnej
Elizabebet, ktorú sa im neskôr na stopovač-
ke podarilo nájsť. Nechýbalo ani slávnostné
prestrihnutie pásky, čim sa oficiálne otvorila
olympijská dedina, podpísanie olympijských
pravidiel a príhovor Samaranča – pomaran-
ča. Športovci spolu s trénermi zapálili i olym-
pijský oheň. 

Počas týždňa bol pre deti pripravený
bohatý program. Poctivo podľa pravidiel
fair-play získavali medaily. Súťažilo sa v rôz-
nych disciplínach, tímových športoch i súťa-
žiach jednotlivcov. Aby športovci po tvrdých
tréningoch mali i rozptýlenie, olympijskú
dedinu poctil svojou návštevou aj chudobný
animátor „Jan Novotný“. Na konci týždňa
športovci vytvorili jeden tím a vyzvali na
súboj svojich trénerov. Stavili sa o 6 „meló-
nov“, ktoré veľkodušne do stávky venoval
Jan. Tréneri nachystali naozaj ťažké úlohy,
ktoré bolo treba splniť do časového limitu 2
hodín. Pre športovcov situácia vyzerala nao-
zaj dosť nepriaznivo, keď sa v posledných
minútach vzchopili a zabojovali. Stávku po
veľkom boji vyhrali. 

Naostatok sa športovcom podarilo pre-
konať svetový rekord v tancovaní. Bez pre-
stávky tancovali celých 46 minút tanec
priateľstva. Rekord bol zapísaný i do Gui-
nessovej knihy rekordov, ktorá v olympij-
skej dedine, samozrejme, nechýbala. 

Unavení, ale spokojní športovci si
posledný večer užili Večer splnených žela-
ní, a tak sa v sobotu 19.augusta  mohli
pobaliť a víťazne sa vrátiť domov... 

Pavol Škodáček 

Vinobranie v Pezinku so ŠP
Tohtoročnú atmosféru Vinobrania

v malokarpatskom regióne, ktorá sa síce
každoročne v tomto čase opakuje, ale je
vždy znova a znova neopakovateľným spo-
jením radosti z dobrej úrody s melanchó-
liou končiaceho sa roka vo vinici, si užili aj
4 členovia Študentského parlamentu -
Monika Mikušová, Monika Kurtová, Miloš
Fojtlín a Peter Siwiec.

Vinohradníctvo a vinárstvo už roky
určujú životný štýl veľkej časti obyvateľstva
mesta Pezinok, starého vinohradníckeho
mesta chráneného oblými svahmi Malých
Karpát, ktoré sú odnepamäti nemými spo-
ločníkmi jeho bohatej histórie.

Pozvanie sme prijali od pezinského Štu-
dentského parlamentu, ktorý bol naším hos-
ťom už po dva razy počas senických podu-
jatí:  osláv  750. výročia prvej písomnej
zmienky o Senici, ukončenia školského roka
pri ohníčku v areáli CVČ. Kontakt s našimi
priateľmi a zároveň aj partnermi sme si udr-
žali aj počas dvojmesačných letných prázd-
nin. Keď sme vystúpili z vlaku a prešli ulič-
kami  plných stánkov s jedlom, občerstve-
ním, drevenými výrobkami, sladkosťami
a samozrejme vínom, prijali nás na Mest-
skom úrade, kde sa rokovanie medzi 2 par-
lamentmi uskutočnilo. Podelili sme sa
o doposiaľ dosiahnuté úspechy a skúse-
nosti z pripravených akcií.  

Spolupráca nám otvorila nové brány do
zatiaľ nepreskúmaných miest rôznych
podujatí a vďaka radám sa môžeme vyh-
núť aj chybám, ktoré na nás čakajú pri
akciách, ktoré plánujeme. Toto stretnutie sa
nenieslo len v duchu práce. Po povinnos-
tiach sme poriadne vyhladli, a tak domáci
nás pozvali na výbornú husacinu s lokšami.
Aké by bolo Vinobranie bez ochutnávky
vína? Musíme uznať, že bolo vynikajúce.
Bez našej pozornosti sa neobišli ani koloto-
če, ktoré sme mohli vidieť z každej strany,
na ktorú sme sa otočili. Náš vek nám neza-
bránil k tomu, aby sme na nejakú z tohto
množstva atrakcií išli. Večer sme si spríjem-
nili koncertom skupiny Funny Fellows,
Waterfall, Senzus, Desmod,... 

Náš výlet pokračoval aj v nedeľu a to
priam zaujímavo. Stali sme sa členmi sprie-
vodu, ktorý prechádzal ulicami Pezinka
a predstavoval zástupcov mestského zastu-
piteľstva, rôznych organizácií, škôl, športo-
vých klubov, vinárov, ktorí ponúkali svoje
vína,.... Pracovný výlet sa nám vydaril lep-
šie, ako boli naše predstavy, čo nás veľmi
teší. Naučili sme sa veľa nového, utužili pri-
ateľstvá, získali nové skúsenosti. Zistili sme,
že ľudia v Pezinku sú pohostinní, o čom
sme sa mohli aj sami presvedčiť.        

Monika Kurtová

Obzretie sa za letom
so Svetluškou

(dokončenie zo str. 1)

V utorok sme zasa s úsmevom na tvári
a batohom plným dobrôt chodili na turisti-
ku spoznávať staré hrady a pamiatky v okolí
Senice. Najviac sa nám páčilo na Branči,
kde sme mohli behať a šantiť dosýtosti.

Stredu, tú mal každý rád, to prišiel každý
kamarát. Stredu nikto dobrovoľne nevyne-
chal, pretože sme chodili jazdiť na koní-
koch, po čom nasledovalo príjemné pose-
denie v cukrárni pri zmrzline alebo nejakej
inej dobrote.

Vo štvrtok sme sa chodievali kúpať,
vyskúšali sme plaváreň, kúpalisko, aj Kunov-
skú priehradu. Plávali sme, člnkovali sa, jed-
noducho sme si užívali slnko, vodu a letnú
pohodu. Čerešničkou na torte bol dobrý
obed v reštaurácii.

Týždeň sme ukončili piatkovou rozlúč-
kou pri táboráku s pesničkami, gitarou
a radostným úsmevom v detských očiach.

Hop.

Ako bolo v raji...
(dokončenie zo str. 1)

Otázka znie, čo môže toľko ľudí robiť
v Slovenskom raji? Odpoveď nie je zložitá.
V prvom rade to  bola turistika. Zážitky pri
priechode rozvodneným Malým Kyseľom,
keď sa suchou nohou dalo prejsť len

v rybárskych gumákoch, potom Suchou
Belou s jej  nádhernými vodopádmi alebo
75 metrový závojový vodopád a 80 metro-
vé rebríky a stupačky v Sokolej rokline sa
nezabúdajú rovnako ako praženie, lúhova-
nie a bláznenie sa v termálnom kúpalisku
vo Vrbovom a výlet do Levoče, ale aj na
Mariánsku horu, ktorá spolu so Šaštínom sú
najväčšie pútnické miesta na Slovensku.
A čo keď nebola turistika, kúpalisko alebo
Levoča? Každý dostal aj lekciu varenia na
piecke (ja osobne to považujem za fakt
zaujímavé a poučné) a popri takýchto váž-
nych veciach  bolo veľa  futbalu, hudby,
spevu, táborákov, hier, komických situácií,
vtipných hlášok, dôverných rozhovorov,...
povedal by som, že každý by si prišiel
a určite si prišiel na svoje. 

Vyšetrovanie ukončené, prípad uzavre-
tý. Diagnóza: 100% mladí ľudia. Nezvyčaj-
ná radosť zo života. Navrhovaná liečba:
týždenný ozdravný pobyt aj o rok! haki
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Fakty o sociálnej 
starostlivosti 
(dokončenie zo str. 1)

Mimoriadne nepriaznivou životnou
udalosťou, ktorá postihla viacero občanov
nášho mesta, bola povodeň dňa 29.
marca. V rámci pomoci týmto občanom
bolo vyplatených 389.000,- Sk pre 73
občanov, resp. domácností.

Spoločné stravovanie občanov –
dôchodcov sa uskutočňuje v jedálňach
pre dôchodcov, ktorými sú Dom Humani-
ty, reštaurácia Malina a PD Senica. Hod-
nota stravnej jednotky v Dome Humanity
je 45 Sk, v PD Senica 56 Sk a v reštaurácií
Malina 57 Sk. Mesto Senica pripláca
dôchodcom na stravovanie diferencovane
podľa výšky dôchodku od 8 do 16 Sk.
Mesačne sa stravuje priemerne 230 obča-
nov. Faktúry za stravu k 31. 8. 2006 činili 1
339 795 Sk. Od dôchodcov bolo vybra-
ných 1 083 164 Sk, náklady mesta tvorili
256 631 Sk.

V 2 kluboch dôchodcov sa utvárajú
podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu
činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej
aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi sta-
robného dôchodku. Organizujú sa tu
rôzne posedenia, besedy a výlety. Pravi-
delne v mesiaci október organizujeme pre
všetkých dôchodcov mesta Deň úcty
k starším, ktorého sa zúčastňujú vo
veľkom počte. V tomto roku sa uskutoční
dňa 25. októbra. Taktiež veľmi čulo fungu-
je spolupráca našich dôchodcov
s dôchodcami partnerského mesta Velké
Pavlovice z ČR. Prostredníctvom vzájom-
ných návštev sa udržiavajú partnerské
vzťahy našich dvoch miest.

V rámci pôsobnosti zákona
č. 195/1998 Z. z. sa Mesto Senica vyjad-
ruje a odporúča poberanie dávok, ktoré
realizuje Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Senici. Zisťuje skutkový stav,
podáva správy k rozvodom, k priznaniu
výživného, k trestnej činnosti, poskytuje
súčinnosť pri zisťovaní rodinných, byto-
vých a sociálnych pomerov detí a ich
rodín na účely vykonávania opatrení soci-
álnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely. V tomto roku bolo doteraz vypraco-
vaných 197 správ a posudkov pre okresný
súd, okresné riaditeľstvo Policajného
zboru, ÚPSVaR a ďalšie inštitúcie.

V oblasti opatrovateľskej služby mesto
Senica s účinnosťou od 1. 1. 2003 rozho-
duje o zavedení, odňatí, zastavení opatro-
vateľskej služby, o znížení alebo zvýšení
úhrady za poskytovanú opatrovateľskú
službu a o neplatení úhrady za opatrova-
teľskú službu v zmysle platných predpisov.
MsZ v Senici schválilo dňa 24. 4. 2003
VZN č. 39 o určení úhrad za nevyhnutné
životné úkony, nevyhnutné práce
v domácnosti a formy zabezpečenia kon-
taktu so spoločenským prostredím posky-
tované v rámci opatrovateľskej služby.

V súčasnosti máme v meste Senica ku
dňu 12. 9. 2006 59 opatrovaných obča-
nov, ktorým opatrovateľskú službu priamo

v ich domácnostiach poskytuje 24 profe-
sionálnych opatravateliek. Medzi najžiada-
nejšie služby patrí donáška obedov, náku-
pov a liekov. Rozpočet bežných výdavkov
na rok 2006 predstavuje sumu vo výške 2
938 000 Sk a jeho plnenie k 30. 6. 2006
bolo 1 174 793 Sk. Príjem z úhrad opatro-
vaných občanov na základe VZN č. 39 bol
v I. polroku tohoto roka 80 720 Sk.

V júli minulého roka bol otvorený Útu-
lok – nocľaháreň na Hurbanovej ulici
v priestoroch sociálnej ubytovne. Tento
bol dňa 27. 10. 2005 zapísaný do Eviden-
cie subjektov poskytujúcich sociálnu
pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov na území Trnavského samos-
právneho kraja s predmetom činnosti:
poskytovanie sociálnych služieb v útulku
(nocľahárni). Opodstatnenosť tohto kroku
sa ukázala hneď v zime 2005/2006, kedy
kapacita nocľahárne – 6 postelí bola napl-
nená takmer každý deň a nevznikali žiad-
ne problémy s bezdomovcami ako to bolo
v niektorých iných mestách. 

Mesto Senica sa v minulom roku zapo-
jilo do Programu podpory rozvoja komu-
nitnej sociálnej práce v obciach. V roku
2005 sme však neboli úspešní a nezískali
sme finančné prostriedky v rámci tohto
projektu. V tomto roku nás Fond sociálne-
ho rozvoja zaradil do Programu a odsú-
hlasil nám zriadenie najskôr pracovnej
pozície komunitného sociálneho pracov-
níka a neskôr aj jeho asistenta. Tieto pra-
covné miesta sú zatiaľ časovo obmedzené
a to do konca roka 2006. Náplňou práce
týchto zamestnancov mesta je práca
s rómskou komunitou, v rámci ktorej sa
analyzujú potreby týchto občanov, posky-
tuje sa im individuálna pomoc a poraden-
stvo, navrhujú sa spôsoby riešenia sociál-
nej situácie klienta, realizujú sa aktivity
zamerané na predchádzanie vzniku krízo-
vých situácií a nárastu sociálno-patologic-
kých javov v komunite. Finančné náklady
na mzdy, odvody, stravné, cestovné, poš-
tové a telekomunikačné poplatky a očko-
vanie znáša Fond sociálneho rozvoja,
materiálno-technické zabezpečenie je
príspevkom mesta.

Spomienka na 
Martina Bartoňa  

Významným míľnikom v dejinách Seni-
ce sú roky meruôsme. Neochota uhorskej
vlády  uznať oprávnené požiadavky Slová-
kov spôsobila ozbrojené vystúpenie slo-
venského  dobrovoľníckeho vojska, ktoré
organizoval J. M. Hurban.  Bojov pri Bre-
zovej  a Senici  sa zúčastnili i dobrovoľníci
z Čáčova, Kunova a Senice. Nerovný boj
26. septembra 1848 pri Senici skončil
neúspechom. Účastníci povstania boli pre-
nasledovaní. Prvou obeťou sa stal čáčov-
ský richtár Martin Bartoň, ktorého popravi-
li 13. októbra 1848.    V piatok 20. októb-
ra o 14.30 hod. bude pri pamätníku
M. Bartoňa v Čáčove spomienková
slávnosť. bar

Úspešný test pred 
majstrovstvami sveta

Slovenská mládežnícka reprezentácia
v šachu sa pripravuje na majstrovstvá
sveta v Gruzínsku. Seničan Martin Pagerka
(na foto) nás bude reprezentovať v kate-
górii do 12 rokov. Jeho polročná intenzív-
na príprava pozostávala zo sústredení,
turnajov, samostatnej práce a individuál-
neho tréningu s medzinárodným maj-
strom Sergejom Berezjukom. Pod jeho
vedením absolvoval jedenásťročný Martin
záverečný test športovej formy a zahral si
v jednom z turnajov šachového festivalu
Vysočina v Havlíčkovom Brode v Českej
republike proti dospelým šachistom.
Festival je súčasťou prestížneho seriálu
Czech Tour a otvorený turnaj Vysočina
Open využilo vyše šesťdesiat kvalifikova-
ných hráčov na prípravu pred nastávajúci-
mi ligovými súťažami.

Výsledok testu bol nad očakávanie.
Martin Pagerka kapituloval dva razy, šesť-
krát oslavoval výhru a v poslednom kole
po tuhom boji proti ruskému majstrovi
a najsilnejšiemu hráčovi v turnaji Jevgeni-
jovi Golcmanovi prijal ponúknutú remízu.
Jeho výkon v turnaji podľa matematického
systému ELO predstavoval 2285 bodov,
čo je blízko k úrovni šachového majstra
FIDE (titul Medzinárodnej šachovej fede-
rácie). Okrem sebadôvery získal Martin
prvenstvo v kategóriách do 16 a do 20
rokov, tretie miesto v absolútnom poradí
v turnaji a prvú finančnú cenu vo svojej
šachovej kariére.

Martin Pagerka má dobré podmienky
pre rast svojej výkonnosti. Vytvára mu ich
rodina, Základná škola na Komenského
ulici v Senici, šachový krúžok Žubrienky
v CVČ Stonožka a šachový klub Osuské.
Výchova špičkového športovca je však
„beh na dlhú trať“ a nezaobíde sa bez
pomoci sponzorov. Martin žije v dobrom
meste. Jeho nedávny úspešný štart na Maj-
strovstvách Európskej únie a jeho nad-
chádzajúce vystúpenie na majstrovstvách
sveta podporilo mesto prostredníctvom
fondu PRO Senica.
Víťazi turnaja Vysočina open v Havlíčko-
vom Brode:
1. Vašut Karel (CZE) - 7,5 boda
2. Golcman Evgenij (RUS) - 7,0  bodov
3. Pagerka Martin (SVK) - 6,5 boda R. D.
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Festival zborového spevu
s novinkou 

Speváci šiestich krajín
prídu do Senice a Šaštína

Memoriál Jozefa Potočára, venovaný
spomienke na dlhoročného dirigenta
senického speváckeho zboru  Cantilena,
ako VI. ročník Medzinárodného festivalu
zborového spevu Senica 2006 po prvý raz
bude nielen v Senici, ale aj v Šaštíne.  

V sobotu 7. októbra sa v Dome kultúry
v Senici od 18. hodiny 12-minútovými
blokmi predstavia divákom zboroví spevá-
ci z ôsmich súborov šiestich krajín.
V nedeľu 8. októbra popoludní od 14.
hodiny s repertoárom sakrálneho charak-
teru budú účinkovať v druhom dejisku fes-
tivalu, v akusticky vynikajúcom a architek-
tornicky zaujímavom prostredí národnej
kultúrnej pamiatky Baziliky Sedembolest-
nej panny Márie v Šaštíne.  

Zbory z Česka budú reprezentovať
speváci z Vrbna pod Pradědem, Rousíno-
va, zo Srbska príde zbor zo Zrenjaninu,
Poľsko zastupuje gymnaziálny spevácky
zbor z mesta Glucholazy, Maďarsko –
ženský spevácky zbor z Veszprému,
Rakúsko tu bude mať našich speváckych
partnerov z neďalekého Gänsernodorfu
a Slovensko v tejto dobrej spoločnosti kva-
litných zborových telies zastupujú spevác-
ky zbor z Brezna a Cantilena, spevácky
zbor mesta Senica. 

Festival spoluorganizuje Mesto Senica
v jubilejnom roku 750. výročia prvej
písomnej zmienky o Senici  s finančným
príspevkom z programu Interreg  III
A Európskej únie v rámci spolupráce
s Rakúskom a z Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky. (pokr. na str. 13)

Zdravotnícke okienko
Chrípka a ako jej 
predchádzať   

S prichádzajúcou jeseňou sa blíži kaž-
doročne očakávaný zvýšený výskyt chríp-
ky a chrípke podobných ochorení. Epidé-
mia chrípky na Slovenskú sa podobá chríp-
kovým epidémiám vo všetkých krajinách
severnej pologule. V poslednej chrípkovej
sezóne na chrípku ochorelo 1,9 mil. osôb.
Chrípka je príčinou zvýšenej hospitalizá-
cie malých detí a starších dospelých. 
Čo je to chrípka?
- Je to vírusové ochorenie nosa, hrdla, dýcha-
cích ciest a pľúc. Vírus chrípky je vysoko
nákazlivý a šíri sa z človeka na človeka kašľa-
ním, smrkaním alebo rozprávaním. Chrípko-
vé ochorenia  sa najčastejšie vyskytujú
v decembri, v januári a vo februári.
Aké sú príznaky chrípky?
- Príznaky chrípky sú najmä horúčka, triaš-
ka, bolesti svalov, zdurenie nosnej sliznice,
tečenie z nosa, kašeľ a sťažené dýchanie.
Mnoho rôznych vírusov môže spôsobiť
príznaky podobné chrípke, avšak chrípka
je omnoho častejšia ako choroby spôso-
bené inými vírusmi sprevádzané vysokou
teplotou, triaškou a zápalom pľúc.
Je chrípka život ohrozujúca choroba?
- Áno. Každý rok je v súvislosti s chrípkou
na Slovensku hospitalizovaných mnoho
osôb a niekoľko z nich zomiera na rôzne
druhy zápalu pľúc spôsobených vírusmi
chrípky. Väčšina ľudí, ktorá zomiera na
následky chrípky, sú ľudia starší ako 65
rokov alebo mladší ako 4 roky. Deti hospi-
talizované kvôli chrípke majú zvyčajne sťa-
žené dýchanie sprevádzané sipotom, roz-
vinutý zápal pľúc. Pretože chrípku spôso-
buje vírus, antibiotiká chrípku neliečia.
Existuje očkovacia látka na prevenciu
chrípky?
- Áno. Prvá očkovacia látka bola dostupná
už v 40-tych rokoch minulého storočia.
Ako sa vyrába očkovacia látka proti chrípke?
- Očkovacia látka sa vyrába z chemicky
usmrtených vírusov chrípky. Vírus chrípky
určený na výrobu očkovacej látky je pro-
dukovaný rastom na slepačích vajciach,
následne sa vyčistí a usmrcuje chemickou
cestou formaldehydom. Očkovaciu látku
proti chrípke je z rôznych dôvodov dosť
náročné vyrobiť, pretože ochorenie
spôsobujú rôzne kmene chrípky, čiže
infekcia jedným kmeňom neochráni člove-
ka pred infekciou iným kmeňom chrípky.
Druhým dôvodom je, že  kmene chrípko-
vého vírusu, ktoré spôsobujú ochorenie,
sa menia takmer každý rok. Ako dôsledok
toho musí byť teda každý rok tvorená
nová očkovacia látka, zahŕňajúca aj tieto
mierne odlišné kmene vírusu.
Je očkovacia látka proti chrípke účinná?
- Očkovacia látka môže ochrániť približne
75 zo 100 ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať
pred rozvinutím miernych až ťažkých prí-
znakov chrípky.
Je očkovacia látka proti chrípke bezpečná?
- Očkovacia látka je vyrobená z usmrte-
ných vírusov. Preto samotná vakcína

nemôže spôsobiť  chrípkové ochorenie.
Niekedy očkovacia látka  spôsobí bolesť,
začervenanie  alebo citlivosť  v mieste vpi-
chu. Niekedy môže zapríčiniť miernu tep-
lotu alebo bolesti svalov. Nikdy však
nespôsobuje vysokú horúčku, triašku,
kašeľ a zápal pľúc, ktoré sa zvyčajne
vyskytujú pri infekcii prirodzeným chrípko-
vým vírusom. 
Očkovacia látka  proti chrípke nemá žiad-
ny naozaj vážny nežiadúci účinok. Keďže
je ale vyrábaná rastom na slepačích vaj-
ciach obsahuje aj malé množstvá vaječ-
ných bielkovín, preto ľudia alergickí na vaj-
cia by mohli dostať závažnú, zriedkavo
však  život  ohrozujúcu alergickú reakciu.
Takáto reakcia by mohla nastať približne
u jedného z 2 miliónov  ľudí, ktorí  sú
touto vakcínou zaočkovaní.  Kvôli tomuto
riziku by ľudia alergickí na vajcia  nemali
byť zaočkovaní  touto očkovacou látkou
a ak im hrozí vysoké riziko ťažkej chrípko-
vej infekcie, mali by byť  zaočkovaní pod
dohľadom svojho ošetrujúceho lekára. 
V súčasnosti vyrábaná očkovacia látka
proti chrípke nespôsobuje  žiadny typ
paralytického  ochorenia (ochrnutia). 
Kedy by sme sa mali dať zaočkovať proti
chrípke?
- Očkovacia látka proti chrípke by mala byť
podaná tesne pred začiatkom chrípkovej
sezóny, teda v októbri a v novembri.
Kto by sa mal dať zaočkovať proti chrípke?
- Zaočkovať sa môžu dať všetci, no očko-
vanie sa odporúča predovšetkým ľuďom,
u ktorých je vysoké riziko ťažkého zápalu
pľúc spôsobeného chrípkovým vírusom.
Ľudia s takýmto rizikom  sú predovšetkým:
- ľudia s astmou, s chronickým ochorením
dýchacích ciest, srdcovocievneho alebo
vylučovacieho systému, ľudia s poruchou
metabolizmu alebo s poruchami imunitné-
ho systému, ľudia s nádorovým ochore-
ním,
- ľudia starší ako 65 rokov,
- malé deti najmä vo veku od 6 do 24 me-
siacov,
- ľudia v kontakte s niekým, kto je ohroze-
ný ťažkou chrípkovou infekciou - hlavne
členovia domácnosti, alebo zdravotnícki
pracovníci.

Ľudia starší ako 65-rokov a ľudia s chro-
nickým ochorením srdcovocievneho,
dýchacieho, vylučovacieho systému,
s poruchami metabolizmu či imunitného
systému (starší ako 2-roční) majú očkova-
ciu látku proti chrípke hradenú zo zákona
zdravotnými poisťovňami Ministerstva
zdravotníctva. Ostatní si ju môžu zakúpiť
v lekárňach v cene približne 200 Sk.
Očkovaciu látku je lekár povinný aplikovať
zadarmo, tzn. bez poplatku za aplikáciu.
Čo je to sprejová očkovacia látka proti
chrípke?
- Je to očkovacia látka vyrobená zo živej,
oslabenej formy chrípkového vírusu, ktorá
sa aplikuje vo forme nosného spreja. Je
určená predovšetkým pre deti a zdravých
dospelých do 55 rokov veku. Po ukončení
klinických pokusov sa v tejto sezóne pou-
žíva po prvýkrát v USA, teda v krajine, kde
bola vyvinutá. Na Slovensku zatiaľ nebola

registrovaná, a preto sa nepoužíva.
Informujte sa o očkovaní proti chrípke

u svojho ošetrujúceho lekára alebo na
Regionálnom úrade verejného zdravotníc-
tva v Senici.

RÚVZ v Senici
Odd. zdravotnej výchovy

Obnové pódium
V sobotu 7. októbra slávnostne spustia

do prevádzky   zrekonštruované  pódium
v DK Kunov. Pri tejto príležitosti  sa pred-
staví  Divadlo oProti s hrou Atrament na
motívy D. Charmsa. Ide o predstavenie
absolventov VŠMU:  účinkujú Daniela
Cádrová, Adriana Geričová  v réžii Veroni-
ky Kořínkovej.
Okrem toho  sa predstavia  skupiny Longi-
tal (Dlhe Diely - BA) a   Mona Lisa Overdri-
ve. Vstupné 70 Sk.  Začiatok  o 20. hod.
V piatok  20. októbra o.  o 19.  hod. bude
koncert: skupín Slobodná Európa a   Zda-
nie Klame.  Vstupné 100 Sk.  
V Čajovni u sousedú až do 9. novembra
potrvá výstava fotografií  cestovateľa Petra
Bauera.
Ďalšie info na www.sousedi.sk                  
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Retina a Traiskirchen
vystavujú spoločne          

Od 22. septembra je v senickom Dome
kultúry prístupná spoločná výstava  fotok-
lubu Retina Senica s tradíciami od roku
1942 a fotoklubu Traiskirchen z Rakúska
založeného roku 1953. Je súčasťou Senic-
kého foto-roka k 750. výročiu prvej písom-
nej zmienky o meste a pripravili ju spoloč-
ne Mesto Senica, Trnavský samosprávny
kraj, Záhorské osvetové stredisko a fotok-
lub Retina v Senici s partnermi z Dolného
Rakúska.  

12 členov senického fotoklubu prezen-
tuje 88 fotografií a 47 prác ich partneri
z Traiskirchenu, mesta s 15-tisíc obyvate-
ľmi neďaleko Neziderského jazera. Po vla-
ňajšej výstave Retiny v Dolnom Rakúsku
ide o recipročnú akciu Rakúšanov u nás.
Retina je pokračovateľkou fotoskupiny,
ktorá vznikla v Senici roku 1942 pri Klube
slovenských turistov a lyžiarov.  Jedným
z jej spoluzakladateľov bol aj spisovateľ
Ivan Horváth a jej dlhoročný predseda a
nestor fotografie na Záhorí Ján Náhlik.
Fotokluby spolupracujú vďaka impulzu
lekára a fotografa MUDr. Ľubomíra
Tüköra, ktorý už 15 rokov pôsobí v Rakús-
ku a je členom oboch fotografických zdru-
žení v Dolnom Rakúsku i na Záhorí.
MUDr. Tükör na vernisáži priblížil prácu
traiskirchenského fotoklubu, ktorý má 22
členov. Desiati vrátane predsedu klubu

Obnova tradičných
remesiel 

Mesto Senica získalo z finančných pro-
striedkov Európskej únie v rámci progra-
mu Interreg III A Slovenská republika -
Rakúsko podporu na realizáciu projektu
Regionálne centrum tradičných remesiel
a kultúry  – rozvojová štúdia a projekto-
vá dokumentácia. 

Projekt je určený na vypracovanie pod-
pornej dokumentácie k vybudovaniu bud-
úceho Regionálneho centra tradičných
remesiel a kultúry a bude trvať dvadsať
mesiacov. Podpornú dokumentáciu bude
tvoriť feasibility study, rozvojová štúdia,
projektová dokumentácia. Projekt chce
prostredníctvom svojich aktivít preukázať
opodstatnenosť zámeru mesta  a udržate-
ľnosť uvažovanej pomerne rozsiahlej
investície do  rekonštrukcie a prestavby
časti bývalých kasární.

Hlavným zámerom mesta je pomocou
projektu prispieť ku kultúrno-hospodárske-
mu rozvoju mesta prostredníctvom regio-
nálneho rozvoja tradičných remesiel a kul-
túry, a tak zatraktívniť náš región aj
v oblasti turizmu. Rekonštrukciou jedálen-
ského objektu bývalých kasární sa vybu-
duje infraštruktúra pre obnovu a rozvoj
tradičných remesiel s dôrazom na obnovu

Nové schody do DK 
Na prelome septembra a októbra sa

zaslúženej opravy dočkali poškodené
a zatekajúce schody vedúce do Domu kul-
túry.  Súčasťou prác je i vybudovanie  bez-
bariérového  vstupu do Domu kultúry. 

Text a foto Viera Barošková 

Festival zborového spevu
s novinkou 

Speváci šiestich krajín
prídu do Senice a Šaštína
(dokončenie zo str. 12)

Cieľom festivalu je rozvoj zborového
spevu, konfrontácia úspechov našich spe-
vákov so zahraničnými, aj šírenie zborové-
ho umenia do sveta prostredníctvom kva-
litnej interpretácie aj vynikajúcich sklada-
teľov či upravovateľov piesní pre potreby
speváckych zborov. 

Na koncertoch budú prezentované
skladby rôznych žánrov, svetské, sakrálne
či umelé i upravené ľudové piesne. Všetky
zbory naštudovali aj povinné skladby. Jed-
nou z nich je Aká si mi krásna od sloven-
ského skladateľa Eugena Suchoňa
a v Mozartovom roku k 250-ročnici od
narodenia hudobného génia Wolfganga
Amadea Mozarta to je aj jeho skladba Ave
verum. 

Diváci sa teda majú na čo tešiť na
oboch koncertoch v oboch mestách
Senického okresu v Dome kultúry v Senici
v sobotu 7. októbra o 18. hodine i v nede-
ľu popoludní od 14. hodiny v Bazilike
v Šaštíne, ktorá je len o niečo staršia ako
oslavované Mozartovo jubileum. Postave-
ná bola od roku 1736 podľa plánov Mate-
ja Vépiho a vysvätená roku 1764 za účasti
cisárovnej Márie Terézie, čiže vtedy keď
mal Mozart 8 rokov a ako talentované
dieťa  už koncertoval. Milan Soukup

Augusta Bindera v Senici vystavujú. Aj svo-
jím vzťahom k prírode sú oba fotokluby
podobné. Fotoklub rakúskych partnerov
vznikol totiž  roku 1953 pri Mestskej orga-
nizácii Priateľov prírody v Traiskirchene,
pracujúcej  od roku 1923. Predseda fotok-
lubu Retina Jozef Kalka rakúskych autorov
charakterizoval ako ľudí, ktorí „pracujú
viac s montážou na technickej dokonalos-
ti fotografie. V tvorbe našich fotografov
ide viac o stvárnenie reality, je to viac cito-
vé, možno na úkor technickej stránky.“

Výstava je jednou z významných akcií
s partnermi spoza hraničnej rieky Moravy
podľa kurátora PhDr. Štefana Zajíčka, ria-
diteľa Záhorskej galérie v Senici,  aj tým,
že  rozvíja plodné kontakty vďaka bez-
prostrednej konfrontácii  tvorivých progra-
mov.

Výstava portrétov, krajiniek, zátiší, ume-
leckých inscenovaných fotografií aj foto-
grafií z exotických ciest  do zahraničia
z tvorby Rakúšanov a Záhorákov v Senici
potrvá do 15. októbra tohto roka.

Milan Soukup
Foto autor

Zľava predsedovia fotoklubu Retina Seni-
ca a Traiskirchen J. Kalka a A. Binder. 

výroby habánskej keramiky, zachovanie
a prezentáciu regionálnej kultúry a tradícií
obyvateľov nášho regiónu. Cieľom mesta
je vytvoriť z určených objektov multi-
funkčné centrum obsahujúce  podnikate-
ľské, výrobné, ubytovacie, prezentačné,
galerijné a oddychové priestory. Prostred-
níctvom regionálneho centra bude
návštevníkom ponúknutý komplexný balík
služieb, ktorý im  umožní netradičné strá-
venie voľného času počas celého roka. 

V rámci projektu sa v utorok 22. augus-
ta na Mestskom úrade v Senici uskutočni-
lo prvé celodenné stretnutie medzinárod-
ného projektového tímu.  Cieľom stretnu-
tia bolo vyšpecifikovať úlohy rakúskeho
partnera na projekte a vytvoriť medziná-
rodný tím odborníkov, ktorí budú v rámci
projektu  pracovať na rozvojovej štúdií.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia
Mestského úradu Senica, partnerskej orga-
nizácie Region Sundliches Weinviertel
a Záhorského múzea Skalica.  

Rozvojová štúdia bude zameraná na
identifikáciu tradičných regionálnych
remesiel v našom regióne a regióne nášho
rakúskeho partnera. V rámci projektu tak
vznikne unikátny dokument identifikujúci,
mapujúci a porovnávajúci tradičné regio-
nálne remeslá, zvyky a tradície v našom
regióne a regióne rakúskeho partnera
z hľadiska ich histórie, rozšírenia v regió-
noch, súčasného stavu a možnosti obno-
vy. Dokument bude vypracovaný a pre-
zentovaný pre verejnosť v máji budúceho
roka. O priebehu projektu budeme našich
obyvateľov priebežne informovať.  

Ľubica Melišová

Projektový tím. 
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Senická karatistka
majsterkou sveta 

Senické karate má majstra sveta! Túžba
a sen mnohých generácií karatistov
z nášho okresného mesta sa preniesla
v skutočnosť v tohtoročnom septembri
v slnečnom Taliansku. V meste Assisi sa
uskutočnili 8. - 10. septembra Majstrovstvá
sveta v štýle godžu ryu. Štýl godžu (jap.
polotvrdý) patrí medzi štyri najrozšírenej-
šie štýly karate na svete, ktoré sa cvičia
pod organizáciou WKF (Svetová federácia
karate). Na Slovensku ho začal cvičiť ešte
v 70-tych rokoch japonský majster Ogawa
a doteraz sa najviac slovenských karatistov
hlási k tomuto štýlu. Aj súčasní tréneri

Hanko kai Senica MUDr. Martin Čulen (7.
Dan) a Jaroslav Rehuš (4. Dan) cvičili  dlhé
roky iba tento štýl (ešte v bývalom Česko-
slovensku) a patrili k žiakom majstra
Ogawu. V Taliansku sa stretol výkvet tohto
tvrdého štýlu, preferujúceho silu, dýchanie
a stabilitu. Okrem tradičných karatistic-
kých veľmocí ako Japonsko, Taliansko
i exoti ako Nový Zéland a podobne.
Medzi svetovou špičkou sa nestratili ani
zástupcovia Hanko kai Senica, dokonca
žiarili medailovým leskom. Svoj zatiaľ
životný úspech dosiahla momentálne naj-
lepšia reprezentantka Hanko kai – 23-
ročná Miroslava Vašeková. Dvojnásobná
majsterka Európy a víťazka Svetového
pohára šito ryu získala v Taliansku hneď
dve medaily - zlatú v súťaži družstiev a stri-
ebornú v jednotlivcoch. Študentka univer-
zity vo Zvolene je skúsenou pretekárkou
a mladá držiteľka čierneho pásu (2. Dan)
je líderkou v družstve žien. Po akademic-
kých MS v USA v auguste odišla však
z úspešného družstva žien v kata osved-
čená Katka Ižáriková, ktorá sa chce teraz
sústrediť na štúdium medicíny na UK
v Bratislave. Chýbajúcu členku doplnil
MUDr. Čulen na letnom sústredení na
Kunovskej priehrade. K Vašekovej pridal
Veroniku Ištvánkovú z Hodonína a ambi-
cióznu 18-ročnú Anetu Masarykovú. Táto
trojica sa stala v kata družstiev žien maj-
strami sveta. I keď finálové víťazstvo proti
domácim Taliankam 3:2 vyzerá na vyrov-
naný súboj, opak je pravdou. I vo finále
ukázali naše dievčatá svoju silu, rýchlosť
a perfektnú techniku a nedali šancu preh-
nane sebavedomým južankám, ktorým

domáci organizátori všemožne pomáhali
v boji o zlato i tak, že ich súperky museli
čakať v hale päť hodín pripravené na finá-
lový súboj. Naša trojica je ale i psychicky
odolná, udržala si sústredenie a po skve-
lom predvedení kata Kururunfa si zaslúže-
ne vybojovali zlaté medaily a titul majster-
iek sveta. Po striebre z ME 2005 ešte väčší
triumf. Zlato z družstiev mohla ešte prik-
rášliť Mirka Vašeková v kata žien. Aj v jed-
notlivcoch patrí medzi svetovú špičku a je
schopná zdolať už kohokoľvek na svete.
Výborné trénovaná predvádzala karate
špičkovej úrovne. Rýchlosťou, silou, akro-
batickými kopmi i vnútorným prežívaním
boja prechádzala hladko vyraďovacími
bojmi cez ruské a talianske prekážky až do
finále. V súboji o zlato sa stretla s najlep-
šou japonskou karatistkou Shimizuovou.
Japonská reprezentantka bola vynikajúca,
rýchla, silná, skoro bez chýb. Pri obrovskej
základni ich národného športu a fanatiz-
mu, s akým karate dodnes trénujú je jasné,
že reprezentant krajiny vychádzajúceho
slnka predstavuje výber toho najlepšieho,
čo vo svete je. Mirka nemohla už pred-
viesť svoje najlepšie kata (každá sa môže
cvičiť iba raz), zacvičila však výborne katu
Seipai. Japonka nasadila najťažšiu katu
školy godžu - Suparinpei a zvládla ju skve-
le a bolo z toho prvé miesto. Mirka obsa-
dila druhé a získala na svetovom šampio-
náte svoju druhú medailu. Určite jej
pomohli aj tréningy s legendou svetového
karate - japonským majstrom Tsugo/Saku-
mo-Tom (8. Dan). Niekoľkonásobný
majster sveta v kata veľmi zriedkavo vyu-
čuje mimo Japonska. V Taliansku pred MS
na seminári s týmto okinawským majstrom
predviedol, prečo je reprezentačným tré-
nerom Japonska. Obrovská rýchlosť úde-
rov, sekov a krytov, ktoré nasledujú za
sebou v takej rýchlosti, že sa nedajú ani
voľným okom zachytiť. Uznanie slovami
MUDr. Čulena: „Sakumoto je vo svojich
56 rokoch zrejme najlepším karatistom
sveta.“ Poďakovanie za umožnenie výjaz-
du na MS do Talianska patrí i sponzorom,
zvlášť firme Our Group, s. r. o., Trnava.
Zlato a striebro z Majstrovstiev sveta patrí
k vrcholom senického karate a veríme, že
bude mať pokračovanie. Aj teraz sa
možno rodí na tréningoch začiatočníkov
nový majster sveta alebo šampión Sloven-
ska. Do oddielu začiatočníkov sa môžu
prihlásiť chlapci a dievčatá od 6 do 15
rokov na tréningoch na IV. ZŠ od 18. do
19.30 hod., každý utorok a štvrtok.

E. J.

Miroslava Vašeková.

Chcete hrať futsal?
Záujemcovia, ktorí chcú hrať 2. Senic-

kú ligu vo futsale, majú možnosť sa prihlá-
siť do kvalifikácie. Prihlásiť sa môžete do
13. októbra 2006 na adrese: Ivan Tobiáš,
S. Jurkoviča 1204/28, 905 01 Senica alebo
na tel. č. 0903 668 995. Kvalifikácia sa
odohrá v sobotu 21. októbra 2006 v senic-
kej športovej hale.

Vykročili volejbalistky
k obhajobe titulu?  

Senické námestie 14. septembra popo-
ludní, športová hala a verejný tréning 20.
septembra, tlačová beseda v Dome športu
v Bratislave 21. septembra, to všetko patri-
lo k štartu do novej sezóny Volejbalového
klubu OMS Senica, úradujúcich majsteriek
Slovenska. V sobotu 30. septembra odo-

hrali v senickej športovej hale prvé stret-
nuitie so slovinským Mariborom v rámci
Stredoeurópskej ligy (MEL).

V realizačnom tíme v sezóne
2006/2007 hlavným trénerom bude
JUDr. Vladimír Sirvoň, jeho asistenti
Martin Šnegoň a Roman Špaček. Lekárom
a masérom bude opäť MUDr. Jozef Kraj-
čovič a Ján Šimek. Technickým vedúcim
zostal Ľubomír Pöštényi.   Novou tvárou je
generálny manažér, ktorým sa stal športo-
vý komentátor televízie TA3 Viktor Blažek,
známy aj ako futbalový komentátor českej
televíznej stanice Galaxie Sport. 

V tíme po odchode viacerých hráčok
nastupujú aj nové tváre z radov legionárok
z Ukrajiny, Srbska, Brazílie, Česka i posily,
ktoré hrali v iných slovenských kluboch.
Medzi opory celku budú isto patriť nielen
hráčky, ktoré sa podieľali vlani na zisku
titulu a medzinárodných úspechov
v Mevza cupe a Top Teams Cupe, ale aj
nové tváre. Trojica žien – vlaňajšia kapi-
tánka Petronela Biksadská, liberka Simona
Kleskeňová a nahrávačka Martina Viesto-
vá sa dokonca podieľali nedávno na víťaz-
stve slovenskej reprezentácie nad Ukraji-
nou, a tak i na postupe slovenských volej-
balistiek na Majstrovstvách Európy.

Extraligový celok OMS Senica do zápo-
lenia o majstrovský titul zasiahne až v tre-
tej časti súťaže v marci 2007. Dovtedy
bude mať viac reprezentačných povinnos-
tí v Stredoeurópskej lige (MEL) a v januári
v Top Teams Cupe. 

Čo želal volejbalistkám  Senice primá-
tor mesta RNDr. Ľubomír Parízek pri otvo-
rení novej sezóny? „Opäť dobrú hru,
dobrých divákov, spokojný manažérsky
tím okolo volejbalu, spokojné hráčky,
a samozrejme, opäť titul,“ netajil vytýčené
ciele a očakávané méty. K ich dosiahnutiu
želáme  našim volejbalistkám veľa úspe-
chov aj my.     

Milan Soukup
Foto autor

Na foto volejbalistky VK OMS  Senica na
Námestí oslobodenia pri otvorení sezóny.
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Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 9. 10. o  18. hod.
Múzeum voskových figurín  
16. tanečný koncert skupiny Sonny,  predpredaj vstupeniek v DK,
vstupné 60 Sk
� 10. 10. o  9. a 11. hod. 
Výchovný tanečný koncert skupiny Sonny  pre školy
� 11. 10. o  9. hod. 
Výchovný tanečný koncert skupiny Sonny  pre školy
�12.10. o 19. hod. 
Desatoro – predstavenie Radošinského naivného divadla, vstupné
220 Sk
� 21.10. od 16. do 20. hod. 
Koncert tanečnej skupiny Scream, vstupné 100 Sk
Mestské kultúrne stredisko oznamuje  záujemcom, že sa môžu zapí-
sať do  kurzu  francúzskeho jazyka a kurzu  jednoduchého a podvoj-
ného účtovníctva. Prihlasovať sa možno v MsKS do 31. októbra  na
čísle telefónu 651/2301 alebo 0905/809 766.

Kedy za oddychom 
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú verejnosti otváracie hodi-
ny vo svojich prevádzkach: 

PLAVÁREŇ:
pondelok – piatok:  8.00 - 14.00  Zákl. plavecký  výcvik (ZŠ, MŠ)

14.00 - 15.00  Školské zariadenia, verejnosť 
15.00 - 16.30  PK Záhokák (celý bazén)
16.30 - 17.30  PK Záhorák (3 dráhy), verejnosť 
17.30 - 20.30  Verejnosť 

Sobota, Nedeľa, sviatky a prázdniny: 10.00 - 20.30  Verejnosť
SAUNA: ŽENY - utorok, štvrtok, sobota: 14.00 - 20.30

MUŽI - pondelok, streda: 14.00 - 20.30 
nedeľa: 10.00 - 17.00
piatok: ZATVORENÉ 

FITNESS: ŽENY - utorok, štvrtok, sobota: 17.00 - 20.00 
MUŽI - pondelok, streda, piatok: 17.00 - 20.00
nedeľa: ZATVORENÉ

SOLÁRIUM: pondelok – nedeľa:   8.00 – 20.30 hod.
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Blahoželáme jubilantom
V októbri 2006 oslávia:
80 rokov Zuzana Hurtová, Augustín Konečný, MUDr. Emil
Lachký a Vlasta Martináková
85 rokov Valéria Hercegová, Zuzana Klimáčková, Ján
Palkovič, Alžbeta Sládková a Mária Slaná
90 rokov Martin Kožík
92 rokov Mária Rybnikárová
93 rokov Mária Lovecká
97 rokov Paulína Kašťáková
100 rokov Helena Dzindzíková
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Milan Drinka a Jana Mikulíková
Ing. Ľubomír Šurina a Viktória Zwillingová
Ján Španka a Mgr. Lenka Plešová
Ján Dudáš a Lenka Medlenová
Roman Malý a Jaroslava Kollárová

Narodili sa
Kristián Svatý 1. 8. 2006
Ondrej Cibula 3. 8. 2006
Patrícia Dadová 4. 8. 2006
Kristína Pagáčiková 6. 8. 2006
Adam Kujovský 10. 8. 2006
Natália Maláriková 10. 8. 2006
Erik Nicolas Kampoš 16. 8. 2006
Viktor Vacula 17. 8. 2006
Laura Štefková 18. 8. 2006
Danica Františka Reedová 19. 8. 2006
Oliver Kalman 24. 8. 2006
Jaroslav Hrazdil 25. 8. 2006
Peter Horváth 26. 8. 2006
Viktória Čepková 28. 8. 2006
Branislav Sadloň 29. 8. 2006
Pavol Babic 30. 8. 2006
Alexandra Líšková 30. 8. 2006

Opustili nás
Anna Havlová, Kunov 69 2. 8. 2006
vo veku 82 rokov
Blanka Galádová, Hviezdoslavova 472 5. 8. 2006
vo veku 42 rokov
Františka Mesičková, Palárikova 304 5. 8. 2006
vo veku 68 rokov
Štefánia Ružeková, M. Nešpora 907 9. 8. 2006
vo veku 78 rokov
Jozefa Zemanová, Štefánikova 701 9. 8. 2006
vo veku 78 rokov
Anna Bučáková, Čáčov 126 14. 8. 2006
vo veku 74 rokov
Bernardína Kubová, M. Nešpora 924 14. 8. 2006
vo veku 65 rokov
Ivan Vacula, Štefánikova 1377 15. 8. 2006
vo veku 66 rokov
Anna Čajková, Železničná 357 16. 8. 2006
vo veku 86 rokov
Emília Vázalová, Robotnícka 54 16. 8. 2006
vo veku 74 rokov
Emil Zich, S. Jurkoviča 1205 30. 8. 2006
vo veku 59 rokov
Evelyna Jančeková, Hollého 741 31. 8. 2006
vo veku 54 rokov

Filmový klub  v novej sezóne PROJEKT 100
Senický filmový klub opätovne uvádza vo svojom programe

nekomerčnú putovnú  prehliadku PROJEKT 100, ktorá každoročne
ponúka v českých a slovenských filmových kluboch desať význam-
ných filmových diel . Na Slovensku sa do projektu zapojilo 36 fil-
mových klubov a kín. Senický filmový klub uvádza projekt po tretí-
krát a súčasne s jeho prezentáciou otvára po letných prázdninách aj
svoju jesennú sezónu. Senický FILMOVÝ KLUB  uvedie v programe
sedem z desiatich filmov. PROJEKT 100 sa tentokrát zameral na
snímky rozprávajúce o snahe nespokojných jedincov meniť svet
okolo seba a bude prebiehať v duchu vzbury , revolty a rebélie.
V našom meste projekt odštartoval 18. septembra orwellovský
debut známeho amerického režiséra Georga Lucasa, sci-fi THX
1138, ktorý zobrazuje vzburu a odtrhnutie jedinca od mechanizo-
vanej spoločnosti. Tému študentského prevratu na elitnom lýceu
a kritiku školského systému spracováva film Lindsaye Andersona
KEBY. O neochote podriaďovať svoj život všeobecne platným spo-
ločenským normám a morálke rozpráva prelomový film francúzskej
novej vlny NA KONCI S DYCHOM od Jean- Luc Godarda. Vzbura
masy proti vládnucej triede je zobrazená v slávnom už klasickom
ruskom diele KRIŽNIK POTEMKIN. Prerod mladého človeka
v revolucionára Che zaznamenávajú podľa Guevarových autentic-
kých denníkov MOTOCYKLOVÉ DENNÍKY režiséra W.Sallesa. Bez-
cieľny život na okraji spoločnosti  bez hodnôt a zázemia, podľa pra-
vidiel podsvetia vykresľuje nový poľský film DIEŤA. V Senici ho uvi-
díme 10. novembra.   

Filmovú prehliadku uzatvorí metafyzická psychologická dráma
o zrkadlovom osude DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY od významné-
ho predstaviteľa „kina morálneho nepokoja“ Krzysztofa Kieslows-
keho.  V mene Filmového klubu   a Mestského kultúrneho strediska
v Senici pozývame všetkých fanúšikov kvalitného filmového zážitku
na hodnotné filmové predstavenia a skalným fanúšikom ďakujeme
za pravidelnú podporu. Uvidíme sa v kine!      FK



Naša Senica 9/2006

16

na OKTÓBER 2006
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak! Filmové predstave-
nia pre deti 28. a 29. 10. o 17. hod.

� Nedeľa  1.október
PÉČKO PRE ZAČIATOČNÍKOV
...alebo, základná lekcia ako si to natočiť
po svojom... Traja mladí chalani, ktorí sa
okrem športu a iných bežných vecí zaobe-
rajú hlavne sexom. Pravdou je, že iba teo-
reticky. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 90 min.

� Streda 4. október
KÚZELNÁ  OPATROVATEĽKA
Český dabbing. Dajte si na ňu bacha! Keď
deti začnú rodičom prerastať cez hlavu,
mali by si na ne najať pestúnku. Lenže, keď
nezvládateľné ratolesti zlikvidujú sedem-
násť opatrovateliek, existuje jediné riešenie. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 99 min. 

� Utorok 10. a streda 11. október
HMLA
S hmlou sa vracajú zločiny minulosti. Oby-
vateľov malého mestečka Antonio Bay tero-
rizuje desivá a nenávistná sila, ktorá sa ukrý-
va v smrtiacej hustej hmle. Pod jej závojom
číha hrôzostrašné tajomstvo, ktoré musia
ľudia z mesta odhaliť, čo najskôr. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Piatok 13., sobota 14. a nedeľa 15. október
SILENT HILL
Rose sa nemôže vyrovnať s pocitom, že jej
dcéra umiera. Napriek manželovým pro-
testom ujde s dcérou k liečiteľovi. Cestou
prejdú bránou do nadprirodzeného sveta
a dostanú sa do strašidelnej krajiny, kde
leží opustené mesto Silent Hill. 
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 127 min.           

� Utorok 17. a streda 18. október
KLIK
Ovládať svoj život diaľkovým ovládačom
je zaujímavá vec, len sa vám to nesmie
vymknúť z rúk...
Vstupné: 60 Sk, MP, 98 min.

� Piatok 20. a nedeľa 22. október
ÚČASTNÍCI  ZÁJAZDU
Autobusom na dovolenku k Jadranu vyrá-
ža náhodná skupinka cestujúcich. Nájde-
me medzi nimi sympatickú Jolanu, jej rodi-
čov, šarmantné starnúce dámy Helgu a Šar-
lotu. Hviezdou zájazdu je Max, spevák
a sexy idol, ktorý si chce oddýchnuť od ero-
tických dobrodružstiev. Sprievodkyňa
Pamela sa rozhodla „urobiť z nich správnu
partiu“, oni sa však vidia prvý raz v živote! 
Vstupné: 60 Sk, MP, 113 min.

� Utorok 24. a streda 25. október
LET ČÍSLO 93
11. september 2001. Teroristi uniesli štyri
lietadlá. Tri zasiahli svoj cieľ. Toto je príbeh
štvrtého z nich. Tento film je strhujúcou
a provokatívnou drámou, podávajúcou prí-
beh ľudí, ktorí sa stali priamymi svedkami
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únosu štvrtého lietadla v deň najhoršieho
teroristického útoku v dejinách Ameriky. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 107 min.

� Piatok 27., sobota 28. a nedeľa 29. október
DÁMA  VO  VODE
Niektoré príbehy sa naozaj stali. M. Night
Shyamalan napísal pôvodne Dámu vo
vode pre svoje deti. Rozpráva príbeh
nesmelého správcu budovy Clevelanda
Heepa, ktorý zachráni záhadnú mladú
ženu. 
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 110 min.

� Sobota 28. a nedeľa 29. október
GARFIELD 2
POZOR!!! Premietame o 17. hod.!!!
Slovenský dabing. Garfield, všetkými milo-
vaný kocúr, odchádza do Európy. Cestuje
aj so svojím parťákom psom Odie, aby pre-
kvapili svojho pána Jona, ktorý je práve
s priateľkou Liz v Londýne. Tu sa začína
Garfieldovo skutočné dobrodružstvo, keď
dôjde k jeho zámene za Princa, kráľovskú
mačku, ktorá práve po svojej zosnulej
paničke zdedila zámok. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 77 min.

� Utorok 31. október
ZBOHOM, HARRY!
Slovenský dabing. Dojemný, smutno -
smiešny príbeh lásky Iana a Emmy sa odo-
hráva na pozadí bláznivej frašky s ukradnu-
tou mŕtvolou...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 90 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO
KLUBU  NA  OKTÓBER  2006
Začiatky filmových predstavení o 18.30
hod.

� Pondelok 16. október
KRÍŽNIK  POTEMKIN
Slávne klasické dielo, odolávajúce zubu
času, oslavuje silu solidarity. Zobrazením
výseku z kľúčových udalostí revolučného
roku 1905 - vzbury námorníkov na krížniku
Potemkin Tauridský - dáva výraz dráme
revolúcie a jej zrážke s vládnucou mocou.
Po vzore antickej tragédie rozdelil
S.M.Ejzenštejn film do piatich dejstiev
(Začiatok vzbury, Povstanie, pohreb Vaku-
linčuka, Masaker na odeských schodoch
a Víťazná plavba). Hrdinom nie je indivídu-
um, ale masa - zástup ľudí tvoriaci dejiny.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 66 min.

� Pondelok 23. október
MOTOCYKLOVÉ  DENNÍKY
Road movie s hlavnou postavou, márnot-
ratným mladíkom Guevarom je nakrútený
podľa autentického denníka. Osemmesač-
ná cesta z Argentíny až do Venezuely.
Cestopisný dokument sleduje premenu
naivného, bezstarostného muža z vyššej
triedy v revolucionára Che. Film vykresľuje
latinsko-americkú ikonu ako svätca, snívaj-
úceho o sociálnej spravodlivosti.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 126 min.

Okienko
JDS

Úcta senio-
rom. V rámci
Mesiaca úcty
k starším bude
v Dome kultúry v Senici 25. októbra
o 14. hodine posedenie pre dôchodcov,
ktoré pripravuje Mesto Senica. V kultúr-
nom programe vystúpi dychová hudba
Seničanka. Vstup je voľný pre všetkých
dôchodcov, a tak sa osobitné pozvánky
posielať nebudú. 

Pravidelné posedenie pri hudbe
v hoteli Branč bude 19. októbra o 15.
hod. Účastníci  rekreácie v Liptovskom
Jáne  ďakujú za možnosť pobytu v stre-
disku Štiavnica. 

Spomienka na 
zosnulých 

Mesto Senica a Zbor pre občianske
záležitosti pri MsÚ dovoľujú si pozvať
občanov mesta na pietny akt spomienky
zosnulých, ktorá sa uskutoční 31. októbra
2006 o 16. hod. v Dome smútku v Senici.

Výlov rybníka 
s atrakciami

Výlov rybníka Dvorský na Písečné
u Lužic sa uskutoční v sobotu 28. a v nede-
ľu 29. októbra.

V programe budú ukážky starého tra-
dičného rybárskeho remesla, slávnostné
pasovanie za rybára, .predaj živých rýb,
rybích špecialít, výstava rýb v akváriách,
predaj bazénových rýb, rybárske kolo šťas-
tia a atrakcie pre deti. Celú akciu bude
moderovať vodník Čochtan.

Vstup a parkovanie je zadarmo.

Oznam LSPP 
Poliklinika Senica, n.o. oznamuje, že

telefonický kontakt na Lekársku službu
prvej pomoci  (LSPP) v Senici je na priamej
linke 034/651 3008.

Korčulovanie pre 
verejnosť
Nedeľa  8.10.    14.00 - 16.00 hod.
Utorok  10.10.   16.00 - 18.00 hod.
Nedeľa  15.10.   14.00 - 16.00 hod.
Nedeľa   22.10.  13.30 - 15.30 hod.
Nedeľa   29.10.  14.00 - 16.00 hod.
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