
Senickú časť expozície na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave navštívila delegácia
z Velkých Pavlovic. Viac na str. 7.  Foto Viera Barošková

Novoročný  
príhovor primátora

Milí spoluobčania!
Skončený rok 2006 nám umožnil ob-

zrieť sa za prežitými mesiacmi, poučiť sa
z chýb a omylov,  pochváliť sa úspechmi,
vytýčiť si ciele svojho snaženia.

Mám naozaj úprimnú radosť, že ste mi
opäť umožnili vykonávať moje poslanie
a realizovať naše spoločné vízie a predsta-
vy o živote v našom meste. V roku 1998,
keď som prvýkrát kandidoval na funkciu pri-
mátora Senice, získal som vašu 37-percent-
nú podporu, druhýkrát v roku 2002 to bolo
47 % vašich hlasov. Do tretice v decembri
2006 ste takmer 60-timi percentami všet-
kých hlasov rozhodli, že mám vašu dôveru
a mandát na najbližšie 4 roky. Ak k tomu pri-
dám aj mandát poslanca VÚC,  tak vskutku
vaša  vôľa je pre mňa otázkou cti a primá-
torského sľubu, ktorý budem plniť ako naj-
lepšie budem vedieť a vládať. 

Verím, že s pomocou vás a novozvole-
ných  poslancov  vyriešime nejeden pro-
blém. Máme občiansku a politickú podpo-
ru, skúsenosti  a odhodlanie robiť veci verej-
né dobre a zodpovedne.  Život prináša
radosti i starosti, ale všetci sme tu na  to, aby
sme starosti a problémy  riešili, hľadali
východiská,  ale taktiež užívali si radosti,
šťastie  a vážili si každý prežitý deň obklo-
pený bežnými vecami, ľuďmi, z ktorých srší
človečina a ľudskosť života, vierou  a príro-
dou okolo nás, ktorej sme súčasťou. Ak
budeme vnímavejší  a ochotnejší navzájom
sa počúvať, budeme pomáhať slabším,  tak
máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci
a duši, nájsť si miesto v živote, zmysel svoj-
ho bytia.

Veľmi ma teší dobrá spolupráca so
samosprávami, štátnou správou, zamestná-
vateľmi, živnostníkmi, dobrovoľnými zdru-
ženiami a občianskymi aktivitami. Vzájom-
ná úcta a spolupráca s cirkvami je základ
pre udržanie kresťanských hodnôt v našich
rodinách a udržanie si slovanských zvy-
klostí. 

Urobili sme už spolu kus poctivej práce.
Krok za krokom sa naše mesto pozitívne
rozvíja a som presvedčený, že sa v ňom
žije stále lepšie. Máme aj nedostatky, ako
je napríklad doprava, ale je to jav citeľný
v celej našej krajine. Nedostatočná infrašt-
ruktúra sa  prejaví ešte viac. Predpokladám,
že je to iba začiatok starostí s dopravou,
pretože nárast automobilov, nárast výroby
a tým nárast nákladného tranzitu cez  Slo-
vensko do celej Európy a Ázie je vzostupný
trend pre najbližších 10 rokov.  Mesto samé
tento problém nevyrieši, ale poznáme rie-
šenia, máme stratégiu, schválený územný
plán, plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta. (pokr. na str. 3)
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výročie založenia novín

30 rokov spolu
Mesto Senica  je vlastne  naša Senica.

Možno tak nejako pred 30 rokmi pristupo-
vali k názvu vznikajúcich novín, kde sa už
slovo naša písalo s veľkým N. Noviny sa
rozhodol vydávať vtedajší Mestský národ-
ný výbor.  V tom čase to bola myšlienka
odvážna a ojedinelá, hoci na Slovensku
nájdeme niekoľko mestských periodík
s rovnako dlhou  či ešte dlhšou tradíciou. 

Názov Naša Senica je do značnej
miery emotívny, vypovedá o vzťahu novín
a mesta, za ktorým treba vidieť jeho oby-
vateľov. Tento vzťah najlepšie vyjadruje
číslovka 30, ktorá sa počnúc týmto číslom
bude celý rok objavovať v hlavičke novín.
Naše vaše noviny teda majú tento rok
narodeniny. 

Na stránkach novín sa mesiac čo me-
siac hovorí o premenách mesta, zámeroch
jeho rozvoja, naplnených plánoch. Noviny
sú živou a aktuálnou súčasťou mesta.
Redakcia má zámer, čo možno najviac
predostierať svojim čitateľom fakty, všetky
novinky, zaujímavosti. V tomto volebnom
období sa úlohy a povinnosti samosprávy
ešte zvýšia, pribúdajú nové kompetencie,
a to sa samozrejme prejavuje na chode
mesta, na jeho činnostiach, rozsahu prá-
vomocí. Táto  problematika sa bezprost-
redne dotýka  všetkých občanov. 

Práve noviny sú tým priestorom, kto-
rým sa dostávajú potrebné informácie
k občanom, sú prostredníkom medzi
samosprávou a občanmi Senice, keď  pre-
zentujú prijaté uznesenia, záväzné mest-
ské normy, všetky aktivity radnice. Čitateľ
môže na stránkach novín čerpať inšpiráciu

z histórie, nájde články o činnosti občian-
skych združení, záujmových organizá-
ciách, práci detských a mládežníckych
organizácií, ponuku zábavných progra-
mov, kultúrno-spoločenských podujatí,
športových zaujímavosti, poučenie. 

V tejto súvislosti však považujem za
potrebné zdôrazniť, že stále je čo vylep-
šovať. Vidím mnohé rezervy, noviny by
mohli byť ešte interesantnejšie a pestrejšie
príspevkami z prostredia samosprávy, ale
i z oblastí, ktoré zatiaľ dostatočne nepo-
krývame alebo sa im venujeme len spora-
dicky. Naším zámerom je osloviť všetkých
občanov – mladých, starých, žiakov,  ľudí
v plnom pracovnom nasadení i dôchodcov. 

Našim jubilujúcim novinám na prahu
nového roka želám, aby sa všetky novinky,
ktoré v priebehu roka pripravujeme, stretli
s vaším pochopením a našli si ďalších ver-
ných priaznivcov.           Viera Barošková

Obzretie sa za Silvestrom
Mesto Senica už niekoľko rokov orga-

nizuje Silvester na námestí, ktorého tradič-
nou súčasťou býva ohňostroj.  Podujatie
obľúbené, preto z roka na rok pribúdalo
ľudí, ktorí práve tam vítali príchod nového
roka. Silvestrovskú noc väčšinou spre-
vádzali drobnejšie problémy, no vlaňajšia
udalosť, keď svetlica ťažko zranila 23-roč-
ného mladého muža zo Senice, všetkými
otriasla. Všetci veríme, že sa čoskoro
uzdraví.

Táto udalosť hlboko zarmútila organi-
zátorov Silvestra na námestí. Otázok
prečo došlo k takejto  tragédii je veľa.

(pokračovanie na str. 4)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva

1. ustanovujúce zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva sa uskutočnilo 19.
decembra 2006. Rokovanie viedol primá-
tor mesta RNDr. Ľubomír Parízek,  ktorý
už po tretíkrát uspel v komunálnych
voľbách na post primátora. Na rokovaní
boli ďalej prítomní: viceprezident Fondu
národného majetku SR  Ing. Vladimír
Kocourek, poslanec VÚC Trnavského
samosprávneho kraja Ing. Ján Michalica,
prednosta Obvodného úradu životného
prostredia Ing. Milan Vlček, vedúci oddele-
ní a útvarov Mestského úradu v Senici, ria-
ditelia základných škôl a školských zariade-
ní v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ria-
diteľka Polikliniky, n. o., riaditeľka Zariade-
nia sociálnych služieb, n. o., riaditelia Rekre-
ačných služieb mesta Senica a Mestského
kultúrneho strediska Senica, Službytu, spol.
s r. o. Senica, Mestského podniku služieb,
spol. s r. o. Senica, Technických služieb,
a. s. Senica, predseda OSBD Senica,
zástupcovia médií a občania.

V úvode predseda mestskej volebnej
komisie Václav Hanák informoval o prie-
behu a výsledkoch komunálnych volieb.
Najskôr Ľ. Parízek zložil sľub  primátora
a následne  aj všetci novozvolení poslanci
mestského zastupiteľstva zložili poslane-
cký sľub, čím splnili základnú podmienku,
aby mohli začať vykonávať poslanecké
mandáty. 

Primátor mesta sa v príhovore najskôr
poďakoval mestskej volebnej komisii za
odvedenú prácu a potom občanom nášho
mesta, ktorí ho zvolili 2 984 hlasmi – t.j.
58,76 % platnými hlasmi odovzdanými
pre voľbu primátora. Vyjadril sa, že táto
podpora ho zaväzuje, aby naplnil očaká-
vania všetkých občanov, akým smerom sa
bude rozvíjať naše mesto. Skonštatoval, že
priemerný vek poslancov je 47,8 roka a že
do  poslaneckého zboru zasadlo z 25
členného mestského zastupiteľstva  7
žien. V zastupiteľstve je 13 nových poslan-
cov. Čo sa týka politických nominácií, naj-
viac kresiel má strana SMER- SD 9. Potom
nasledujú koalícia SDKÚ – DS – Strana
zelených Slovenska  7, KDH  4, nezávislí  3
a SNS má 2  poslancov.  Primátor vyzdvi-
hol demokratický a konštruktívny spôsob
pri rozhodovaní o veciach verejných, ako
aj výhodný potenciál, ktorý by sme mali
využiť pre naše ďalšie napredovanie.
Zdôraznil, že po období prechodu kom-
petencií z orgánov štátnej správy na samo-
správu a fiškálnej decentralizácii, nastáva
obdobie stabilizácie a skvalitňovania plne-
nia úloh samosprávy. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce na roky 2006 – 2010
- vystúpenie novozvoleného primátora
mesta
Mestské zastupiteľstvo zriadilo:
- mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkon-
ný a kontrolný orgán,  ktorý bude tvoriť
osem poslancov mestského zastupiteľstva
a bude zároveň plniť funkciu poradného
orgánu primátora

- komisie mestského zastupiteľstva ako
svoje poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. V komisiách budú mať zastúpenie
poslanci MsZ a občania mesta. MsZ zria-
dilo nasledovné komisie:
- komisiu finančnú,
- komisiu pre podnikateľskú činnosť, sprá-
vu mestského majetku, obchodu a  služieb,
- komisiu pre výstavbu, územné plánovanie
a dopravu,
- komisiu pre sociálnu, zdravotnú a bytovú
oblasť a koordináciu prevodu a prideľova-
nia nájomných bytov,
- komisiu pre vzdelávanie, kultúru a zbor
pre občianske záležitosti,
- komisiu pre mládež a šport,
- komisiu pre ochranu verejného poriadku
a životného prostredia,
- komisiu na prešetrovanie sťažnosti proti
činnosti poslanca mestského zastupiteľst-
va, primátora mesta a hlavného kontrolóra
mesta,
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov,
- komisiu pre prevenciu kriminality a iných
protispoločenských činností.
Zvolili aj výbory v mestských častiach
podľa volebných obvodov – mestské výbo-
ry budú zriadené v 8 volebných obvodoch.
Výbory sa budú skladať zo zvolených
poslancov v príslušnom volebnom obvode
a z občanov mesta z príslušnej mestskej
časti.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- zmenu Rokovacieho poriadku mestského
zastupiteľstva,
- plat primátora mesta,
- sobášne dni a určilo poslancov, ktorí
budú poverení sobášením.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo primá-
torovi mesta:
- predložiť MsZ návrhy na predsedov a čle-
nov komisií.

Najbližšiemu rokovaniu MsZ, ktoré pri-
mátor zvolal na 1. februára, bude zároveň
predložený návrh na voľbu zástupcu pri-
mátora a na určenie okruhu úloh, ktoré
bude vykonávať, návrh na zloženie mest-
skej rady a návrhy na predsedov a členov
komisií. JUDr. Katarína Vrlová 

prednostka MsÚ 

Predstavujú sa poslanci
MsZ 
Čo  chcete ako poslanci  urobiť vo svojom
volebnom obvode a pre celé mesto?

Dušan Brichta,
59 r., elektrotechnik,
Senica, Štefánikova
723/22, SMER, voleb-
ný obvod č. 7:
Chcem sa zamerať na:
- Rekonštrukciu chod-
níkov a miestnych

komunikácií.
- Výstavbu nových parkovacích miest.
- Budovanie  cyklotrasy k novým priemy-
selným podnikom v meste.
- Skoré doriešenie dopravného  prepojenia
Štefánikovej ul. a Ul. S. Jurkoviča.
- Výber  priestoru na vybudovanie detské-

ho dopravného ihriska a rekonštrukciu det-
ských ihrísk.
- Podporu výstavby bytov.
- Skvalitnenie výkonu Zariadenia sociál-
nych služieb, n.o.
- Budovanie športových ihrísk pre rekreač-
né športové využitie pre verejnosť.
- Výsadbu zelene v meste.
- Riešenie  problémov so psami (znečisťo-
vanie pieskovísk a priestorov, kde sa hrajú
deti).
- Spracovanie  projektovej dokumentácie
pre výstavbu nového penziónu pre
dôchodcov.
- Úzku spoluprácu  s primátorom mesta vo
všetkých záležitostiach, ktoré sa budú
týkať obyvateľov Senice a pomáhať pri ich
riešení.
Zároveň sa chcem poďakovať voličom
z volebného obvodu č. 7 za dôveru
a hlasy, ktoré mi odovzdali v komunálnych
voľbách. Budem sa snažiť nesklamať ich.

Tatiana Blažková,
Ing., 43 r., informatik,
Senica, Kunov č. 73,
KDH, volebný obvod č. 8
Volebný obvod, ktorý
zastupujem je čo do
rozlohy pomerne
veľký. Patrí sem nie-

koľko ulíc s rodinnými domami i bytovkami
v Senici, časť Kunov a časť Brestové. 
V predchádzajúcom volebnom období bol
vypracovaný a začal sa realizovať projekt
kanalizácie v časti Kunov a Čáčov. S budo-
vaním kanalizácie je spojených veľa problé-
mov, ktoré je potrebné operatívne riešiť. 
Ďalším problémom, ktorý veľmi trápi spo-
luobčanov, sú záplavy. Tie Kunov  posti-
hujú v posledných rokoch takmer vždy,
keď začne daždivé počasie, teda niekedy
aj viackrát do roka. V snahe predísť zápla-
vám alebo aspoň zmierniť ich následky
sme zmapovali terén časti potoka Teplica
pod Kunovskou priehradou, pretože tu sú
najviac ohrozené a postihnuté  obytné
domy a pozemky.  Obrátili sme sa so žia-
dosťou o pomoc na MsÚ, aby sa v rámci
možností upravilo a vyčistilo koryto potoka
a boli spevnené jeho brehy, pretože ešte
stále nie sú odstránené pozostatky po
minuloročných záplavách. 
Určité úpravy potrebujú aj cintoríny a ich
okolie v Senici i v Kunove. Problémom je
i doprava. Nielen tá, ktorá nás všetkých
trápi počas špičiek v centre mesta, ale aj
v uliciach, ktoré patria do nášho obvodu.
Podľa mňa by mestská doprava mala pre-
mávať aj do týchto častí mesta, lebo dostať
sa či už do polikliniky, obchodu  alebo na
autobusovú stanicu, vzhľadom na odľah-
losť obvodu od centra, je veľkým problé-
mom najmä pre starších a chorých ľudí.
S dopravou súvisí aj znečistenie a zlý tech-
nický stav komunikácií a chodníkov.
Uvedené problémy a ešte aj veľa ďalších sa
budem snažiť riešiť v tomto volebnom
období. Dúfam, že s pomocou spoluobča-
nov sa nám to podarí. Budem rada, ak
moja práca aspoň sčasti prispeje ku skvalit-
neniu života ľudí a k skultúrneniu prostre-
dia v našom meste.

Spracovala Viera Barošková
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Aktivity radnice
18.12. - Správna rada Polikliniky – prípra-

va rozpočtu a zámerov na rok
2007.

19.12. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
OR PZ SR o prevencii proti
kriminalite v meste.

- Rokovanie o energetickej
koncepcii mesta.

- Rokovanie o zámeroch rozvoja
bývania a výber vhodných lokalít.

21.12. - Rokovanie s predstavenstvom
skupiny Kord o postupe realizá-
cie novej investície do areálu SH
Senica.

22.12. - Rokovanie s riaditeľom SAD
Trnava o skvalitňovaní MHD
v Senici.

- Pracovné stretnutie s riaditeľom
MsPS Senica k príprave
projektov.

2.1. - Príprava strategických zámerov
v oblasti investícií a riešenie
dopravy.

3.1. - Príprava zámerov v oblasti
cestovného ruchu a správy
majetku a využívanie športovísk.

4.1. - Prijatie u podpredsedu vlády SR
Dušana Čaploviča – hľadanie
riešení pre strategické zámery
mesta v doprave.

- Stretnutie s občanmi – kanalizá-
cia a iné problémy v časti Kunov.

5.1. - Reding – rokovanie s firmou
realizujúcou infraštruktúru
priemyselného parku, vzájomné
zosúladenie postupu úloh
a spôsob komunikácie s agentú-
rou SARIO.

- Slávnostné stretnutie s obyva-
teľmi Domova  penziónu pre
dôchodcov,  s riaditeľkou
JUDr. Z. Riškovou  a poslancom
Ing. Š. Mikulom.

8.1. - Rokovanie s auditorkou Mesta
Senica Ing. T. Urbanovou vo
vzťahu k príprave rozpočtu
mesta pre ďalšie obdobie.

- Velké Pavlovice – rokovanie
s Ing. P. Procházkom, novým
starostom partnerského mesta
o vzájomnej spolupráci a prípra-
ve  spoločných projektov.

- Pracovné stretnutie s poslancami
mesta -  príprava zloženia komisií
MsZ.

9.1. - Valné zhromaždenie Službytu –
vyhodnotenie roku 2006,
schválenie investičných zámerov
pre rok 2007, príprava zámerov
pre rok 2008.

- Pracovné rokovanie s firmou
IPEC a francúzskym investorom.

- Oblastné športové združenie –
výkonný výbor – informácie
o rokovaniach s ministrom
školstva, situácia v športe, rozpočet.

10.1. - Pracovné rokovanie     s. Ing. M.
Výletovou a Mgr. Ľ.  Melišovou
o príprave projektu Remeselný
rínek v bývalých kasárňach.

- Rokovanie so spoločnosťou
Seninvest o príprave projektov

v priemyselnej zóne.
11.1. - Agrostav Senica – pracovné

rokovanie o zosúladení investič-
ných zámerov na území mesta.

- Tatra banka – prezentácia ponúk
a možností spolupráce.

- Prezentácia letných aktivít dobro-
voľných združení.

- SEISA – pracovné rokovanie
s mexickým investorom.

- Pracovné stretnutie s poslancami
MsZ.

12.1. - Pracovné rokovanie s talianskym
a francúzskym investorom
o výstavbe fabriky. 

- Rokovanie s domácimi investor-
mi o výstavbe bytov a bytových zón.

19.1. - Stretnutie s predstaviteľmi politic-
kých  strán   v meste. 

- Rokovanie s poradenskou firmou
ISF a firmou Reding na tému
výstavba priemyselného parku.

26.1. - Klub starostov okresu Senica –
príprava snemu ZOZO.

Pôžičky podľa nových
pravidiel

Vláda Slovenskej republiky schválila
v decembri minulého roku nové pravidlá
pre poskytovanie úverov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Prioritnou
sa pre nasledujúce obdobie stala výstavba
bytov najmä pre mladé rodiny a mladých
ľudí do 35 rokov. Preto sa zvýšila aj suma,
ktorú si môžu mladí ľudia požičať od
fondu a súčasne sa znížili úroky. Doba
splácania je najviac 30 rokov.     Najvyššiu
sumu 1,5 milióna korún môžu žiadať tí žia-
datelia, ktorí kúpia byt už v postavených
novostavbách od stavebníka uvedeného
v kolaudačnom rozhodnutí a od nadobud-
nutia právoplatnosti tohto rozhodnutia ak
neuplynulo viac ako dva roky. Úroková
sadzba pre tento účel sa znížila na 2 %.

Na výstavbu bytu v bytovom dome
určeného do osobného vlastníctva môžu
získať mladí žiadatelia až 1,4 milióna korún
takisto s 2 % úrokom  a maximálnou
dobou splácania 30 rokov.     

Žiadateľom starším ako 35 rokov sa
podmienky na ten istý účel  zhoršili, preto-
že majú nárok na pôžičku len do 1 milióna
korún, musia splácať vyšší úrok, ktorý stú-
pol z doterajších 3 na 3,5 % a skrátila sa
doba splácania z 30 na 20 rokov. 

Štát postupne ustupuje z podpory
výstavby rodinných domov, čo sa prejavilo
aj v nových podmienkach. Pri výstavbe
rodinných domov nie sú zvýhodnení ani
mladí do 35 rokov. Naďalej môžu všetci
žiadatelia získať na rodinný dom z fondu
úver až do 1 milióna korún, úrok sa však
zvýšil na 3,5 percenta, doba splácania je
najviac 30 rokov.

K udržaniu, resp. zvýšeniu kvality býva-
nia smeruje komplex prác realizovaných
v rámci účelu obnova bytovej budovy, v kto-
rom je zahrnutá aj tepelná ochrana byto-
vých domov a rodinných domov. Na tento
účel môžu získať podporu zo ŠFRB žiadate-
lia (fyzické aj právnické osoby) maximálne
do výšky 11 tisíc korún na 1 m2 podlahovej
plochy všetkých zatepľovaných bytov
s výhodným 1 %-ným úrokom a najviac 20-
ročnou dobou splatnosti.

Naďalej zostáva v platnosti, že úver je
možné získať len po splnení stanovených
podmienok na poskytovanie štátnej pod-
pory a predložení žiadosti spolu s požado-
vanými dokladmi.

Bližšie informácie k uvedenej proble-
matike poskytuje mestský úrad, ktorý je
sídlom okresu,  podľa príslušnosti k miestu
stavby. Ing. Peter Harnoš, MsÚ  Senica

Sobášne dni
Mestské zastupiteľstvo v Senici na svo-

jom 1. riadnom zasadnutí 19. decembra
2006 určilo poslancov, ktorých poverilo
sobášením. V tomto volebnom období sú
to poslanci  Anna Gajdoščíková, Jozef
Gembeš,   Ondrej Krajči, Štefan Mikula,
Milan Podhoráni a primátor mesta Ľubo-
mír Parízek. Za  sobášne dni určilo stredy
a soboty, s výnimkou 7. 4., 1. 9., 15. 9., 3.
11. a 17. 11. 2007. 

Novoročný  
príhovor primátora
(dokončenie zo str. 1)

Tiež odhodlanie pracovať  a realizovať
rozvojové zámery mesta. Kvalita životné-
ho prostredia, zdravotníctvo,  školstvo,
kultúra, šport... Na to všetko myslíme,
nezabúdame na sociálne projekty, starost-
livosť o deti, mládež, dôstojný život star-
ších občanov. Naša samospráva dokázala,
že sme bez problémov prevzali školstvo
a tým zodpovednosť za vzdelávanie, za
zdravotníctvo, prevzali sme od štátu kom-
petencie v oblasti stavebného zákona,
cestnej dopravy, civilnej ochrany, sociál-
nej pomoci, matrík. Dokázali sme, že
o majetok sa vieme starať, že vieme hos-
podáriť. Všetky naše organizácie fungujú.
Uvidíme, či štát chcel  iba ušetriť  a začne
centralizovať moc, alebo to s decentrali-
záciou myslí vážne a samosprávy budú
základným článkom demokracie a slobo-
dy občana.

Mojím cieľom je, aby samospráva
vytvárala tvorivé podmienky pre všet-
kých, aby našla motiváciu pre investorov,
a tým prácu pre všetkých bez ohľadu na
vek a vzdelanie, zabezpečila perspektívu
pre mladých ľudí  a sociálnu istotu starším
a chorým, vytvorila podmienky pre
dobré, spokojné a bezpečné bývanie,
podporila dôstojné ekonomické a mate-
riálne zabezpečenie všetkým, ktorí ho
potrebujú a sami si nedokážu pomôcť.

Milí občania!
Prajem vám v novom roku veľa fyzic-

kého a duševného zdravia, spokojnosť
a svornosť vašim rodinám, úspech vašim
rozhodnutiam, silu a vieru v každoden-
nom bytí, úctu,  toleranciu, optimizmus
a lásku vašich blízkych a vašich
priateľov.

RNDr. Ľubomír Parízek
primátor mesta Senica
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JANUÁR 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
2. Brezina, T. Kto prenasleduje psa Nula nula hav? Arkus
3. kol. Encyklopédia školáka Slovart
4. Kellerová, C. Láska, to je ilúzia Regent
5. Williamsová, V. Liečivá sila prírody Perfekt
6. kol. Kuchařka pro diabetiky Vyšehrad
7. Mlčochová, J. Adrianin prvý prípad Arkus
8. Moravčík, L. Lži, ktoré menili svet Regent
9. Streatfeild, N. Baletné črievičky Arkus

10. Decker, M. Ľudovít XIV. - Kráľ Slnko Ikar
11. Monsigny, J. Rebelka Bianka Arkus
12. Dickicnson, M. Tulipánové dievča 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:
Brezina Thomas: Kto uniesol žriebä Faraóna?
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková
2. diel zo série Tajný pes Bello Bond, v ktorom bystrý teriér opäť privedie svojich kamará-
tov Luxa, Linu a Bastiana na stopu ďalšieho vzrušujúceho dobrodružstva. Stopa tentoraz
vedie do miestnej jazdiarne, kde traja mladí detektívi naďabia na hrôzostrašnú záhadu...
Kniha má 112 strán, pevnú väzbu a stojí 189 Sk.

Detské doplňovačky 1/07 zimné
Prvé tohtoročné číslo obľúbených Detských doplňovačiek je už v predaji! Ďakujeme všet-
kým priaznivcom nášho časopisu za množstvo krásnych listov a pripomíname, že Detské
doplňovačky si možno kúpiť vo všetkých stánkoch Mediaprint Kapa všade na Slovensku
i v sieti predajní Panta Rhei. Cena jedného výtlačku je 22 Sk.

Zápis prvákov
Zápis detí do základných škôl sa usku-

toční na všetkých ZŠ 7. 2. od 14. do 18.
hodiny. K zápisu treba priniesť rodný list
dieťaťa, občiansky preukaz zákonného
zástupcu. Bližšie informácie na telefón-
nych číslach škôl a na ich internetových
stránkach.
I. ZŠ: Ul. V.P. Tótha, tel. 6512025, fax
6512025, e-mail: zslsenica@zslsenica.edu.sk
II. ZŠ: Komenského ul., tel. 6512677, fax
6512677, e-mail: skola@zs2senica.edu.sk
III. ZŠ: Sadová ul., tel.651 4380, fax 651
2910, e-mail: radicova@zs3senica.sk
IV. ZŠ: Mudrochova ul., tel.651 4294, fax
651 4294, e-mail: 4zssenica@stonline.sk

Osobné dary konzula 
V Zariadení sociálnych služieb  (ZSS)

v Senici, ktoré poskytuje služby 2. rok,
našli útočisko ľudia v núdzi. Jednu časť
obývajú ľudia bez strechy nad hlavou,
druhá patrí opatrovateľskej službe pre sta-
rých  ľudí a tretiu obývajú osamelí rodičia
s deťmi. 21. decembra 2006 za všetkými
obyvateľmi prišiel konzul švajčiarskeho
veľvyslanectva na Slovensku  Stefano
Poretti  s manželkou a priniesol im darčeky. 

V zariadení sociálnych služieb žije
momentálne 45 dospelých a 17 detí, ktorí
sa potešili z osobného darčeka od Stefana
Porettiho. Obdarovanie ľudí, ktorí sa  ocit-
li v sociálnej núdzi,   patrí podľa jeho slov
k tradičným vianočným zvykom švajčiar-
skych ambasád. Pre každého obyvateľa
vyberal darček osobitne so zreteľom na
jeho osobné prianie. Najviac si dal zále-
žať, aby bolo spokojných 17 detí, ktoré
nežijú v kompletnej rodine a navyše v pre-
chodnom domove. Dospelí obyvatelia sa
tešili hlavne z praktických darčekov, ktoré
si sami želali. Deti švajčiarskemu konzulo-
vi zaspievali či zarecitovali a v Zariadení
sociálnych služieb sa tak vytvorila krásna
atmosféra. Všetkých  obyvateľov veľkory-
sé gesto S. Porettiho veľmi potešilo.

Viera Barošková, Foto autorka 

Nezabúdajme na
históriu Záhoria

Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (SZPB) v spo-
lupráci so Záhorským osvetovým stredis-
kom, Klubom Spoločnosti  L. Novomeské-
ho a občianskym združením Delostrelec
pod záštitou prednostu Obvodného úradu
Senica Jaroslava Rihu vyhlásili vedomostný
projekt Nezabúdajme na históriu Záhoria.
O projekte nás informovala tajomníčka
OblV SZPB Milina Rosová. 

Jeho cieľom bude zmapovať všetky
pamätné miesta, hroby a pomníky v okre-
soch Senica, Skalica a časti okresu Myjava

• z obdobia rokov 1843-1848, 
• prvej svetovej vojny,
• a druhej svetovej vojny.

Projekt sa začína 1. februára a ukončený
bude 31. mája 2007. Po vyhodnotení pro-
jektu organizátori vydajú k 63. výročiu
SNP Zborník pamätných miest Záhoria.     

Do projektu sa môžu  zapojiť žiaci ZŠ
a študenti SŠ jednotlivo alebo ako kolektív
a tiež občania, ktorí chcú pomôcť zmapo-
vať pamätníky vo svojej obci alebo meste.
Každá práca by mala obsahovať: písomnú
dokumentáciu, kedy, na základe akých
udalostí boli vybudované pamätné miesta,
hroby a pomníky a fotodokumentáciu.  

Spracovanú dokumentáciu posielajte
poštou alebo osobne  na Oblastný výbor
SZPB, Továrenská 530, 905 01 Senica. Bliž-
šie informácie 651 2834 alebo 651 2705.
Každý účastník dostane pamätný list a 5
vyžrebovaných prác organizátori odmenia.

NS

Obzretie sa za Silvestrom
(dokončenie zo str. 1)

Dôležité je povedať, že k zraneniu
hlavy mladého muža došlo tesne pred
spustením oficiálneho ohňostroja. 

Dotknime sa teda pyrotechniky, ktorá
síce  k Silvestru patrí, ale treba s ňou
odborne narábať.  „Faktom je, že zábavná
pyrotechnika sa napriek zákazu predáva aj
neplnoletým a mladistvým a manipuluje
s ňou hocikto. Predovšetkým mladí ľudia si
nevedia oslavy bez podobných náležitostí
vôbec predstaviť. Každý, kto pyrotechniku
používa je presvedčený, že jemu sa nič
nemôže stať. Chvíľková nepozornosť
a zanedbanie správneho postupu použitia
môže  viesť k ťažkým úrazom,“  reagoval
na našu otázku Vladimír Lanák, ktorý je
odborne spôsobilý a zabezpečuje v meste
oficiálny ohňostroj. Ten je  vizuálne krajší,
maximálne zabezpečený a pre divákov
bez rizika. Lenže vieme, že na námestí sa
búcha, strieľa ostošesť bez ohľadu na oko-
lostojacich. „Riziko úrazu násobí tiež poži-
tý alkohol, kedy padajú zábrany a človek
sa púšťa do vecí, ktoré by v triezvom stave
nikdy nerobil,“ pridáva trpkú pravdu
V. Lanák. Podľa neho príkladom  nezod-
povedného a neodborného zaobchádza-
nia  s pyrotechnikou je aj prípad ťažkého
zranenia hlavy. 

Verejný poriadok  na Námestí oslobo-
denia zabezpečovalo okrem iných aj 11
príslušníkov mestskej polície. Podľa náčel-
níka MSP Rastislava Janáka  sa na námestí
zišlo okolo 1500 -2000 ľudí.  „V tejto ťažko
zvládnuteľnej mase ľudí sme museli riešiť
viacero potyčiek podgurážených ľudí.
Obnovenie verejného poriadku sme do-
siahli použitím donucovacích prostried-
kov. Nie je v silách MsP, aby skontrolovala
všetkých účastníkov silvestrovskej zábavy.
Je to o zodpovednosti každého, kto berie
do rúk zábavnú pyrotechniku. Neodbor-
ným narábaním môže poškodiť zdravie
svoje, ale tiež iného,“ dodal R. Janák.   

„Mesto má platné VZN o používaní
pyrotechniky, ktoré ju na Silvestra povoľu-
je používať. Každý by mal zvážiť aj okol-
nosti, kde ju používa a samozrejme riadiť
sa  pravidlami správneho narábania s ňou.
Rozhodne by  každý mal robiť  len s taký-
mi pyrotechnickými výrobkami, ktoré

zodpovedajú jeho veku i spôsobilosti.  Je
nám veľmi ľúto, čo sa stalo  a preto po
tejto zlej skúsenosti  zvažujeme či sa kvôli
nedisciplinovaným občanom  tohtoročný
Silvester nezaobíde bez ohňostroja i stret-
nutia ľudí na námestí,“ uzavrela prednost-
ka MsÚ Katarína Vrlová.

Viera Barošková
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Príznaky užívania drog
Každá súčasná rodina je ohrozená

možnosťou, že ich dieťa môže začať uží-
vať návykové látky. Ak už k tomu príde,
pravdepodobnosť zbavenia sa závislosti
narastá tým viac, čím skôr dieťa preruší
kontakty s ľuďmi, s ktorými prišlo do
styku s návykovou látkou alebo sa začne
liečiť.
Preto je vo všeobecnosti dôležité si všímať:
- povahové zmeny: posun v osobnosti,

náladové zmeny, problémy v škole, krá-
deže, klamstvá, neskoré príchody,
zmeny v spánku, nízka sebadôvera,
popieranie škodlivosti drogy, strata
motivácie, strach, vzťahovačnosť, ľah-
komyseľnosť, násilie voči iným, trávenie
dlhého času v uzavretých miestnos-
tiach (kúpeľne, vlastné izby), nezáujem
o dianie okolo, premenlivé nálady,

- zmeny činností a zvykov: absencie,
zanedbávanie domácich povinností,
opúšťanie dlhoročných priateľov, nad-
väzovanie nových priateľstiev, zmeny
v stravovacích návykoch, nedbalosť
v osobných veciach, náhle zmeny
v obliekaní, časté náhle odchody
z domu pod rôznymi zámienkami
a podobne,

- zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý
výraz, červenú pokožku okolo nosa
a úst, červené oči, rozšírené zreničky,
sklený pohľad, žalúdočné ťažkosti,
neprítomný pohľad, ospalosť, únava,
spomalené a nekoordinované pohyby,
predĺžený reakčný čas, vzhľad ako po
použití alkoholu, apatia, vyhasnutie
záujmu o pohyb, nezreteľná reč,
nepresné odpovede, zajakavá reč,
opakovanie sa v reči, zmenená
konštrukcia reči, prehltávanie slov.   
Každá z návykových látok má svoj
špecifický prejav. Je nesmierne dôle-
žité pre ich včasnú detekciu poznať
aspoň základné príznaky jednotlivých
najčastejšie sa vyskytujúcich
návykových látok:

- Alkohol - opitý výraz, spomalené
a nekoordinované pohyby, neprí-
tomný pohľad, ospalosť, únava,
spomalené reakcie, agresívne alebo
opačné správanie. Dieťa zapácha od
alkoholu, zápach alkoholu prekrýva
(žuvačkou, cesnakom), je cítiť ranný
zápach v miestnosti po alkohole.

- Fetovanie prchavých látok – opitý
výraz, pohľad do diaľky, pomalá
reakcia po oslovení, len ťažko sa s ním
nadväzuje kontakt, má ťažkosti s kon
centráciou a pri snahe prinútiť dieťa ku
koncentrácii je možná i agresívna
odpoveď, citové vychladnutie
k ľudom, ktorí zastávali predtým
významné miesto v citovej sfére
dieťaťa, sú možné časté zápaly
horných ciest dýchacích a očných
spojiviek. Neospravedlnené absencie
v škole, na šatách rôzne vyblednuté
miesta, škvrny od lepidla, gleja, vo
vreckách zatvrdnuté fľaky od lepidla,
vrecúška z igelitu, ktoré môžu ešte
chemikáliami páchnuť, zapáchanie
zvrškov a najmä vlasových častí tela.

- Drogy (marihuana, hašiš, heroín,
kokaín a iné) – odbiehanie z domu,
neschopnosť primeranej koncentrácie
na problém, zanedbanie niektorých
záujmov a činností, rozšírené zrenice,
znížená svalová hmota, znížená
výkonnosť, pokašliavanie, zmeny
nálady, nezáujem o okolie, tupý alebo
ospalý výraz, vodnaté alebo sklené
oči, zvýšená sekrécia z nosa, nápadné
opakované zápaly spojiviek. Na
rukách a nezriedka na predkoleniach,
najmä okolo členkov nachádzame
vpichy. Vo vreckách nachádzame
drobné bobule (semienka) z kvetov
marihuany, ojedinelé, ale neodôvod-
nené cigaretové papieriky, zápalky.
Nachádzame taktiež zvyšky malých
vrecúšok z igelitu, rôzne tobolky,
špeciálne poskladané papieriky,
zvyšky belavého prášku vo švíkoch
vreciek, opasky, rôzne gumy, povrazy,
striekačky, ihly, ohorené fľašové uzáve-
ry, ohorené lyžice, niekedy iba rôzne
predmety, peniaze, cennosti. MsP Senica

Chcete mať parkovacie
miesto?

Možnosť ako si zabezpečiť užívanie
trvale vyznačeného  parkovacieho  miesta
i v roku 2007 je daná zaplatením miestnej
dane na základe Všeobecne záväzného
nariadenia č. 3 o miestnych daniach
v meste Senica najneskôr do 31. marca
2007.

Platbu môžete uskutočniť prevodom
z účtu alebo v pokladnici MsÚ Senica
v budove na prízemí v čase :
Pondelok, utorok, štvrtok: 7. 30 – 15. 30
Streda: 8. 00 – 17. 00
Piatok: 7. 30 – 14. 30 

Pred zaplatením uvedenej dane je
potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť
o užívanie parkovacieho miesta na MsÚ
v podateľni alebo u informátora. 

Tlačivo Žiadosť o PM na rok 2007
dostanete i u informátora na prízemí, kde
ju vyplnenú spolu s fotokópiou malého
technického preukazu môžete odovzdať.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ 

Prvý parkovací automat
Narastajúci počet automobilov si vyžia-

dal riešenie statickej dopravy aj  v Senici.
Mesto Senica využíva   3 systémy parko-
vania:  trvalé parkovanie s predplateným
miestom, platené parkoviská a dočasné
parkovanie v určených  zónach. 

Pred 3 rokmi bolo v centrálnej mest-
skej časti na miestnych komunikáciách
a priľahlých parkoviskách vytvorených 22
zón dočasného parkovania, ktoré prispeli
k tomu, že miesto je obsadené len na
nevyhnutný čas a umožňuje väčšiemu
počtu vozidiel parkovať v strede mesta. Po
čase sa istou nevýhodou ukázal fakt, že
parkovacie lístky v zóne si musel vodič
kupovať v rôznych stánkoch, ktoré neboli
vždy nablízku.  Prvou lastovičkou, ktorá
vychádza v ústrety vodičom a uľahčuje
nákup parkovacích lístkov v Senici,  je par-

kovací automat. Nachádza sa na Moyze-
sovej ulici v blízkosti budovy Okresného
súdu a vodiči v tejto zóne si  už parkovací
lístok zadovážia bez zbytočnej straty času.
Tu vytlačený lístok môžu vodiči  použiť
tiež  vo všetkých parkovacích  zónach
v Senici.  Skúsenosti z využívania parkova-
cieho automatu budú podnetom na kúpu
ďalších.  

V parkovacích zónach je platené par-
kovanie v pracovných dňoch od 8. do 16.
hod., cez víkendy a sviatky je parkovanie
v týchto zónach bezplatné. Minimálna
sadzba je 10 Sk na hodinu. Ak však občan
hodí do automatu viac mincí, napr. 15 Sk,
automat peniaze nevráti, ale ich zaráta
a vydá parkovací lístok platný hodinu
a pol. Keď sa niekto pomýli a vhodí do
automatu viac než 10 korún a chce iba
hodinový lístok, treba ihneď stlačiť oprav-
né tlačidlo  a automat peniaze vráti. Voľbu
je potom možné zopakovať

Súčasne upozorňujeme, že parkovacie
známky na rok 2007 si môžu občania
zakúpiť v pokladni MsÚ Senica na príze-
mí. Ročná parkovacia známka stojí 500 Sk
a ročná parkovacia známka pre obyvateľa
zóny stojí 300 Sk.            Viera Barošková

Upozornenie  Sociálnej
poisťovne  

Sociálna poisťovňa pobočka Senica
upozorňuje  všetkých starších občanov,
a najmä osamelo žijúcich  dôchodcov, že
už aj v tomto  roku  sa opäť v meste Seni-
ca a okolí  objavili podvodníci, ktorí sa
predstavujú ako pracovníci Sociálnej pois-
ťovne  a žiadajú od občanov  pod zámien-
kou zvýšenia dôchodku vstup do domu. 

Sociálna poisťovňa novelizáciou záko-
na č. 461/2003 Z. z. od 1.8.2006 automa-
ticky  upravovala všetky dôchodky. 

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že
nikdy nevysiela svojich ľudí za dôchodca-
mi ani neorganizuje žiadne výherné súťa-
že, neposkytuje dary  a všetko čo súvisí
s výplatou dôchodku oznamuje svojim
klientom písomne.  

V prípade, že občania  budú mať podo-
zrenie, že ich oslovil, resp. navštívil pod-
vodník, odporúčame  to neodkladne
oznámiť najbližšiemu oddeleniu  policaj-
ného zboru. Mgr. Peter Gajdár 

riaditeľ Sociálnej poisťovne, 
pobočka Senica

Aj svätý Martin sa dočkal svojho odbehnu-
tého „bieleho koňa“. (Foto M.S.)
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Vzniká kuchárska kniha
Zvýšiť sebavedomie  žien a vytvoriť

rakúsko-slovenskú kuchársku knihu - takú
ambíciu má nový projekt Regionálnej roz-
vojovej agentúry Senica (RRAS), ktorý
v utorok 16. januára  pod názvom Kulinár-
ske špeciality odštartovali v Dome huma-
nity Slovenského Červeného kríža v Seni-
ci. Zámer urobiť niečo zaujímavé, čo ženy
nielen pobaví, ale ich aj duševne obohatí,
sa  do podoby projektu premenil pri stret-
nutiach  koordinátorky projektu Dany
Michelovej a tlmočníčky Libuše Orgoníko-
vej z RRAS s partnerkami z dolnorakúske-
ho regiónu Weinviertel Bettinou Poeschlo-
vou a Alenou Schloesslovou. 

Pani Bettina Poeschl zastupuje rakúske-
ho partnera Cezhraničné informačné cent-
rum Hohenau. Do projektu sú  zapojené
nezamestnané ženy zo Záhoria, najmä vo
veku nad 40 rokov, ktoré sú zapojené do
aktivačných prác SČK. Úvod  projektu pat-
ril psychotréningu s nácvikom komunikač-
ných zručností, posilňovaním sebavedo-
mia  a nácvikom spoločenského protoko-
lu. Podľa Mgr. Libuše Orgoníkovej účast-
níčky sa zamýšľali aj nad súčasným posta-
vením žien v spoločnosti,  zvlášť v našom
regióne. S lektorkami – profesorkou Vyso-
kej školy zdravotníckej a sociálnej práce
PhDr. Alžbetou Mrázovou a Mgr. Miriam
Madunickou definovali problémy, s ktorý-
mi  nezamestnané ženy na Záhorí zápasia
najčastejšie. Pokúsia sa  do budúcnosti
vypracovať návrhy  na riešenie týchto pro-
blémov. 

Do ďalších etáp projektu  sa zapoja
i ženy z rakúskych obcí Droessing, Jedens-
peigen, Niedersulz, Pirrawarth. Súčasťou
projektu Kulinárske špeciality bude osem
štvorhodinových tréningov od 16. januára
do konca februára. Po psychotréningoch
sa môžu záujemkyne zapojiť do tvorby
spoločnej slovensko – rakúskej kuchárskej
knihy s 50 receptami jedál z oboch strán
hranice, ktorú vytlačia v slovenskom aj
v nemeckom jazyku.

Ako pri odštartovaní projektu za  prí-
tomnosti riaditeľky sekretariátu Územné-
ho spolku SČK v Senici Veroniky Kopún-
kovej uviedol predseda predstavenstva
RRA Jaroslav Barcaj, projekt Kulinárske
špeciality je realizovaný s finančnou pod-
porou Iniciatívy Spoločenstva  v programe
INTERREG III A medzi Slovenskom
a Rakúskom, pričom jeho predkladateľom
a nositeľom je  práve Regionálna rozvojo-
vá agentúra Senica.             Milan Soukup

Foto autor

Čo nájdete
v Biografickom slovníku 

Kým súčasné bulvárne periodiká žijú
najmä z klebiet alebo z eroticky lascívnych
tém inštitúcie podieľajúce sa na vzdeláva-
ní obyvateľov Slovenska majú vo svojom
poslaní aj úlohu prebúdzať a rozvíjať zdra-
vý lokálpatriotizmus a hrdosť na osobnos-
ti toho-ktorého regiónu. A tak nás vždy
poteší, ak sa z času na čas podarí, pri sla-
bej finančnej podpore  kultúry, vydať tla-
čovinu, ktorá chce podporovať vedomie
regionálnej spolupatričnosti. Jednou
z nich sa medzi vianočnými sviatkami
a novým rokom stal  Biografický slovník
okresov Senica a Skalica, vydaný Záhor-
skou knižnicou v Senici nákladom 300
kusov, ktorý  vytlačila Tlačiareň Durlák
Senica.

Vydaný slovník obsahuje 339 hesiel.
Zo Slova na úvod sa dozvedáme, že slov-
níkom Záhorská knižnica predkladá svo-
jim čitateľom po 13-tich rokoch obnovené
a doplnené vydanie výberového regionál-
neho bibliografického súpisu osobností
Záhoria. Predchádzajúci Heslár osobností,
ktorého autorom bol PhDr. Konštantín Pal-
kovič, CSc. obsahoval síce počtom viac
hesiel, no mnohé boli neúplné a nepresné.
Zámerom predkladateľov bolo nielen
odstrániť chyby, ale zároveň ponúknuť
čitateľom hodnoverný koncentrovaný pre-
hľad významných osobností Záhoria,
ktoré zanechali nezmazateľnú stopu
v rôznych sférach tvorivej práce v oblasti
umeleckého, spoločensko-politického,
hospodárskeho či vedeckého života našej
vlasti od najstarších čias až po súčasnosť.

Slovník sa skladá z dvoch častí. Prvú
tvoria abecedne zoradené záznamy
o osobnostiach, druhou časťou je miestny
register.  Ambíciou slovníka je – byť
pomocníkom všetkým, ktorí majú záujem
poznať regionálne osobnosti Záhoria. 

Milan Soukup 

Výtvarná Senica
2006/2007  

Vo štvrtok 18. januára v Záhorskom
osvetovom stredisku (ZOS) v Senici  otvo-
rili už 41. regionálnu súťažnú výstavu
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov
Senica a Skalica, známu pod názvom
Výtvarná Senica. 

Odborná porota pracovala pod vede-
ním akademického maliara a vysokoškol-
ského pedagóga docenta Milana Rašlu
a spolu s ním súťažné práce posudzovali
a hodnotili tiež akademický sochár zo
Smrdák Milan Flajžík a Mgr. Dana Janáč-
ková zo Záhorskej galérie v Senici. Na
výstavu zaradili  56 výtvarných prác od 26
autorov, ktoré vybrali z celkovo  do súťaže
zaslaných 88  prác od 27 autorov z oboch
okresov.

Ocenenia udelili v kategóriách do 25
a nad 25 rokov autorom s výtvarným
alebo bez výtvarného vzdelania. Prevzali

ich aj Seničania. Diplom a vecnú cenu za
kovovú plastiku V rozkvete a kombinova-
nou technikou vytvorenú maľbu získala
Ivana Klimešová; čestné uznanie za
asambláž Portrét a objekt nazvaný ČSSR
Rudolf Janák. Za olejomaľbu a kresbu uhlí-
kom diplom a vecnú cenu získal aj Seni-
čan Ľubomír Miča v kategórii nad 25
rokov bez výtvarného vzdelania. 

Ďalšie ocenenia  a čestné uznania
porota prisúdila aj Jarmile Horváthovej
z Radošoviec-Viesky, Milanovi Doležalovi
z Holíča, Anne Jankovýchovej z Podbran-
ča a Štefanovi Horínkovi z Veľkých Levár. 

Skladačku k výstave vytlačili vďaka
finančnej podpore Mesta Senica.

Najlepšie práce z výstavy Výtvarná
Senica 2006/2007, ktorá v Záhorskom
osvetovom stredisku v Senici potrvá do 15.
februára (v pracovných dňoch od 8. do 16.
hodiny), postúpia na aprílovú výstavu
Trnavského  samosprávneho kraja Výtvar-
né spektrum v Dunajskej Strede.

Milan Soukup

Vyhodnotili Vianočnú
súťaž  

Za účasti žiakov  prvého a druhého roč-
níka II. ZŠ v Senici (pani  učiteľky Nováko-
vej a Kolárovej) 12. januára vyhodnocovali
Vianočnú súťaž, ktorú pre nich pripravili
knihovníčky  detského oddelenia Záhor-
skej knižnice v Senici. Vyhlásená  bola na
svätého Mikuláša a deti mali možnosť
súťažiť až do konca roka 2006.

Súťaž pozostávala z vyriešenia tajom-
ných otázok, respektíve hádaniek s temati-
kou Vianoc a vianočných zvykov. Zapojilo
sa  do nej celkom 57 detí  vo veku  od 8 do
10 rokov a 45 detí  vo veku od 9 do 15
rokov. Keďže boli všetky odpovede správ-
ne, o ocenených rozhodol žreb.

Víťazov – z každej vekovej skupiny po
päť vyžrebovali žiaci II. ZŠ, ktorí navštívili
knižnicu so zámerom zistiť, aké nové
knihy ich po Vianociach v knižnici čakali.
Potešili sa, veď ich bolo takmer 200 .

Víťazmi v prvej kategórii sa stali: Aida Al
Khufask, Simona Blahová, Klaudia Vaňková,
Jozef Melicher, Michaela Svatá. V druhej
kategórii zvíťazili Adriana Pitoráková,
Michaela Schneiderová, Daniel Štokinger,
Ján Trimel, Barbora Hlavičková. Oceneným
blahoželáme a ostatným želáme úspech
v podobnej súťaži nabudúce.

(zk)
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Senica na veľtrhoch  
Ako minulý rok tak i v tomto roku sa

mesto Senica zúčastnilo  na dvoch medzi-
národných veľtrhoch  cestovného ruchu.
Prvým bol veľtrh GO – REGIONTOUR
v Brne (výstava priemyslu cestovného
ruchu a výstava turistických možností
v regiónoch), ktorý sa konal v dňoch 11.-
14.1. Senica sa prezentovala v expozícii
mesta Velké Pavlovice, kde prijala pozva-
nie od svojho partnerského mesta na spo-
luvystavovanie. Išlo predovšetkým o pro-
pagáciu turistických atraktivít mesta a oko-
lia (k výstave bol použitý nový propagačný
materiál – letáky RSMS s ponukou dovo-
lenky na Kunovskej priehrade, Kalendár
podujatí mesta Senica 2007, nové pohľad-
nice mesta....). 

S rovnakou ponukou sa Senica zúčast-
nila i na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratisla-
ve na výstavisku Incheba  v dňoch 18.-21.1.
Tu bolo mesto Senica súčasťou spoločnej
expozície Združenia miest a obcí Záhoria
pod názvom Záhorie.  Okrem propagácie
turistických cieľov sa na veľtrhu prezento-
val svojím vystúpením aj Klub priateľov
heligónky na čele s vedúcim Pavlom Grim-
mom a ľudovoumelecká tvorba Seniča-
niek Anny  Šullovej a Alžbety Zamcovej.
Rovnako ako Senica v Brne i Velké Pavlo-
vice sa propagovali v senickom stánku
v Bratislave.

O realizáciu stánku a propagáciu nášho
mesta a regiónu sa postarali Rekreačné
služby mesta Senica so svojím strediskom
Infosen. Počas štyroch dní trvania výstavy
išlo okrem prezentácie Senice a prilákania

Mám 65+ a teší ma,
že žijem zdravo

Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo je
projekt obsahovo zameraný na zlepšenie
kvality života starších ľudí v zdravotnej
oblasti. Séria prednášok a besied z oblasti
správneho životného štýlu pomôže
ovplyvniť spôsob života seniorov, ktorí sa
doteraz svojmu zdraviu veľmi nevenovali,
prípadne si overia, či sa mu venovali na pri-
meranej úrovni.

Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Senici v spolupráci s Jed-
notou dôchodcov Slovenska realizoval
tento projekt od jesene 2006. Išlo o cyklus
zaujímavých prednášok z oblasti zdravého
životného štýlu v staršom veku a tiež zdra-
votných rizík a komplikácií u dôchodcov.

Cieľom vzdelávania staršieho človeka
v oblasti zdravého starnutia by malo byť
to, aby sa predovšetkým sám podieľal na
upevnení svojho zdravia, najmä zmenou
nesprávnych životných návykov, ktoré pre-
trvávajú u neho od detstva. Našou úlohou
bolo vysvetliť človeku, že pre skvalitnenie
jeho života treba zmeniť spôsob stravova-
nia, venovať sa pohybu, byť aktívny v spo-
ločenskom i súkromnom živote. Udržiavať
sa v psychickej pohode účasťou na rôz-
nych kultúrnych podujatiach, prednáš-
kach, besedách, čítaním novín, časopisov,
kníh a podobne.

Projektu sa zúčastnili štrnásti dobro-
voľníci z radov dôchodcov, ktorí mali ešte
záujem učiť sa a prijímať nové informácie.
Prednášky sa konali každý utorok o 14.
hodine v Klube dôchodcov v Senici na
Továrenskej ulici.

Celkovo sa konalo sedem stretnutí, kde
bolo dôchodcom poskytnutých niekoľko
rád a typov na aktívne využívanie voľného
času. Určite vhodným typom je práve
samovzdelávanie a naberanie nových
poznatkov z oblastí, ktoré ich zaujímajú
a doteraz na ne nemali čas. Preto si ho na
dôchodku našli a možno práve učenie
prispelo k skvalitneniu ich starnutia.

Taktiež sa dozvedeli o význame pohy-
bu pre seniorov, ktoré športy ešte môžu
bez obáv vykonávať a ktoré by už mali
prenechať tím mladším. S pohybom neod-
mysliteľne korešponduje i správna výživa
a tiež pitný režim. Samozrejme aj v tejto
oblasti im boli poskytnuté cenné rady
a informácie.

Seniorov trápia aj niektoré choroby
typické pre starších ľudí. V prednáškach sa
dozvedeli o hypertenzii (vysokom krvnom
tlaku) u starších ľudí, o obezite, ktorá sa
bohužiaľ stále častejšie objavuje aj v mlad-
šom veku a čo je najsmutnejšie už aj
u malých detí. Preto im bolo poskytnutých
niekoľko rád o možnostiach znižovania
nadváhy kombináciou vhodnej diéty
a vhodnej pohybovej aktivity.

V posledných rokoch sa tiež čoraz
častejšie objavuje problém cukrovky
a osteoporózy - ľudovo povedané rednu-
tia kostí. Dá sa povedať, že sú už dnes
považované za civilizačné ochorenia. Ako
s nimi bojovať, hlavne správnou výživou

bolo tiež náplňou prednášok.
V neposlednom rade bola jedna pred-

náška venovaná pravidlám poskytnutia
prvej pomoci a radám ako zanechať fajče-
nie, keďže fajčenie je jedným z rizikových
faktorov pri rôznych ochoreniach a hlavne
ochoreniach srdca, predovšetkým v koreš-
pondencií s vyšším vekom.

Na záver celého projektu boli účastní-
kom udelené osvedčenia o absolvovaní
vzdelávacieho kurzu Mám 65+ a teší ma,
že žijem zdravo. 

Toto osvedčenie ich oprávňuje odovz-
dávať svoje poznatky získané na prednáš-
kach a z doškoľovacích materiálov
v oblasti zdravého životného štýlu medzi
svojimi rovesníkmi, priateľmi, známymi
alebo tiež v rodine.

Ing. Zuzana Bašnárová
RÚVZ Senica

turistov do nášho regiónu  i o upevnenie
vzájomnej spolupráce a nadviazanie
nových kontaktov  nielen v oblasti  cestov-
ného ruchu. Počas trvania výstavy prijali
prednostka MsÚ Katarína Vrlová a riaditeľ
RSMS Štefan Majchrák  v našej expozícii
veľa hostí: starostu Velkých Pavlovíc Pavla
Procházku, vedúceho sekcie cestovného
ruchu Ministerstva hospodárstva Mariána
Bujnu, viceprezidenta Fondu národného
majetku Vladimíra Kocourka, starostov
okolitých obcí, riaditeľov a pracovníkov
mestských podnikov a organizácií
a mnoho ďalších.

Veríme, že propagácia nášho mesta na
oboch veľtrhoch prispela k získaniu čo
najlepšieho obrazu o Senici – jej atraktivi-
tách, a to  nielen pre domácich ale i zahra-
ničných hostí.                                 Infosen

Peniaze dajú na
prestavbu 

Finančná zbierka počas minuloročných
troch adventných  víkendov v hypermar-
kete Tesco znamenala pre občianske zdru-
ženie Promethea Rohov výnos 50 033 Sk.
Dialo sa tak v rámci projektu Pomôžte
spolu, ktorý pripravila sieť obchodov
Tesco a Slovenská humanitná rada  (SHR).
Symbolický šek s touto sumou prevzala
26. januára vedúca výchovy v Domove
sociálnych služieb v Rohove Viera Vala-
chovičová (na foto v strede) od riaditeľa
HM Tesco Senica Martina Bullu a riadite-
ľky SHR  Evy Lysičanovej. 

Podľa V. Valachovičovej získané penia-
ze použijú pri prestavbe kotolne na teloc-
vičňu, ktorú  budú môcť klientky ich zaria-
denia využívať na pohybové aktivity
a posilňovacie cvičenia.  Je známe, že
v DSS Rohov je 8-členná skupinka dievčat,
ktoré sa už 6 rokov venujú tancu.  Výnos
zo zbierky bol tentoraz nižší (vlani takmer
90 000 Sk) a podľa V. Valachovičovej to
spôsobil zrejme nesprávny výber hodín,
počas ktorých sa zbierka uskutočňovala. Pri
zbierke im predajom záložiek do knihy
pomáhali študenti Gymnázia L. Novomes-
kého a Súkromnej strednej školy podnika-
nia v Senici.  Riaditeľ Tesco Senica vyzdvi-
hol profesionálny prístup pri organizovaní
zbierky a i riaditeľka SHR poukázala na sku-
točnosť, že postupne sa verejnosť vo väčšej
miere zapája do charitativnych zbierok
a prejavuje solidaritu so slabšími. Zo 46
Tesco obchodov s celkovým výnosom
zbierky vyše 3,2 mil. Sk bol HM Senica na
22. mieste. Text a foto Viera Barošková
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Čo skrývajú parky
V stredu 14. februára   o 14. hod.

v Dome kultúry v Kunove bude  vernisáž
interaktívnej výstavy  Tajomstvá života
národných parkov, ktorú organizujú
Záhorské osvetové stredisko, Trnavský
samosprávny kraj, Klub Humanita a zdra-
vie pre všetkých v Senici za odbornej
pomoci Ministerstva školstva, Ministerstva
životného prostredia a Štátnej ochrany prí-
rody SR.  Výstava bude otvorená od
6. 2. – 5. 3.
Súčasťou  výstavy budú:  
- Národné parky a štvrtáci – detská výtvar-
ná tvorba žiakov 4.ročníka senických ZŠ
- Tajomstvá života Tatranského národné-
ho parku - výstava amatérskej digitálnej
fotografie študentov stredných škôl
a dospelých priaznivcov TANAPu 
- Tajomstvá života národných parkov –
prezentácia jednotlivých národných par-
kov Slovenska.

Čisté mesto  – Senica?
Na prelome rokov vždy nastáva čas

bilancovania,  čas nových plánov a záväz-
kov do budúcnosti. Inak to nebolo ani
v prípade projektu senických základných
škôl Senica – čisté mesto, ktorý sa reali-
zuje už druhý rok v školách vďaka koordi-
nátorom jednotlivých škôl, v spolupráci so
Záhorským osvetovým strediskom, Tech-
nickými službami mesta   a Mestským úra-
dom Senica.

Slávnostné vyhodnotenie projektu
Senica a odpad v našich rukách 2006 sa
uskutočnilo 19. decembra 2006. Zúčastni-
li sa na ňom zástupcovia pedagógov i žia-
kov zo všetkých štyroch základných škôl.
O tom  ako sa to všetko začalo – stručný
pohľad do minulosti a o dosiahnutých
výsledkoch informovali RNDr. Magdaléna
Hessková zo ZOS Senica a Jana Holičová
z TS Senica. 

Potom  sa účastníci  z prezentácie
Ing. Andrei Trojkovej dozvedeli, ako  pre-
bieha separovane odpadu a aké aktivity na
zvyšovanie povedomia robia v III. ZŠ Seni-
ca. Prezentácia bola nielen poučná, ale
zároveň  inšpiratívna pre ostatné školy. Tu
totiž už dlhšie pracuje environmentálny
krúžok Kvapky, ktorý sa intenzívne venuje
aj problematike odpadu. 

Potom  sa účastníci stretli v budove
Technických služieb  s riaditeľom Jarosla-
vom Kaščákom  i riaditeľkou ZOS Ľubicou
Krištofovou. Obom odovzdali  Publikáciu
o realizácii projektu.  Riaditeľ TS tiež
poskytol  nové informácie o súčasnej situ-
ácii pri separovaní odpadu v Senici a o plá-
noch do budúcnosti. 

Vyvrcholením tohto podujatia bolo
ozdobenie vianočného stromčeka  ozdo-
bami  zhotovenými z odpadového mate-
riálu v Zbernom dvore. Potom si deti
pozreli a dokonca aj vyskúšali ako funguje
Zberný dvor a triedička. 

Obohatení o nové poznatky a skúse-
nosti sa rozišli, aby si dali nové, dôležité
a zároveň splniteľné predsavzatia do roku
2007. 

Aké sú osobné záväzky žiakov senických
základných škôl?
• nebudem hádzať odpadky na zem,
budem triediť odpad, budeme sa i naďalej
stretávať a pracovať na čistote nášho
mesta, budem zlepšovať čistotu v škole
i okolí bydliska, v roku 2007 budem ešte
lepšie triediť odpad, pritiahnem k triede-
niu viac spolužiakov

Čo chce skupinka koordinátorov pro-
jektu zrealizovať v jednotlivých školách
v roku 2007?

I. ZŠ
• Výučbové programy žiakov 2. stupňa

pre mladších spolužiakov na 1. stupni.
• Súťaž so zameraním na triedenie

odpadu.

II. ZŠ
• Nástenka o odpade, relácia do školské-

ho rozhlasu.
• Hodnotenie chodieb, kde sú kontajne-

ry  na triedený odpad.
• Skrášliť okolie školy. 
• Upratovanie mesta, zber odpadu

v parku a okolí.
• Sadenie stromčekov v meste.
• Exkurzia do Zberného dvora, čistiarne
odpadových vôd.

III. ZŠ
• Výstava prác z odpadu.
• Exkurzia do Zberného dvora, čistiarne

odpadových vôd.
• Pripraviť ekologické aktivity pre všetky

ZŠ v meste pri príležitosti Dňa Zeme.

IV. ZŠ
• Prednáška na tému spracovanie odpa-

du, jeho význam pre životné prostre-
die, spojená s aktivitami pre žiakov
v škole.

• Súťaže pre žiakov školy so zameraním
na separovanie odpadu.

• Skúšky triedenia.
• Premietanie videofilmov zameraných

na problematiku odpadu.
• Usporiadanie Európskej štafety.
• Exkurzia do Zberného dvora, čistiarne

odpadových vôd.
• Spoločné aktivity, súťaže pre všetky

školy  zamerané na separáciu odpadu
spojené s rôznymi praktickými
aktivitami.

• Vysádzanie stromčekov v meste.
• Mestská odpadová kontrola – vytvore-

nie hliadky zo žiakov všetkých senic-
kých škôl, ktorá bude v meste kontro-
lovať triedenie odpadu.
Verím, že tieto predsavzatia nezostanú

len na papieri, ale budú neoddeliteľnou
súčasťou  života nielen jednotlivých škôl,
ale aj našich domácností. Problematika
odpadu je, a ešte dlho bude veľmi aktuál-
na, a preto by sa s týmto závažným pro-
blémom mal popasovať každý jeden
občan mesta, bez ohľadu na vek. Ak zmiz-
nú hŕby nevkusne porozhadzovaných
odpadkov nielen okolo kontajnerov, ale
i z verejných mestských priestranstiev,  až
potom bude Senica čisté mesto. 

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

Uskutočnilo sa 
12. januára bol v Dome kultúry 1.

Delostrelecký ples.  Občianske združenie
Delostrelec ním chcelo  obnoviť slávu
delostreleckých plesov, ktoré sa v Senici
naposledy konali v roku 1999. Skladbou
programu, dobrou organizáciou a sprá-
vnou náladou sa im to aj podarilo.  

Hasičský ples organizovaný Dobro-
voľným požiarnym zborom v Senici sa
konal v Dome kultúry 19. januára. O výbor-
nú  náladu sa po celý večer až do rána
starala Čvančaranka. Program spestrili
mažoretky CVČ Lienky a 2 páry, ktoré
predviedli spoločenské tance.

Text a foto Viera Barošková

O výstrel z dela sa postaral Záhorácky
šermírsko-divadelný spolek Ctibor.

Na plese nechýbal bývalý veliteľ Liptovskej
delostreleckej brigády Dušan Kubík.

Pri vstupe do plesovej sály hostí vítali mladí
hasiči.
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Zažite niečo nové
Pomôžte iným! 

Predstava, že by ste nemali celý deň čo
vložiť do úst, prípadne sa nemali čoho
napiť, obyčajnému človeku ani nepríde na
um. Pre milióny detí v Afrike je to však kaž-
dodenná realita. Už len počas čítania tých-
to 2 viet zomrelo jedno dieťa od hladu. Ako
im však odtiaľto, zo Senice, pomôcť?

Napríklad tak,
že podporíme
snahu organizá-
cie UNICEF,
ktorá pomocou
tzv. adopcie detí
z Afriky, dáva
možnosť priamo
prispieť k ich lep-
šej budúcnosti.
Preto sme sa roz-
hodli zorganizo-
vať Deň pre hla-
dujúce deti. Všet-
ci študenti, ktorí

sa rozhodnú zapojiť, strávia spoločne 24
hodín v škole bez jedla. Bude zabezpečený
pitný režim i program , pri ktorom nám tak
rýchlo nevytrávi. Pri tejto skúške
SEBAZAPRENIA formou vstupného daruje-
te peniaze, ktoré následne Študentský par-
lament mesta Senica použije práve na
adopciu detí z Afriky.

Chceme týmto nielen priamo pomôcť
niekoľkým deťom, ale aj upozorniť na ich
ťažkú situáciu a podnietiť k činom aj ostat-
ných ľudí. Ďalšie informácie poskytneme
už čoskoro. Pridajte sa k nám!

Monika Mikušová a Jaro Kováč

Predvianočná návšteva
Vianoce... Keď sa povie toto magické

slovo, väčšina z nás si predstaví rozsvietený
vianočný stromček, kopu darčekov, padajú-
ce snehové vločky a mamine voňavé via-
nočné koláčiky.

Ale po chvíli rozmýšľania na tému Viano-
ce si uvedomíme, že čaro sviatkov je skryté
v každom z nás, v našom srdci, v srdciach
našich blízkych... Každý z nás chce prežiť
tieto sviatky v kruhu rodiny, v kruhu ľudí, kto-
rých ľúbi. Chcú to dospelí, chcú to deti.

Smutné však je, že mnohé deti môžu
o chvíľach prežitých s vlastnou rodinou len
snívať. Realita je totiž iná. Mám na mysli deti
z detských domovov. Vlastne,  nie deti, lep-
šie – malých anjelikov, ktorí túžia po mami-
nom objatí a otcových láskavých očiach.
Mnohí z nás by chceli týmto deťom pomôcť,
no často nám v ceste stojí rad prekážok.

My, študenti 2.C triedy Obchodnej aka-
démie v Senici, sme sa rozhodli konať
a Vianoce boli pre nás silným dôvodom

začať...  19. decembra 2006 sme sa vybrali
do Detského domova v Skalici. Spoločne
sme deťom pripravili program, v ktorom
vystúpili tri prasiatka a spoločne sme si
zaspievali vianočnú pieseň. V triede sme
vyhlásili zbierku hračiek, ktoré sme potom
malým chovancom detského domova odo-
vzdali. Všetok čas, ktorý sme prežili v det-
skom domove, sme venovali deťom. Zrazu
sme prestali myslieť na seba... Prestali sme
myslieť na predvianočný zhon... Videli sme
pred sebou deti, ktoré sa tešili z mála. Vide-
li sme detské srdiečka, ktoré potešil pohľad
na bieleho vianočného anjela, rozosmial
pohľad na Pipi  a jej čudesné vykrútené
vrkoče či vystrašil pohľad na masku „nebez-
pečného“ vlka.  

Na tento deň nikto z nás nezabudne.
Verte, nie je to prázdna fráza. 

Nika Kaštílová, 2. C  OA Senica 

Fiktívna krajina Shusk’ i ’stan
Stredoškolská Študentská únia Sloven-

ska je nezisková mimovládna organizácia,
ktorá združuje študentov a študentky zo
študentských samospráv na stredných ško-
lách na Slovensku. Jej cieľom je zapájať štu-
dentov do rozhodovacieho procesu ich
vlastného vzdelávania a umožniť im orga-
nizovanie vlastných nápadov. Ďalej sa
snaží podporovať ich všestranný rozvoj
organizovaním rôznych aktivít a v nepo-
slednom rade pôsobiť ako ochranca
a tlmočník ich práv a záujmov. Ja som sa
zúčastnila na 4. ročníku projektu Šusky -
Fiktívna krajina. Bolo to 4-dňové podujatie,

Wall of youth, stena postavená v DAVe, na ktorú majú možnosť mladí Seničania písať
svoje otázky a pripomienky na samosprávu, verejné inštitúcie. Zúčastňujte sa na veciach
verejných, pretože v našej Senici sa to dá.                                  siwi

od 9. až 12. novembra 2006. 
Interaktívnou formou sme simulovali

parlament fiktívnej krajiny. Celý projekt bol
koncipovaný tak, aby si študenti mohli
vyskúšať svoje rétorické, organizačné či
vyjednávacie schopnosti a tým sa podporili
mladí ľudia v študentských samosprávach,
čo je jeden z hlavných cieľov Šusky. Na
projekte sa spolupodieľali odborníci, ktorí
študentom prednášali základy politológie
a ekonómie.

Na túto akciu sa prihlásilo vyše 100 mla-
dých ľudí z celého Slovenska záväzným pri-
hlásením, v ktorom vyplnili otázky zostave-
né s cieľom vybrať najvhodnejších účastní-
kov. Asi týždeň pred podujatím telefonicky
oznámil predseda Šusky Radoslav Košík 23
študentom, že sa zúčastnia na projekte
Fiktívna krajina v Tatranskej Štrbe.

Krátko po príchode všetkých študentov
a po uvítacom ceremoniáli nám vysvetlili, že
program je rozdelený do 3 častí: oficiálno-
oficiálna časť, oficiálno-neoficiálna časť
a neoficiálno-neoficiálna časť, pričom na
prvých 2 je povinná účasť. Neskôr nás na
základe našich vyplnených formulárov a na
základe predstavovania, rozdelili do jedno-
tlivých politických strán (ĽES - Ľavicová
extrémistická strana, S. T. R. E. D. - Strana
tolerancie reprezentujúca eklatantnú
demokraciu, Rodina – kresťanská strana,
Vzájomnosť – pravicová strana, ŠNŠ – Špič-
ky nosa Šusky). 
Dôležitým faktom bolo, že ak sa aj  náš
osobný postoj nestotožňoval s postojmi,
ktoré zastáva daná politická strana, museli
sme sa prispôsobiť a zžiť sa s úlohou. 

(pokr. na str. 2) 
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Pink Floyd – The Wall
Väčšina ľudí si pri slovách Pink Floyd

spomenie na slávnu rockovú skupinu,
ktorá nahrala kultové albumy ako Dark
Side of The Moon alebo Wish you Were
Here. Ale málokto vie, že táto hudobná
formácia produkovala v spolupráci s reži-
sérom Alanom Parkerom a grafikom
Geraldom Scarferom aj film s názvom The
Wall. Nie je to obyčajný film. Myšlienky
nie sú vyjadrené v dialógoch ale v pies-
ňach skupiny Pink Floyd, z ktorých väčšina
pochádza z autorskej dielne Rogera
Watersa. 

Príbeh je o človekovi (hudobníkovi),
ktorý sa volá Pink. V rannom detstve mu
zomrel otec vo vojne. V škole ho týral
a zosmiešňoval učiteľ, a keď dospel, opus-
tila ho jeho manželka. Každá táto udalosť,
a mnoho ďalších, sa označuje ako „ďalšia
tehla v stene“ (titulná pieseň – Another
Brick in the Wall) a Pinkova myseľ je uzav-
retá v nekonečnom množstve  týchto
„tehál“. Čím bol starší, tým viac sa izoloval
od ostatných ľudí a z „tehál“ rástla okolo
neho akoby fiktívna stena, podľa ktorej
autori pomenovali celý film a album s pies-
ňami z tohto filmu. Pinkové myšlienky sú
tu vyjadrené aj pomocou animovaných
scén, v ktorých sú aj kladivá pochodujúce
krajinou, orol trhajúci krvavú zem Londý-
na a nezabudnuteľná biela stena. Podľa
mňa, najzaujímavejšia takáto scéna je
práve posledná, sprevádzaná piesňou The
Trial. Vyobrazuje súd, v ktorom je obvine-
ným práve Pink a svedčia v ňom jeho man-
želka, učiteľ a jeho matka. Obvinený je
z toho, že prejavoval „smiešne“ ľudské
city. Sudca rozhodol o jeho vine a odsúdil
ho na „stratu ochranného múru“, čiže roz-
sudkom bola sloboda a jeho múr strhli.

Hlavnú postavu Pinka vynikajúco stvár-
nil hudobník Bob Geldof. Osoba hlavného
predstaviteľa - Pinka mala zároveň trochu
vyobrazovať aj osobnosť bývalého člena
Pink Floyd - Sida Barretta, ktorý zomrel
v lete minulého roku.

Tento film je pre mňa veľmi zaujímavý
a zanechal vo mne silný citový zážitok.
Ešte by som chcela upozorniť milovníkov
skupiny Pink Floyd, že 13. 4. bude v Prahe
koncert Rogera Watersa.

Ivana Bachurová

Ako sa učíme podnikať
Predmet aplikovaná ekonómia APE je

vzdelávací program, ktorý stredným ško-
lám garantuje a ponúka nezisková organi-
zácia Junior Achievement Slovensko. APE
je voliteľný, nepovinný predmet pre mini-
málne 15 a maximálne 25 študentov. Úče-
lom tohto projektu je pomôcť študentom
zorientovať sa v podmienkach trhovej eko-

Fiktívna krajina Shusk’ i ’stan
(dokončenie zo str. 1)
Bol to tak trochu zámer, aby sme sa naučili
pohotovo a vhodne argumentovať. Nes-
kôr sme, ako poslanci jednotlivých politic-
kých strán, riešili problémy našej krajiny,
Shuskęięstanu. Bola vo veľmi zlom ekono-
mickom stave a úlohou parlamentu, teda
nás, bolo vyriešiť problémy krajiny. Prvou
úlohou bolo vypracovať programový plán -
ako zlepšiť ekonomickú situáciu v krajine,
ďalej zostaviť plné znenie zákona na rieše-
nie problému – ako zvýšiť rozvoj priemyslu,
vyriešiť problémy so začlenením etnických
skupín, zostaviť a schváliť štátny rozpočet.

Poslednú otázku, či schváliť registrova-
né partnerstvá, riešil gestorský výbor,
ústavnoprávny  výbor a výbor pre sociálne
skupiny a rodinu, schvaľoval parlament.

Na záver sme mali automobilovú spo-
ločnosť MIAMOTOS presvedčiť, že naša
krajina má najvhodnejšie podmienky pre
jej pôsobenie. Aby to nebolo také jedno-
duché, reklama musela byť v anglickom
alebo v nemeckom jazyku.  Neskôr sme si
ju museli obhájiť.

Tieto náročné štyri dni v nádhernom
podtatranskom prostredí sme ukončili
neoficiálnym GALAVEČEROM, priprave-
ným nami študentmi, len pre pobavenie
organizátorov. 

Tento projekt bol veľmi efektívny.
Zúčastnili sa na ňom veľmi cieľavedomí
študenti, ktorí majú záujem nielen získavať
nové vedomosti, ale aj odovzdať svoje už
nadobudnuté znalosti a skúsenosti ostat-
ným. Sú to úplne obyčajní študenti, ktorí
však majú okrem veľkej chuti zdokonaľo-
vať sa vo vedomostiach, aj chuť spoznávať
nových ľudí, nové veci, urobiť niečo pre
seba, ale i pre okolie. Chcú sa podieľať na
utváraní spoločnosti, spoznávať nových
ľudí a v neposlednom rade, ako každý
mladý človek, sa aj zabaviť. Predstaven-
stvo Šusky dokázalo vytvoriť vhodné
prostredie pre týchto študentov. Náročný
vzdelávací program nám pripravili s takou
ľahkosťou a zábavou, že sme mali pocit,
že nie je nič príjemnejšie ako vzdelávanie.
Dôležitým faktom však bolo, že títo mladí
ľudia tam išli predovšetkým s cieľom dačo
sa naučiť a POPRI tom sa zabaviť. V štýle
najprv práca potom pláca.

Okrem nadobudnutých vedomostí
a skúseností dostali všetci študenti zúčast-
není na projekte Fiktívna krajina Certifikát
o absolvovaní záverečnej časti celosloven-
ského projektu Fiktívna krajina, zamerané-
ho  na tréning komunikačných a vyjadro-
vacích schopností členov študentských
rád stredných škôl Slovenska.

Týmto sa chcem poďakovať predsta-
venstvu Šusky, ale i zúčastneným študen-
tom, za kvantum nových vecí, ktoré som sa
naučila, i za veľa zábavy, ktorú sme spolu
zažili či už počas čítania denníka Shuskęię-
stanu, oficiálno - neoficiálnej časti, neofici-
álno-neoficiálnej časti, čítaní tajnej pošty,
varení kolegov pánov poslancov..., prosto
za  veľa žartov a veselosti :D. Ale to už sú
len a len interné záležitosti nás zúčastne-

ných – tých, ktorí mali tú česť byť tam, vidi-
eť to a počuť to :D. 
Základným pravidlom Šusky totiž je:
Z AKCIÍ SA NEVYNÁŠA... 

Katarína Smíkalová, OA

POZVÁNKA
Pre členov Študentského parlamentu 

Na Mestskom úrade v Senici sa
v utorok 6. februára uskutoční riadne
zasadnutie Študentského parlamentu
mesta Senica. Na zasadaní bude
prítomný primátor Senice Ľubomír
Parízek a možno i ďalší hostia,
ktorých zaujíma práca Študentského
parlamentu. 

Zasadanie bude mať  nielen sláv-
nostný, ale i pracovný ráz, pretože
vyhodnotia projekt Mladí na scénu
a oboznámia s najbližšími  úlohami
a pripravovanými  podujatiami. Po
zasadnutí Študentského parlamentu
bude aj krátke stretnutie redakčnej
sekcie so šéfredaktorkou Našej Senice.
Účasť všetkých členov Študentského
parlamentu je viac ako potrebná
a dôležitá!

nomiky, okrem teoretických poznatkov
získať aj praktické skúsenosti a zručnosti
v oblasti podnikania.

Tento rok majú hodiny APE študenti
z prvej skupiny 3. E.

Naša študentská spoločnosť už má za
sebou úspešné ustanovujúce valné zhro-
maždenie, teda môže začať s podnikateľs-
kou činnosťou. 

Predchádzali tomu založenie firmy,
zvolenie si názvu spoločnosti - NAČO
NÁZOV, manažmentu, prieskum trhu,
ktorý sme robili medzi potenciálnymi
zákazníkmi, to je medzi študentmi a pro-
fesormi OA. Vychádzajúc aj z materiál-
nych a personálnych možností sme si zvo-
lili, čím sa bude zaoberať š. s. NAČO
NÁZOV. Rozhodli sme sa pre výrobu
náramkov z korálkov, kožených puzdier,
dekoračnej nástenky  Sovy, výrobou príve-
skov -  krokodílov a vankúšikov na stoličky.
Keďže naša spoločnosť má formu akciovej
spoločnosti, museli sme si zabezpečiť
počiatočný kapitál predajom akcií. 

Predali sme 84 kusov akcií po 40 Sk a
16 kusov zamestnaneckých akcií takisto
po 40 Sk, teda náš kapitál tvorí spolu 4000
Sk. To dokazuje, že v našej študentskej
spoločnosti pracujú študenti s reálnymi
peniazmi, odvádzame dane ako každá iná
spoločnosť a š. s. NAČO NÁZOV je zapí-
saná v obchodnom registri.

Naša spoločnosť NAČO NÁZOV skon-
čí svoju činnosť najneskôr 15. mája 2007. 

Bude valné zhromaždenie, na ktorom
sa zhodnotí úspešnosť spoločnosti a ak
bude spoločnosť zisková, vyplatia sa divi-
dendy akcionárom.
Manažment študentskej spoločnosti
NAČO NÁZOV:
- prezidentka: Michaela Plačková
- asistent prezidentky: Andrej Smíkal
- viceprezidentka marketingu: Nela
Stachovičová
- viceprezidentka výroby: Katarína Smíkalová
-viceprezident ľudských zdrojov: Radko
Macenauer
- viceprezident financií: Michal Jankovič

Katarína Smíkalová, 3. E OA
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Applause versus Oáza 
V CVČ Senica sa v piatok 9. februára

uskutoční koncert dvoch známych senic-
kých hudobných skupín  Applause a Oáza
Začína sa o 18.30 hod. a vstupenka stojí
20 Sk. Séria koncertov bude pokračovať
23.3., kedy sa predstavia nádejné hudob-
né skupiny, skupinky a sólisti  z CVČ pod
názvom Vychádzajúce hviezdy.

Mestský detský tábor 
Centrum voľného času Stonožka

v Senici  ponúka deťom a ich zamestna-
ným rodičom počas jarných prázdnin 5. –
9. marca pobyt v mestskom  detskom
tábore. Pobyt v CVČ je denne od  7.30  do
16.30 hod.   Program pre deti je zostavený
z hier, súťaží a výletov. Poplatok za týž-
denný pobyt je 700 Sk.  Prihlásiť sa treba
do 23.2.  Prihlášky a informácie v CVČ,
tel.: 651 3539. 

Detský tanečný maratón
V Centre voľného času Stonožka bude

14. 2. o 15. hod. Detský tanečný maratón
o cenu sv. Valentína. Zúčastniť sa môžu
členovia tanečných krúžkov CVČ, ale
i ostatné deti, ktorých baví tanec a pohyb.
Podmienkou je však vek od 8 do 12 rokov.

Pôjde o Valentínsku diskotéku pre deti,
ktorej súčasťou bude 2-hodinový tanečný
maratón prevažne v štýle disco a hip-hop.
Štart maratónu bude o 16. hod. Prihlásiť sa
možno tiež od 5. do 14.2. Vstupné pre
nesúťažiacich je 10 Sk (súťažiaci zdarma).

Ponuka podujatí CVČ 
2. 2. , 17. až 18.30 hod., telocvičňa. II. ZŠ
Prázdninový basketbalový turnaj.

7. 2. , 8. hod. Sokolovňa
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žia-
kov základných škôl.

8. 2. , 8. 30 hod. telocvičňa Gymnázia L.
Novomeského
Stredoškolský aerobic maratón – Maj-
strovstvá okresu. 

14. 2., 8. hod. Sokolovňa
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žia-
čok základných škôl.

15. 2. , 16. 30 hod Materské centrum
Výtvarná dielňa pre mamičky – batikova-
nie.

22. 2. , 9. 30 hod., XII. MŠ
Návšteva mamičiek s deťmi z materské-
ho centra v XII. materskej škole.

23. 2.  - 24. 2. 
Družobné stretnutie DDM Veselí nad

Moravou a CVČ Senica.
(Medzinárodný tanečný víkend, prehliad-

ka, workshopy.)

27. 2. 2007 8. 30 hod. CVČ
Goetheho pamätník – okresné kolo.
(Súťaž v interpretácii v nemeckom jazyku –
poézia, próza, hudba.) 

Blahoželáme senickým
víťazom  
Šaliansky Maťko – prednes slovenských
ľudových povestí (okresné kolo):
Martin Očko (ZUŠ Senica) - 2. miesto
v I. kategórii
Vanesa Sládečková (ZUŠ Senica) – 1. mies-
to v II. kategórii
Eliška Gáfriková  (ZUŠ Senica) - 1. miesto
v III. kategórii + postup do krajského kola
Kristína Masaryková (Gymnázium Seni-
ca)- 2. miesto v III. kategórii
– všetkých  pripravovala učiteľka Štefánia
Jánošová
Adam Košinár (ZŠ Mudrochova Senica) - 3.
miesto v III. kategórii
- pripravovala Mgr. Martina Tršková
Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo:
Erika Engelová (ZŠ Sadová Senica) - 1. miesto
v kategórii A + postup do krajského kola
- pripravovala Mgr. Adriana Tóthová
Soňa Dobiášová (ZŠ Sadová Senica) - 2.
miesto v kategórii B
- pripravovala Mgr. Svetlana Chábelová

Bezdomovec i múmia
na ľade 

330 účastníkov, z toho  viac ako 100
krásnych masiek, to bola bilancia 4. roční-
ka rozprávkového Karnevalu na ľade, ktorý
pre deti každoročne pripravuje Centrum
voľného času Stonožka v Senici, tento raz
bolo 21. januára. Okrem tanca na ľade,
vystúpení členov speváckeho krúžku CVČ
- Patrika Sadloňa, Pavlíny Vachovej, Nikoly
Šiškovej a Nikoly Szabovej, veselých súťa-
ží, úloh z klobúka Pipi Dlhej Pančuchy
a speváckej súťaže pre účastníkov karneva-
lu, išlo pochopiteľne i o vyhodnotenie naj-
krajších masiek. Niektoré naozaj stáli za to
– nápadom i vyhotovením. Ako napríklad
Bezdomovec, Múmia alebo Stromček. 

Sedemčlenná odborná porota nako-
niec prisúdila titul NAJ 10-tim maskám na
korčuliach:

Miška Kramárová – Stromček, Laura
Ruchovanská - Tekvica, Oliver Ruchovan-
ský - Mušketier, Karolína Jarábková -
Macko, Karolína Karvašová - Lienka, Kubo
Kuric - Múmia, Ferdinand Surový – Bezdo-
movec, Erika Krúlová – Vločka, Anetka
Čepková - Jeseň a Martin Válko – Psík
(všetky deti boli zo Senice, súrodenci
Ruchovanskí z Borského Mikuláša) - časť
cien týmto vyhodnoteným venovala
DEMA Senica.

Lišiak (Tomáš Čerňák) a 1. stavebná spo-
riteľňa, odmenil ešte ďalšie tri NAJ masky,
a to Dráčika – Viktória Čulenová a dvoch

Vodníkov – Michaela Kuricová a Simon
Ovečka (všetko Seničania). V speváckej
súťaži boli najlepší – Kristínka Rozičová,
Lukáš Jablonický a M. Štajnerová

Blahoželáme všetkým  vyhodnoteným
a ďakujeme  mladým spoluorganizátorom
CVČ (tiež v maskách), za výdatnú pomoc
pri  realizácii karnevalu  - Paule Krajčiovej,
Ivane Bachurovej, Nikolke a Miškovi Luká-
čovcom, Miškovi Koprivovi, Veronike Sed-
láčkovej, Aďkovi Krišákovi a Katke Madu-
nickej. Podujatie uvádzala Silvia Krišáková
(CVČ).                                        

So Stonožkou na lyžovačku
Rozhodujete sa kam cez jarné prázdni-

ny? Poďte s CVČ Stonožka do moravských
Beskýd, presnejšie na chatu  v Hutisku-
Solanci,15 km od Rožnova pod Radhošťom
Pobyt ponúkame rodinám s deťmi,  stredo-
školskej i vysokoškolskej mládeži a dospe-
lým (a môžu ísť i samostatné deti - lyžiari od
13 rokov):
4. -  8.  marca (5 dní)
*odchod 4. 3. o 7.30 hod. od CVČ 
*príchod 8. 3. 
Cena pobytu: (bez vlekov) 2.800  Sk (deti
do 10 rokov 2.500)

Ubytovanie je v 3- až 8-lôžkových
izbách. Kapacita chaty 42 ľudí. Hygienické
zariadenia sú spoločné na prízemí chaty.
Predĺžený poldenný  lístok na vlek i večer-
ný 3-hodinový stojí na Sachovke 170 Kč,
pre nás je vybavená zľava na 120 Sk. V stre-
disku je možnosť zapožičania lyžiarskeho
výstroja a využitia lyžiarskej škôlky pre deti.

Poistenie sa osobitne nevybavuje – stačí
Európsky preukaz poistenca. Záväzné pri-
hlášky v CVČ do 9. februára.   Do 15. 2.
treba uhradiť celý poplatok za pobyt.

Informácie o podujatiach osobne v CVČ
na Sadovej ulici alebo na tel. č. 034/651 35
39, 034/651 35 40, 0910/620 610,
0907/774 406, 0907/245 777.   informa-
tik@cvcse.edu.sk, http://cvcsenica.edupa-
ge.org Pripravila Dana Kopecká

Voľné miesta v krúžkoch
CVČ má voľné miesta v niektorých

súboroch a záujmových útvaroch, preto je
možné prihlásiť sa. Ide najmä o spevácky
a dramatický  krúžok, folklórny a detské
mažoretkové súbory, netradičnú výtvarnú
výchovu a krúžok práce  s PC   pre deti.
Voľné miesta sú i v športových útvaroch.
V 2. polroku pribudnú novinky: práca s PC
pre dospelých, kurz strojopisu a zborové
spievanie pre deti a mládež. 

Zápis do krúžkov je možný  do 9. febru-
ára v pracovných dňoch od 8. do 17. hod.  
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Predstavujeme trénerov
Hanko kai Senica

Seničanom i širokej verejnosti sú dobre
známe medzinárodné úspechy senických
karatistov. Žiaci i seniori z nášho mesta
vynikajúco reprezentovali Senicu a Slo-
vensko v 31 krajinách celého sveta, od
Mexika až po Japonsko. Získali stovky
medailí zo slovenských i medzinárodných
turnajov, tituly majstrov Európy i sveta.
Dnes si predstavíme tých, o ktorých sa
nepíše v súvislosti s medailami a titulmi,
ktorí stoja v pozadí, ale majú hlavnú záslu-
hu na tom, že Senica je pojmom v sloven-
skom i európskom karate - trénerov klubu
Hanko kai Senica: MUDr. Martina Čulena
a Jaroslava Rehuša.

MUDr. Martin Čulen
Začínal s karate

ako študent medicí-
ny v Bratislave v roku
1972 u trénera Fran-
tiška Šebeja, v klube
Prírodné vedy Brati-
slava. Po ukončení
štúdia sa vrátil do
Senice, kde založil

v roku 1974 klub Záhoran Senica. Je 6-
násobným majstrom kraja a strieborný zo
Slov. pohára družstiev. V r. 1988 sa stal
prezidentom Slov. zväzu karate a pod
jeho vedením sa slov. karate dostalo na
popredné miesta v Európe. Po ukončení
pretekárskej činnosti vo svojich 35 rokoch
sa začal viac venovať funkcii trénera, roz-
hodcu a funkcionára. Popri pravidelnom
tréningu svojich žiakov sa prepracoval cez
trénerskú trojku a dvojku až k najvyššej
trénerskej kvalifikácii - tréner 1. triedy, kde
štúdium na FTVŠ UK v Bratislave ukončil
úspešne v roku 2001. Na absolútnu špičku
sa prepracoval i ako rozhodca. Na Sloven-
sku dosiahol po rokoch rozhodovania sto-
viek zápasov najvyššiu 1. rozhodcovskú
triedu a rozhodol sa presadiť ako medzi-
národný rozhodca EKF (Európska federá-
cia karate). Náročné skúšky na rozhodcu
EKF sa mu podarilo spraviť v r. 1994 a stal
sa vôbec prvým rozhodcom EKF z bývalé-
ho východného bloku. Získal licenciu na
rozhodovanie majstrovstiev Európy a všet-
ky poznatky i novinky zo šampionátov
začali prúdiť na Slovensko, kde ich nezišt-
ne odovzdával pretekárom, trénerom
a rozhodcom. Kvality tohto Seničana,
vysoká odbornosť, pracovitosť a diploma-
cia nezostali nepovšimnuté ani vo Sveto-
vej federácie karate - WKF. V r. 1994 bol
slovenský diplomat perfektne ovládajúci
angličtinu na kongrese v Malajzii zvolený
do 21-členného direktoriátu WKF. Stal sa
jedným z 5 Európanov, ktorí v tomto
vrcholovom orgáne rozhodujú o smerova-
ní karate vo všetkých 162 členských kraji-
nách. Je jedným z mála Slovákov, ktorý sa
prepracoval až do vedenia jedného z naj-
väčších športových zväzov na svete (WKF
je ôsmy najväčší športový zväz). Podieľa
sa na projektoch, ktorých hlavným cieľom

je dostať karate na olympijské hry, zastu-
puje WKF ako technický delegát na Stre-
domorských hrách a zúčastňuje sa všet-
kých ME a MS. Je uznávaným trénerom,
expertom na kata, skúšobným komisárom
1. triedy, ku ktorému chodia karatisti
z celej SR i zahraničia. Je držiteľom 7.
danu, jedného z najvyšších majstrovských
stupňov v Európe. V telocvični, posilňovni
a na sústredeniach trávi väčšinu voľného
času. Jeho obľúbenou technikou je uširo
geni (kop dozadu) a kizami cuki (úder
prednou rukou). Jeho obľúbenou zbraňou
je BO (palica). Známy majster karate býva
v Kunove, je ženatý a má dve deti, ktoré
tiež priviedol k tomuto bojovému umeniu.
Už dlhé roky sa ako poslanec mestského
zastupiteľstva a člen mestskej rady za Stra-
nu zelených snaží zlepšovať životné prost-
redie v Senici. Jeho mottom je: Zdravý
životný štýl v zdravom prostredí.

Jaroslav Rehuš
Začal trénovať

karate v r. 1986 ako
21-ročný v Bratisla-
ve, kde pracoval ako
elektromechanik .
V klube Lokomotíva
Devínska Nová Ves
boli jeho trénermi
Peter Žiak a Laco

Szalai. Po návrate do Senice začal
v r. 1992 trénovať v Hanko kai Senica
u MUDr. Martina Čulena. Je vicemajstrom
kraja v kata i kumite a v r. 2005 získal bron-
zovú medailu na Svetovom pohári vo
Švédsku. Od r. 1994 trénuje mládež v Škol-
skom športovom stredisku v Senici.
V r. 1999 ukončil obhájením diplomovej
práce (Sebaobrana karate) úspešne tréner-
skú 2. triedu na SZTK v Bratislave. Svoju
prax v karate využil i pri práci v bezpeč-
nostnej službe, alebo pri ochrane význam-
ných osobností (robil napr. ochranku ame-
rickému spevákovi Stevie Wonderovi pri
jeho koncerte v Bratislave). V r. 2001 získal
najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu 1. trie-
du a už vyše 10 rokov rozhoduje najvyššie
slovenské i medzinárodné turnaje (maj-
strovstvá SR, ČR, Európy, Svetový pohár).
Je skúšobným komisárom 1. triedy, čiže
udeľuje po skúškach žiacke i majstrovské
(čierne) pásy. Je aj predsedom disciplinár-
nej komisie krajského zväzu karate
a v r. 1996 ho zvolili za prezidenta Sloven-
skej federácie šito ryu karate. Táto medzi-
národná federácia je členom celosvetovej
organizácie Japan karate bo federation,
ktorej prezident japonský majster M. Miki
(8. Dan) z USA na pozvanie SFŠR už dva
razy navštívil Slovensko, kde vyučoval naj-
novšie trendy v karate. Jaroslav Rehuš sa
venuje hlavne práci s mládežou, kde záslu-
hou náročného, ale zaujímavého prístupu
k deťom a používaním najmodernejších
metód hravou formou dosahuje výborné
výsledky už u 6-ročných detí. Športové
stredisko v Senici je dlhé roky najlepšie na
Slovensku a je známou liahňou reprezen-
tantov, ktorí majú iba tie najvyššie ciele.
Ich doménou nie je stať sa majstrom kraja

alebo Slovenska, ale presadiť sa medzi naj-
lepšími v Európe. Jeho rukami už prešli
stovky detí, z ktorých niektoré sa uplatnili
v iných športoch, ale každé dostalo dobrý
základ o čestnosti, poctivosti a sebadiscip-
líne v tréningu i v živote. Je držiteľom 4.
Danu, jeho obľúbenou technikou je
mawaši geni (oblúkový kop) na hlavu
a gjaku cuki (úder zadnou rukou). Zo zbra-
ní sa najviac venuje nunčaku (cep na ryžu)
a nožu. Počas 20 rokov, ktorým sa venuje
karate ako cvičenec, pretekár, neskôr tré-
ner, rozhodca a funkcionár strávil veľa
času tréningom, na súťažiach a seminá-
roch s poprednými odborníkmi po celej
Európe. To sa dá zvládnuť iba s veľkým
pochopením manželky, ktorá má veľkú
zásluhu na tom, že sa môže umeniu
prázdnej ruky venovať naplno. Býva v Soti-
ne a má dvoch chlapcov, ktorých tiež učí
pravidlám boja bez zbrane a zásadám
chovania karatistu: neagresivite, pokoju,
úcte, náročnosti a zodpovednosti. Zaují-
ma sa i o veci verejné, už niekoľko rokov
je členom komisie MsZ pre mládež a šport
za Stranu zelených. Jeho mottom je
známe: Je iba jeden spôsob ako spoznáš
čo v kom je - pusť ho k práci!

Obidvaja tréneri MUDr. M. Čulen i J.
Rehuš sú osobnosťami, ktorých zásluhou,
obetavou dlhoročnou a odbornou prácou
sú reprezentanti nášho mesta uznávaní
a oceňovaní po celom Slovensku i v zahra-
ničí. So svojimi zverencami z najúspešnej-
šieho klubu v Senici trávia stovky hodín
v telocvičniach, precestujú tisícky kilomet-
rov cestou na súťaže a všetko na úkor svoj-
ho voľného času. Karate sa totiž venujú
popri svojom zamestnaní a bezplatne.
Obaja majstri karate, aj keď sú ozbrojení
(obaja sú držiteľmi zbrojného preukazu)
nie sú nebezpeční. Sú priateľskí a ochotní
každému, kto sa chce učiť, poradiť,
pomôcť a ukázať správnu cestu. Zároveň
sa snažia, aby mladí Seničania vyrástli
v dobrých ľudí, mali zmysluplné hobby
a rešpektovali slová ako poriadok, česť
a slušnosť.                                           E. J.

Športová pýcha mesta 
Vo štvrtok 21. decembra popoludní sa

na ihrisku s umelým  trávnatým povrchom
(bývalé škvarové ihrisko za futbalovým šta-
diónom) stretli internacionáli  Senice
a Nitry, aby zápasom bývalých hráčov dali
do užívania novovybudovanú športovú
pýchu Senice. Primátor Senice Ľubomír
Parízek  (na foto pravo) a majiteľ firmy
OMS Vladimír Levársky slávnostne pre-
strihli pásku, aby tak symbolicky dali
impulz ďalšiemu  rozvoju futbalu v meste. 

Predseda Futbalového klubu Senica
Vladimír Včelka pred asi 500 divákmi
povedal, že Senica a Nitra sa spája s jeho
futbalovou kariérou, a preto je rád, že
práve tieto mužstvá odohrali na novom
trávniku prvý zápas.  Primátor mesta neta-
jil nadšenie, že vynaložené úsilie na zno-
vuoživenie futbalu bolo korunované  úspe-
chom a vychádza v ústrety predovšetkým
deťom  a mládeži. (pokr. na str. 13)
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Športová pýcha mesta
(dokončenie zo str. 12)

Nové ihrisko s umelým osvetlením,
ktoré má rozmery 105 - krát 68 metrov,
dáva šancu na tréningy aj v zimných me-
siacoch a využívať ho budú aj futbalisti
z okolia. „Naším želaním však je, aby sa
vrátila sláva senického futbalu a mužstvo
sa prebojovávalo do vyšších súťaží,“ pove-
dal pri tejto slávnostnej príležitosti primá-
tor Senice.
Senica - Nitra 2:6 (2:3)
góly: Viktor Buzay, Juraj Fila - Rimanovský
a Ľ. Moravčík 2, Gajdoš, Tomiš
Zostavy:
Senica: M. Demo (R. Valjent, B. Valjent) -
V. Prokop, J. Hutta, D. Miča, J. Fila -
V. Levársky, M. Kavecký, P. Baumgartner,
P. Hutta - V. Buzay, I. Parízek (striedali E.
Krajčík, J. Jarábek, R. Bartovič, Ľ. Kúdela,
P. Fila, J. Sloboda).
Nitra: M. Peško - R. Moravčík, J. Dekýš,
Liba, Hnilica - M. Süttö, M. Bochnovič, Ľ.
Moravčík, Žiga - E. Gajdoš, Rimanovský
(striedali Tomiš, Pozdech, Porubský,
Lauko).
Pred 500 divákmi rozhodovali D. Koníček -
J. Rosa, F. Patka. 

Viera Barošková, Ivan Tobiáš
Foto autorka 

Senický pohár v rukách
druholigistu

Začiatkom januára sa v senickej športo-
vej hale odohrali dramatické boje v Senic-
kom pohári vo futsale. Do tohtoročného
turnaja organizátori zaradili 16 družstiev -
trinásť z 1. Senickej ligy, dve z 2. ligy
a z krajskej súťaže jedno. Jednotlivé zápa-
sy, od 1. kola až po finále, mali dramatickú
zápletku a vysokú športovú úroveň.
Nechýbali ani prekvapenia, a tak sa diváci
počas turnaja mali na čo tešiť.

Po prvýkrát v histórii sa stalo, že medzi
futsalistami populárny Senický pohár
vyhralo družstvo hrajúce 2. Senickú ligu.
Je ním ambiciózny celok pod názvom Vic-
tory team, ktorý tvoria všetko mladí futba-
listi z veľkého futbalu. Počas turnaja mali
jediný väčší problém vo štvrťfinále, ktoré
vyhrali nad družstvom Nad Ress Senica až
po penaltách. Vo finále, ktoré sa hralo
v piatok 12. januára pred zaplneným hľa-
diskom, sa stretli s aktuálnym lídrom 1.
Senickej ligy, s tímom Jednoty Senica.
Z očakávaného vyrovnaného duelu však
nebolo nič, nakoľko hráči skúsenejšej Jed-
noty hrali vo veľmi oslabenej zostave. Vic-

tory team tak mal uľahčenú cestu k celko-
vému prvenstvu v pohári a po víťazstve
5:1 sa zaslúžene radoval z víťazstva.
Výsledky:
1. kolo
Victory team - Slovmetal 7:3 (2:1), Nad
Ress - Panthers 4:1 (3:0), Sokol Borský
Mikuláš - Tsunami Jablonica 9:2 (6:1), FC
Korlat Cerová - Krokodíl Čáčov 1:5 (0:2),
Pánske odevy Laco - Jednota 4:5 (3:1),
C.V.S.-Jako B. Mikuláš - Dandy Rovensko
1:2 (0:1), CNN - Bučo 5:3 (0:1), Pneuservis
Rojt - Kúty 3:3 (1:1) na p. k. 1:2.
Štvrťfinále:
Victory team - Nad Ress 2:2 (1:1) na p. k.
2:1, Sokol Borský Mikuláš - Krokodíl Čáčov
6:3 (2:0), Jednota - Dandy Rovensko 4:4
(2:1) na p. k. 3:2, CNN - Kúty 6:0 (5:0).
Semifinále:
Victory team - Sokol Borský Mikuláš 3:1
(1:1), Jednota - CNN 5:0 (1:0).
Finále:
Victory team - Jednota 5:1 (2:0), góly: I.
Rozboril a M. Škoda po 2, L. Antálek -
V. Prokop.                                Ivan Tobiáš

Murcia nad sily
Seničaniek

V stredu 10. januára večer sa v druhej
najvyššej európskej klubovej súťaži volej-
balistiek TOP TEAMS CUP v senickej špor-
tovej hale stretli v prvom zo vzájomných
zápasov celok VK OMS Senica so španiel-
skym Grupo 2002 Murcia, patriacim k sve-
tovej špičke. Zverenkyne trénera  Vladimí-
ra Sirvoňa v ňom v troch setoch podľahli
Španielkam 0:3 (-15,-18, -15). 

Na zápase boli Seničanky povzbudiť
medzi 700 divákmi aj podpredseda vlády
Slovenskej republiky Dušan Čaplovič,
župan Trnavského samosprávneho kraja
Tibor Mikuš, podžupan Zdenko Čambal,
primátor Senice Ľubomír Parízek i viacerí
predstavitelia sponzorov podporujúcich
senický volejbal. Ani silná hlasová a zvu-
ková podpora z hľadiska z komunity fanú-
šikov nepomohla Seničankám vyrovnať
hru a dosiahnuť v nej zvrat vo svoj pro-
spech, a tak  si Španielky, v ktorých tíme
hrali aj účastníčky svetového a európske-
ho šampionátu,  zo Záhoria odniesli  za 62
minút hry trojsetové víťazstvo.

Po zápase  sa vyjadril aj tréner Senice
Vladimír Sirvoň, kapitánka Senice Petrone-
la Biksadská i ďalšia z opôr Senice Ivana

Bramborová, že v stredu 17. januára ich
ambíciou v odvete v Španielsku bude
odstránenie chýb zo zápasu na domácej
pôde, a dosiahnuť  s Murciou lepší výsle-
dok. Jedine ten im môže zabezpečiť
postup do štvrťfinále TTC. 

Odvetný zápas Seničanky v Murcii,
v meste s 350 000 obyvateľmi, pred 600
divákmi v hale s kapacitou 2 500 miest
prehrali opäť 3:0. Tým sa ich účinkovanie
v tohtoročnom Top teams cupe skončilo
už v osemfinále, podobne ako pre Sláviu
UK SLSP Bratislava, ktorá neuspela v dueli
proti belgickému Asterixu Kieldrecht. 

Vzápätí po návrate domov Seničanky
odohrali na neutrálnej pôde v Leviciach
finále Slovenského pohára vo volejbale
žien s večnými rivalkami z bratislavskej Slá-
vie UK. Pred 1 350 divákmi zaváhali iba
v prvom sete azda únavou z ťažkých zápa-
sov proti Murcii a leteckému návratu spre-
vádzanému v Londýne orkánom. Prehrali
ho 25:23 a v ostatných troch vyhrali zhod-
ne 25:18. Tým si víťazstvom   3:1 proti Slá-
vii UK vybojovali od obhajkýň tejto trofeje
po prvýkrát Slovenský pohár pre Senicu.
Srdečne blahoželáme. 

27. januára hrali volejbalistky OMS
Senica ďalší zápas Stredoeurópskej ligy
MEL proti Novej Gorici zo Slovinska a 3.
februára na pôde súpera nastúpia proti
SVS Post  Schwechat. Obaja finalisti Slo-
venského pohára budú súpermi finalistov
Českého pohára, celkov Brna a Olympusu
Praha. Zápasy  odohrajú 20. a 21. februára
v Mikulove.                        

Milan Soukup

Kapitánka OMS Senica P. Biksadská krátko
po prevzatí trofeje v levickej športovej
hale. Foto Dušan Koutný

Mudroškova Raketka 
IV. základná škola v Senici v spolupráci

s dobrovoľným stolnotenisovým oddielom
Raketka Senica zorganizovali 6. januára
v rámci projektu Zdravá škola už po štvr-
týkrát novoročný turnaj pre neregistrova-
ných hráčov. Na turnaji sa ich zúčastnil
rekordný počet až 62, a to nielen zo Seni-
ce, vrátane Čáčova, ale aj zo Skalice,
Hodonína, Štefanova, Jablonice, Prietrže,
Rybiek a Rohova. Turnaj mal veľmi vysokú
športovú i organizačnú úroveň, o čo sa pri-
činil i medzinárodný rozhodca Ján Chren-
ka zo Senice (na foto), ktorý skonštatoval,
že celuloidová loptička poslúcha veľmi
dobre i hráčov amatérov. Špecialitou tur-
naja je, že každý hráč mal zabezpečenú
cenu, ktorú získal v tombole. Do nej ľubo-
voľne prispeli všetci hráči Raketky Senica,
Gurmána Skalica, Mesto Senica, ale i Prvá
stavebná sporiteľňa, maklérska firma Our
Group. Stolní tenisti boli rozdelení nielen
do skupín, ale i do dvoch vekových kate-
górií  do a nad 45 rokov. Vekové rozpätie
hráčov bolo od 18 do 62 rokov.

Jednotlivé výsledky:

Kategória nad 45 rokov semifinále:
Kopeček – Repa (obaja Gurmán)) 3 : 1,
Petrovič (Štefanov) – Kubánka (Raketka)
3 : 1, Maděřič (Hodonín) – Bederka (Gur-
mán) 3 : 0, B. Grimm (Raketka) – Bursík
(Hodonín) 1 : 3  

(pokračovanie na str. 14)
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Mudroškova Raketka
(dokončenie zo str. 13)

Semifinále: Kopeček – Petrovič 3 : 1,
Maděřič – Bursík 3 : 1
O 3.miesto : Bursík – Petrovič    3 : 0
O 1.miesto : Kopeček – Maděřič 3 : 0
Kategória do 45 rokov semifinále:
Hruška  (Hodonín  – Fedor (Raketka) 3 : 1,
Chanečka (Gurmán) – B. Flajžík (Raketka )
3 : 1, Bucha – Lacho ml. (Gurmán) 3 : 1,
Schenel (Hodonín) - Koník (Čáčov) 3 : 1
Semifinále : Chanečka – Hruška 3 : 0,
Bucha – Schenel 3 : 1
O 3.miesto: Schenel – Hruška 3 : 0
O 1.miesto: Chanečka – Bucha 3 : 0 

Najbližší turnaj zorganizuje Raketka
Senica a IV. ZŠ v Senici na veľkonočné
sviatky pod názvom O veľkonočné vajíč-
ko, na ktoré už dnes pozýva nadšencov
tejto krásnej hry.     Mgr. Branislav Grimm  

Dajte hlas svojmu obľúbencovi 
Blíži sa vyhlásenie
najlepších športovcov

V utorok 27. februára o 16. hod. bude
v Dome kultúry XIV. ročník vyhlásenia naj-
lepších športovcov mesta za rok 2006.
Športovej verejnosti obľúbené podujatie
pripravuje Mesto Senica v spolupráci
s komisiou pre mládež a šport pri mest-
skom zastupiteľstve.

Organizátori sa aj tento rok rozhodli,
že vyhlásenie najlepších športovcov bude
v kategóriách  žiaci, dorastenci, dospelí,
telesne postihnutí,  tréner a kolektív. 

Návratky s menami sa budú sústreďo-
vať na Mestskom úrade u E. Mášikovej.

ANKETOVÝ LÍSTOK 
O najobľúbenejšieho 
športovca (kolektív)
roka 2006 v Senici

Meno športovca (kolektívu)

........................................................................

Meno a adresa hlasujúceho

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Komisia pre mládež a šport vyberie z pred-
ložených návrhov športovcov, ktorí budú
ocenení  zápisom do Pamätnej knihy
mesta, pohárom a diplomom.  

Pokračovanie má tiež  anketa o najob-
ľúbenejšieho športovca jednotlivca alebo
kolektív. Športoví priaznivci tak môžu dať
hlas športovcovi alebo celému kolektívu,
ktorý im je najviac sympatický. Verejnosť
sa môže do ankety  zapojiť hlasovaním na
anketovom  lístku, ktorý zverejňujeme
v Našej Senici na  tejto strane Športoví
fanúšikovia sa budú môcť zapojiť aj
prostredníctvom týždenníkov Záhorák
a MY, kde budú anketové lístky zverejne-
né viackrát. Počítať sa budú len originály
anketových lístkov. Anketové lístky bude
možné poslať poštou na adresu Erika
Mášiková, Mestský úrad, Štefánikova
1408/56, 905 01 Senica alebo vhodiť do
urny na prízemí Mestského úradu od 5. do
23. februára. Športoví fanúšikovia  budú
môcť hlasovať aj  e-mailom na adresu
masikova@msu.senica.sk.

Okrem mena svojho najobľúbenejšie-
ho športovca alebo kolektívu   nezabudni-
te na anketový lístok napísať aj svoje
meno, pretože zo všetkých budeme žre-
bovať odmeny pre účastníkov ankety.
Slávnostné stretnutie športovcov a vyhlá-
senie najlepších bude sprevádzať kultúrny
program zostavený z činnosti rôznych
krúžkov.  Podujatie bude moderovať
Viktor Blažek. 

Na vyhlasovanie najlepších športovcov
pozývame  nielen všetkých športovcov,
ale i športových fanúšikov a všetkých, ktorí
považujú šport za neodmysliteľnú súčasť
života, vedúcu k zdravému životnému
štýlu a vhodnému vypĺňaniu voľného
času.                               Viera Barošková

Silvestrovský beh 2006:
Kvalitná účasť i výkony  

V posledný deň roka 2006 sa v Senici
uskutočnil 21. ročník Silvestrovského
behu, ktorý organizuje Mestský úrad Seni-
ca, Komisia pre mládež a šport pri mest-
skom zastupiteľstve  a Centrum voľného
času detí a mládeže Stonožka. Na tradičný
beh, ktorý bol v priaznivom zimnom poča-
sí, prišlo do Senice 91 pretekárov. Pripo-
meňme si, že v roku 2005 bolo pre
extrémne zlé počasie na Silvestrovskom
behu len 29 pretekárov z blízkeho okolia.
Vlani prišli do Senice viacerí špičkoví pre-
tekári, vrátane reprezentantov Slovenska. 

Beh, ktorý vstúpil do tretieho desaťro-
čia, bol na tradičnom 900 metrovom okru-
hu v parku.  Organizátori vypísali 11 veko-
vých kategórií. Dospelí pretekári si okruh
zabehli 6 krát, mládežnícke trate boli dlhé
od 1 do 3 kôl.  900 metrový okruh pod
názvom Beh  Seničanov pre zdravie si
zabehlo niekoľko organizátorov a ďalších
priaznivcov rekreačného behu, ktorí si
netrúfali na dlhšiu trať. Najmladším účast-
níkom bol 2-ročný  Adam Režnák 

Na Silvestrovský beh sa prišiel pozrieť
jeho  pravidelný  účastník  podpredseda
vlády SR Dušan Čaplovič, ktorý aj výstre-

lom šampanského odštartoval hlavnú kate-
góriu. Trať bola dobre pripravená a bez-
pečná.  Mnoho bežcov si pochvaľovalo
úroveň senického preteku a prisľúbili
účasť aj na 22. ročníku. Nedodržiavanie
časového  harmonogramu spôsobilo men-
šie nedorozumenia,  organizátori   však
problémy odstránili.
Výsledky  hlavnej kategórie mužov:
1. m.  Milan Fedák, STÚ Bratislava 16:57
2. m.  Ján Križák, Grafobal Skalica 17:00
3. m.  Peter Kadlec, Milotice 17:36

Viera Barošková, foto autorka

Najmladší účastník Adam Režnák s babkou.

Vicepremiér Dušan Čaplovič  a prednostka
MsÚ Katarína Vrlová. 

Seničan Ondrej Tirpák skončil v kategórii
nad 50 rokov na 5. mieste.

Ďakujeme sponzorom:
Rekreačné služby mesta Senica,

COOP, Poľnohospodárske družstvo,  Prvá
stavebná sporiteľňa, Agrostav, K & H,
Jogis, Vilija, 101 Drogerie, Lekáreň Arnika,
Hílek a spol., Cestné komunikácie,  Dema,
Obuv Vizváry, Rempo, Technické služby,
Agentúra S.M.E. v Senici. 
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Blahoželáme jubilantom
Vo februári 2007 oslávia:
80 rokov Štefan Mateják, Vlasta Borguľová a Vilma Reháková.
85 rokov MVDr. Ján Rehák a Žofia Brkalová.
90 rokov Rudolf Bahník.
92 rokov Irena Kučerová.
93 rokov Mária Čentešová.
96 rokov Margita Sadlonová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jozef Lanža a Emília Benčová
Stanislav Jamriška a Sidonia Marunová
Ľubor Kaňa a Katarína Rýšová

Narodili sa
Laura Šajánková 5. 12. 2006
Kristián Brkal 11. 12. 2006
Dominika Páleníková 12. 12. 2006
Terézia Červenková 13. 12. 2006
Sebastian Drinka 13. 12. 2006
Peter Daňa    14. 12. 2006
Sofia Jankovichová 19. 12. 2006
Stela Velická 19. 12. 2006
Branislav Bezák 24. 12. 2006
Samuel Deščík 25. 12. 2006
Šimon Žúrek 27. 12. 2006
Dominika Nagyová 28. 12. 2006
Samuel Novomeský 28. 12. 2006

Opustili nás
Štefan Vacula, Štefánikova 1377 2. 12. 2006
vo veku 90 rokov
Štefánia Škodová, Štefánikova 1377 6. 12. 2006
vo veku 81 rokov
Alžbeta Bzdúšková, Železničná 389 8. 12. 2006
vo veku 80 rokov
Dušan Havlíček, Sotinská 1474 8. 12. 2006
vo veku 49 rokov
Mária Pláňavská, Štefánikova 1377 9. 12. 2006
vo veku 74 rokov
Ján Mitrík, M. Nešpora 922 11. 12. 2006
vo veku 83 rokov
Juliana Tomašovičová, Štefánikova 1377 13. 12. 2006
vo veku 80 rokov
Slavomíra Lešková, Štefánikova 1377 15. 12. 2006
vo veku 81 rokov
Maria Suchovská, Štefánikova 1377 17. 12. 2006
vo veku 77 rokov
Ján Kobliška, Železničná 397 18. 12. 2006
vo veku 61 rokov
Jozef Hercegh, Kvetná 1122 21. 12. 2006
vo veku 73 rokov
Ján Kozák, Hollého 746 21. 12. 2006
vo veku 55 rokov
Mária Šipkovská, Štefánikova 1377 21. 12. 2006
vo veku 83 rokov
Pavel Súkopa, Čáčov 283 23. 12. 2006
vo veku 71 rokov
Stanislav Majzon, Štefánikova 720 24. 12. 2006
vo veku 43 rokov
Božena Štepanovská, J. Kráľa 728 25. 12. 2006
vo veku 52 rokov
Peter Černek, J. Mudrocha 1351 27. 12. 2006 
vo veku 54 rokov
Ladislav Savara, Štefánikova 1377 27. 12. 2006
vo veku 54 rokov
Ferdinand Štvrtecký, Štefánikova 1377 30. 12. 2006
vo veku 66 rokov
Mária Štefíková, SNP 775 31. 12. 2006
vo veku 72 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 2.2. od 19. hod. Venček
– slávnostné ukončenie kurzu spoločenského tanca
� 8.2. o 19. hod. Lipa spieva Lasicu
Peter Lipa - spevák, skladateľ, organizátor, moderátor, manažér jaz-
zového diania, dlhoročný dramaturg a promotér popredného
európskeho festivalu Bratislavské jazzové dni. Je veľmi flexibilný
a má výbornú štýlovú orientáciu. Jeho rozpätie siaha od klasických
jazzových štandardov a dixielandu cez latinskoamerický jazz, jazzo-
vý šansón a spirituál až po funky a rock.  
� 9.2. o 20. hod. Ples SPP
� 16.2. o 20. hod. 7. reprezentačný Ples mesta Senica 
� 20.2. o 20. hod. Pochovávanie basy
� 22. 2. o 19. hod. Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu
Hudobné teleso Diabolské husle je špičkovým interpretom skladieb,
ktoré čerpajú zo slovenského, maďarského, ruského, rumunského,
židovského a cigánskeho folklóru. Spolupracuje s renomovanými
spevákmi a inštrumentalistami, pričom v spolupráci s vydavateľst-
vom s Monitor -EMI vydal 8 albumov, najnovší "XXL Music" je
v poradí tretím sólovým počinom.

Podujatia v Dome kultúry Kunov
� 10. 2. Slovanské hromničné obrady, staré nezabudnuté obradoslo-
vie, vydymovanie a očista, veštecká nočná lukostreľba, perúnska
lukostreľba  našich predkov do duba, najstaršie slovanské hudobné
nástroje bubny, doby a píšťaly – koncovky, obilný nápoj a placky sta-
rých Slovanov.
Akcia sa uskutoční o 17. hod. v čajovni a na dvore. Vstupné  50 Sk.
� 17. 2. Detský maškarný ples organizuje Slovenský Červený kríž Senica 
� 23. 2. Rockový koncert  v rámci Cadaveric tour.                            
� 6. 2. - 5. 3. Interaktívna výstava Tajomstvá života národných parkov
pre žiakov základných škôl. Vernisáž 14. 2. o 14. hod. organizuje
ZOS Senica.
info: www.msks.sk, www.sousedi.sk

Okienko JDS
Na stretnutí s jubilantmi na konci roka 2006 sa

zúčastnilo 11 zo 16 pozvaných. Žiaľ, jedna osláven-
kyňa nás dva dni pred posedením navždy opustila.

Začiatkom januára zasadalo Predsedníctvo krajskej organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska  v Senici pod záštitou poslan-
ca VÚC a primátora Senice RNDr. Ľ. Parízka. Členovia Predsed-
níctva boli uchvátení nielen budovou MsÚ, ale hlavne prístupom
primátora mesta k problémom dôchodcov. V úvode zasadania
primátor i prednostka MsÚ JUDr. K. Vrlová oboznámili prítom-
ných so situáciou v meste a tiež sa pochvalne vyjadrili o dobrej
spolupráci s mestskou organizáciou JDS v Senici.

V pracovnej časti sa prejednávali programové ciele JDS po 7.
sneme, vytýčili si plán práce krajskej organizácie na rok 2007 a tiež
hodnotili plnenie Národného programu ochrany starších ľudí.

Výročnú členskú schôdzu JDS v Senici pripravujeme na začia-
tok marca. Členské príspevky na rok 2007 sa vyberajú priebežne.
Pozvánky na VČS budú doručené.

Výbor MsO JDS ďakuje všetkým sponzorom za celoročnú pri-
azeň a úspešný rok 2007 želá všetkým dobrým ľuďom.

Posedenie pri  živej hudbe  bude 8. 2.  o 15. hod. v hoteli
Branč. Uverejňujeme aj plán posedení v Branči na celý rok 2007:
22. marec, 19. apríl, 17. máj, 21. jún, 19. júl, 16. august, 20. sep-
tember, 18. október, 15. november, 13. december.       M. S.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí  prišli na poslednú rozlúčku s Jánom

Mitríkom zo Senice, ktorý nás navždy opustil 11. decembra 2006 vo
veku nedožitých 84 rokov. Za starostlivosť ďakujeme  pracovníkom
Domova dôchodcov v Senici, MUDr. P. Krajčimu a lekárom i zdra-
votným sestrám v NsP Skalica. Úprimné poďakovanie patrí tiež Mili-
ne Rosovej za krásnu rozlúčku so zosnulým.

Ďakuje celá rodina Šiffelová a švagriná Júlia Kanská



Naša Senica 1/2007

16

na FEBRUÁR 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., ak
nie je uvedené inak!

�� Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. feb-ruár
HAPPY  FEET
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Príbeh mladého tučniaka
Mumbla narodeného v ríši tučniakov cisár-
skych, príslušníci ktorého si svojich život-
ných partnerov hľadajú piesňou. Nanešťas-
tie Mumble nevie vôbec spievať...ale zato
vie úžasne stepovať! Mumblova neschop-
nosť nájsť svoju „srdcovú pieseň“ zname-
ná, že nikdy nezapadne a čo je ešte horšie,
nemá šancu získať si náklonnosť jeho milo-
vanej Glorie.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 108 min.
� Utorok 6. a streda 7. február
PRÁZDNINY
Čo by mala spraviť práve opustená baba
v depresiách krátko pred Vianocami? Zme-
niť prostredie. Skrátka, vypadnúť niekam,
kde jej všetko nebude pripomínať, že sa jej
život nápadne podobá zápiskom z Denní-
ka Bridget Jonesovej. Celkom ideálne by
bolo, keby našla iné opustené dievča
v depresiách a vymenila si s ním aspoň na
vianočné prázdniny bývanie. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 138 min.
� Piatok 9. a sobota 10. február
ERAGON
Český dabing. Chudobný farmársky chla-
pec Eragon nájde v Dračích horách podiv-
ný modrý kameň. Najskôr ho chce iba spe-
ňažiť a zabezpečiť tým rodinu na nad-
chádzajúcu krutú zimu, lenže keď sa
z kameňa vykľuje dračie vajce a z neho
neskôr dračie mláďa - Safira, uvedomí si, že
stojí tvárou v tvár dobrodružstvu, ktoré
siaha vysoko nad jeho možnosti. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 115 min.
� Nedeľa 11. február
POTOMKOVIA  ĽUDÍ
Posledný živý nech zhasne svetlo.
Planéta Zem, rok 2007. Už devätnásť
rokov sa nenarodilo ani jediné dieťa. Svet
podlieha beznádeji a anarchii a po čím
ďalej zúfalejších pokusoch o nájdenie
a odstránenie príčiny neplodnosti ľudstva
sa čaká už len na zázrak.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 114 min.

� Utorok 13. a streda 14. február
ZAPICHNI TO!
Haley je 17-ročná rebelka, ktorá má rada
punk a všetko, čo môže zvýšiť jej adrena-
lín. Nie raz sa dostala do konfliktu s okolím
a autoritami. Keď však dôjde k poslednej
zrážke so zákonom, dostane na výber.
Trest alebo zápis na elitnú gymnastickú
akadémiu vedenú legendárnym trénerom. 
Vstupné: 59 Sk, MP, 103 min.

� Sobota 17. a nedeľa 18. február
DEJA  VU
Každý asi zažil ten znepokojujúci pocit.
Miesto, ktoré ste nikdy nevideli, vám pripa-
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dá známe. Osoba, ktorú ste nikdy nestretli,
vám pripadá povedomá. Je to fenomén,
nazývaný deja vu. Mnohí veria, že je to len
výplod mysle. Ale čo, ak sú to varovania,
vyslané z minulosti alebo stopy k udalostiam,
ktoré sa len stanú? Agent Doug Carlin je priz-
vaný k vyšetrovaniu bombového atentátu na
trajekt, ktorý nikto na palube neprežije. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r.
� Utorok 20. a streda 21. február
DIABOL  NOSÍ  PRADU
Andy je mladá, krásna a ambiciózna. Začí-
na ružovú kariéru novinárky, na ktorej
vrchole je práca v prestížnom New Yorke-
re a dúfa, že si v módnom časopise Run-
way odkrúti len zopár článkov a zase si
pôjde po svojom. To by ale nemohla nara-
ziť na Mirandu, šéfku s veľkým „Š“, ktorá je
skutočne prevtelený diabol. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 109 min.

� Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25. február
MOST  DO  KRAJINY  TERABITHIA
Český dabing. Jess je zakríknutý chlapec,
ktorý celé leto poctivo trénuje beh, aby sa
stal najrýchlejším vo svojej triede. Jeho cieľ
je však prekazený, keď nové dievča Leslie,
ktoré nastúpi do školy, nečakane vyhrá
bežecké preteky. Napriek tejto udalosti sa
z nich rýchlo stanú najlepší priatelia.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.
� Utorok 27. a streda 28. február
NOC  V MÚZEU
Český dabing. Posvätné siene prírodoved-
ného múzea sú plné tých najúžasnejších
exponátov. Všetci tu nepohnute stoja,
zmrazení v čase. Nový nočný strážnik
Larry zistí, že ozajstné dobrodružstvo sa
začína až vo chvíli, kedy zaklapnú dvere za
posledným návštevníkom a zdanlivo
nehybné exponáty si začnú užívať divokej
nočnej zábavy. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 108 min.

PROGRAM  FILMOVÉHO
KLUBU  NA  FEBRUÁR  2007
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.
� Pondelok 12. február
3 - IRON
Film dostal názov podľa menej používanej
golfovej palice, ktorá je paralelou k opuste-
nému človeku, či prázdnemu domu (čo je
i presný preklad originálneho kórejského
názvu Bin-jip). Režisér Kim Ki-duk, uznáva-
ný vo svete kvôli svojmu výtvarnému cíte-
niu a univerzálnym výpovediam svojich fil-
mov, v tomto komornom príbehu rozpráva
o mladíkovi, ktorý býva v opustených
bytoch až do návratu ich majiteľa. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 88 min.
� Pondelok 19. január
VATERLAND - LOVECKÝ DENNÍK
Fantastický thriller s prvkami čiernej komé-
die o niekoľkých kultúrnych konfliktoch
a jednom netradičnom love. Návrat na starú
rodinnú usadlosť po pol storočí môže byť
zábavný, dobrodružný, ale aj nebezpečný. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 94 min.

Korčuľovanie pre 
verejnosť

Nedeľa  4.2. od 13.30 do 15.30 

Piatok 9.2. od 16.00 do 18.00 

Sobota 10.2. od 14.00 do 16.00 

Nedeľa  11. 2. od 13.30 do 15.30 

Utorok 13.2. od 16.00 do 18.00 

Utorok 20.2. od 16.00 do 18.00 

Nedeľa 25.2. od 14.00 do 16.00 

Utorok 27.2. od 16.00 do 18.00 

Mestský ples
Mestské kultúrne stredisko Senica  pri-

pravuje 7. reprezentačný ples mesta Seni-
ce, ktorý sa uskutoční 16.februára
v Dome kultúry. Do tanca budú hrať
Magic band Rasťa Mihaloviča, Cimbalová
muzika z Myjavy, DJ Tomáš Gaša. Pre
hostí plesu je pripravený program a tom-
bola. Vstupné 650 Sk. Predpredaj vstupe-
niek v DK u M. Antálka alebo  na tel.
č. 0905/ 537 666 a 0907/980 803.

Obrazy  – Odkazy
Pod týmto názvom bude vystavovať

svoje obrazy verejnosti už známa výtvar-
níčka Jana Kazičková z Brezovej pod Bra-
dlom. Vernisáž výstavy v Galérii Základnej
umeleckej školy Senica bude 10. februára
o 16. hodine. Výstava potrvá do konca feb-
ruára a otvorená bude v pracovné dni od
9. do 18. hodiny. Srdečne vás pozývame. 

Štefan Orth

Beseda o zdraví
V zasadačke Polikliniky Senica v Sotine

sa 8. 2. o 17. hod. uskutoční prednáška
MUDr. Kormáňošovej na tému Riešenie
psychosomatických problémov v zimnom
období. Súčasne je  8. a 9. 2. možné mera-
nie prístrojom ARDK (automatizovaný
reflexno-diagnostický komplex). Objed-
návky u pani Tománkovej na č. tel. 0903
693 263.

Poradňa pre verejnosť
Bezplatná Poradňa pre verejnosť, v kto-

rej odborníci  poskytujú služby v oblasti
právnej, sociálnej, psychologickej, vo vše-
obecnej osobnostnej problematike
a mediácii, je občanom k dispozícii každý
posledný utorok v mesiaci. Občania sa na
odborníkov môžu obrátiť v zasadačke
MsÚ na prízemí od 13. do 18. hod. v ter-
mínoch 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6.,
2007.


