
Športovým hviezdam Senice prišli 27. 2. blahoželať aj podpredseda vlády SR D. Čap-
lovič a splnomocnenec vlády SR pre šport D. Galis. Na foto primátor Ľ. Parízek,
D. Galis a najobľúbenejšia športovkyňa Senice S. Kleskeňová. Foto Viera Barošková

Knižnice pre všetkých 
Po úspešnom realizovaní predchádzaj-

úcich   ročníkov Týždňa slovenských kniž-
níc vyhlásila na posledný marcový týždeň
tohto roka  Slovenská asociácia knižníc
jeho  8. ročník  s mottom Knižnice pre
všetkých. Cieľ  zostáva nezmenený – pozi-
tívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom
čo najrozmanitejšieho spektra aktivít
a podujatí. Knižnice  svojimi výsledkami
dokazujú, že sú životaschopnými inštitúci-
ami, ktoré napriek množstvu rôznorodých
problémov a nedostatku finančných pro-
striedkov chcú a vedia ponúknuť veľa zau-
jímavého, nového, poučného i zábavného
pre svojich čitateľov a návštevníkov.
Vybrané motto veľmi výstižne vypovedá
o poslaní knižníc. Chcú  sprostredkovávať
a sprístupňovať poznatky a informácie
celosvetového kultúrneho dedičstva.
Mimoriadne aktuálnym sa stáva v čase,
keď sa Slovensku otvára brána do široké-
ho európskeho spoločenstva, v rámci kto-
rého si i slovenské knižnice hľadajú svoje
miesto.  

Verejné knižnice Senického a Skalické-
ho okresu sa veľmi aktívne zapájajú  do
tohto diania. Svedčia  o tom desiatky
podujatí a najmä pribúdajúci čitatelia.
Medzi vari najatraktívnejšie patrí už viac
rokov organizované  nočné stretnutie detí
v Mestskej knižnici v Skalici pod názvom
Noc s Andersenom. Bohatý, rozprávkovo
ladený program zúčastnené deti určite
zaujal a presvedčil ich o tom, že i v knižni-
ci možno zažiť dobrodružstvo. Aj ostatné
podujatia  v Holíči, Gbeloch, Šaštíne-Strá-
žach, Brodskom, Borskom Mikuláši
a v Senici bývajú  určené najmä deťom -
potenciálnym čitateľom a návštevníkom
knižníc. 

V tomto roku Záhorská knižnica v Seni-
ci  pripravila pre svojich priaznivcov tiež
niekoľko podujatí.  V Centre voľného času
sa deti stretnú s Poznajkou – maskotom
detského oddelenia, ktorá im porozpráva,
čo máme v knižnici nové a čo  je nové vo
svete kníh pre deti. Do knižnice prídu zasa
iné deti na tvorivé dielne. Počas  nich sa
pokúsia ilustrovať svoju obľúbenú knižku.
Starší žiaci so svojimi pedagógmi  u nás
absolvujú zaujímavé hodiny informatiky.
Pre študentov a pedagógov stredných škôl
pripravujeme v spolupráci s vydavateľst-
vom odbornej a študijnej literatúry
PORTÁL  predajnú výstavu kníh so zaují-
mavými zľavami. Milovníkov poézie určite
poteší literárno-hudobný večer venovaný
veršom Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej pri prí-
ležitosti jej nedožitých 75. narodenín
v Záhorskej galérii. (pokr. na str. 3)
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K Arceloru pribudne
Haironville 

V priemyselnom parku Senica sa od
augusta 2006 buduje  infraštruktúra. Kom-
pletne hotová je splašková a dažďová kana-
lizácia, pitný vodovod, stredotlakový
a vysokotlakový plynovod aj s regulačnou
stanicou plynu. V marci by sa malo začať so
stavbou transformačných staníc a elektric-
kých rozvodov a následne ciest. Do konca
októbra 2007 by celá infraštruktúra aj s ces-
tami mala byť pripravená na užívanie.

Na výstavbu priemyselného parku sa
vlani podarilo mestu Senica získať 213 mil.
Sk zo štrukturálnych fondov Európskej
únie. Mesto Senica zo svojho rozpočtu
vyčlenilo  11 mil. Sk. Priemyselná zóna sa
nachádza v severnej časti mesta v lokalite
Kaplinské pole. Jej súčasťou je tiež areál
bývalých kasární. Územie priemyselného
parku, ktoré v súčasnosti zaberá plochu
57 ha, sa postupne rozširuje o ďalších 211
ha. Má zabezpečovať rozvoj podnikania,
zároveň sa počíta s vytvorením pracov-
ných príležitostí pre asi 1 600 ľudí.

V priemyselnom parku Senica zatiaľ
pôsobí firma Arcelor Slovakia SSC, ktorá
začala svoju produkciu na jar 2006. Je to
dcérska spoločnosť nadnárodnej spoloč-
nosti Arcelor Steel Service Centres so síd-
lom v Luxembursku. Špecializuje sa na
delenie plochých oceliarskych výrobkov
na pásky a tabule. Spoločnosť už do
výstavby svojho oceliarskeho závodu inve-
stovala vyše 15 miliónov eur. 42% svojej
produkcie ide pre automobilový priemy-
sel, 13% pre bielu techniku a 45% pre
ostatný priemysel. Uplatňuje sa na domá-

com i zahraničnom trhu - Česká republika
a Maďarsko. 

Momentálne prebieha výstavba závo-
du firmy Haironville Slovensko, s.r.o. Je to
dcérska spoločnosť nadnárodnej spoloč-
nosti Arcelor Mittal Construction. Bude sa
zaoberať výrobou trapézových plechov
strihaním a ohýbaním, bez povrchových
úprav.

Mesto Senica rokuje s ďalšími poten-
ciálnymi investormi z Francúzska, Talian-
ska, Španielska, Nemecka, no ich bližšia
špecifikácia v súčasnosti nie je možná. 

Ing. Anna Závodská

Kanalizácia napreduje
Bratislavská vodárenská spoločnosť

začala v novembri minulého roka v mest-
ských častiach Senice v Kunove a v Čáčove
budovať kanalizáciu. Pomerne teplé poča-
sie umožnilo pokračovať v budovaní kanali-
zácie i v zimnom období a stavebné práce
sa od čistiarne odpadových vôd postupne
presunuli  na  jednotlivé ulice.  Celková
investícia  BVS je  vyše 200 miliónov. a
výstavba má byť ukončená v závere roka
2007. Na odkanalizovaní sa finančne podie-
ľa aj senická samospráva takmer 50 milión-
mi Sk, ktoré sú použité na realizáciu domo-
vých prípojok  a dažďovú kanalizáciu.  

V Čáčove je  takmer dokončená kanali-
zácia  na ulici  od hlavnej cesty k areálu
Agrochemického podniku, kde sa v súčas-
nosti dokončujú prípojky k rodinným
domom. Ukončená je kanalizácia v ulici
pri Materskej škole,  v plnom nasadení je
realizácia kanalizácie  na  Bartoňovej ulici
a v ulici od štátnej cesty smerom na
Bahenec. (pokr. na str. 6)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva

2. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa konalo 1. februára. Rokovanie
viedol primátor mesta Ľubomír Parízek.
Prítomní boli vedúci oddelení MsÚ, riadi-
telia príspevkových  (RSMS, MSKS)  a roz-
počtových organizácií mesta (predškolské
a školské zariadenia), riaditeľky nezisko-
vých organizácií (ZSS, n.o. a Poliklinika,
n.o.)  a zástupcovia obchodných spoloč-
ností s majetkovou účasťou mesta (Služ-
byt, spol. s r.o., TS, a.s. a MSPS Senica).

V úvode primátor zablahoželal poslan-
covi Dušanovi Brichtovi k životnému jubi-
leu 60 rokov a poprial mu veľa úspechov
v práci poslanca MsZ, ktorú už vykonával
aj v predchádzajúcich rokoch.

Na rokovaní zastupiteľstva bolo prítom-
ných 24 poslancov z 25 členného posla-
neckého zboru. 

Hlavným programom rokovania bola
voľba orgánov mesta, ním zriaďovaných
a zástupcov do nich volí mestské zastupi-
teľstvo. Voľba zástupcu primátora mesta
sa uskutočnila v tajných voľbách, kde ani
jeden z primátorom navrhovaných kandi-
dátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hla-
sov prítomných poslancov. Ing. Martin
Lidaj   (SMER – SD) získal 8 hlasov,
Ing. Štefan Mikula   (SDKÚ – SZ) získal 4
hlasy a Mgr. Ondrej Krajči (SMER – SD)
získal 11 hlasov. Na zvolenie zástupcu pri-
mátora bolo potrebné získať najmenej  13
hlasov.  Keďže mestské zastupiteľstvo
nezvolilo ani jedného z navrhnutých kan-
didátov, na ďalšom rokovaní mestského
zastupiteľstva sa bude opakovať voľba
zástupcu primátora. Návrh na predloženie
návrhu na voľbu zástupcu primátora je
výhradnou právomocou primátora. Mest-
ské zastupiteľstvo zvolilo vo verejnom hla-
sovaní Mgr. Petra Sadloňa za poslanca
uvoľneného pre výkon funkcie a určil
okruh úloh, ktoré bude vykonávať.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ s termínom
plnenia do 1.2.2007.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o dodržiavaní
podmienok pri nakladaní s majetkom,
- vyplácanie odmien za účasť na zasadnu-
tiach mestského zastupiteľstva, mestskej
rady, komisie mestského zastupiteľstva,
mestského výboru, členom redakčnej rady
Naša Senica  a funkcionárom Mestského
hasičského zboru. 
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- mestskú radu v zložení – Ľubomír, Béreš
Ing. Tatiana Blažková, MUDr. Martin
Čulen, MUDr. Jozef Gembeš, Jaroslav Kaš-
čák, Ing. Emília Wágnerová. Mestská rada
bola zriadená ako 8 členná, avšak v tajnej
voľbe len 6 kandidátov získalo nadpolovič-
nú väčšinu hlasov prítomných poslancov,
preto dve miesta v mestskej rade ostávajú
zatiaľ neobsadené. Jedno miesto v mest-
skej rade obsadí zástupca primátora
a jedno miesto v mestskej rade bude obsa-

dené na základe voľby na ďalšom zasada-
ní mestského zastupiteľstva. 
- predsedov komisií a členov komisií mest-
ského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo delegovalo svojich
zástupcov do orgánov spoločností:
- Poliklinika Senica, n.o.,
- Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.,
- Službyt, spol. s r.o.,
- Mestský podnik služieb, spol. s r.o.,
- Stoma Senica, a.s.,
- Admi Senica, a.s.,
- do rád škôl a školských zariadení  v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta a nachádzaj-
úcich sa na území mesta.

Na tomto zastupiteľstve boli poslan-
com mesta odovzdané základné progra-
mové dokumenty, ako sú organizačná
štruktúra, všeobecne záväzné nariadenia
mesta, Program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta, Územný plán mesta,
Energetická koncepcia mesta.  Pripravova-
né rokovanie mestskej rady a mestského
zastupiteľstva už prikročí k schváleniu roz-
počtu mesta a k stanoveniu priorít na rok
2007, ale aj na celé obdobie rokov 2007 –
2013. 

Primátor zvolal 1. zasadnutie mestskej
rady na 1. marca  a 3. riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva na 15. marca.
Predmetom rokovania mestskej rady
bude:
- Návrh rozpočtu mesta a organizácií
v jeho riadení na roky 2007, 2008, 2009.
-  Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpo-
čtu mesta.
- Správa o činnosti Mestskej polície za rok
2006.
- Správa o činnosti MsHZ pri MsZ v Senici
a DPZ v Senici za rok 2006.
- Návrh na dispozície s majetkom.
- Návrh na prevody bytov.
- Návrh na doplnenia VZN č. 30 – Trhové-
ho poriadku o podmienkach predaj výrob-
kov a poskytovaní služieb na trhovom
mieste jarmoku v Senici a návrh na dopl-
nenie VZN č. 32 – Trhového poriadku
Mestského kultúrneho strediska. 
- Informácia o implementácii projektov rea-
lizovaných s podporou fondov v roku
2006 a návrh priorít na prípravu projektov
na čerpanie prostriedkov z EÚ.
- Zloženie výborov v jednotlivých častiach
mesta.
- Návrh na vyplatenie odmeny primátorovi
a hlavnému kontrolórovi  za IV. štvrťrok
2006.
- Doplňovacie voľby orgánov mesta. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

19 úspešných projektov  
Od roku 2004 sa Mesto Senica snaží

viac či menej úspešne získavať finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov,
dotácií zo štátnej správy a z grantov a fon-
dov rôznych nadácií zo súkromného sek-
tora.  Monitoring výziev, práca na projek-
tových zámeroch a manažment imple-
mentácie projektov je náplňou práce
Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ
Senica. Oddelenie prešlo mnohými perso-

nálnymi zmenami. V súčasnosti tam pra-
cujú štyria projektoví manažéri Ing. Anna
Závodská, Mgr. Ľubica Melišová,
Mgr. Ľuboš Hazucha a Mgr. Ľubomír
Hamerlík. 

Na  začiatku  roku  2007 bola urobená
bilancia úspešnosti a neúspešnosti  pro-
jektov  vypracovaných  za rok 2006
a podiel participácie oddelenia a Mesta
Senica na schválených  projektoch. 

V roku 2006 Oddelenie regionálneho
rozvoja pracovalo na 27 projektoch.
Z toho bolo 19 projektov úspešných, 7
neúspešných a 1 projekt pokračoval
v implementácii z predchádzajúceho
roku. Zo schválených projektov sa Mesto
Senica a Oddelenie regionálneho rozvoja
podieľalo na vypracovaní a implementácii
16 projektov a tri úspešné projekty vypra-
covalo pre iné organizácie v pôsobnosti
Mesta Senica. Schválené projekty priniesli
pre mesto finančnú pomoc vo výške cca
228 mil. Sk.

Najväčším a finančne najprínosnejším
projektom, ktorý samospráva  realizuje je
projekt  Priemyselný park. Na výstavbu
infraštruktúry  priemyselného parku získa-
lo mesto z operačného programu Priemy-
sel a služby 213 mil. Sk Zodpovedným
manažérom projektu je Ing. A. Závodská.
Projekt sa stretáva s veľkým záujmom
investorov a bude prínosom v tvorbe
nových pracovných miest a v ponuke pra-
covných príležitostí pre obyvateľov celého
senického regiónu.  

Nemalý význam pre rozvoj mesta majú
projekty  Remeselný rínek Senica a Regio-
nálne centrum tradičných remesiel a kul-
túry. Projekty boli schválené v rámci pro-
gramov cezhraničnej spolupráce Interreg
III A Slovenská republika – Česká republi-
ka a Interreg III A Slovenská republika –
Rakúsko. Mesto na realizáciu projektov
získalo 10 mil. SK a ich výsledkom by mala
byť obnova a zachovanie tradičných reme-
siel a kultúry nášho regiónu a vytvorenie
nového multifunkčného kultúrneho centra
v meste Senica. Administrátorom oboch
projektov je Mgr. Ľ. Melišová.   

Medzi informačne najprínosnejšie pro-
jekty pre občanov mesta, ale i širokého
okolia, patrí zriadenie Informačnej kance-
lárie Europe Direct, ktorá je súčasťou
celoeurópskej siete informačných centier
pod jednotným názvom Europe Direct
a je financovaná priamo z prostriedkov
Európskej komisie. Centrum zabezpečuje
služby, ktoré umožnia občanom získať
informácie, pomoc a odpovede na otázky
týkajúce sa legislatívy, politiky, programov,
systémov a možností financovania Únie.
Projektovými manažérmi informačného
centra sú Mgr. Ľ. Hamerlík a Ing. A. Závod-
ská. Na prevádzku informačnej kancelárie
mesto získalo 2  mil. Sk.

Okrem uvedených finančných
prostriedkov získalo mesto 2 mil. Sk
z grantov malých projektov s rozpočtom
do 1 mil. Sk. Aj keď ich finančný prínos
nebol tak výrazný ako z projektov uvede-
ných vyššie, ich náročnosť na vypracova-
nie sa im v mnohých prípadoch vyrovnala. 

(pokračovanie na str. 3)
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Predstavujeme  poslanca
MsZ  

Mgr. Peter Sadloň,
60 r.,  športový mana-
žér, Štefánikova
702/15,  SMER, voleb-
ný obvod č. 7

Mestské zastupiteľstvo
1. februára  zvolilo
Mgr. Petra Sadloňa za

poslanca dlhodobo uvoľneného pre výkon
funkcie.  Súčasne určilo okruh vykonáva-
ných činností. 
- Zabezpečovať styk s občanmi mesta.
Predkladať vedeniu mesta ich požiadavky.
Vybavovať ich námety, stanoviská,  pripo-
mienky k jednotlivým oblastiam spoločen-
ského života v meste. 
- Realizovať úlohy primátora mesta pri spo-
lupráci s VÚC TTSK, predovšetkým v oblas-
ti presadzovania a obhajovania záujmov
občianskych združení, klubov, neziskových
organizácií v oblasti predkladania projek-
tov na úseku športu, mládeže a kultúry.
Tieto úlohy v príslušnom roku prerokovať
so štatutármi uvedených subjektov.
- Presadzovať a obhajovať záujmy mesta pri
získavaní finančných prostriedkov zo štát-
nych a iných fondov, ale aj z ďalších zdro-
jov  v rozhodovacej samosprávy vyššieho
stupňa, z ministerstiev a z ďalších zdrojov,
pre ktoré sa stáva oprávnenou osobou
samospráva a tretí sektor.
-V rámci možností zabezpečovať finančné
prostriedky (ak budú schválené MŠ SR) na
činnosti, modernizáciu, údržbu z MŠ SR
pre telovýchovné objekty vo vlastníctve
mesta, ako i občianske združenia, ktoré
majú vo svojej pôsobnosti šport.
- Zabezpečiť rokovania so sekciami školskej
starostlivosti o šport, splnomocnencom vlády
pre šport, s cieľom  možnosti získavania
finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov
na výdavky viacúčelovej športovej haly.
- Zabezpečiť s podpredsedom vlády a spl-
nomocnencom vlády pre šport osobný styk
primátora mesta. Taktiež zabezpečiť pre pri-
mátora mesta osobný styk s podpredsedom
NR SR. Takisto v prípade objektívnych sku-
točností zabezpečiť s uvedenými funkcio-
nármi i osobný styk občanov nášho mesta.
- Plniť úlohy primátora mesta na jednotli-
vých úsekoch činností, ktoré vyplývajú z
práce (povinnosti) poslanca dlhodobo uvo-
ľneného pre výkon funkcie.
Občania, občianske združenia, neziskové
organizácie a ďalšie organizácie a inštitúcie
sa môžu obracať na Mgr. P. Sadloňa  s
námetmi, požiadavkami na riešenie,
zabezpečenie organizačnej i metodickej
pomoci. Kontaktnými miestami sú:   
- Slovenské združenie telesnej kultúry,
Oblastné združenie telesnej kultúry, 

Štefánikova 1317, Senica, č. t. 651 2335
- Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905
25 Senica, 

kontakt zabezpečuje Lívia Borsányiová, č.
t. 651 5001-04, kl. 120.

19 úspešných projektov  
(dokončenie zo str. 2)

Projektové zámery boli obsahovo
orientované predovšetkým na realizáciu
osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Senica, kultúrnym podujatiam,
menším rekonštrukciám, súťaži Hasiči
z troch strán Moravy, Majstrovstvám sveta
v disco-dance a DSS Svetluška v Kunove. 

Mesto Senica podporuje tvorbu a reali-
záciu projektov aj iných organizácií, ktoré
priamo nespadajú do jeho pôsobnosti.
V minulom roku mesto poskytlo  finančnú
pôžičkou trom projektom, ktorých žiada-
teľmi boli občianske združenia Cantilena,
Profesionálne ženy a Výchova umením.  

Cieľom samosprávy mesta  je, aby  boli
jeho občania aktívnejší v oblasti tvorby
projektov a napomáhali tak rozvoju svojho
regiónu. Preto Oddelenie regionálneho
rozvoja slúži  aj obyvateľom mesta a širo-
kého okolia, poskytuje  verejnosti  infor-
mácie  o možnostiach získania  finanč-
ných prostriedkov a bezplatnú metodickú
pomoc pri vypracovaní  projektových žia-
dostí.                       Mgr. Ľubica Melišová

Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ 

Dane a termíny na ich
zaplatenie

Termín na podanie priznania k dani
z nehnuteľností uplynul 31. januára 2007.
Podať priznanie  boli povinní všetci daňov-
níci – vlastníci nehnuteľností,  ktoré nado-
budli do vlastníctva v roku 2006 alebo tí,
u ktorých nastala zmena, t.j. predali alebo
darovali niektorú z nehnuteľností, a preto
mali podať priznanie k tomu, čo im
z nehnuteľností zostalo. Taktiež boli vlast-
níci povinní podať priznanie za zdedené
nehnuteľnosti. 

V tomto období pracovníčky finančné-
ho oddelenia – správy dane z nehnute-
ľností spracúvajú podané priznania a kon-
com marca budú vyhotovovať platobné
výmery, ktoré budú daňovníkom doručo-
vané osobne poverenými pracovníkmi do
vlastných rúk priamo do domácností. Ak
niekoho nenájdu doma, zanechajú
v schránke oznámenie, kde a kedy si
občan – daňovník môže platobný výmer
vyzdvihnúť.

Občania môžu potom na základe pla-
tobného výmeru daň zaplatiť  viacerými
spôsobmi: v hotovosti do pokladne MsÚ,
v Dexia banke Slovensko (pri OD Cieľ),
poštovou poukážkou, ktorú si musia
vyzdvihnúť a vypísať na pošte, klasicky prí-
kazom z účtu, prípadne internetbankin-
gom.

Chceme upozorniť, aby daňovníci
venovali veľkú pozornosť vypisovaniu vari-
abilných symbolov a taktiež výške dane
pri splátkach. Daň sa neuhrádza  v žiad-
nom prípade v halieroch, vždy to musí byť
celá suma. Je preto potrebné dávať pozor
na výšku splátky, ktorú vám určuje platob-
ný výmer.

Tiež treba dodržať termíny na zaplate-

nie. Ak sa rozhodnete pre splátku jednou
sumou, tak je termín najneskôr do 31.
mája 2007.  Ak na rozhodnete pre splátky,
potom  prvá do 31. mája , druhá do 31.
augusta a tretia  najneskôr 31. októbra
2007. Ak nedodržíte tieto termíny pri splát-
kach, dostávate sa do omeškania so sank-
ciami podľa zákona.

Upozorňujeme všetkých, ktorí v roku
2007 kúpia alebo predajú nehnuteľnosť,
aby nezabúdali na oznamovaciu povin-
nosť pre správcu dane, ktorá je 30 dňová.
Je to povinnosť tak pre nového vlastníka,
ako aj bývalého vlastníka. V oznámení je
treba uviesť starého a nového vlastníka,
č. parcely, druh stavby (pri stavbe aj súpis-
né číslo a byte č. byt) alebo pozemku,
výmeru v m2 a dátum zápisu do katastra
nehnuteľností.  Zaužívaným spôsobom
oznámenia je fotokópia kúpnej alebo
darovacej zmluvy, ktorá v zásade na prvej,
resp. druhej  strane tieto údaje má.

Na prelome februára a marca pracovní-
ci Mestského úradu doručujú do každej
domácnosti aj platobné výmery na komu-
nálny odpad.  Sumu možno zaplatiť naraz
alebo v splátkach. Termíny pri  splátkach:
31.3., 31.5., 31.7. a 30.9.  Platbu možno
vykonať viacerými spôsobmi ako je uve-
dené pri daniach z nehnuteľností.

Správa dane z nehnuteľností 
Finančné oddelenie MsÚ 

Prostriedky z Nadácie SPP
30. novembra 2006 bola medzi

Mestom Senica a Nadáciou SPP Bratisla-
va, ktorá zastupuje Naftu, a. s. Gbely pod-
písaná darovacia zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov v hodnote 100
tisíc Sk. Peniaze boli poukázané na zákla-
de vypracovaného projektu a určené
dvom senickým organizáciám, ktorým boli
rozdelené po 50 tisíc Sk. Je to nezisková
organizácia Pro Region pre Zariadenie
sociálnych služieb Svetluška a pre Dobro-
voľný hasičský zbor Senica.   

Ivan Tobiáš

Knižnice pre všetkých 
(dokončenie zo str. 1)

V okresoch  Senica a Skalica pracuje 51
verejných knižníc, ktoré spravujú knižnič-
ný fond  v počte 358 528  knižničných jed-
notiek. Registrujú  9 431 čitateľov, z toho
4 335 detí do 15 rokov. Knižnice v uplynu-
lom roku požičali 369 019  kníh, novín,
časopisov,  CD. Počet novozakúpených
kníh je však aj  napriek týmto výsledkom
z roka na rok nižší. V Senickom okrese pri-
budlo do fondov knižníc 3 705 kníh, v Ska-
lickom  3 283. Mnoho knižníc však  od
svojho zriaďovateľa - obecného úradu na
nákup literatúry nedostalo  žiaden finanč-
ný príspevok. V porovnaní s krajinami
Európskej únie tak dosahujeme v priemere
iba 30 – percentný  ročný prírastok ich
nákupu  kníh. V časoch, keď európske
štáty považujú vzdelávanie za prvoradú
úlohu, nehovoriac o tak preferovanom slo-
bodnom prístupe k informáciám, sú

mnohé naše verejné knižnice odsúdené
na živorenie, ba  i na zánik. Dvere do sveta
sa nám potom budú ťažko otvárať. 

K. Soukupová
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Komisie MsZ
1. Komisia finančná

predseda:    Ing. Emília Wágnerová 
poslanci:    Ing. Martin Lidaj 

Ing. Štefan Mikula 
Jaroslav Kaščák 
Ing. Anton Cibula 

neposlanci: Ing. Vladimír Kocourek
Ing. Michal Džačovský 
Zdenka Zalešáková 
Ing. Radoslav Hebnár
Ing. Vladimír Minx 
Ing. Miroslav Jakáb 
Ing. Ľubica Vyletelová 

tajomník: Marta Jankovíchová 

2. Komisia   pre  podnikateľskú   činnosť,
správu   mestského   majetku,  obcho-
du a služieb
predseda:    Ing. Miroslav Kaščák 
poslanci:     Ferdinand Beňa 
neposlanci: Ing. Vladimír Krištofík 

Ing. Peter Križan 
Ing. Dezider Džačovský 
Ing. Peter Dvorský
Vladimír Lanák 
Ing. Alexander Janovič 
Kristián Hromek 
Ing. František Skala 
Ing. František Trochta 
Miloš Šajánek 
Ing. Jozef Marenčík  

tajomník:    Eva Baranová 

3. Komisia pre výstavbu, územné
plánovanie a dopravu
predseda: Ľubica Melegová 
poslanci: Ľubomír Béreš                     
neposlanci: Marián Adamovič 

Ing. Ferdinand Bartal 
Ondrej Danada 
Ing. Štefan Križan  
Ivan Haba 
Ing. Martin Čonka 
Ján Radič 
Ing. Peter Galbavý 
Ing. Roman Radočák 
Ing. Ondrej Máčalka 
Ing. Marek Mach 

tajomník:  Anna Šváčková 

4. Komisia pre sociálnu, zdravotnú
a bytovú oblasť a koordináciu prevodu 
a prideľovania  nájomných bytov
predseda: MUDr. Zdeněk Šulek 
poslanci: Bc. Anna Gajdoščíková 

MUDr. Jozef Gembeš 
neposlanci: JUDr. Miroslav Mečír 

Ján Blažek 
Mgr. Lenka Martišová 
Mgr. Pavol Waldecker 
Anna Schneiderová 
Lýdia Pániková 
PhDr. Zita Kubaláková 
Mária Jobbová 
PhDr. Božena Nemravová 
Mgr. Miriam Madunická 

tajomník:    Viola Kostolná 

5. Komisia pre vzdelávanie, kultúru
a zbor pre občianske záležitosti
predseda:    RNDr. Ľubica Krištofová 
poslanci:     Mgr. Peter Sadloň 
neposlanci: Milan Kopecký 

Miroslava Císarová 
Ing. Richard Beňa 

RNDr. Magdaléna Hessková 
Ing. Jozef Jagušák 
RNDr. Oľga Ulehlová 
Emília Novotníčková 
Stanislav Prokeš st.
Marián Antálek 
PaedDr. Dagmar Bollová 
Mgr. Branislav Grimm 

tajomník:   Ing. Mária Výletová 

6. Komisia pre mládež 
predseda: Ing. Martin Lidaj 
poslanci: Mgr. Marián Žúrek 
neposlanci: Ing. Pavol Škodáček 

Dana Kopecká 
Ing. Roman Krištofík 
Peter Siwiec 
Ivan Štora 
Mário Demo 
Mgr. art. Martin Dudáš 
Simona Habová 
Hana Vítková 
Ján Vacula 

tajomník: Ivan Tobiáš 

7. Komisia pre šport
predseda: MUDr. Jozef Krajčovič 
poslanci: Mgr. Peter Sadloň

Dušan Brichta 
Mgr. Vladimír Včelka 

neposlanci: Jaroslav Rehuš 
Ing. Stanislav Janák 
Ing. Jozef Hrivnák 
Mgr. Rastislav Jamriška 
Anton Jobb 
Vladimír Matuský 
Pavol Manďák 
Mgr. Martina Bohunová 
Oľga Štefková 
Štefan Orth 

tajomník:    Erika Mášiková 

8. Komisia pre ochranu verejného
poriadku a životného prostredia
predseda:   Ing. Milan Podhoráni 
poslanci:    RNDr. Ľubica Krištofová 
neposlanci: Slavomír Bednárik 

Karol Vajda 
JUDr. Štefan Čuvala 
Jozef Kovačovský 
Ing. Štefan Kubalák 
Mgr. Igor Janšák 
Ing. Milan Gajdoščík 
RSDr. Ján Pukančík 
Ing. Marián Fojtlín 
Ján Ukropec 
Mgr. Marianna Paulíková 

tajomník:    Ing. Jana Buksárová 

9. Komisia na prešetrovanie sťažnosti
proti činnosti poslanca mestského
zastupiteľstva, primátora mesta
a hlavného kontrolóra mesta  
predseda: Mgr. Peter Hutta 
poslanci: Mgr Marián Žúrek 

Mgr. Ondrej Krajči 
Dušan Brichta 
MUDr. Janka Švárna 
Ing. Štefan Mikula 
Mgr. Vladimír Včelka 
Ferdinand Beňa 
Ľubica Melegová 

tajomník: JUDr. Elena Jankovičová 
10. Komisia na ochranu verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Ing. Stanislava Halašová 
poslanci:      Ing. Emília Wágnerová 

Ing. Štefan Mikula 
Ľubomír Béreš 
Ing. Milan Podhoráni 

11. Komisia pre prevenciu kriminality
a iných protispoločenských činností
predseda: Mgr. Ondrej Krajči 
neposlanci:  PhDr. Zdenka Orgoníková 

Ferdinand Filip 
Mgr. Ivan Lajda 
Ing. Štefan Ovečka
Mária Hladká 
Mgr. Marianna Paulíková 
JUDr. Paulína Bederková 
PhDr. Božena Nemravová 
Mgr. Katarína Soukupová 
Ján Kudla 

tajomník: Stanislava Dávideková 

Mestské zastupiteľstvo delegovalo   
zástupcov do neziskových organizácií

a obchodných spoločností s majetkovou
účasťou mesta podľa predloženého návr-
hu na volebné obdobie 2006-2010
1. Poliklinika Senica, n.o.
Správna rada: Ing. Anton Cibula

Bc. Anna Gajdoščíková
MUDr. Jozef Gembeš
MUDr. Zdeněk Šulek
MUDr. Janka Švárna
Ján Kadič

Dozorná rada: Ing. Štefan Mikula
MUDr. Jozef Krajčovič
JUDr. Daniela Stupavská

2. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
Správna rada: RNDr. Katarína Poláková

JUDr. Katarína Vrlová
Bc. Anna Gajdoščíková
Ing. Štefan Mikula
Ing. Milan Podhoráni
Ľubica Melegová

Dozorná rada: Ing. Tatiana Blažková
Mgr. Vladimír Včelka
Mgr. Ondrej Krajči

3. Službyt, spol. s r .o.
Dozorná rada: Doc. Ing. Ľubomír Sapák,

CSc., Comeron
Ing. Milan Jurík
Ing. Emília Wágnerová
Ferdinand Beňa

4. Mestský podnik služieb, spol. s r.o.
Mesto Senica vlastní 100 % podiel spol.
Dozorná rada: Ing. Stanislava Halašová

RNDr. Ľubica Krištofová
Ferdinand Beňa
Mgr. Vladimír Včelka
Dušan Brichta
Mgr. Peter Sadloň

5. Stoma Senica, a.s.  Mesto vlastní 100 %
akcií
Predstavenstvo: JUDr. Elena Jankovičová

Ferdinand Beňa
Mgr. Ondrej Krajči

Dozorná rada: MUDr. Martin Čulen
Mgr. Marián Žúrek
Ing. Milan Jurík

6. Admi Senica, a.s. Mesto vlastní 100 % 
akcií

Predstavenstvo: JUDr. Elena Jankovičová
Mgr. Peter Hutta
Jaroslav Kaščák

(pokračovanie na str. 5)
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(dokončenie zo str. 4)

Dozorná rada: Mgr. Ondrej Krajči
Ing. Milan Podhoráni
Ing. Milan Jurík

Poslanci delegovaní do školských rád
I. ZŠ V. P.Tótha Ľubica Melegová

Ing. Miroslav Kaščák 
Mgr. Marián Žúrek 

II. ZŠ Komenského Ing. Emília  Wágnerová
Ing. Tatiana Blažková 
Ľubomír Béreš

III. ZŠ Sadová Ing. Štefan Mikula
Ing. Anton Cibula
MUDr. Jozef Krajčovič

IV. ZŠ Mudrochova MUDr. Janka    Švárna
MUDr. Martin Čulen
Bc. Anna Gajdoščíková

ZUŠ Mgr. Ondrej Krajči
Ing. Milan Podhoráni 
Ing. Martin Lidaj

CVČ RNDr. Ľubica Krištofová 
Ing. Stanislava Halašová
Dušan Brichta

Materská škola Mgr. Vladimír Včelka
RNDr. Ľubica Krištofová 
Ferdinand Beňa

Poslanci delegovaní do stredných škôl 
Gymnázium Senica Mgr. Peter Sadloň
Obchodná akadémia Jaroslav Kaščák
Stredná odborná škola Mgr. Peter Hutta
Súkromná stredná škola podnikania

MUDr. Jozef Gembeš
Spojená škola MUDr. Zdenek Šulek

Poradné orgány
primátora mesta
Redakčná  rada Naša Senica
Mgr. Viera Barošková - šéfredaktorka
Mgr. Branislav Grimm – riaditeľ IV. základ-
nej školy
Mgr. Milan Jakubáč – riaditeľ MsKS Senica
RNDr. Ľubica Krištofová – riaditeľka
Záhorského osvetového strediska, poslan-
kyňa MsZ
Mgr. Anna Maximová - kronikárka
PhDr. Božena Nemravová – pracovníčka
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Štefan Orth – pedagóg ZUŠ
Ján Peter – zberateľ senických  historic-
kých artefaktov
Mgr. Katarína Soukupová – riaditeľka
Záhorskej knižnice
Ivan Tobiáš – pracovník MsÚ, referent
fondu  PRO Senica
JUDr. Katarína Vrlová – prednostka MsÚ

Študentský parlament mesta 
Gymnázium L. Novomeského
Peter Siwiec (predseda), Miloš Fojtlín,
Monika Mikušová, Martin Mikuš, Domini-
ka Kurtová
Obchodná akadémia
Katarína Smíkalová, Barbora Čajková,
Lucia Mešťánková, Veronika Štefková

Súkromná stredná škola podnikania
Veronika Zlochová, Ferdinand Jureňa,
Renáta Ladická

Stredné odborné učilište
Marián Holenka, Zuzana Velická, Bohusla-
va Hrubšová

Via Humana
Lenka Zlochová, Monika Závišová

Zástupcovia 9. ročníkov ZŠ:
II. ZŠ – Klaudia Kristiníková
III. ZŠ – Terézia Včelková
IV. ZŠ – Ivana Bachurová

Čestný člen – Monika Kurtová

Rada starších

Jozef Bilka, Sládkovičova ul. 
Mgr. Pavol Grimm, Kalinčiakova ul.
Božena Hradská, Železničná ul.
Emília Jediná, Kalinová ul.
Ing. Miroslav Kovárik, Ul. J. Kráľa 
Vladimír Kúdela, Ul. J. Mudrocha 
PhDr. Štefan Mocko, Robotnícka ul.

RSDr. Milina Rosová, Hurbanova ul.
Mária Slivková, Kalinčiakova ul.
Ján Svatík, Ul. L. Svobodu 
Jozef Tollar, Železničná ul.
MUDr. Ivan Vavřík, Komenského ul. 
Ing. Pavol Krč, Kunov 
Ing. Milan Podhoráni, Bottova ul.
Milena Mikuličková, Čáčov 

Podujatie venované
zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Senici - Poradňa zdravia v spolupráci
so Všeobecnou  zdravotnou poisťovňou
uskutočnili v  COOP Jednota výjazdové
vyšetrenie zamestnancov, kde na prístroji
Reflotron vyšetrili zamestnancom z kapilár-
nej krvi celkový cholesterol, glykémiu,
zmerali hodnotu krvného tlaku a poskytli
individuálne poradenstvo o správnej živo-
tospráve. Akcie sa zúčastnilo 46 klientov.

B. Nemravová
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Mestská polícia radí
Viete ako sa zachovať?

Viete ako oznámiť
porušenie verejného pori-
adku, podozrenie z trest-
nej činnosti a inej proti-
spoločenskej činnosti, kto-
rej ste svedkom? Mestská
polícia v Senici ponúka

nasledovné rady:
- Vždy, keď polícii oznamujete udalosť,
ktorá sa stala, nebuďte v rozpakoch. 
- Oznámte každú činnosť, ktorá sa vám
zdá podozrivá, hliadka na mieste vec pre-
verí.
- Oznámenie môže byť aj anonymné,
v takom prípade uveďte presne miesto,
popis páchateľa a čo urobil.
- Oznamovať môžete telefonicky na čísle
159 nepretržite  24 hodín denne. 
- Oznamovateľ môže požiadať Mestskú
políciu o vysvetlenie, ako bola nahlásená
udalosť riešená.
- Takisto môžete oznámiť na Mestskú polí-
ciu aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú
osobu atď., službukonajúci policajt zabez-
pečí ďalšie potrebné zložky. 
- Svoje pripomienky na Mestskú políciu
adresujte na e-mail msp@msu.senica.sk
alebo telefonicky na číslo 651 5886.
- Pamätajte na to, že ak ste boli svedkom
nejakej udalosti a neoznámite to, umožňu-
jete páchateľovi pokračovať v jeho činnos-
ti ďalej. Nabudúce aj vy alebo osoba vám
blízka sa môže stať obeťou kriminálnej čin-
nosti.
- Pri opise vozidla udajte farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla.
- Pri opise osoby si všímajte vek, pohlavie,
rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl
účesu, oblečenie (odhora nadol), popis
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie sa a iné zvláštnosti
(kríva a pod.).

Zo štatistiky požiarovosti 
Zo štatistiky požiarovosti vedenej

Okresným riaditeľstvom Hasičského
a záchranného zboru  (OR HaZZ) v Seni-
ci vyplýva, že v roku 2006 vzniklo na
území okresu Senica 103 požiarov s výš-
kou priamej škody 4,2 mil. Sk, pri ktorých
boli usmrtené 3 osoby. Uchránené hodno-
ty na majetku právnických a fyzických
osôb zásahom hasičských jednotiek pred-
stavujú sumu 81,2 mil. Sk. V porovnaní
s rokom 2005 je počet požiarov vyšší o 4
prípady, taktiež sú vyššie priame škody
o 1,8  mil.  Sk. Počet usmrtených osôb je
vyšší o 3 a počet zranených je nižší o 1
osobu. 

Požiarmi bolo postihnutých 18 obcí
okresu. Najviac požiarov vzniklo v k. ú.
mesta Senica 39. Najčastejšie, ako už kaž-
doročne, vznikali požiare v prírodnom
prostredí (skládky odpadov a odpadkové
kontajnery 12, lesné porasty 10, trávnaté
porasty 9, atď.), spolu ich bolo 59. Najviac
požiarov vzniklo v odvetví bytového hos-
podárstva, kde vzniklo 20 požiarov.
V tomto odvetví boli aj 3 osoby usmrtené.

Najväčšie škody napáchali požiare
v odvetví cestnej dopravy, kde pri počte 8
požiarov celková suma priamych škôd
predstavuje čiastku 1,9 mil. Sk. Najčastej-
šou príčinou vzniku požiarov bola nedba-
losť a neopatrnosť dospelých, a to až v 56
prípadoch. Pri spaľovaní odpadu a odpad-
kov mimo skládok vzniklo 7 požiarov, 3
požiare vznikli pri manipulácii s otvore-
ným ohňom a tiež pri obsluhe tepelného
spotrebiča pri varení, jeden požiar vznikol
pri obsluhe vykurovacieho telesa a 42
požiarov vzniklo z inej, bližšie neidentifi-
kovanej, nedbalosti a neopatrnosti dospe-
lých. Úmyselne bolo založených 12 požia-
rov, z toho v 1 prípade bol páchateľ
známy. Deti vo veku od 6 do 15 rokov
spôsobili v uplynulom roku 3 požiare.       

Na úseku požiarnej prevencie OR
HaZZ v Senici vykonáva protipožiarne
kontroly dodržiavania povinností právnic-
kých osôb a fyzických osôb - podnikateľov
ustanovených v zákone o ochrane pred
požiarmi a ostatných všeobecne záväz-
ných právnych predpisoch na úseku
ochrany pred požiarmi. V roku 2006 vyko-
nalo OR HaZZ  196 protipožiarnych kon-
trol. Za porušenie povinností na úseku
ochrany pred požiarmi právnickým oso-
bám a fyzickým osobám - podnikateľom
spolu 14 peňažných sankcií v celkovej
sume 124 tisíc  Sk. Ďalej vydalo 156 sta-

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - FEBRUÁR 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
2. Brezina, T. Kto uniesol žriebä Faraóna? Arkus
3. Brezina, T. Kto prenasleduje psa Nula nula hav? Arkus
4. Streatfeild, N. Baletné črievičky Arkus
5. Pilcherová, R. Kvety v daždi Slov. spisovateľ
6. Keleová-Vasilková, T. Modrý dom Ikar
7. Monsigny, J. Rebelka Bianka Arkus
8. kol. Tipy a triky starej mamy Arkus
9. kol. Smrt má kola Metafora

10. Stone, J. Smäd po živote Slov. spisovateľ
11. Cabotová, M. Princezná oslavuje Ikar
12. Pavlovič, J. Plece, na ňom hádaniek vrece Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. Pozor!
Internetové kníhkupectvo odteraz s novým dizajnom!
Novinka vydavateľstva Arkus:
Pol, Anne-Marie: Nina, vychádzajúca hviezda
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
1. diel z 33-dielnej mimoriadne úspešnej série pre dievčatá, ktorá vychádza v mnohých
krajinách Európy. 13-ročná Nina nadovšetko miluje tanec. Rozhodne sa stať tanečnicou,
no jej otec si nemôže dovoliť platiť súkromnú tanečnú školu Camargo, ktorú si vybrala.
Nina sa však aj tak na školu prihlási, zloží prijímacie skúšky a stojí pred problémom, ako
ďalej...
Kniha má 128 strán, pevnú väzbu a stojí 189 Sk.

Kol.: Od bodky k bodke
Knižočka, podľa ktorej si deti môžu nakresliť viac ako 40 obrázkov, stačí, ak správne
pospájajú bodky pri jednotlivých číslach. Formát A6, 48 strán, mäkká väzba. Cena: 39 Sk.
V predaji v kníhkupectvách i v stánkoch Mediaprint-Kapa.

Féret-Fleury, Ch., Lecourtier, Genevieve: Žriebä z Garrigues
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
1. diel z 12-dielnej série o príhodách tínedžerov z jazdeckého klubu na juhu Francúzska.
Alix, dcéra majiteľky klubu, je od nedočkavosti celá bez seba. Ich kobyla bude mať žrie-
bä, ktoré bude patriť iba jej, Alix! No nepredvídaná udalosť všetko zmení a radosť Alix
nadobúda čudnú príchuť...
Kniha má 104 strán, pevnú väzbu a plánovanú cenu cca 169 Sk.

novísk k územnému a stavebnému kona-
niu a 143 stanovísk ku kolaudácii stavieb. 

mjr. Ing. Štefan Ovečka
OR HaZZ Senica

Kanalizácia napreduje
(dokončenie zo str. 1)

Po ukončení týchto vetiev bude sa
postupne pokračovať i v ostatných
uliciach. 

Kunov. Na novej IBV Dolné Lúky je
kanalizácia i domové prípojky ukončená.
Teraz  sa dokončuje kanalizácia  na
pozemku  bývalého dvora Poľnohospo-
dárskeho  družstva Senica.  Začali sa prí-
pravné a búracie práce v ulici od hlavnej
cesty smerom na Horný  koniec. 

Kanalizácia umiestnená v štátnej  ceste
v Čáčove i v Kunove sa bude realizovať
po doriešení  organizácie dopravy a vyda-
ní príslušného rozhodnutia Obvodným
úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Senica. Začatie zemných
prác sa predpokladá  v mesiaci máj- jún.
O uzávierke hlavnej cesty, resp. obchádz-
ke budú občania včas informovaní.

Dňa 28. februára  sa uskutoční rokova-
nie s občanmi   Kunova  za účasti investo-
ra stavby, dodávateľa a projektanta. 

Oddelenie výstavby, 
ŽP a dopravy MsÚ
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Venujte 2 % dane
Uvádzame zoznam občianskych zdru-

žení a neziskových organizácií zo Senice
s adresou a IČO, ktorým môžete venovať
2 % dane. 
Občianske združenia
- DOMKA - Združenie saleziánskej mláde-
že, stredisko Senica, Komenského 958/16,
36087203
- Škola deťom Senica, Sadová 620,
34029290
- Tenisový klub Senica, Sadová 642,
34075038
- Rodičovské združenie pri I. základnej
škole, V. P. Tótha 32, 17319617
- Hanko kai karate klub Senica, 00589233
- Ľavicové Záhorie, Hurbanova 517/28,
37984837
- Klub silového trojboja Senica, Továrenská
467/11, 34075020
- Volleyball club Senica, Továrenská
467/11, 17641781
- Vzdelávanie pre všetkých, Brezová 1,
37842528
- Materské centrum Stonožkine slniečka
Senica, CVČ detí a mládeže Stonožka,
Sadová 646/8, 37990713
- Zväz postihnutých civilizačnými choroba-
mi v SR, Okresný výbor Senica, Továrenská
530/5, 36084654
- Cyklistický klub DEMA Senica, Hurbano-
va 518, 31822789
- Poštové odbory Senica, Námestie oslobo-
denia 13, 37842315
- SRZZ - RZ pri II. Základnej škole, Komen-
ského 959, 17319617
- Hokejový klub 91 Senica, L. Novomeské-
ho 88, 17641799
- Rodičovské združenie pri Materskej
škole, Hollého 744/36, 37837206
- CANTILENA, Nám. oslobodenia 11,
37839713
- Záhorácky aeroklub Senica, Železničná

344/158, 31827942
- Tanečná skupina Scream Senica, S. Jurko-
viča 1206/4, 36083267
- Plavecký klub ZÁHORÁK Senica, Tová-
renská, 36085715
- Slovenský červený kríž, územný spolok,
Kalinčiakova 1396/46, 00416002
- Telovýchovná jednota Záhoran Senica,
Štefánikova 724, 17641730
- Stolnotenisový klub Byt-Centrum Senica,
Hurbanova 485, 37851802
- Rodičovské združenie pri Gymnáziu Seni-
ca, Dlhá 1037/12, 37990039
- Spoločnosť na pomoc osobám s autiz-
mom v Senici, Kunov 164, 37984853
- Regionálna organizácia Slovenského
poľovníckeho zväzu so sídlom Senica, Hol-
lého 750, 00418684
- Slovenský zväz telesne postihnutých -
Okresné centrum Senica, Továrenská
530/5, 36094897
- Mestská organizácia Slovenského rybár-
skeho zväzu v Senici, 00178209
- V?CHOVA UMENÍM, Vajanského 27/4,
34072179
- Klub slovenských turistov Senica, Štefáni-
kova 700, 31872379
- Slovenský zväz záhradkárov - Základná
organizácia 13-99 Osuské - Opendáky,
Továrenská 530, 35605855
Neziskové organizácie
- Zariadenie sociálnych služieb Senica,
n.o., Štefánikova 1598/11B, 36084603
- PRO REGION, n.o., Štefánikova 1408/56,
36084344
- Cyklistický klub Vendy, Ružová 228,
37849077

List čitateľa

Buďme Senica – čisté mesto   
Ešte začiatkom roka ma stretol v meste

priateľ. „Tak nám zase zdvihli poplatky za
smeti a koľko je tu všade špiny,“ povedal mi
okrem iného. Nemohol som s ním nesúhla-
siť. Nenapadal sneh, nezakryl špinu. Prečo
je tu  špina? Bývam v Senici takmer štyri
desaťročia. Za ten čas boli niekoľkokrát
vymenené odpadkové koše, popolnice boli
nahradené kontajnermi, spevnili sa kontaj-
nerové stojiská, ktoré sa pravidelne čistia,
odváža sa objemný odpad, v prevádzke je
zberný dvor, kde môže občan odložiť
nepotrebné veci. Toto organizuje Mesto
Senica a vykonávajú Technické služby.
Samozrejme, za naše poplatky a dane.

A špiny je stále viac a viac. A čo robíme
my občania? Popri chodníkoch je množ-
stvo cigaretových ohorkov, obaly od cukrí-
kov a nápojov, hygienické vreckovky, ktoré
dávno stratili svoju hygienickú identitu, atď.
Na kontajnerových stojiskách sú rozlámané
umakartové bytové jadrá, nábytky, váľandy,
WC misy, okná a pod. Aj smetné nádoby
niektorých podnikov sú obložené kartón-
mi, fľašami, igelitovými vrecami, z ktorých
papiere rozfúkava vietor po uliciach. Pred
dvadsiatimi rokmi sme nemali smetné
nádoby pri skupinových garážach a bolo
tam čisto. Dnes tam sú a spolu s nimi aj
televízory, chladničky, akumulátory, pneu-
matiky a olej, ktorý odvodňovacími otvormi
vyteká a znečisťuje okolie. A toto všetko sú
nebezpečné odpady, ktoré podľa Zákona

o odpadoch č. 223/2001 Z.z. je zakázané
takto ukladať. K čistote nášho mesta nepri-
dávajú ani vyšliapané chodníky v upravenej
mestskej zeleni a tobôž nie autami rozjaz-
dené okraje sídliskových chodníkov, pritom
blato vynášané na chodníky, čo sa stáva
v Senici akoby sídliskovým športom.
Možno by pre čistotu mesta mohli viac uro-
biť za to zodpovední pracovníci MsÚ,
možno Mestská polícia, nezamestnaní pri
výkone verejnoprospešných prác, ale najvi-
ac môžeme urobiť my, všetci občania, lebo
nás je najviac.

Do nášho mesta prichádza a bude pri-
chádzať čoraz viac ľudí z iných častí Slo-
venska, aj zo zahraničia. Jedni za prácou,
za bývaním, iní po nákupy, za kultúrou
alebo len tak sa pozrieť ako žijeme. Tak ako
podľa dvora poznať hospodára, tak podľa
čistoty mesta porovnávajú kultúru a čistotu
našich domovov. A to aj vtedy, keď máme
akokoľvek poupratované. Priatelia – spolu-
občania, nedajme im šancu porovnávať
naše mesto ku košickému Luníku, ani niek-
torým ázijským mestám. Robme všetci tak,
aby naša Senica bola čisté mesto tak, ako si
to predsavzali deti senických základných
škôl. Pomôžme im! Ing. Š. Vaculka

Zaplatili ste za psa?  
Mesto Senica eviduje v polovici februára
2007 884 daňovníkov na dani za psa. Sadz-
ba dane za psa je:
• v rodinnom dome v Senici ročne 150 Sk,
• v objektoch práv. osôb v Senici ročne
150 Sk,
• v bytových domoch ročne 1 500 Sk, 
• v rodinných domoch v častiach: Kunov,
Čáčov, Košútovec, Brestové, H. a D. Surovi-
ny ročne 150 Sk. 
Pri začipovaní psa, ktoré nie je povinné,
vyplývajú pre vlastníka alebo držiteľa psa
úľavy na dani za psa. V zmysle VZN
o miestnych daniach je povinnosť psa pri-
hlásiť do 30 dní od jeho nadobudnutia
a predmetom dane za psa je pes starší ako
6 mesiacov. 
K 31. januáru 2007 bola uhradená na dani
za psa suma 242 075 Sk. 

Eva Baranová
Odd. správy majetku MsÚ 

Obrazy J. Kazičkovej  

V Galérii ZUŠ Senica sa 16.2. uskutočni-
lo slávnostné otvorenie výstavy OBRAZY-
ODRAZY maliarky, pedagogičky a riadite-
ľky ZUŠ Brezová pod Bradlom Jany Kazič-
kovej.  Poetickú výstavu zostavenú z výbe-
ru maliarskej tvorby  priblížila  kurátorka
výstavy Božena Juríčková, odborná pracov-
níčka Záhorskej galérie v Senici. Vernisáže
sa zúčastnil spolu so svojou manželkou
i švajčiarsky konzul  Stefanno Poretti, pred-
nostka MsÚ Senica  Katarína Vrlová
a poradca primátora Senice Peter Horváth.
Autorku výstavy prišla pozdraviť i primátor-
ka mesta Brezovej pod Bradlom  Anna
Danková. Text a foto Štefan Orth

CVČ   pripravuje
5. - 9. 3  Jarné prázdniny v Stonožke
Mestský detský tábor s dennou dochádzkou
6. 3.  o 16. hod. v telocvični  SOU
Malý futbal so Stonožkou
22.3. o 8. hod. v Športovej  hale
MO v hádzanej žiakov a žiačok ZŠ
22.3. o 8.30 hod. v ZUŠ
Rozprávkové vretienko - okresné kolo
v prednese slovenských rozprávok
22.3. o 10. hod. v Materskom centre
Beseda so psychologičkou Mgr. H.
Bzdúškovou  na tému Detský strach
a úzkosti
28.3. o 8. hod. telocv. Gymnázia L.N.
MO vo volejbale žiačok ZŠ
31.3. o 10. hod. pred CVČ
Cyklistika za krásami Záhoria
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Príroda i ekológia 
Z. Tománka 

Vo štvrtok 15. februára podvečer
v Záhorskej galérii v Senici otvorili novú
výstavu Plastika a kresba. Prezentuje sa na
nej výtvarník  z Moravy, rodák z Uherské-
ho Hradišťa, Zdeněk Tománek - autor
strednej generácie českých sochárov.
Hudobným programom vernisáž umocnili
senickí hudobníci manželia Zlatica a Ond-
rej Hluchí.

Zástupkyňa riaditeľa ZG  v Senici
Mgr. Božena Juríčková uviedla, že výstava
nadväzuje aj na dobré vzťahy a viaceré
spoločné projekty organizované s partner-
skou Galériou výtvarného umenia (GVU)
v Hodoníne, ktoré ďalej rozvíja. Príkladom
môžu byť aj doterajšie účasti Zdenka
Tománka  v Senici na kolektívnych výsta-
vách Združenia Q a Skupiny VM (1991
a 1993), ktorých je členom.  A vlani sa
zúčastnil  tiež na  medzinárodnom Sym-
póziu socha Smrdáky 2006,  organizova-
ným Záhorskou galériou a tamojším vede-
ním obce. Na Záhorí  spolu s ďalšími
sochármi zo Slovenska (Ivan Patúc, Milan
Flajžík, Miroslav Mládenek) a Rakúska
(Markus Hofer a Martha Plössnigová)
Zdeněk Tománek zanechal aj svoj príklad
exteriérovej tvorby v podobe dreveného
objektu nazvaného Veľká plutva
v kúpeľnom parku Smrdáky.

Kurátorka výstavy Mgr. Dana Janáčko-
vá pri predstavení vystavujúceho umelca
Zdenka Tománka okrem iného povedala:
„Výstavné priestory našej galérie zaplnili
diela výrazného predstaviteľa českej
výtvarnej scény...Po absolvovaní Akadé-
mie výtvarných umení v Prahe tam aj krát-
ko pedagogicky pôsobil. Potom sa vrátil
do rodiska, kde žije a pracuje  ako peda-
góg na Strednej škole umeleckého prie-
myslu, od roku 1990 ako vedúci pedagóg
kamenosochárskej tvorby. Na tejto autor-
skej prezentácii približujeme divákom
jeho komornú tvorbu.“

Zdeněk Tománek je  podľa kurátorky
rýdzim sochárom, ktorý si dokáže poradiť
s rôznym materiálom od dreva cez kameň
až po bronz. Najčastejšie však siaha po
modelovaní. A brilantne zvláda najmä
jeho negatívny princíp, ktorý sa potom
stáva priamo formou na odlievanie jeho
bronzových plastík. Tie tvoria aj najväčšiu
časť v Senici vystavenej kolekcie... Na
výstave je z tematických okruhov Tomán-
kovej tvorby zastúpená najmä príroda
s hľadaním a odkrývaním jej duchovnosti.

V iných dielach stvárňuje otázky ekologic-
ké, kde sa zamýšľa nad ničivou rozpína-
vosťou našej civilizácie a jej narúšaním
zákonitostí prírody.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa
okrem iných priateľov výtvarného umenia
a výtvarníkov zúčastnili aj predstavitelia
partnerskej  GVU z Hodonína a jej riaditeľ
Mgr. Jozef Fantura, i starostka obce Smr-
dáky Emília Pavlíková a Tománkovi kolego-
via zo smrdáckeho sochárskeho sympózia
- Ivan Patúc a Milan Flajžík.

Pozoruhodná a inšpiratívna výstava
plastík a kresieb Zdenka Tománka potrvá
v Záhorskej galérii v Senici do 8. apríla.

Milan Soukup, Foto autor

Spievajte v Cantilene
Spevácky zbor mesta Senica Cantilena

pozýva do svojich radov nových členov
a členky, ktorí majú záujem pokračovať
v doterajšej práci tohto vokálneho umelec-
kého telesa. Zapojte sa všetci, ktorí máte
vzťah k spevu, predovšetkým zo Senice, ale
i z okolitých miest.

Naším cieľom je pokračovať v histórii
telesa, ktorá začala v roku 1971. Zbor
počas svojej existencie koncertoval v 17.
krajinách a patrí k popredným v tejto oblas-
ti na Slovensku. Za podpory mesta Senica
poriada i vlastný medzinárodný festival
zborového spevu a vianočné koncerty.

Nácviky speváckeho zboru sa konajú
v pondelok od 17. do 20. hod. v Dome kul-
túry Senica. Na vaše rozhodnutie prísť do
speváckeho zboru sa teší vedenie zboru
Cantileny. Mgr. Viera Gáliková, 

dirigentka

Spojená škola oznamuje
Špeciálna základná škola s materskou

školou internátnou  v Senici oznamuje
rodičom detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, že na školský rok
2007/08 prijíma deti do ŠMŠI priebežne
od 19. februára do 30. júna 2007 na
základe  žiadosti rodičov a odporúčania
špeciálneho pedagóga, psychológa alebo
pediatra.

V prípade záujmu možnosť osobnej
konzultácie na adrese: Spojená škola,
Brezová ul.1, Senica, prípadne telefonicky
na telefónnom  čísle 034/651 4791.
Ponúkame:
- individuálnu špeciálno-pedagogickú sta-
rostlivosť deťom s rôznym stupňom men-
tálneho postihnutia, deťom s pervazívnymi
vývinovými poruchami (autizmus), kombi-
novane postihnutým deťom,
- výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú
na rozvoj všetkých oblastí osobnosti dieťa-
ťa, t.j. sociálno-emocionálnu, fyzickú a inte-
lektovú,
- podporné terapie: arteterapiu, muzikote-
rapiu, terapiu hrou,
- individuálnu logopedickú starostlivosť,
- možnosť využívať liečebno-rehabilitačné
služby.
Prevádzka: ŠMŠI bude otvorená v pracov-
né dni od: 6.do 18. hod.
Žiadosti zasielajte na adresu: Spojená
škola, Brezová 1, 905 01 Senica prípadne
emailom: smsi@stonline.sk 

Nová kniha o Záhorí 
Koncom minulého roka bola vydaná

kniha s názvom ZÁHORIE - Kraj medzi
Karpatami a Moravou. Autor Ivan Knotek,
rodák zo Senice tu na 360 stranách  pre-
zentuje Záhorie – jeho históriu, osobnosti,
stručnú charakteristiku všetkých miest
a obcí Záhoria, pamätihodnosti, zaujíma-
vosti a chránené krajinné oblasti, záhorác-
ke pesničky a slovník záhoráckych výra-
zov. Ide o dielo s prevažnou časťou písa-
ného textu, doplneného fotografiami
a farebnou obrazovou prílohou erbov
miest a obcí Záhoria. 

Knihu je
možné  zakú-
piť v Infosene
– Informačnej
k a n c e l á r i i
mesta Senica

(v Dome
kultúry) a je
zau j ímavým
čítaním  nielen
pre rodákov
zo Záhoria,
ale je vhodná
i ako darček

pre  priblíženie života na Záhorí, tím ktorí
sa chcú o našom regióne dozvedieť viac.    

Infosen 

Slniečka ako umelci
Mamičky z Materského centra s detič-

kami aj bez nich sa stretli 15. februára,  aby
sa znova podučili niečomu užitočnému.
Pre veľký záujem sme zrealizovali výtvar-
nú dielničku s cieľom naučiť sa batikovať.
Nálada pri práci bola výborná, veď v čase
materskej dovolenky je takáto zmena prí-
jemná. Drobčekovia, ktorí sa tmolili okolo
snažiacich sa mám, prežili zase veselý
podvečer s kamarátmi v známom a obľú-
benom prostredí nášho MC. Aký bol výsle-
dok? Spokojnosť na všetkých stranách
a pestrofarebné tričká pre mamky, tatkov
a detičky.

Naše dielničky sa uskutočňujú podľa
záujmu a príležitostí asi raz mesačne.
Maľovali sme aj kvetináče a vyrábali
adventné vence.  Tieto výrobky slúžia
výlučne pre vlastnú potrebu a radosť tvor-
cov. Výtvarné dielničky však spestrujú aj
život starších detí v MC. Pod ich drobnými
rúčkami už vznikol nejeden krásny výtvor. 

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ
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Mladý Európan    
Súťaž Mladý

Európan vyhlásila  6.
februára  Slovenská
asociácia informač-
ných centier Európ-

skej únie (SAICEU) Banská Bystrica.   Ges-
torstvo nad súťažou prebrali: podpredseda
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti, ľudské práva a menši-
ny Dušan Čaplovič a vedúca zastúpenia
Európskej Komisie v SR Andrea Elscheková-
Matisová. Súťaž má regionálne a celoslo-
venské kolá. Regionálne kolá súťaže vyhla-
suje všetkých dvanásť informačných centi-
er EUROPE DIRECT v Slovenskej republike.

Mesto Senica ako súčasť siete 12 hosti-
teľských štruktúr v 12 regiónoch vyhlásilo
regionálne kolo súťaže 12.februára. Vedo-
mostná súťaž o reáliách EU je určená pre
študentov 3. ročníka SŠ z okresov Senica,
Skalica, Myjava, Trnava, Piešťany a Malac-
ky. Cieľom vedomostnej súťaže Mladý
Európan je zvýšiť úroveň všeobecnej infor-
movanosti  o Európskej únii. 

V súlade so štatútom súťaže do regio-
nálneho kola súťaže bude zaradených
prvých 10 prihlásených škôl. Po doručení
platnej prihlášky do súťaže, dostane prihlá-
sené súťažiace družstvo štatút a súťažný
poriadok vedomostnej súťaže a taktiež
základný balík študijných materiálov pre
prípravu na súťaž.

Regionálne kolo vedomostnej  súťaže
Mladý Európan sa uskutoční 27. marca
v Dome kultúry  Senica. Celoslovenské
kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné
trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa
uskutoční v Nitre 26. apríla. 

Bližšie informácie Vám radi poskytnú
pracovníci Informačného centra Europe
Direct Senica elektronicky na adrese: euro-
pedirect@msu.senica.sk alebo telefonicky
na čísle 034/651 6180.                         A.Z. 

Tanečný majster Milan Danihel dáva absolventom kurzu spoločenského tanca  posledné
inštrukcie pred ich prvou verejnou prezentáciou.                                                Foto bar 

Valentínska pošta
Určite ste zaregistrovali, že bol sviatok

sv. Valentína. Mnohí tento deň zaľúbených
nazývajú len komerčným sviatkom. Hoci
slúži prevažne na „napakovanie“ sa
obchodných sietí, nie je dôvod nevyužiť ho
na potešenie svojich blízkych .... 

Veď postačí len veta: „Mám ťa rád“.
Netreba žiadne dary. 

Preto sa členovia študentskej rady
Obchodnej akadémie v Senici  rozhodli pre
svojich spolužiakov vytvoriť prostriedok,
ktorým by mohli na sv. Valentína potešiť
svojich kamarátov, učiteľov, svojich priate-
ľov, ale i tajní ctitelia/ľky svoje idoly. Od 12.
februára bola na chodbe budovy zapečate-
ná valentínska schránka, do ktorej mohol
ktokoľvek pre kohokoľvek vhodiť svoju

valentínsku poštu. Samozrejme anonymita
bola zaručená. V deň zaľúbených, teda 14.
februára bola schránka otvorená a všetky
lístky sa dostali do správnych (adresova-
ných) rúk. 

I keď to bola premiéra obchodkárskej
pošty, lístkov bola celá hŕba. Ako jedna
z organizátorov som spokojná a už sa
veľmi teším na ďalšieho Valentína.

Katka OA

Venček 2007 
V piatok 2. februára  bol v priestoroch

tanečnej sály Domu kultúry Senica ukonče-
ný základný  kurz spoločenských tancov,
známy ako Venček. V 27. ročníku sa   kurzu
zúčastnilo až 27 tanečných párov, ktoré pri-
pravoval   tanečný majster Milan Danihel.
Všetci mladí tanečníci mali možnosť pre-
zentovať svoje tanečné schopnosti za prí-
tomnosti svojich  rodičov, priateľov alebo
známych. 

Venček oficiálne otvoril  Milan Danihel.
Vo svojom úvodnom príhovore privítal
hostí a poďakoval rodičom, že umožnili
svojim deťom zúčastniť sa kurzu. Potom už
nasledovali ukážky štandardných spoločen-
ských tancov a niektorých latinskoameric-
kých tancov ako rumba, čača, džaif
a samba.  Po úvodnom predstavení sa mla-
dých tanečníkov býva zvykom tzv. rodičov-
ské kolo. Deti vyzvali do tanca svojich rodi-
čov, ktorí tanec so svojimi ratolesťami prijí-
mali so širokým úsmevom. Po tanečnej pre-
miére rodičov na Venčeku nasledovali
ukážky niektorých spoločenských a latin-
skoamerických tancov, tentokrát v podaní

senického tanečného súboru Synkopa.
Absolventi kurzu spoločenských tancov sa
na Venčeku predstavili aj  zaujímavou
a veselou  americkou  štvorylkou.   

Vrcholom Venčeka bola tanečná súťaž
pre absolventov kurzu.  Prihlásilo sa do nej
19 tanečných párov. Všetci súťažili v tan-
coch džaif, čača, walz a valčík. Na treťom
mieste skončil pár Veronika Štefková s Pet-
rom Mihaliskom. Druhé miesto obsadili
Monika Paračková a Miloš Fojtlín. Absolút-
nymi víťazmi sa stali Jana Kadlíčková a Lukáš
Hanzlíček. Na záver čakal absolventov srdi-
ečkový a venčekový tanec o najsympatickej-
šiu tanečníčku a tanečníka. Nimi sa stali
Monika Mikušová a Michal Závodný.

Dobrá zábava panovala na parkete až do
skorých ranných hodín, kde sa výborne zaba-
vili absolventi kurzu, ale aj ich rodičia. MF



Št
ud

en
ts

ké
 li

st
y

Naša Senica 2/2007

10

Zdvihnúť kotvy! 
Dobrodružná plavba  bol

podtitul tohtoročného maškar-
ného plesu pre deti, ktorý patrí
k tradičným akciám Domky

v Senici. Kaviareň Branč  sa 27. januára
premenila na pirátsku loď s vlastným kor-
midlom, plachtami, kotvou, ba dokonca
i lodným papagájom. 

Pre deti bol pripravený bohatý pro-
gram. Tance, hry, súťaže, tombola, vyhod-
notenie najlepších masiek, a samozrejme
scénky, ktoré deti aj ich rodičov vtiahli do
života na pirátskej lodi. Počas plavby si
kedykoľvek mohli zmerať sily v pretláčaní
s pirátmi alebo precvičiť svoju rýchlosť
a postreh. Občerstvenie bolo pripravené
v špeciálnom hostinci U žraloka. Na konci
dobrodružstva ich na opustenom ostrove
čakala truhlica s pokladom. Organizátori
sa s deťmi rozlúčili ešte videoprojekciou
a posledným „tancom pirátov“. 

Špeciálnym domkárskym hosťom boli
šermiari zo spolku Ctibor.    Hana Vítková

Darčeky pre dospelých
s dušou dieťaťa

Láska k blížnemu nie je ilúzia, ale je to
viera vo vlastnú humanizáciu.  Lipót Szondi

Táto myšlienka mi prišla na um pri
nedávnej návšteve Domova sociálnych slu-
žieb pre deti a dospelých (DSS) v Rohove.
Možno ste tam ešte neboli, možno okolo
chodíte každý deň a predsa tomuto miestu
nevenujete žiadnu pozornosť. Starobylý
kaštieľ s veľkým areálom a malým domče-
kom i kobylkou, ktorá sa voľne pasie. Toto
je vonkajší pohľad na DSS Rohov. 

Práve sem sme sa pomaly blížili autobu-
som. Mnohí z nás tu ešte nikdy neboli. Sme
plní očakávania, ale aj strachu. V každom
prípade sme sem prišli rozdávať radosť.
Podarí sa nám to? Nevieme. V rukách zvie-
rame tašky s hračkami, ktoré sme vyzbiera-
li v škole. Sme napätí. 

Autobus už zastavil pred bránou a víta
nás pani riaditeľka spolu so sestričkami. Od
pani riaditeľky sa dozvedáme o celom
domove. Žijú tu iba ženy, ktoré sú rozdele-
né do desiatich skupín. Najskôr sa o ženy
starali mníšky, no neskôr ich nahradili zdra-
votné sestričky. Spolu so sestričkami sme
navštevovali oddelenia. Ženy, ktoré sme tu
videli, boli vo veku od 10 do 52 rokov. Tie
najšikovnejšie mali domček, o ktorý sa
samé starali. Upratovali si, varili, starali sa
o seba. Spoznali sme však aj veľmi ťažké,
stále ležiace prípady. V takýchto chvíľach
vám srdcom preteká smútok a ústa nevlád-

zu hovoriť. Všetkým sme sa snažili rozdať
hračky. Vtedy, keď vidíte radosť v ich tvá-
rach, smútok sa pomaly vytráca. Hračky sa
nám rýchlo míňali, veď sme chceli, aby sa
v každých očiach rozhoreli ohníčky šťastia.
Každá žena, ktorá sa tu nachádza, je nie-
čím iná, niečím jedinečná. Keď prichádzate
sem, nemôžete sa pozerať na ich chorobu,
nemohúcnosť, musíte sa pozerať a vidieť
srdcom. Zistíte a cítite, že ten svet, v kto-
rom žijú ony a ten váš, je úplne odlišný. Aj
ony majú svoje starosti, trápenia, ale tie ich
sa vám zdajú také vzdialené od tých vašich.
Ich sny a túžby sú však mnohokrát podob-
né alebo rovnaké. Srdce puká, keď usku-
točneniu ich snov bráni nemohúce telíčko.
Na  to, aby ste ich skutočne spoznali, muse-
li by ste sa s nimi často stretávať alebo žiť
s nimi. Žiť, priateliť sa a najmä pracovať
s takýmito ľuďmi je skôr prínosom pre našu
spoločnosť. Sú to ony, ktoré nás často upo-
zornia, že slnko svieti, vtáky spievajú
a kvety pekne voňajú. Sú to ony, ktoré nám
ponúkajú svoje čisté srdce a ukazujú nám,
že radovať sa dá i z maličkostí. 

Pri odchode sme plní emócií a rozpor-
ných pocitov. Slová sa nám zdajú prázdne
a nevystihujú naše city. V srdci máme
radosť i žiaľ. 

S určitosťou však vieme, že na tieto chví-
le nezabudneme. Ovplyvnili nielen nás, ale
i náš pohľad na svet, zmenili naše poradie
dôležitosti životných hodnôt. Myšlienka
vyslovená v úvode dosiahla nový rozmer
po stretnutí s týmito krehkými bytosťami.     

Kolektív 2. B Obchodnej 
akadémie v Senici

Vychádzajúce hviezdy 
Chcete si počúvnuť a zároveň porov-

nať hudobné žánre POP-PUNK-ROCK-
JAZZ-RAP na jednom podujatí? Zdá sa
vám to nemožné? Pre senické CVČ to
veľký oriešok nie je – štyri mládežnícke
hudobné a spevácke skupiny tohto raze-
nia pôsobia od septembra 2006 pod Sto-
nožkinou strechou.  Piata dokonca pôsobí
iba mesiac a šiesta, hostiteľská skupina
Made in me, datuje svoj vznik od roku
2004. Svojím zmeneným zložením však
patrí i ona  k novým, resp. staronovým
objavom.
Hudobný koncert  má  podtitul Vychád-
zajúce hviezdy  a koná sa v piatok 16.3.
o 18.  hod. v CVČ, vstupné 20 Sk (dospelí
30 Sk).
Účinkujú skupiny:

Zasadnutie parlamentu
Zasadnutie Študentského parlamentu

sa uskutoční 20.  marca  o 15. hod. v CVČ.
V programe sa budeme venovať prípra-
vám jarných a letných podujatí ŠP a úlo-
hám  študentských rád  v jednotlivých  ško-
lách. Prineste príspevky do Študentských
listov.

Basketbalový maratón 
Na apríl pripravuje Študentský parla-

ment v spolupráci s basketbalovým krúž-
kom CVČ tradičný veľkonočný basketbalo-
vý maratón (3. ročník).  Predpokladaný ter-
mín je štvrtok 5. apríla v telocvični II. ZŠ
resp. senického gymnázia.
*5-členné družstvá vo veku 13 – 20 rokov,
štartovné 20 Sk, dve súťažné kategórie,
*uzávierka prihlášok  je 27. marca (kontak-
tujte vašich zástupcov ŠP v škole, majú
k dispozícii prihlášky a informácie), prihláš-
ky sú i v CVČ. 

Beata najlepšia
Opäť sa potvrdilo, že senický aerobic

má pevné a najmä kvalitné korene - finalist-
ky okresného kola Školských majstrovstiev

v aerobic maratóne
stredných škôl tradič-
ne zabodovali na kraj-
ských majstrovstvách
v Trnave. Absolútnou
víťazkou zo 120
účastníkov sa stala
Beata Oravcová (na
foto), študentka
Obchodnej akadémie
v Senici (inak dlhoroč-
ná členka tanečnej
skupiny Sonny). Tretie
miesto získala tiež
študentka OA V Seni-
ci Simona Oslejová.

Na ďalších
popredných miestach
skončili Eva Rýzková
(4.) zo senického
gymnázia, Lucia Jedi-
ná (5.) zo SSŠP Seni-
ca. V 15 členom finále
boli ocenené Natália

Jediná a Zuzana Šajánková z Gymnázia LN.
Senica a Radka Sprušanská zo SSŠP. Všetky
menované dievčatá postupujú do celoslo-
venského kola.                                D.K.

ZDÁNÍ KLAME
OK & JAZZ  SOLUTION 
Z NIČOHO NIČ
VILBEES
a MADE IN ME

Krstným otcom podujatia je ĽUBO MIČA,
ktorý možno udelí jednej zo skupín titul
OBJAV ROKA. Príďte vašich spolužiakov
povzbudiť! Srdečne vás pozývame. A verí-
me, že doma nezostanú ani rodičia muzi-
kantov, možno aj ich učitelia zo škôl a tiež
všetci ktorí chodia do Stonožky na hudob-
né a spevácke krúžky. Pripravte sa na pest-
rú hudobnú lahôdku.
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Klub zberateľov Senica
V roku 2006 vznikla nová záujmová

organizácia Klub zberateľov Senica. Svoju
činnosť bude rozvíjať v spolupráci s reš-
tauráciou William Wallace Senica. Počia-
točnou úlohou Klubu je registrácia tých,
ktorí majú o zberateľstvo v akomkoľvek
odbore záujem a chcú sa stať členmi.
Členský príspevok na rok 2007 je 200 Sk.
Prihlásiť sa môže každý bez ohľadu na
členstvo v inej zberateľskej organizácii.

Zbierať sa dá prakticky všetko. Okrem
najznámejších zberateľských zameraní
ako je filatelia, numizmatika, filokartia, filu-
menia, zbieranie starožitností, obrazov je
rozšírené medzi občanmi i zbieranie auto-
gramov, atlasov a máp, medailí, bábik, bet-
lehemov, ceruziek, pier, etikiet všetkého
druhu, ex libris, fajok, gombíkov, historic-
kých materiálov, hudobných nástrojov,
kalendárov, kníh, kariet telefónnych i hra-
cích, kraslíc, odznakov, militárií, minerálov,
mažiarov, obrúskov, pečatí a pečatidiel,
plagátov atď.

Hlavnou úlohou Klubu zberateľov sme-
rom k členskej základni bude zberateľov
zjednocovať, aby sa mohli vzájomne obo-
hacovať o svoje poznatky, vymieňať si skú-
senosti, získavať nové kontakty, vymieňať
prebytky svojich zbierok. Bude  viesť čle-
nov k tomu, aby svoje zbierky triedili, evi-
dovali a dokumentovali,  tiež im  metodic-
ky pomáhať pri budovaní zbierok a publi-
kačnej činnosti.  Klub zberateľov Senica
bude  prezentovať ukážky súkromných
zbierok členov formou výstav, výstaviek
a búrz.

Zberatelia svojou činnosťou prispievajú
k zachovaniu toho, čo bolo v minulosti
vytvorené alebo sa vytvára teraz. Z tohto
pohľadu si zberateľstvo zaslúži, aby i zo
strany štátnych orgánov bola tejto činnos-
ti poskytnutá primeraná podpora a propa-
gácia, lebo i zberateľská činnosť napomá-
ha k zachovaniu kultúrneho dedičstva
našej spoločnosti. Skutočnosť, že mnohé
súkromné zbierky zberateľov boli darova-
né štátu, mestám a jeho kultúrnym inštitú-
ciám svedčí o tom, že takto vynaložené
prostriedky štátu sa zúročene štátu vrátili,
nehľadiac na to, že zberateľstvo napomá-
ha všestrannému rozvoju osobnosti člove-
ka, čo je v mimoekonomickej oblasti jedna
z najdôležitejších úloh štátu.

V prvom polroku 2007 sa uskutočnia
Záhorácke zberateľské burzy v reštaurácii
William Wallace v dňoch: v nedeľu 11.
marca, 15. apríla, 13. mája a 10. júna vždy
od 8. do 12. hod.

Burzy sú prístupné aj širokej verejnosti
a tiež na webovej stránke www.multi-
web.cz/zberatel
Informácie aj na čísle 0905 358 707.

Miroslav Sukopčák, predseda klubu

Náhlikova Senica 2007 
V piatok 23. februára  popoludní

v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS)
v Senici otvorili  už 47. ročník regionálnej
súťažnej výstavy neprofesionálnej foto-
grafickej torby okresov Senica a Skalica

Náhlikova Senica 2007.  Súťaž pomeno-
vaná po dlhoročnom predsedovi fotoklu-
bu Retina v Senici Jánovi Náhlikovi obos-
lalo celkom  39 autorov s 298 prácami,
pričom sedem kolekcií bolo zapojených
do kategórie súborov na CD nosičoch.
Výstava potrvá  v Senici do 23. marca
a otvorená je v pracovných dňoch od 8.
do 16. hodiny.

Vernisáži výstavy predchádzal seminár
s autormi súťažných prác, na ktorom
o fotografiách a tvorbe diskutovali  spolu
s predsedom poroty, renomovaným ume-
leckým fotografom a vysokoškolským
pedagógom Mgr. Františkom Tomíkom.
V porote súťažné fotografie posudzovali
a hodnotili aj umeleckí fotografi a vyso-
koškolskí pedagógovia magistri Rudolf
Lendel a Jozef Sedlák. Na slávnostnom
otvorení výstavy víťazom odovzdali ceny
a diplomy.

V kategórii čiernobielej fotografie 1.
cenu získal Jaroslav Zloch zo Senice, 2.
cenu  Seničan Marián Rafaja a 3. bol
MUDr. Ondrej Šimek. Čestné uznania
v tejto kategórii prevzali Tereza Otrísalo-
vá zo Senice a Ľubomír Švec z Koválovca.

V kategórii farebnej fotografie zvíťazila
Mgr. Miroslava Balážová zo Senice pred
Seničanom Dr. Ľubomírom Jarábkom (na
foto vpravo) na druhom mieste. Marián
Holenka z Moravského Svätého Jána  a
Jozef Kalka zo Senice sa umiestnili na tre-
ťom mieste. Čestné uznania v tejto kate-
górii získali Seničania Vladimír Třeška,
Lucia Melišová a Andrej Harnúšek
z Cerovej.

V kategórii digitálnej fotografie na CD
nosičoch, hoci neboli ozvučené udelili
len jedno čestné uznanie Martinovi Miku-
lovi z Radošoviec.

V kategórii juniorov do 16 rokov cenu
prevzal Michal Krištof a čestné uznanie
Vladimír Šišolák, obaja zo Senice.

V kategórii juniorov od 16 do 21 rokov
si cenu získal Skaličan Jakub Drahoš
a čestné uznanie si do Skalice odniesol
Erik Čermák a do Senice Tomáš Gál. 

Na výstave organizátori ocenili, že
medziročne vzrástol počet autorov aj
súťažných prác a objavilo sa najmä veľa
nových. To bolo cítiť aj na vernisáži, keď
výstavná sieň Záhorského osvetového
strediska  na Hviezdoslavovej ulici doslo-
va praskala vo švíkoch.

Za jeden z nových a zaujímavých

momentov, prehlbujúcich rozvoj fotogra-
fickej tvorby  a záujem o ňu, možno
označiť aj prezentáciu tvorby najlepších
trinástich fotografov Slovenska na DVD
nosiči k novej výstave v Bratislave. Usku-
točnila sa po slávnostnom odovzdaní
cien a premietnutí súťažných súborov na
CD nosičoch. Skutočne zasvätený
komentár k nej divákom pripojil jeden
z 13-tky NAJ slovenských fotografov,
Mgr. František Tomík, ktorý bol predse-
dom poroty tohtoročnej Náhlikovej Seni-
ce 2007.

Najlepšie práce z Náhlikovej Senice
2007 postupujú na  krajskú súťažnú
výstavu AMFO 2007 Trnavského samos-
právneho kraja, ktorej organizátorom je
Záhorské osvetové stredisko v Senici
a uskutoční sa v júni vo výstavných pries-
toroch Záhorského múzea v Skalici.

Milan Soukup, foto autor 

Pocta grafickému
priateľstvu  

v Galérii ZUŠ Senica bude 14. marca
o 16,30 hod. pod názvom Pocta grafické-
mu priateľstvu  slávnostne otvorená výsta-
va známeho slovenského grafika a ilustrá-
tora  Igora Rumanského. 

Výtvarník a dlhoročný profesor na
VŠVU  v Bratislave sa narodil v roku 1946
v Demänovej, okres Liptovský Mikulíáš.
V rokoch 1965-1971 študoval na VŠVU
v Bratislave, kde absolvoval oddelenie
voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u Vin-
centa Hložníka. Zomrel v roku 2006.
Výstava grafík, zostavená zo zbierky
Ivana Panenku,   bude otvorená denne od
10. do 17. hod. okrem soboty a potrvá do
4. apríla.                             Štefan Orth 

Igor Rumanský, Matka (čakanie I.)  1976
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Ako si poradiť
s pedikulózou

Pedikulóza - zavšivenie je problém
starý ako ľudstvo samo, je potrebné
o ňom otvorene hovoriť a neodkladne ho
riešiť. V poslednej dobe pribúda sťažností
na výskyt vší v detskej populácii. Prináša-
me  niekoľko informácií o tomto ochorení,
ako mu predchádzať a ako sa ho zbaviť.

Je to ochorenie, ktoré sa vyskytuje na
celom svete, postihuje ľudí všetkých veko-
vých kategórií. Spôsobujú ho tri druhy vší -
voš detská, voš šatová a voš lonová.
V našich podmienkach sa najčastejšie
vyskytuje ochorenie vyvolané všou det-
skou. Voš detská (alebo tiež vlasová či hla-
vová) je nepatrný bezkrídly hmyz, schop-
ný parazitovať iba na človeku. Prežíva vo
vlasatej časti hlavy, ale aj na obočí, brade
a vo fúzoch a je jedno či sú vlasy čisté
alebo špinavé, rovné alebo vlnité, svetlé
alebo tmavé. Na vlasy a chlpy kladú samič-
ky denne 3-4 vajíčka (hnidy), ktoré sú spo-
čiatku biele, neskôr zhnednú a sú pevne
pripevnené k vlasu tesne pri pokožke
hlavy. Vývoj vši trvá priemerne 14 - 40 dní
a dospelá voš žije až 40 dní. Vši sa živia
krvou hostiteľa, ktorú sajú pomocou boda-
cieho a sacieho ústrojenstva. Pri bodnutí
vylučujú do pokožky sekrét, ktorý spôso-
buje svojmu hostiteľovi nepríjemné svrbe-
nie, ktoré ho núti ku škrabaniu. Takto
vzniknuté ranky sa môžu následne infiko-
vať a môže vzniknúť hnisavé ochorenie
kože. Pri ňom môže dôjsť i k zdureniu

regionálnych uzlín, hlavne za ušnými
lalôčkami a na krku

Voš detská sa šíri priamym kontaktom,
najmä v kolektívoch, ako je rodina, pred-
školské detské zariadenia, ale aj pri hre.
V menšej miere prostredníctvom rôznych
predmetov, t. j. hrebeňov, kartáčov, pokrý-
vok hlavy, posteľnej bielizne a pod. Ak sa
vši dostanú na golier odevu, môžu preliezť
i na šaty druhých osôb, napr. v šatníkoch
a šatniach.

Pri podozrení na ochorenie je dôležitá
dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť
hlavy za ušnými lalôčkami a v zátylku. Jedi-
ným spoľahlivým dôkazom zavšivenia je
nájdenie živých lezúcich vší.

Preventívne opatrenia
Základnými preventívnymi opatreniami

sú starostlivosť o osobnú hygienu, pravi-
delné prehliadky vlasov, hlavne u detí, pri
výskyte vší okamžité ošetrenie hlavy
a zdravotná výchova o biológii parazita
a o možnostiach prevencie a boja proti
zavšiveniu, najmä o nutnosti včasného
zahájenia dezinsekčných akcií. Taktiež je
dôležité dodržiavanie hygieny v kaderníc-
tvach a holičstvách.

Zásady odvšivenia
Musí byť zamerané ako na dospelé

jedince (vši), tak na všetky vývojové štádiá
vší, predovšetkým na hnidy. V kolektívoch
je potrebné vykonať odvšivenie u všet-
kých postihnutých osôb naraz, aby sa
zabránilo ich ďalšiemu šíreniu.

Lezúce vši a ich hnidy je možné zneš-
kodniť iba pomocou účinných dezinsekč-

ných prostriedkov, napr. Neemoxan (kon-
dicionér na vši), Parasidose šampón,
Deparol a iné. Tieto chemické prípravky,
dostupné v lekárňach, je nutné aplikovať
podľa návodu na použitie. Pre úspešnosť
liečby je treba ju po 6 - 12 dňoch zopako-
vať, aby sa zlikvidovali prežívajúce hnidy
a nich vyliahnuté larvy. Pre likvidáciu pedi-
kulózy je potrebné ošetriť desinsekčnými
prípravkami hrebene, kefy (tie je možné
vyvariť), textílie vyprať, vyvariť a vyžehliť,
ide hlavne o pokrývky hlavy a posteľnú
bielizeň. Ďalším podporným prostriedkom
na odstránenie problému je mechanická
metóda - vyčesanie vší z vlasov hustým
hrebeňom.            Mgr. Adriana Dvouletá

RÚVZ Senica

Otvorene o tajomstvách
Záhorské osvetové stredisko, klub

Humanita a zdravie pre všetkých   v spo-
lupráci so Štátnou ochranou prírody Slo-
venska, Čajovňou u sousedú, MsKS so síd-
lom v Senici  usporiadali v dňoch  6. feb-
ruára až  5. marca netradičnú interaktívnu
výstavu Tajomstvá života národných par-
kov  v netradičnom prostredí v Dome kul-
túry v Kunove. Vernisáž sa uskutočnila 14.
februára. Kvalitný kultúrny program pred-
viedol spevácky zbor Hviezdička zo ZŠ
Mudrochova ulica Senica. Nechýbalo ani
valentínske prekvapenie a netradičná
recepcia, ktorú pripravila Čajovňa u souse-
dú. O nezabudnuteľnú melodickú bodku
sa postarali členovia Klubu heligónkarov. 

Viete koľko je na Slovensku národných
parkov? Skúste hádať. Takto spravidla začí-
nalo naše putovanie s deťmi po celom Slo-
vensku, počas ktorého sa deti oboznámili
s deviatimi klenotmi našej prírody. Prvý
ročník výstavy   bol určený deťom pred-
školského veku a štvrtákom základných
škôl, pre ktorých je nielen netradičným
zdrojom informácií, ale i zábavou a overo-
vaním vlastných zručností a schopností.
Výstavu navštívili okrem deti z blízkeho
okolia aj všetci  štvrtáci senických ZŠ. Lek-
tormi  bolo 20 mladých ľudí. Deti postup-
ne prechádzali jednotlivými národnými
parkami a plnili  úlohy, ktoré sa istým
spôsobom viazali  na príslušné národné
parky. Prv ako sa malí návštevníci vybrali
na cestu mali  možnosť pozrieť si nádher-
ný film o Vysokých Tatrách. V závere zase
film o medveďoch. Nielen žiaci, ale aj širo-
ká verejnosť mohla nazrieť do tajomstiev
života národných parkov  na súbore infor-
mačných panelov.  

Súčasťou bola i výstava amatérskej digi-
tálnej fotografia študentov stredných škôl
a priaznivcom Tatranského národného
parku, účastníkov exkurzie organizovanou
v spolupráci so správou  TANAP-u. Do
súťaže sa zapojilo 12 amatérov. Na verni-
sáži boli vyhodnotení a ocenení najlepší
jednotlivci: Jaroslav Hollý, Boris Thebery –
Gymnázium Senica, Magdaléna Ambrová
– SSŠP Senica, Michal Krištof - ZŠ Mudro-
chova Senica, Rastislav Ševčík a najmladší
fotograf 6 ročný Jakubko Hessek s kolekci-
ou Moji rodičia v Tatrách. 

Zaujímavá bola aj výstava detských

výtvarných kolekcií štvrtáckych tried ZŠ,
ktoré si spolu so študentami zobrali patro-
nát nad jednotlivými národnými parkami.
Jednotlivé kolekcie hodnotili učiteľky
materských škôl a študenti stredných i
vysokých škôl. 
1.miesto:  NP Poloniny – 4. A, ZŠ Komen-
ského Senica
2.miesto:  NAPANT – 4. B, ZŠ Komenské-
ho Senica
3.miesto:  NP Slovenský kras – 4. A, ZŠ V.
P. Tótha Senica
4.miesto:  NP Slovenský raj – 4. C, ZŠ
Sadová Senica
5.miesto:  TANAP – 4. B, ZŠ Sadová Senica
6.miesto:  PIENAP – 4 .A, ZŠ Sadová Senica

RNDr. Magdaléna Hessková 
ZOS Senica

Príďte medzi nás
Materské centrum Stonožkine  slniečka

pozýva mamičky s deťmi na materských
dovolenkách do svojej herne. Mamy si
spestria  čas,  nájdu  nových priateľov
a umožnia svojim deťom vyšantiť sa
v kolektíve drobčekov  od 0 do 3 rokov.
Pravidelné návštevy sú vynikajúcou prípra-
vou na vstup dieťatka do materskej školy.
Príďte sa presvedčiť  hocikedy  dopolud-
nia. Informácie: Mgr. Silvia Krišáková,
CVČ, tel.: 034 6513539, 0908 110 814.

Láka vás vesmír?
Ak vás lákajú tajomné hlbiny  vesmíru,

nemali by ste si nechať ujsť  Deň astronó-
mie vo hvezdárni v Sobotišti. Tamojší Zväz
astronómov amatérov Slovenska  v sobotu
17. marca od 16. do 22. hod. otvorí pries-
tory hvezdárne pre všetkých, ktorí sa chcú
pokochať pohľadom na oblohu i získať
nové poznatky z prednášok.  Tie sa začí-
najú o 17. hod., napríklad Čierne Slnko
nad Tureckom, Kométy – vlasaté krásavi-
ce, či expedícia StarLaPalma  2006 alebo
cesta za skutočnou tmou. Od 16. hod.  je
na programe pozorovanie slnečnej foto-
sféry a od 20. do 22. hod. pozorovanie
ďalekohľadom nočnej oblohy.               NS

Výročie Kunova
V tomto roku si mestská časť Kunov,

ktorý bol do roku 1976 samostatnou
obcou,   pripomína 555. výročie 1. písom-
nej zmienky. Bývalý učiteľ a regionálny his-
torik – rodák z Kunova – Vladimir Jamárik
zmapoval históriu svojej rodnej obce  vo
viacerých prácach. Každoročne na kunov-
ské hody  pripravil výstavku, ktorá pribli-
žovala občanom Kunova slovom i obráz-
kami istý úsek dejín. K tohtoročnému výro-
čiu  takisto napísal zaujímavé rozprávanie
o dávnych i menej dávnych udalostiach,
ktoré MsÚ Senica vydá knižne. Pripomi-
enka jubilea  Kunova bude v tradičnom
čase hodov, teda 19. augusta. Na MsÚ
Senica začala pracovať osobitná komisia,
ktorá zostavuje program podujatí. Témou
osláv sa zaoberá aj príslušný mestský
výbor. Viera Barošková 
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Športové hviezdy Senice
Po 14. raz sa 27. februára v Dome kul-

túry v Senici uskutočnilo vyhlasovanie naj-
lepších športovcov mesta Senica. Šport
má viacero sponzorov, ku ktorým patrí aj
Stará lekáreň - RNDr. M. Glosová. Do jed-
notlivých kategórií nominovali svojich naj-
lepších reprezentantov športové kluby
a telovýchovné  jednoty. Uverejňujeme
menný zoznam športových hviezd Senice
za rok 2006.  

Kategória: ŽIACI
DENIS MIHALKA
Plávaniu sa začal venovať ako 5-ročný, zo
začiatku zo zvedavosti a po vzore staršej
sestry. Výraznejšie plavecké úspechy začal
dosahovať vo svojej kategórii v roku 2006
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Na majstrovstvách SR – 10 ročných
v Handlovej získal z 9-tich štartov 8 zlatých
medailí.Na zimných M SR v Prešove  získal
9 zlatých medailí. V januári 2006 získal
prestížny pohár pre 10 ročných  v Brne.
Absolútne víťazstvo na SPEEDO CUP  vo
Welse (Rakúsko) za účasti najlepších plav-
cov z ČR, Rakúska, Nemecka a ďalších štá-
tov získal 4 zlaté medaily na 50 m prsia,
znak, kraul a motýlik. V Rakúskom Korneu-
burgu získal  vo svojej kategórii pohár za
najlepší výkon. Denisovým trénerom je
Ing. Bernard Vaca.

MICHAL TOURE
Michal je veľmi talentovaný, pohybovo
nadaný karatista HANKO KAI KARETE
KLUBU. Úspešne reprezentuje mesto Seni-
ca na všetkých súťažiach SR.  Medzi najvý-
znamnejšie úspechy v roku 2006 patrí:
1. miesto na Veľkej cene v Ústí nad Labem,
2. miesto na Európskom pohári, 2. miesto
na majstrovstvách Slovenska a 2. miesto na
Slovenskom pohári žiakov. Michalovým
trénerom je MUDr. Martin Čulen.

GABRIELA ŠIŠOLÁKOVÁ
Gabika je hráčkou  Telovýchovnej jednoty
Záhoran. Svojím svedomitým prístupom
k tréningom získala možnosť hrať v kate-
górii mladších i starších žiačok v hádzanej.
Dosahuje výborné výsledky, dokáže moti-
vovať celý kolektív. V družstve starších žia-
čok pomohla k získaniu 2. miesta na maj-
strovstvách SR a k 1. miestu Trnavského
kraja. Trénerkami Gabiky Šišolákovej
v roku 2006 boli Eleonóra Ličková, Daša
Morávková.

FREDERIK RAVAS
Frederik je kapitánom starších žiakov FK
SH, s ktorými v prebiehajúcej sezóne boju-
je o postup do 1. ligy – po jeseni im patrí 2.
miesto. Hrá na poste stredného záložníka,
je vodcovskou osobnosťou, má prehľad
v hre a dobrú kopaciu techniku. V minu-
lom roku trénoval pod vedením Alojza
Polakoviča.

PETRA JABLONICKÁ
V roku 2006 zaznamenala Petra najväčší
výkonnostný rast v kategórii žiactva v teni-
sovom  klube Senica.
Pravidelne reprezentovala klub na turna-
joch jednotlivcov, tiež bola prvou hráčkou
družstva ml. žiačok, ktoré je účastníkom

najvyššej žiackej súťaže družstiev. Na tur-
najoch jednotlivcov sa prebojovala trikrát
do finále a šesťkrát do semifinále. V celo-
ročnom hodnotení sa umiestnila na 11.
mieste v západoslovenskom regióne a na
42. mieste v SR. Svojimi výkonmi robí
radosť nielen svojim blízkym, ale  aj  tréne-
rom  Rusnákovi a Šefčíkovej.

EDUARD ŠEDIVÝ
Hráčom Hokejového klubu 91 Senica je
od r. 1997. Navštevuje 9. ŠHT v IV. Základ-
nej škole v Senici. Je veľmi snaživý. Na-
priek svojmu mladému veku a nižšiemu
rastu sa svojimi výkonmi „usadil“ medzi
opory kategórie dorastencov, kde momen-
tálne bojujú o postup do extraligy. Jeho
prehľad v hre, priestorová orientácia a kva-
litná rozohrávka mu predurčuje dlhú hoke-
jovú budúcnosť. Eduard trénuje pod vede-
ním Mgr. Jozefa Krišáka.

PATRÍCIA KERECMANOVÁ
Patrícia je hráčkou Volejbalového klubu
Senica. V kolektíve je obľúbená pre veselú
povahu a dokáže stmelovať družstvo.
V tréningu je vytrvalá a ide za svojím cie-
ľom. Na majstrovstvách  SR vo volejbale
žiačok obsadila so spoluhráčkami 2. mies-
to. Trénuje pod vedením Eriky Grimmovej.

MARTIN PAGERKA
Martin hrá šach od svojich šiestich rokov.
Základný výcvik absolvoval v šachovom
krúžku II. základnej školy v Senici a v CVČ
Stonožka. Od roku 2005 trénuje pod vede-
ním medzinárodného šachového majstra
Sergeja Berezjuka vo Frýdku-Místku.
V roku 2006 dosiahol rad úspechov.
V marci  v Brezovej p./B. presvedčivo zví-
ťazil na turnaji majstrovstiev SR v kategórii
do 12 r., obhájil titul majstra SR a vybojoval
si postup na majstrovstvá sveta mládeže.
V auguste reprezentoval Slovensko na Maj-
strovstvách Európskej únie v Rakúsku
a obsadil ôsmu priečku. V októbri štartoval
na Majstrovstvách sveta mládeže v Gruzín-
sku, kde získal 5 bodov a obsadil 58. mies-
to s pomedzi 91 hráčov z 56 krajín celého
sveta. V decembri hral vo finále M SR žia-
kov základných škôl v Lip. Mikuláši, kde
získal bronzovú medailu. Martin Pagerka
v roku 2006 zlepšil svoj medzinárodný
osobný koeficient ELO FIDE o vynikajúcich
150 bodov, a tak celkovo dosiahol 1999
bodov. O jedenásť priečok si polepšil aj vo
svetovom rebríčku chlapcov, narodených
v roku 1995, kde figuruje na 36. mieste.

PETER KADLEČÍK  
Je najväčšou oporou družstva žiakov v stol-
nom tenise, ktoré hrá v 2. lige TT kraja. Má
výbornú tréningovú morálku a jeho správa-
nie počas tréningu a majstrovských
zápasov je veľmi slušné voči spoluhráčom,
ale aj k súperom. Má všetky predpoklady
ďalšieho výkonnostného rastu. Vo štvorhre
žiakov obsadil na Majstrovstvách oblasti 2.
miesto. 2. miesto obsadil spoločne s druž-
stvom žiakov v 2. lige TT kraja sk. „B“.
Trénerom Petra Kadlečíka je Ján Chrenka. 

DOMINIK VÁCLAVEK
Dominik je brankárom družstva starších
žiakov FK 95 Čáčov, ktorí  v ročníku
2005/2006 obsadili 6. miesto  v Majstrov-
stvách oblasti. Má dobrú kopaciu techniku,

podáva výborné výkony  i ako brankár na I.
základnej škole. Trénuje pod vedením
Dušana Manďáka.

Kategória: DORAST
KRISTÝNA PALKOVIČOVÁ
Plávaniu sa venuje od 6-tich rokov. Je člen-
ka Plaveckého klubu Záhorák Senica.
Momentálne trénuje v Plaveckom oddiele
Slávia STU v Bratislave pod vedením tréne-
ra slovenskej reprezentácie v plávaní
Mgr. Karola Máčika. Jej hlavnou disciplí-
nou sú prsiarske disciplíny a polohové pre-
teky. V roku 2006 na majstrovstvách Slo-
venska  získala 16 medailí, z toho v junior-
skej kategórii 5 zlatých a 4 strieborné
medaily, v seniorskej kategórii získala 1
zlatú, 2 strieborné a 4 bronzové medaily.
Výborné výsledky dosiahla aj na plavec-
kých pretekoch s účasťou zahraničných
plaveckých klubov, na Veľkej cene Žiliny,
kde získala zlato a striebro, na Veľkej cene
Púchova – 2 strieborné a 2 bronzové
medaily, striebro a bronz si priniesla
z Euroswim  Považská Bystrica a v Martin
cap v Trenčíne získala zlato a 2 strieborné
medaily.

MICHAL KRÁLIK
Mladý talentovaný pretekár, člen družstva
klubu silového trojboja.  V roku 2006 sa na
majstrovstvách SR do 56 kg umiestnil na 2.
mieste. Navštevuje Združenú strednú
školu polygrafickú v Bratislave. Trénuje
pod vedením Mariána Beera.

MONIKA ČULENOVÁ
Monika je cieľavedomá a ctižiadostivá
členka HANKO KAI KARATE KLUBU.
Je členkou reprezentácie SR v kategórii
dorast. V roku 2006 získala zlato na slo-
venskom pohári dorastencov, na majstrov-
stvách SR dorastencov, na Veľkej cene
v Budapešti a na Európskom pohári.
Monikiným trénerom je MUDr. Martin
Čulen.

MARTIN ONDROVIČ
Hráčom HK 91  je od roku 1994. Navšte-
vuje Gymnázium v Senici. Je skromný
a pracovitý hokejista. Martin je veľkou
oporou v kategórii juniorov a pravidelne
hráva v kategórii seniorov v Senici. Je vzor-
ným príkladom pre ostatných spoluhráčov,
hlavne svojím prístupom k tréningom
a plneniu svojich povinností.
Trénerom je Jaroslav Šulla 

DOMINIKA JONÁŠOVÁ
Je oporou juniorského družstva VK OMS
Senica, kde hrá na poste blokárky  a je v šir-
šom výbere reprezentácie SR ročníkov
1989-90. Minulú sezónu úspešne bojovala
v družstve junioriek i kadetiek o čo najlep-
ší výsledok na M-SR.  V tréningovom pro-
cese je cieľavedomá a zodpovedná. Medzi
najväčšie úspechy patrí titul M-SR a 2.
miesto na M-SR v kadetkách. Dominika je
študentkou tretieho ročníka na Gymnáziu
v Senici.

TOMÁŠ VACH
Tomáš je kapitánom staršieho dorastu FK
SH Senica, s ktorým  hrá III. ligu. Hráva na
poste stredného záložníka. V tíme je vod-
covskou osobnosťou, má dobrú kopaciu
techniku a tvrdú strelu. (pokr. na str. 14)
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V ročníku 2005/2006 obsadil s družstvom
staršieho  dorastu, ktoré trénuje Jozef
Uhlár  13. miesto v III. lige.

DOMINIKA BARTOŇOVÁ
Ako hádzanárka stabilne dosahuje dobré
výsledky v I. lige mladšieho  a staršieho
dorastu TJ Záhoran. V minulom roku bola
oporou družstva starších žiačok, ktoré zís-
kali titul TT-kraja a na M-SR, kde získali stri-
eborné medaily. Trénerkou je Mgr. Dáša
Morávková.

PETER STEINER
Peter je brankárom družstva dorastu FK 95
Čáčov, ktoré hrá  V. ligu. Má dobrý reflex,
býva úspešný v súboji jeden na jedného,
má dobrú kopaciu techniku. Je ctižiadosti-
vý a chce na sebe stále pracovať aj pod
vedením  trénera Daniela Španku.

Kategória:  DOSPELÍ
Ing. MIROSLAVA VAŠEKOVÁ
Mirka mala úspešný rok vďaka svojmu cie-
ľavedomému prístupu k tréningom
v HANKO KAI KARATE KLUBE. Reprezen-
tuje v súťažiach jednotlivcov ale i v druž-
stve žien. Je vedúcou osobnosťou. Na M-
ČR  v jednotlivcoch obsadila 2. miesto,
v družstvách 1. miesto. Na majstrovstvách
Európy seniorov – 4. miesto v družstvách,
na majstrovstvách sveta Godžu ryu –  2.
miesto v jednotlivcoch, 1. miesto v druž-
stvách. 4. miesto v družstvách na Akade-
mických majstrovstvách sveta a 1. miesto
v družstvách na Veľkej cene Bohémia. Mir-
kiným trénerom je MUDr. Martin Čulen.

JAROSLAV LÍNEK
Veľmi cieľavedomý a ctižiadostivý, niekedy
až tvrdohlavý, dvojnásobný džokej v rovi-
nách a prekážkach. Žiadaný jazdec pre
špičkové kone. Víťaz Veľkej jarnej ceny
s Ryanom, víťaz aprílovej ceny s Atropi-
nom, víťaz Zlatého pohára s Tempetanze-
rom a Ceny turfu. Dosiahol 15 víťazstiev
v dostihoch v Budapešti a 2. miesto obsa-
dil v Breeders Cupe vo Viedni a v ankete
Jazdec roka 2006 obsadil 2. miesto.
Trénerkou je Ing. Kubovičová

PETRONELA BIKSADSKÁ
Kapitánka družstva žien VK OMS Senica tré-
nuje pod vedením Vladimíra Sirvoňa.  Štu-
duje na Filozof. fakulte univerzity Palackého
v Olomouci, kde pôsobila 3 sezóny. Odtiaľ
sa vrátila späť do Senice. V slovenskej extra-
lige obsadila s družstvom žien 1. miesto, 8.
miesto v TOP TEAMS CUP a 1. miesto  -
MEVZA. S reprezentáciou SR postúpila na
ME 2007, ktoré budú v Belgicku.

PETER HEICKER
Peter je členom KICK-BOX ŠIN-MU v Seni-
ci. Aktívne pristupuje k tréningovým pro-
cesom. Hoci sa venuje tvrdému kontaktné-
mu športu, vystupuje voči ostatným
priateľsky.
Na Slovenskom pohári  v štýle FULL-
CONTACT  obsadil 1. miesto a na M-SR
obsadil 2. miesto  v štýle FULL-CONTACT
a 2. miesto v štýle LICHT – CONTACT.

MONIKA GAVORNÍKOVÁ
Monika trénuje 5 rokov v Klube silového
trojboja pod vedením Mariána Beéra. Pra-
videlne sa zúčastňuje  M-Európy a M-Sveta
v trojboji a tlaku na lavičke. Je stabilnou
reprezentantkou Slovenska. V roku 2006
na ME v trojboji v ČR obsadila 5. miesto
a v tlaku na lavičke s výkonom 95 kg vo
Francúzsku obsadila 1. miesto.

EDUARD ŠIMEK
Edo začínal s ľadovým  hokejom ako 6-
ročný. Prvým  trénerom bol Pavol Macek.
Už ako žiak ukázal svoj talent. Hral extrali-
gu dorastu a juniorov v Senici. Teraz je
útočník HC DUKLA Senica, ktorý hrá v 1.
hokejovej lige SR. V kanadskom bodovaní
patrí k najlepším. Doteraz dal 15 gólov
a 22 prihrávok, spolu 37 bodov. Kapitán
mužstva, senický odchovanec vyniká
dobrým korčuľovaním, hokejovou techni-
kou a bojovnosťou.  
Súčasným trénerom je Róbert Kaláber.

JOZEF BEŇA
Jozef hrá 1. Senickú ligu futsalu za mužstvo
NAD RESS Senica. V tomto tíme je vod-
covskou osobnosťou a dokáže rozhodovať
zápasy. Má tvrdú strelu a dobrú kopaciu
techniku. V ročníku 2005/06 nastrieľal 24
gólov, strelecky sa mu dobre darí aj v pre-
biehajúcom ročníku. V minulom roku
spolu so svojím tímom obsadil 3. miesto
a v tomto roku bojuje o majstra ligy.

PhDr. ALŽBETA ŠNITTOVÁ
Dlhoročná členka Klubu slovenských turi-
stov, členka regionálnej rady KST, spoluor-
ganizátorka turistických akcií v našom regi-
óne. Zúčastnila sa na medzinárodných
turistických pochodoch a pochodoch IVV.
Reprezentovala mesto Senica  na Medzi-
národných turistických olympiádach  Inter-
national Volkssportverband v Rakúsku,
Belgicku a Českej republike.

DUŠAN FERIK
Dušan má zodpovedný prístup k futbalu.
Vo futbalovom klube SH Senica hrá na
poste záložníka i obrancu. V družstve
dospelých patrí k najskúsenejším a svoje
skúsenosti rád odovzdáva mladším spolu-
hráčom. V minulom roku ho trénoval
Marián Vašíček.

ING. PETER LADISLAV
Dlhoročný hráč družstiev mužov  v stol-
nom tenise. Je najlepším hráčom „B“ druž-
stva hrajúceho v 3. lige  Trnavského  kraja.
Podľa potreby nastupuje aj za „A“ druž-
stvo, hrajúce v 3. lige. Má výbornú trénin-
govú morálku,je príkladom mladších spolu-
hráčom nielen ako hráč, vie aj poradiť, ale
je im príkladom vo vzornom vystupovaní.
Od začiatku svojej kariéry je verný Senici.
V krajskom rebríčku TT kraja je na 18. mies-
te s úspešnosťou 67 % v súťažiach 3. a 4.
ligy Trnavského  kraja.

Kategória: TELESNE
A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ
VINCENT IVAN 
Pán Ivan, postihnutý civilizačnými choro-
bami, v športových aktivitách poriadaných
ZO a OV ZPCCH v Senici trvale dosahuje
výborné výsledky. V športových činnos-

tiach sa venuje deťom registrovaným
v základnej organizácii počas jarných a let-
ných prázdnin. Na dňoch športu a okres-
ných športových hrách obsadil 1. miesto.
Svojím kladným postojom k športu, ktorý
mu umožňuje zdravotný stav, reprezentuje
nielen seba a základnú organizáciu telesne
postihnutých, ale aj mesto Senica.

Kategória: TRÉNER
ERIKA GRIMMOVÁ
Je trénerkou 2. triedy a venuje sa trénova-
niu žiackych družstiev Volejbalového
klubu Senica.. Svoje bohaté hráčske skúse-
nosti dokázala využiť v trénerskej praxi.
Z jej družstva boli vybraté tri hráčky do
výberu talentov SR, ktorý je základom pre
tvorbu najmladšieho reprezentačného
družstva SR vo volejbale.
Jej najväčším úspechom je 2. miesto na
M-SR s družstvom žiačok v roku 2006.

GABRIELA ŠEFČÍKOVÁ
Pracuje veľmi obetavo popri štúdiu na
vysokej škole ako trénerka mladších žiakov
tenisového klubu. Trénovaniu venuje vše-
tok svoj voľný čas. Najviac času venovala
najmenším deťom, a to družstvu chlapcov
do 9 rokov, ktorým bola zároveň aj vedú-
cou družstva. Družstvo chlapcov v sloven-
skom finále Detský Davis Cup získalo
9. miesto, keď prehrali iba jedno stretnutie.

Mgr. DAŠA MORÁVKOVÁ
Má obetavý prístup k hráčkam, svojimi skú-
senosťami pomohla hráčkam  k reprezen-
tácii SR v hádzanej, svojou ctižiadostivos-
ťou dokáže splniť vlastné ciele, aj ciele svo-
jich hráčok, je živým príkladom ako  sa člo-
vek dokáže obetovať pre šport. Na maj-
strovstvách TT kraja obsadili staršie žiačky
TJ Záhoran 1. miesto a 2. miesto  obsadili
na M-SR. Spomedzi 430 družstiev obsadili
9. miesto na turnaji PRAGUE CUP
a 5. miesto na turnaji Karvina cup.

VLASTA VÁGNEROVÁ
Pani Vlasta  je už skoro 20 rokov oddanou,
neúnavnou a obetavou cvičiteľkou a pro-
pagátorkou jogy v našom meste. Pod jej
vedením si viacerí cvičenci zlepšili svoju
kondíciu, upevnili fyzické i duševné zdra-
vie a sami sa stali stúpencami tohto krás-
neho, a najmä zdraviu prospievajúcemu
športu. Pravidelne raz do týždňa organizu-
je 2 krúžky cvičenia pre začiatočníkov
i pokročilých. Vďaka jej milej povahe, obe-
tavosti, optimizmu a vďaka účinkom jogy
na zdravie sú jej cvičenia z roka na rok
vyhľadávanejšie.

Ing. ZUZANA KUBOVIČOVÁ
Niekoľko rokov po sebe je v popredí
úspešnosti slovenských trénerov v dostiho-
vom športe, je prísna na svojich zverencov
i podriadených, koňom venuje väčšinu
svojho času, práca je zároveň jej koníčkom
i vášňou.
Medzi najvýznamnejšie úspechy v roku
2006 patria víťazstvo Vaduala na Veľkej
cene Slovenska, 1. miesto Tempeltänzera
na Veľkej cene českého turfu v Prahe a 1.
miesto v Zlatom pohári.
Dve  víťazstvá získala  v prekážkových
dostihoch s Red bullom a Rain manom.
V ankete Tréner roka  2006 obsadila 2.
miesto. (pokr. na str. 15)
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Kategória: KOLEKTÍV
Družstvo žien VK OMS Senica 
Družstvo zložené z rôznych vekových
kategórií od 17 do 35 rokov, z rôznych
národností – SR, UKR, ČR, SCG, BRA,
Poľsko. Kapitánkou družstva volejbalové-
ho klubu OMS je Petra Biksadská. Členka-
mi boli Z. Michalcová, S. Kleskeňová, J.
Šuríková, M. Kharchynská, N. Ihnatusha,
M. Krišková, B. Nevosadová,  M.Lis, I.
Bramborová, M. Schwobová, A. Pavelko-
vá, S. Mihálová, L. Murčinková,  V. Olivei-
ra Cruz. Družstvo žien získalo dvojnásob-
ný titul – majster Slovenska, obsadili 4.
miesto v CEV CUP-e, 8. miesto v TOP
TEAMS CUP-e a stali sa víťazkami stredoe-
urópskej ligy MEVZA. Mesto Senica  repre-
zentovali v druhej najvyššej európskej
pohárovej súťaži TOP TEAMS CUP a v stre-
doeurópskej lige MEL.
Družstvo žiakov Tenisového klubu Senica
Chlapci tenisového klubu  pod vedením
Gabriely Šefčíkovej sa na celoslovenskej
súťaži Detský Davis Cup prebojovali až do
finále SR, kde spomedzi  16 najlepších
družstiev  obsadili 9. miesto.
Členmi družstva žiakov sú David Valášek,
Lukáš Macek a Peter Marek.
Chlapci sú pre tenis veľmi zanietení. Tvoria
dobrú partiu, ale zároveň je medzi nimi
veľká rivalita, ktorá ich vedie k veľkej súťa-
živosti a vyššej kvalite.
Družstvo starších žiačok TJ Záhoran Senica
Dievčatá získali v turnaji PRAGA CUP spo-
medzi 430 družstiev 9. miesto a na turnaji
KARVINA CUP 5. miesto. Trénujú pod
vedením Mgr. Dáši Morávkovej. Kolektív
získal  titul TT – kraja a na M-RS získali
dievčatá strieborné medaily. Kapitánkou
družstva starších žiačok je Kristína Janšá-
ková. Členkami sú Bartoňová, Horná, Sed-
láčková, Bellová, Holkovičová, Šibalová,
Konečná, Zajíčková, Malíková, Separová,
Sedláčková, Dudášová, Šišoláková, Petrá-
ková, Ladovičová, Surová a Vizváryová.

V ankete o najobľúbenejšieho športov-
ca mesta Senica s počtom hlasov 97 zvíťa-
zila   SIMONA KLESKEŇOVÁ z VK OMS
Senica. Do ankety sa zapojilo 208 hlasujú-
cich. Spomedzi nich bolo vyžrebovaných 5
výhercov. Permanentku na plaváreň od
Rekreačných služieb mesta Senica získali:
Jaroslav Slovák z Cerovej, Vincent Ivan zo
Senice a Ľubomír Baďura zo Šajdíkových
Humeniec. Vstupenky na muzikál Rent pre
dve osoby získali Martin Kugler zo Senice
a Katarína Malychová zo Skalice.

Spracovala Erika Mášiková

ME v karate
V tureckom Izmire sa uskutočnili 34.

ME mládeže v karate. V prekrásnej špor-
tovej hale pred vypredanými tribúnami sa
v búrlivej atmosfére stretol 9. - 11. februára
výkvet mladých karatistov z celej Európy.
Medzi stovkami pretekárov, šampiónov
svojich krajín (EDF eviduje 40 členských

krajín) sa prvý raz v reprezentačnom kimo-
ne predstavili i dvaja reprezentanti Sloven-
ska z Hanko kai Senica.

Majstri Slovenska 2006, 16-ročná dora-
stenka Monika Čulenová a 18-ročný Peter
Dermek, súťažili v cvičení kata. Peter
v kata juniorov (na foto) vypadol v 1. kole
s holandským reprezentantom 2:3 a šam-
pionát sa pre neho ako i pre väčšinu slo-
venských reprezentantov skončil príliš
skoro. Monika, víťazka Slovenského a Čes-
kého pohára a šampiónka Slovenija Open
2006, potvrdila svoju vynikajúcu formu.
Po voľnom 1. kole porazila v 2. kole Ukra-
jinku Hunchakovú jasne 5:0 a postúpila do
3. kola. Po čistom, rýchlom a silnom pred-
vedení kata Anan vyradila grécku repre-
zentantku Sachnazarianovú 4:1 a vo štvrť-
finále ju čakala Talianka Pociová. Karatist-
ka z Apeninského polostrova slovenskú
reprezentantku porazila a na mladú Záho-
ráčku tak čakal „iba“ súboj o 3. miesto
s domácou tureckou reprezentantkou
Akarsuovou. Rozhodujúci súboj o bronz
medzi Čulenovou a Turkyňou sa niesol
v hektickej atmosfére vypredaného špor-
tového kotla plného rozvášnených turec-
kých fanúšikov ženúcich svoju reprezen-
tantku za víťazstvom. Takéto ázijské divo-
ké prostredie ovplyvnilo zrejme i rozhod-
cov, ktorí sa priklonili na stranu domácej
karatistky, ktorá získala bronz. Monika,
ktorá predviedla výborné karate s presný-
mi, čistými technikami sa vrátila z európ-
skeho šampionátu bez medaily. Útechou
jej môže byť, že jej 4. miesto v Európe
bolo najlepšie umiestnenie, ktoré získala
slovenská dorastenecká reprezentácia.
S rešpektom sa vyjadril o úrovni rozhodo-
vania v Izmire i dlhoročný člen direktoriá-
tu WKF (Svet federácie karate) senický tré-
ner a rozhodca MUDr. M. Čulen: „Niekto-
rí talianski a španielski reprezentanti, ktorí
v Turecku vyhrávali,  by na majstrovstvách
sveta, kde rozhodujú kvalitní japonskí roz-
hodcovia, neprešli ani cez prvé kolo!
Monika nielenže mala poraziť Talianku,
ale mala vyhrať celú súťaž!“

V Kroměříži v Českej republike sa 17.
februára uskutočnilo 1. kolo Českého
pohára, kde sa predstavili senickí žiaci.
Výborne si viedol vicemajster Slovenska
a víťaz Slovenského pohára 13-ročný
Michal Toure. Žiak 3. ročníka senického

Volejbalistky bronzové  
V utorok 20. a v stredu 21. februára sa

v juhomoravskom Mikulove v Českej
republike hralo finále súťaže o Česko-Slo-
venský pohár vo volejbale žien. O najcen-
nejšiu trofej tam zápolili finalisti Českého
pohára Olymp Praha a KP Brno s finalista-
mi Slovenského pohára, celkami VK OMS
Senica a Slávia UK SLSP Bratislava. 

Seničanky Brnu podľahli 0:3 (-21,-23,-
20) a Bratislavčanky zasa nezvládli zápas
proti Pražankám, prehrali ho 1:3, a tak slo-
venským tímom pripadlo bojovať medzi
sebou o bronzový stupienok.

Povzbudiť hráčky Senice prišli aj diváci
zo Záhoria. Žiaľ, niektorí „tiežfanúšikovia“
podgurážení alkoholom, neuniesli prehru
Senice s Brnom a správali sa  v utorok na
moravskej pôde nedôstojne a nešportovo
voči nášmu pokorenému tímu, aj voči
súperkám. „Vyviezli“ tak nežiadúco do
cudziny správanie, ktoré k športu a fair-
play vzťahom nepatrí v žiadnom športe,
tobôž v takom úspešnom ako je v Senici
volejbal žien.

Seničanky sa z prehry s Brnom dali do
poriadku a v stredu 21.februára  popolud-
ní zverenkyne trénera Vladimíra Sirvoňa
v Mikulove zvíťazili v boji o bronz nad Slá-
viou UK SLSP Bratislava hladko 3:0
(23,18,15). A vybojovali bronzové umiest-
nenie.

Držiteľkami Česko-Slovenského pohá-
ra sa po päťsetovom dramatickom  dvoj-
hodinovom finálovom zápase stali volej-
balistky KP Brno, keď nad PVK Olymp
Praha vyhrali 3:2 (14, -21,-19, 29, 10).

24. februára Seničanky zvíťazili v rámci
Stredoeurópskej ligy MEL nad Sláviou UK
3:1 a obsadili prvé miesto. Čiže 1. a 2.
marca vo Viedni sa stretnú vo Final Four
MEL ako obhajkyne vlaňajšieho titulu s cel-
kami Post Viedeň, Nova Gorica a Maribor.
VK OMS s najlepšiou športovkyňou Seni-
ce 2006 Simonou Kleskeňovou pri obha-
jobe držíme palce.          Milan Soukup

Foto autor

Monika  Čulenová, 4. miesto na junior-
ských ME  2007 v Turecku.

gymnázia po víťazstve na North Bohemia
v Ústí nad Labem opäť pokoril českú kon-
kurenciu, keď zvíťazil v kate žiakov. Naj-
mladšia majsterka SR 10-ročná Alžbetka
Ovečková si priviezla z Čiech striebornú
medailu za 2. miesto v kata žiačok. Svoju
premiéru na zahraničnom turnaji si úspeš-
ne zaknihoval nádejný Tomáš Babic, ktorý
s oranžovým pasom (5 kyu), prehral až vo
svojom štvrtom súboji a je veľkým prísľu-
bom senického žiackeho karate.

E. Jareč
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Aerobic maratón 
Pôvodne sa do súťaže, ktorú pripravilo

Centrum voľného času Stonožka  8.  feb-
ruára v telocvični Gymnázia Ladislava
Novomeského v Senici prihlásilo 56 cvi-
čencov. Chrípka ich rady preriedila
a v súťaži o postup do krajského kola ich
súťažilo 42. Zápolili cvičenci zo senických
škôl – Gymnázia L.N., Obchodnej akadé-
mie a Súkromnej strednej školy podnika-
nia a zo skalickej Via humana. Rytmus,
tempo, ladnosť pohybu, dynamika, správ-
na koordinácia, kondícia... a všeličo iné
musela posudzovať porota, aby po šty-
roch kolách mohla vybrať 20 finalistov do
záverečného súboja o ceny a postup. 

Cvičiteľky Martina Jamrichová, Andy
Jakubcová zo Senice a Martina Šileová zo
Skalice predcvičovali v jednotlivých
kolách aerobic, tae-bo, tanečný aerobic,
interval aerobic a vo finále stepy. 

Porotcovia –  vlaňajší víťaz a študent
Janáčkovej akadémie múzických umení
Ján Hyža spolu s pedagógmi  Rudolfom
Bílým z Gymnázia v Senici, Beatou Rusňá-
kovou z Obchodnej akadémie v Senici,
Romanou Bockovou zo Súkromnej stred-
nej školy podnikania v Senici a Renátou
Václavíkovou z Via humana v Skalici
a s dušou súťaže Andy Jakubcovou posud-
zovali výkony a rozhodovali o postupujú-
cich. Ceny víťazkám odovzdal riaditeľ
CVČ Stonožka v Senici Martin Dudáš.

Ako sa súťažilo víťazke majstrovstiev
Senického okresu v aerobic maratóne
Beate Oravcovej, druháčke z OA v Senici
a tanečníčke v skupine Sony? „Som veľmi
šťastná, že som to vyhrala. Snažila som sa
podať čo najlepší výkon. A veľmi ma to
bavilo, najmä tá finálová hodina,“  prezra-
dila nám zjavne spokojná sympatická
Beáta. Na vlaňajšej krajskej súťaži, ktorá sa
uskutočnila v senickej športovej hale,  bola
desiata.  Druhé miesto obsadila Lucia Jedi-
ná zo SSŠP v Senici a 3. bola Simona Osle-
jová, tiež z OA v Senici. 

V desiatke najlepších s postupom ďalej
boli: 4. Eva Rýzková, 5. Zuzana Šajánková,
6. Dominika Kocourková (všetky tri GLN),
7. Lucia Budová z OA, 8.Zuzana Gabčová,
9. Natália Jediná (obe z GLN) a na postu-
povom 10. mieste boli aj zo Senického
okresu Radka Sprušanská zo SSŠP v Senici,
aj Jana Gondeková z Via humana v Skalici. 

Milan Soukup, foto autor

Memoriál 
Klementa Minaříka 

Tradičný turnaj v sálovom futbale seni-
orov sa konal 3. februára  v družobnom
mestečku Velké Pavlovice. Organizátori
pripravili výborné podmienky a účasť 5
mužstiev sľubovala  náročné a zaujímavé
súboje o putovný pohár. Tento rok  Senicu
reprezentovalo družstvo veteránov.  Veko-
vé kategórie neregistrovaných hráčov od
35 rokov vôbec neznamenali prechádzku.
Boli to urputné boje moravských a sloven-
ského mužstva. Napätie trvalo až do
posledného zápasu. Naše družstvo sa
stalo víťazom tohtoročného turnaja.
O úspech sa zaslúžili hráči Vladimír Kukliš,
Pavol Mach, Peter Holický, Ján Kubek,
Stanislav Vlkovič, Patrik Junas, Milan
Jakubáč.   Text a foto M. J.

Exotika na Mestskom plese
Tohtoročnú plesovú sezónu v Senici

uzatváral 16. februára 7. Mestský ples.
V Dome kultúry sa zabávalo približne 250
hostí, ktorých privítal primátor Senice Ľubo-
mír Parízek.

Organizátori Mesto Senica a Mestské
kultúrne stredisko pripravili pre plesajúcich
pestrý program, ktorý moderovala  Seni-
čanka - herečka Bibiana Ondrejková. Na
úvod  sa účastníkom   plesu  predstavili
tanečníci z Interklubu Madit  a Grupo Cali-
ente, obe skupiny z Bratislavy, ktoré predvi-
edli spoločenské i exotické tance. Účastní-
ci plesu si mohli vyberať z 3 hudobných
formácií.  V hlavnej sále striedavo účinko-
vali Magic band a Myjavská cimbalovka
a vo vestibule Domu kultúry  bola reprodu-
kovaná hudba s DJ Tomášom Gašom.
Domácemu publiku sa na plese predstavil
aj spevák zo Superstar  Ľuboš Miča účin-
kujúci s Magic bandom.                        bar

Slniečka na návšteve 
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden dom-

ček, v tom domčeku veľa detí... boli to
Slniečka zo Stonožky. Keď k nám prvýkrát
zavítajú majú rôčik, možno menej. Ako to
už chodí, aj tie naše bábätká raz neminie
čas, keď musia opustiť mamkinu náruč, aj
ten náš slniečkový domček a stanú sa
z nich škôlkari. Každý z nás by im chcel
toto prelomové obdobie čo najviac uľah-
čiť, aby to zvládli bez slzičiek a zbytoč-
ných obáv. 

V prípade detí z MC Stonožkine slnieč-
ka to pôjde určite ľahšie. Naši „absolventi“
sú smelší, zvyknutí na kolektív rovesníkov,
vyzbrojení základnými sociálnymi návyk-
mi. Aby si to všetko vyskúšali naostro, po
výbornej skúsenosti z minulého roku sme
opäť zavítali medzi skutočných škôlkarov
do XII.MŠ na Ulici L. Novomeského.
V sprievode mamičiek sa našich 16 slnie-
čok ocitlo v priestoroch, ktoré doposiaľ
nepoznali, ale po krátkej chvíli sa udomác-
nili. Akoby aj nie – detičky a pani učiteľky
z materskej školy si pre nás nachystali krát-
ky program.. Naši drobci sa po prvých roz-
pakoch rozbehli po dvoch herniach
a dosýta sa vyšantili spolu s ostrieľanými
škôlkarmi. Veru sme medzi nimi našli aj
našich  niekdajších návštevníkov. Varili
sme, skladali, maľovali a lepili, ochutnali
výborný koláčik z rúk našich hostiteľov.
Takmer 2 hodiny v príjemnej atmosfére
uleteli rýchlo a my sme sa museli rozlúčiť.
S milým darčekom v rúčkach a s plačom
z nechceného odchodu sme sa rozlúčili
a plní zážitkov sa pobrali domov.

Za to, že naši najmenší mohli skúsiť
aspoň na chvíľočku život škôlkara, vďačíme
kolektívu učiteliek XII.MŠ, predovšetkým
PaedDr. Janke Hlavačkovej, ktorá ako naša
bývalá mamička tieto stretnutia ochotne
a s láskou organizuje. My veríme, že sa
stanú peknou každoročnou tradíciou,
možno aj v ďalších materských školách.

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Jarné súťaže Stonožky

Ukážte svoje schopnosti
29.3. o 13. hod . v CVČ
KARAOKE show – 3. ročník speváckej
súťaže spevákov do 12 rokov
- súťaž populárnej piesne (sólisti i duá),
spieva sa s vlastným originálnym alebo
čistým hudobným podkladom,  súťažiaci
si pripraví jednu slovenskú alebo zahra-
ničnú pieseň
Prihlášky  do 22.3. v CVČ. 

26. 4. o 9. hod. v DK 
POP SENICA – 8. ročník regionálnej
hudobnej a speváckej súťaže
- súťaž populárnej piesne pre skúsenejších
mladých spevákov a hudobné
skupiny nielen z okresu Senica. Prihlášky
do 12.4. v CVČ. 
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Blahoželáme jubilantom
V marci 2007 oslávia:
80 rokov Alžbeta Danková, Alžbeta Važanová, Margita
Ambrušová a Anna Švárna.
85 rokov Anna Hanzluvková, Jozef Kutálek, Emília Marečko-
vá, František Jelínek, Helena Kvačková a Jozef Fritz.
90 rokov Michal Mrázek.
92 rokov Mária Slezáková a Ján Čopjan.
94 rokov Ján Zvonár.
100 rokov Justína Šmidová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Marek Paveska a Alena Kotvanová

Narodili sa
Nina Dobrucká 1. 1. 2007
Matúš Slovák 4. 1. 2007
Adriana Cintulová 5. 1. 2007
Simon Beňák 6. 1. 2007
Karin Staniszewska 6. 1. 2007
Sára Balážová 8. 1. 2007
Miroslav Kalay 11. 1. 2007
Tatiana Švecová 12. 1. 2007
Adrian Amena 15. 1. 2007
Adam Kollár 20. 1. 2007
Karolína Versanová 22. 1. 2007
Pavol Jakubovič 23. 1. 2007
Tobias Chropovský 28. 1. 2007
Matej Knotek 30. 1. 2007
Alexandra Matejová 30. 1. 2007

Opustili nás
Ľudmila Rybnikárová, Moyzesova 821 5. 1. 2007
vo veku 74 rokov
Ján Rybnikár, Štefánikova 1377 6. 1. 2007
vo veku 61 rokov
Ján Janiga, Štefánikova 1377 8. 1. 2007
vo veku 71 rokov
Zuzana Šaraboková, Štefánikova 1377 13. 1. 2007
vo veku 86 rokov
Viktoria Škodová, Štúrova 152 13. 1. 2007
vo veku 86 rokov
Vojtech Žiška, Štefánikova 1377 16. 1. 2007
vo veku 76 rokov
Mikuláš Čuber, Štefánikova 1377 21. 1. 2007
vo veku 85 rokov
Andrea Krátka, Štefánikova 721 21. 1. 2007
vo veku 31 rokov
Žofia Židlíková, Palárikova 289 24. 1. 2007
vo veku 82 rokov
Mária Balážová, Štefánikova 1377 25. 1. 2007
vo veku 83 rokov
Anton Hakáč, Stromová 1064 27. 1. 2007
vo veku 61 rokov
Ján Mindek, Štefánikova 721 29. 1. 2007
vo veku 55 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
�  2. 3. Výročná členská schôdza PD Senica
� 5. 3. o 20. hod. Ron Affif Trio
jazzový koncert v zložení: Ron Affif z NYC – gitara, Juraj Griglak –
kontrabas, Martin Valihora – bicie.  Tanečná sála, vstupné: 150 Sk
Hudba amerického gitaristu R. Affifa býva porovnávaná s tvorbou G.
Bensona, no súčasné prvky v originálnom spracovaní v nej v žiad-
nom prípade nechýbajú. Pre jeho „ohnivosť“ a zápal ho považujú za
skutočný hudobný skvost. Nevšedné trio sa dalo dokopy málo pred-
vídateľnou cestou – Affif sa náhodne dostal k nahrávkam Juraja Grig-
láka a nadchli ho tak, že mu navrhol „výpomoc" na Jurajovom pri-
pravovanom albume.
� 13. 3. o 19. hod. Muzikál RENT 
najslávnejší rockový muzikál na Broadway, agentúra V3 agency
� 14.3. o 14. hod. Výročná členská schôdza – Jednota dôchodcov
MO Senica 
� 22. 3. Senické zrkadielko A. Gamanovej 
� 26. 3. o 19. hod. Moravanka Jána Slabáka 
Koncert  dychovej hudby, vstupné 150 Sk
� 29. 3. súťaž Star v hudbe a vizážistike 
družobné stretnutie SOU Senica OU Otrokovice 
30. 3. o 8. hod. Let Art
výchovné koncerty pre stredné školy 
info: www.mskssenica.sk

Podujatia v Dome kultúry Kunov
�  16. 3. koncert skupiny HT + Zdanie Klame
�  31. 3.  o 17. hod.  Jarné Juchú 
tradičné vynášanie Moreny spojené s prvým jarným táborákom v

spolupráci s občianskym združením Karpatský Pecúch
�  20,00 hod – koncert  Vrbovskí Víťazi a ďalších dvoch skupín
�  Povodeň 2006
výstava fotografií po celý marec v priestoroch čajovne. Fotografie

poskytlo ZOS Senica
info: www.sousedi.sk

Poďakovanie
Dňa 15. februára sme sa navždy rozlúčili s Jánom Lesákom,

ktorý zomrel 13. februára vo veku 86 rokov.  Ján Lesák zakladal
v Senici učňovské školstvo a 20 rokov bol riaditeľom SOU Seni-
ca. Úprimne ďakujeme všetkým priateľom, známym a dobrým
susedom za kvetinové dary  a účasť na poslednej rozlúčke
s drahým zosnulým.  

Ďakujeme Slovenskému zväzu záhradkárov  za kvetiny
a utešujúce slová.  Zvlášť vyslovujeme vďaku pánovi Pekarovi,
Romanovi Šedivému a všetkým bývalým kolegom a celému
kolektívu SOU Senica. Rodina Lesáková

Poďakovanie 
Lúčim sa s vami, drahí, milí, stisk ruky vám už nemôžem dať,

dotĺklo srdce, opustili sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary,  ktorý-

mi ste sa snažili zmierniť náš žiaľ nad stratou nášho syna, otca,
dedka a brata Jána Mindeka, ktorý nás opustil 29. januára vo veku
55 rokov. 

Všetci, ktorí ste ho poznali  venujte mu spolu s nami tichu spo-
mienku. Ján Mindek hrával v žiackej a dorasteneckej kategórii vo
Futbalovom klube Slovenský hodváb Senica. V rokoch 1993 – 2004
pracoval v tomto klube ako tréner mládeže. 

Smútiaca mama s celou rodinou
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na MAREC 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., ak
nie je uvedené inak!

� Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. marec
KRVAVÝ DIAMANT
Bude ťa to stáť všetko. Príbeh filmu sa odo-
hráva počas občianskej vojny v Sierra Leone.
Hrdinami sú bývalý žoldnier zo Zimbabwe
Danny Archer a mendský rybár Solomon
Vandy. Obaja muži sú Afričania, ale ich situá-
cia je diametrálne odlišná. Ich osudy spojí
snaha nájsť vzácny ružový diamant.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 143 min.

� Utorok 6. a streda 7. marec
SPLÁCHNUTÝ
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Príbeh sa odohráva v uli-
ciach britskej metropoly a prekvapivo tiež
pod nimi. Jeho hrdinom je rozmaznaný
myšiak Roddy z lepšej spoločnosti, ktorý si
užíva status domáceho maznáčika. Keď sa
v rezidencii jeho pánov objaví kanálová
krysa Sid a dostane chuť na jeho miesto,
pripraví Roddy diabolský plán...
Vstupné: 50 Sk, MP, 89 min.

� Piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. marec
PARFUM - PRÍBEH VRAHA
Žil, aby našiel krásu. Zabíjal, aby ju mohol
vlastniť. Jean Babtiste Grenouille má vlast-
nosť génia - vie zachytiť, detailne opísať
a charakterizovať všetky vône, ktoré sa
okolo neho mihnú. Okamžite poznáva ich
zloženie, mieru použitých komponentov
a nosom ako jemným, citlivým radarom
„vidí“, kam a pokiaľ siaha ktorá vôňa a kde
sa začína ďalšia. 
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 147 min.
� Streda 14. marec
TAJOMSTVO OCEÁNU
Ponorte sa do magickej hlbočiny. Tento
netradičný dokument prináša unikátne
zábery zo sveta morí a oceánov a je to
jeden z najpozoruhodnejších a najucele-
nejších projektov, ktoré boli natočené
medzi dokumentárnymi snímkami určený-
mi pre filmové plátno. 
Vstupné: 40 Sk, MP, 90 min.

� Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. marec
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO
KRÁĽA
Kniha Bohumila Hrabala patrí k vrcholom
jeho tvorby. V životných osudoch malého
českého čašníka sa tu odzrkadľujú nádeje,
konflikty, drámy a prehry, ktorými prešli
české dejiny v minulom storočí. Na motívy
tohto diela Jiří Menzel napísal scenár a zre-
žíroval film o mužovi, ktorý na konci svoj-
ho života hľadá obrazy času, ktorý prežil.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 12 r.,
120 min.
� Utorok 20. marec
DOKONALÝ TRIK
Pozeráte sa pozorne? V tomto mysterióz-
nom príbehu posplietanom z tajomstiev
a ilúzií stoja proti sebe dvaja viktoriánski

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 26. februára 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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kúzelníci. Dvaja pozoruhodní muži, medzi
ktorými vládne silná rivalita, ktorá sa zmení
na stupňujúci boj trikov, poháňaný nes-
krotnou túžbou odhaliť tajomstvá toho
druhého. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 130 min.

� Streda 21. marec
ILUZIONISTA
Nadaný iluzionista Eisenheim ohromuje
čím ďalej tým viac viedenské publikum.
O jeho výnimočnosti sa dozvedá tiež
korunný princ Leopold. Krutý následník
trónu sa rozhodne navštíviť Eisenheimovo
vystúpenie so svojou krásnou snúbenkou
Sofiou. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 110 min.

� Sobota 24. a nedeľa 25. marec
EXTRÉMNE SVAHY
Päť najlepších snowboardistov sveta pri-
chádza na Aljašku, kde sa koná extrémny
závod vo snowboardingu. Sily si zmerajú
v najneprístupnejšom teréne – až na
samých vrcholkoch zasnežených aljaš-
ských hôr. Počas príprav na prvý zjazd sa
skupina zbližuje, spoznáva svoje životné
príbehy, odlišné názory. Začínajú vznikať
priateľstvá, ale aj rivalita. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 110 min.

� Utorok 27. a streda 28. marec
HĽADÁ  SA  IDEÁLNY  MUŽ
Predstavte si, že muž miluje krásnu ženu.
A práve, keď sa jej konečne rozhodne
povedať, že ju miluje, nastane najtrápnej-
šia chvíľa jeho života...Ona ho pokladá IBA
za svojho najlepšieho kamaráta a povie mu
OSTAŇME IBA PRIATEĽMI – tri slová,
ktoré žiaden muž nikdy nechce počuť.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 96 min.

� Piatok 30. marec
BORAT: KUĽTURNOJE NAZRENJE
V AMERIKU DĽA BLAGA BAĽŠOGO
KAZAŠSKOGO NARODA
Borat Sagdijev je šiestym najznámejším
Kazachom a najlepším televíznym reporté-
rom Kazašskej štátnej televízie, ktorá ho
vyšle do USA, aby tam natočil dokument
o tejto „krajine neobmedzených možnos-
tí“. A prípadne si našiel novú manželku,
pretože tú starú tučnú mu znásilnil a roz-
trhal medveď. Známy britský komik Sacha
Baron Cohen vo svojej relácii úspešne zos-
miešňuje slávne osobnosti i anonymných
ľudí na ulici s tým, že sa vydáva za zaosta-
lého neumytého kazažského reportéra
Borata. 
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 83 min.

� Sobota 31. marec
KRÁDEŽE  A VLÁMANIA
Každý zločin má svoje obete... Každá lož
má svoje následky... Každá láska má svoje
tajomstvá... Úspešnému a zadanému archi-
tektovi Willovi opakovane vykradnú ateliér.
Polícia si s prípadom dáva načas, a tak sa
Will s partnerom rozhodne nájsť páchateľa
na vlastnú päsť. 
Vstupné: 69 Sk, MP 12 r., 119 min.

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Sobota 3. 3. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 4. 3. od 13.30 do 15.30
Pondelok 5. 3. od 9.30 do 11.30
Utorok 6. 3. od 9.30 do 11.30
Streda 7. 3. od 15.00 do 17.00
Štvrtok 8. 3. od 15.00 do 17.00
Sobota 10. 3. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 11. 3. od 14.00 do 16.00
Utorok 13. 3. od 16.00 do 18.00
Nedeľa 18. 3. od 14.00 do 16.00
Utorok 20. 3. od 16.00 do 18.00
Nedeľa 25. 3. od 14.00 do 16.00
Koniec korčuľovania

Zápis do materskej
školy

Riaditeľka Materskej školy Ul. L. Novo-
meského 1209/2, Senica oznamuje, že
zápis detí do materskej školy sa uskutoční v
mesiaci marec. Bližšie informácie možno
získať u zástupkyne jednotlivých elokova-
ných tried, riaditeľky materskej školy a vo
vysielaní TV SEN. PaedDr. Ivana Nosková

riaditeľka MŠ Senica

Okienko JDS
V novozvolených ob-

čianskych výboroch bude
mestskú organizáciu Jednoty
dôchodcov Slovenska zastupovať vždy
jeden člen. V obidvoch senických
čistiarňach členovia majú 10 percent-
nú zľavu. Treba predložiť preukaz JDS.

Výročná členská schôdza bude 14.
marca v Dome kultúry o 14. hod.
Pozvánky doručíme.

Budúce posedenie pri hudbe
v Branči bude 22. marca.

Pracovná ponuka
Traffic lights systems - dopravné osvetľova-
cie systémy:

Výrobná spoločnosť s prevádzkou
V Hustopečiach pri Brne ponúka pracov-
né uplatnenie v odboroch zvárač
a zámočník. Požadujeme vyučenie
v odboru a spoľahlivosť.

Ponúkame dobré platové podmienky,
práca je možná i v turnusoch, dĺžku
zmeny ustanovíme dohodou, istotu práce
a ubytovanie môžeme zabezpečiť.

Informácie poskytne: Ing. Peterková,
mobil +420 777 236 816, e-mail:
info@tlsystems.cz
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