
Chlapčenské družstvo preukázalo  na brannom preteku žiakov základných škôl na Záhorí
dostatok vedomostí aj zo zdravotnej prípravy. Želáme našim prázdninujúcim deťom, aby
mali  leto bez úrazov, prežili ho v radosti a v pohode.            Foto Viera Barošková
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Začína sezóna na
Kunovskej priehrade

V sobotu 30. júna bude na Kunovskej
priehrade otvorená letná turistická sezóna.
V tento deň sa uskutoční III. ročník kultúr-
no-športového podujatia pre všetkých,
ktorí sa chcú zabaviť a privítať leto veselou
náladou. 

Rekreačné služby mesta Senica v spo-
lupráci s Mestom Senica a občianskym
združením BOJA pripravili tento rok pest-
rý program a obohatili ho rôznymi atrakci-
ami pre deti i dospelých.

Popoludnie bohaté na zážitky sa
začne o 13. hod.  Vtedy z futbalového šta-
dióna odštartuje po cyklotrase presun cyk-
listov, korčuliarov, chodcov...  až na
Kunovskú priehradu.

Na trati sa budú plniť nenáročné  dis-
ciplíny. Pre prvých 200 detí sú pripravené
tričká s logom cyklotrasy a pre všetkých
ostatných občerstvenie v bufete na prie-
hrade.

Tí, čo dávajú prednosť pohodlnému
motorizovanému presunu, prípadne vyra-
zia na Kunovskú priehradu skôr, si budú
môcť od  10.00 začlnkovať i zašportovať
v športovom areáli zdarma. Od 13. hod.
budú detské hry a súťaže, na vyšantenie sa
sú pripravené atrakcie ako nafukovací
hrad, obria šmýkačka, elektronické motor-
ky a rodeo býk.

Súčasťou otvorenia letnej sezóny je
i nultý ročník senického festivalu Topvar
piva. Kultúrny program začne o 14. hod.
a až do 18. hod.  v ňom budú vystupovať
deti a mládež z CVČ Stonožka. Predstavia
sa mladí speváci, hudobné skupiny
VELBEES a MADE IN ME, mažoretky
a tanečné skupiny SONY. Medzi ich vystú-
peniami od 15.30 do 16.30 vystúpi kúzel-
ník so svojou Magic show. Rekreačné služ-
by mesta Senica  vyhlasujú i 3. ročník súťa-
ží, v plážovom volejbale pre mládež
a dospelých a výtvarnú súťaž v kreslení na
chodník pre deti. Súťaže budú prebiehať
od 15. hod.  a záujemcovia sa môžu pri-
hlásiť v kancelárii INFOSEN (v Dome kul-
túry), tel: 034/6516459, e-mail:
infosen@stonline.sk. 

Celý sobotňajší program bude ukonče-
ný country zábavou so skupinou
COUNTRY TIP od 19. hod., keď súbežne
bude i súťaž o najlepšieho toreádora
v rodeo show.

Rekreačné služby mesta Senica majú
všetky svoje zariadenia pripravené na
letnú sezónu, aby sa všetci návštevníci
dobre cítili. Verme, že všetci, ktorí prídu
načerpať sily na priehradu, si naplno užijú
chvíle dovolenky.              L. Majchráková

Mesto Senica  nedostane z EÚ 213 mili-
ónov Sk na vybudovanie infraštruktúry vo
svojom priemyselnom parku. Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO) od zmluvy o poskytnutí dotácie
koncom mája odstúpila. Dotácia bola
určená na výstavbu infraštruktúry v prie-
myselnom parku a peniaze mali byť využi-
té na vybudovanie prístupových ciest,
kompletných inžinierskych sietí a prípojok
na malý  cestný obchvat. 

Dôvodom vypovedania zmluvy podľa
rezortu hospodárstva malo byť porušenie
zmluvných podmienok zo strany samos-
právy Senice. Argumentujú predajom
pozemkov a budov v areáli bývalých
kasární, ktoré sú súčasťou priemyselného
parku. V zmluve je stanovená „povinnosť
nemeniť schválený  projekt, ak je podstat-
ná zmena následkom  zmeny vlastníckych
pomerov k niektorému článku infraštruktú-
ry alebo zastavenia či premiestnenia polo-
hy činnosti“. Primátor Senice Ľ. Parízek sa
bráni, že Mesto v rámci revitalizácie kasár-
ní odpredalo 4 ha z približne 15 ha plochy,
no tie sa nijakým spôsobom  nedotýkajú
infraštruktúry a pozemkov, na ktorých je
infraštruktúra z grantu realizovaná. V býva-
lých kasárňach už infraštruktúra bola vybu-

dovaná.   Podľa primátora išlo v tomto prí-
pade o nedorozumenie a rozdielnu inter-
pretáciu  pojmov v zmluve, no o vysvetle-
nie problému nikto nestál.   

SARIO malo pripomienky aj k zmene
projektovej dokumentácie firmy Arcelor,
ktorá potrebovala na svoj ďalší rozvoj
v priemyselnom parku prikúpiť pozemky.
Tie však kúpila od súkromného vlastníka,
nie od samosprávy.  

Mesto dostalo od podpísania zmluvy 3.
mája 2006  od SARIO spolu 6 miliónov Sk,
ktoré už vrátilo. Z vlastnej kasy však do
projektu priemyselného parku vložilo
nepomerne viac.  Podľa vyčíslenia primá-
tora zatiaľ 219 miliónov Sk

Samospráva teraz hľadá optimálne rie-
šenie, ktoré by umožnilo dobudovať prie-
myselný park. Zvažujú sa možnosti dobu-
dovať ho  vo vlastnej réžii,  za spoluúčasti
miestnych investorov alebo celý zámer
predať silnému investorovi. Na mestskom
zastupiteľstve 21. júna poslanec Peter Sad-
loň informoval, že začiatkom júla sa usku-
toční rokovanie s predstaviteľmi Minister-
stva hospodárstva za účasti podpredsedu
vlády D. Čaploviča, ktoré môže priniesť
nejaké nové riešenie. 

Viera Barošková

SARIO vypovedalo zmluvu o priemyselnom parku
Mesto hľadá možnosti na dostavbu  
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
4. riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo 7. júna. Mestská rada prero-
kovala:
- prezentáciu zámeru Veterný park  firmou
Green Energy Slovakia, s.r.o. Bratislava
- informatívnu správu o činnosti Technic-
kých služieb  za rok 2006
- návrh na odpredaj obchodného podielu
mesta Senica s r.o,  v spoločnosti Službyt
spol. 

Senica a návrh na odpredaj majetku
mesta a podielu na majetku v Službyte
spol. s r.o. Senica
- Program rozvoja bývania – aktualizácia
a z toho vyplývajúce  zmeny Územného
plánu mesta
- dispozície s majetkom
- doplnok VZN č. 37 o správe a údržbe
a prevádzkovaní pohrebísk na území
mesta Senica
- VZN – doplnenie VZN č. 41 o názvoch
ulíc
- VZN – zmena VZN č. 39 o určení úhrad
za opatrovateľskú službu
- VZN – Štatút rekreačnej oblasti Kunov-
ská priehrada
- návrh na zmenu VZN  o rozpočtových
pravidlách
- návrh  nového Štatútu mesta
- návrh na zmenu rozpočtu
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
I. štvrťrok 2007
- plány zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok
2007
- návrh na vyplatenie odmeny za I. štvrťrok
2007 primátorovi a hlavnému kontrolórovi
- návrh na voľbu člena komisie verejného
poriadku a životného prostredia pri MsZ
a finančnej komisie, člena mestského
výboru č.4  a návrh na členov do Obecnej
školskej rady za mesto Senica.
5. riadne zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva  v Senici sa uskutočnilo 21. júna.
Rokovanie viedol primátor mesta Ľubomír
Parízek. Na zasadnutí bolo prítomných 23
poslancov. Jeho rokovanie bolo uznášania
schopné. Poslanci Jozef Gembeš a Jozef
Krajčovič ospravedlnili svoju neúčasť. Na
rokovaní boli ďalej prítomní vedúci odde-
lení a útvarov MsÚ, riaditelia organizácií
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsob-
nosti mesta, zástupcovia obchodných spo-
ločností s účasťou mesta, Vladimír Kocou-
rek, viceprezident Fondu národného
majetku, Alexander Janovič, predseda
OSBD, médiá a žiadatelia, ktorých návrhy
boli predmetom rokovania MsZ.
V úvode primátor mesta odovzdal Pamät-
nú plaketu mesta  poradcovi primátora
mesta Petrovi Horváthovi  pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov za uskutočňo-
vanie partnerskej spolupráce so švajčiar-
skymi mestami, inštitúciami a združeniami
a zápisom do pamätnej knihy ocenil jeho
pôsobenie v Senici  od roku 2000.
Milan Podhoráni odovzdal tri písomné
interpelácie, v ktorých na žiadosť členov
občianskeho združenia Delostrelec žiadal
zachovať sochu Vojaka – osloboditeľa
v bývalom areáli kasární 3. Liptovského

delostreleckého pluku  a umiestniť na pod-
stavci sochy pamätnú tabuľu o existencii
delostreleckého pluku v Senici, ktorý pôso-
bil v Senici v rokoch 1957 – 2003. V ďalšej
interpelácii žiadal riešiť dopravné značenie
a priechod pre chodcov v časti Dolné
Suroviny, ako i vybudovanie druhej polovi-
ce mestskej komunikácie Dlhá ulica
v úseku od ulice Sládkovičovej po Priemy-
selnú ulicu. Ľubica Krištofová upozornila
na problémy a nutnosť riešenia prepadnu-
tej cesty na Kolónii, kde vystupuje voda
a občania majú obavy z poruchy a platieb
za možný únik vody. Obdobná opakujúca
sa situácia je na Továrenskej ulici. Taktiež
upozornila na využívanie chát na Kunov-
skej priehrade na prechodné bývanie
zamestnancov a súvisiace problémy, ktoré
tým v rekreačnej oblasti vznikajú. Štefan
Mikula upozornil na pretrvávajúci problém
s vyrážaním kanalizácie v bytovom dome
č. 1349 v Sotine. Anna Gajdoščíková odpo-
ručila vyznačovať všetky parkovacie mies-
ta tak, aby boli parkovacie miesta efektívne
využívané a riešil sa akútny nedostatok
parkovacích plôch. Peter Sadloň žiadal
informáciu, či obyvatelia Kolónie boli infor-
movaní o tom, že sa im neschválil odpredaj
pozemku a spôsob, akým bude ich žiadosť
vybavená. Emília Wágnerová žiadala radi-
kálne riešenie čiernych skládok v Čáčove,
pretože všetky vykonané opatrenia majú
len krátkodobý efekt.. Anton Cibula sa
informoval, kedy bude ukončená 60 bytov-
ka v Sotine a či sú riešené náhradné parko-
vacie miesta pri predajni Šanca, lebo tie
pôvodné boli zabraté investorom susedia-
cej stavby. Ondrej Krajči žiadal preveriť
a riešiť čiernu skládku pri garážach na
Kolónii.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- informatívnu správu o činnosti Technic-
kých služieb, a.s. Senica, Mestského pod-
niku služieb, spol. s.r.o. Senica, Polikliniky
n.o. Senica za rok 2006. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- odpredaj tepelno – technologického zari-
adenia a rozvodov slúžiacich na výrobu
a rozvod tepla v majetku mesta Službytu
spol. s r.o. Senica za cenu 55 mil. Sk
a odpredaj 28 % obchodného podielu
mesta Senica v spoločnosti Službyt, spol.
s r.o.  spoločnosti Comeron SPS spol. s r.o.
Senica za cenu 17 mil. Sk a so záväzkom
vybudovania kotolne v I. ZŠ. Službyt
a Comeron SPS uvedený návrh predložili
mestu už v minulom roku, avšak toto roz-
hodnutie ponechalo mestské zastupiteľstvo
na riešenie až  po komunálnych voľbách,
ktoré boli v decembri 2006. Mesto si v Služ-
byte spol. s r.o. ponechalo 34% podiel,
a tým ostáva zachovaný vplyv mesta na
rozhodovanie v tejto spoločnosti. 
- správu hlavného kontrolóra o kontrolnej
činnosti za I. štvrťrok 2007, plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2007,
- správu o údržbe a poskytovaní služieb na
cintorínoch v Senici, Kunove a Čáčove
v roku 2006 aj so vznesenými pripomien-
kami, správu o vojnových hroboch na
území mesta,
- zmeny rozpočtu mesta,
- opakované prijatie kontokorentného
úveru vo výške 10 mil. Sk  na vykrytie nes-

Odpojiť sa či neodpojiť?
Odpojiť sa či neodpojiť od centrálneho

zdroja tepla si položilo istotne už mnoho
obyvateľov Senice bývajúcich v bytových
domoch. Táto téma zarezonuje najviac pri
vyúčtovaní tepla a teplej úžitkovej vody
(TÚV) za predchádzajúci rok, kedy ožívajú
diskusie o vybudovaní si vlastnej kotolne.    

Službyt, spol. s r.o.  Senica už rozoslal
vyúčtovania za teplo a TÚV za rok 2006.
Po prvý raz sa vyúčtovanie robilo podľa
predpisu – vyhlášky 630/2005, ktorú
vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvet-
ví (ÚRSO). (pokračovanie na str. 3)

úladu vo finančných tokoch, 
- uzavretie Zakladateľskej zmluvy s Trnav-
ským samosprávnym krajom za účelom
založenia  Senickej regionálnej rozvojovej
agentúry Trnavského samosprávneho kraja
(Se RRA TTSK),
- dotáciu  z rozpočtu mesta Hokejovému
klubu 91 Senica vo výške 250 000 Sk
- dispozície s majetkom a odpredaje bytov,
- aktualizáciu Programu rozvoja bývania
mesta Senica
- Štatút mesta Senica. 
Mestské zastupiteľstvo vymenovalo:
- Ľubomíra Štvrteckého za riaditeľa Rekre-
ačných služieb mesta Senica.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Ivana Zicha za člena komisie pre ochranu
verejného poriadku a životného prostredia
pri MsZ,
- Milana Zálešáka za člena finančnej komi-
sie,  
- Jána Blažeka za člena Mestského výboru
č. 4. 
Mestské zastupiteľstvo delegovalo:
- Ivana Lajdu – vedúceho Spoločného škol-
ského úradu  a . Máriu Výletovú, pracov-
níčku mesta ako zástupcov mesta do
Obecnej školskej rady. 
Mestské zastupiteľstvo prijalo:
- VZN č. 42 o názve nových ulíc a verej-
ných priestranstiev mesta Senica, 
- VZN č. 39, ktorým sa určuje výška úhrady
a podmienky za poskytovanú opatrovate-
ľskú službu, 
- doplnenie VZN č. 21 – Štatútu rekreačnej
oblasti Kunovská priehrada,
- zmenu VZN č. 23 o rozpočtových pravi-
dlách mesta,
- doplnenie VZN č. 37 o správe, údržbe
a prevádzkovaní pohrebísk na území
mesta Senica o zoznam pamätných hro-
bov na cintoríne.      

Primátor oboznámil mestské zastupiteľ-
stvo s ďalšími krokmi, ktoré mesto usku-
toční pri budovaní priemyselného parku
po odstúpení SARIA  (Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu) od zmluvy
o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
vo výške 213 mil. Sk. Finančné zabezpeče-
nie a spôsob ďalšej výstavby bude po pre-
biehajúcej príprave riešiť ďalšie mestské
zastupiteľstvo.

Rokovanie mestského zastupiteľstva pre-
rušila silná búrka a výpadok prúdu, takže
poslanci chvíľu rokovali pri sviečkach, ale
aj tak dokázali prerokovať všetkých 32
bodov programu. JUDr. Katarína Vrlová 

prednostka MsÚ Senica
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Aktivity radnice
25.5. - Rokovanie so spoločnosťou J&T,

možnosti finančného vstupu
do priemyselného parku.

- Rokovanie s anglickou spoloč-
nosťou o projektoch v meste. 

- Pracovné stretnutie v SPP, a.s.
o zámeroch mesta.

28.5. - Riešenie volejbalu, zabezpečenie
financovania mládeže a junioriek
a rokovanie s manažmentom
o zámeroch s „A“ družstvom.

29.5. - Rokovanie s personálnou
agentúrou ohľadom personálne-
ho auditu MsÚ Senica. 

- Stretnutie  s výborom Jednoty
dôchodcov Slovenska. 

30.5. - Rokovanie s talianskymi investormi.
- Riešenie problematiky Senickej

regionálnej rozvojovej agentúry
TTSK.

31.5. -  Riešenie problematiky kanalizá-
cie Kunov, Čáčov a možnosti
napojenia obce Sobotište.

- Pracovné stretnutie s investormi
obchodnej zóny. 

- Pracovné rokovanie s Radou
starších. 

1.6. - Stretnutie starostov a primátorov
okresu Senica a Skalica s minist-
rom pôdohospodárstva Ing. M.
Jureňom.

- Riešenie problematiky detských
ihrísk a športovísk.

4.6. - Pracovné stretnutie odborných
skupín  J&T. 

- Valné zhromaždenie Admi
Senica a.s., Stoma Senica a.s.

5.6. - Rokovanie na tému Veterný park.
6.6. - Riešenie možnosti dostavby

priemyselného parku.
- Rokovanie s talianskym investo-

rom.
- Rokovania s firmou Segum, s.r.o.

Senica.
7.6. - Valné zhromaždenie BVS,

príprava investícií.
- Podpis dodatku zmluvy na

ministerstve výstavby k 60 bj.
nájomnej bytovky v Senici.

8.6. - Rokovanie s rakúskym investo-
rom.

- Stretnutie s poslancom NR SR J.
Horváthom.

10.6. - Župné oslavy 190. výročia naro-
denia  J.M. Hurbana v Hlbokom.

11.6. - Rokovanie so spoločnosťou
Segum a Haironville o spôsobe
využívania dopravnej infraštruk-
túry v priemyselnom parku.

- Pracovné stretnutie s rodičov-
skou radou a vedúcou  sociálne-
ho  zariadenia Svetluška. 

12.6. - Prezentácia možností investova-
nia v priemyselnom parku.

- Tlačová beseda s regionálnymi
médiami - prezentácia stanoviska
Mesta Senica k  priemyselnému
parku.  

- Správna rada Polikliniky,  n.o.
14.6. - Rokovanie s vedením Technic-

kých služieb – zosúladenie
letných prác. 

15.6. - Prezentácia investorov, rokova-
nie so spoločnosťou IPEC.

Odpojiť sa či neodpojiť?
(dokončenie zo str. 2)

Vyhláška ÚRSO sa snaží zjednotiť vyú-
čtovanie dodávky tepla a TÚV u všetkých
výrobcov tepla, čo doteraz chýbalo. Úrad
zadefinoval povinné údaje, ktoré vyúčto-
vanie musí obsahovať. Je ich asi o 30 per-
cent viac ako bývalo. Istou nevýhodou je,
že ÚRSO nevydal jednotný formulár, iba
určil povinné údaje. Ich poradie si určuje
každá firma, ktorá vyúčtovanie predkladá.   

Druhou veľmi diskutovanou témou je
cena za teplo. O Senici viacerí hovoria, že
má najvyššiu cenu za teplo. Nie je to však
pravda, pretože Službyt vyúčtovanie za
rok 2006 robil s cenou 673 Sk za  GJ
a priemerná cena tepla na Slovensku je
684 Sk za GJ. Tento údaj je možné si
pozrieť v Energetickej koncepcii rozvoja
obce, ktorú vypracovala Slovenská ener-
getická agentúra. Agentúra je zriadená
Ministerstvom hospodárstva, ktorá je  zo
zákona jediným kompetentným odbor-
ným orgánom na povinné vykonávanie
atestácií tepelných sústav. Energetická
koncepcia rozvoja obce je publikovaná aj
na www.senica.sk v sekcii Mesto Senica  -
Zámery mesta. 

Z porovnania ceny za teplo v Senici
a priemernej ceny za teplo na Slovensku
vyplýva, že senický výrobca tepla spoloč-
nosť Službyt, s. r. o. sa dostala pod hrani-
cu, kedy sa odberateľovi neoplatí odpájať
sa od centrálneho vykurovania. Pri cene
673 Sk za GJ sa odberateľovi ekonomicky
nevyplatí  robiť si vlastnú domovú kotol-
ňu. Pri detailnom rozbore ak si bytovka
postaví vlastnú kotolňu a vypočíta si z nej
vyrobené teplo, vychádza vyššie ako spo-
mínaná  suma. Prakticky sa nedá vyrobiť
GJ pod 500 Sk. Pritom ide len o náklady
na energie (plyn, voda, elektrina). Ak
k tomu prirátame prevádzkové náklady,
tak v zmysle štúdie vyjde suma za GJ
vyše 670 Sk. 

K cene 673 Sk za GJ tepla sa spoloč-
nosť Službyt, s. r. o. dopracovala dlhodo-
bým cieleným investovaním do moderni-
zácie tepelných zdrojov, ich automatizá-
cie diaľkovým riadením, čím sa zvýšila
produktivita práce. Spoločnosť má všetky
predpoklady, aby pri terajšom cenovom
vývoji palív tento stav udržala. b-h

Za Viktorom Šteffekom 
Všetkých nás

zaskočila smutná
správa. Dňa 17.
mája navždy od-
išiel z našich radov
Mgr. Viktor Štef-
fek, filatelista srd-
com aj dušou.
Hoci  jeho zdravot-
ný stav v posled-
ných siedmich

rokoch nebol najlepší, tí čo sa s ním stretali
pred rokom 2007 nepoznali, že ho trápi
zákerná choroba. Zúčastňoval sa takmer na
všetkých filatelistických akciách tak ako
predtým.

Od roku 1991 ako predseda Klubu fila-
telistov 52 - 44 Senica (KF) a od roku 1979
vedúci Klubu mladých filatelistov pri KF v
Senici organizoval činnosť: pravidelné stret-
nutia výboru, členov KF, organizovanie
výstav, návštevy výstav a búrz, vydávanie
filatelistických materiálov, publikácii,
návštevy v rôznych kluboch, filatelistických
dní, seminárov a prednášok, účasť na vyhla-
sovaní známok roka, uvádzaní známok,
obálok prvého dňa, pečiatok, styky medzi
klubmi v  regióne i medzištátne, prácu s
mládežou, súťaženie v filatelistických olym-
piádach všetkých stupňoch, účasť na kon-
gresoch mladých filatelistov, účasť na
exkurziách...

Ako správca kolovania v klube zabezpe-
čoval výbery z iných klubov. Zúčastňoval
sa aj na zväzovej činnosti, bol členom
Združenia klubov filatelistov západosloven-
ského regiónu v kontrolnej a revíznej komi-
sii, ďalej bol členom Slovenskej spoločnosti
olympijskej a športovej filatelie, klubu Fera
Horniaka.

Pod jeho vedením bola dobrá práca KF
v Senici, ako aj jeho samotného, niekoľko-
krát ohodnotená i vyššími zväzovými
orgánmi, a to udelením diplomov, Tanierov
aktivity, Pohárov aktivity a odznakmi. Klub
mladých filatelistov pri CVC Stonožka a
jeho členovia za 28 ročného vedenia Mgr.
Viktorom Šteffekom dosiahli na miestnych,
regionálnych a celoštátnych olympiádach
mladých filatelistov veľa úspechov. Prameň
k úspechu bol v kladnom vzťahu k mládeži
a využívaní svojich dlhoročných pedago-
gických skúseností. Správy o činnosti a
úspechoch, ktoré dosahoval, boli zverejňo-
vané vo filatelistickej tlači i v regionálnych
periodikách Záhorák, My Záhorie a Naša
Senica.

KF 52 - 44 Senica pod jeho vedením v
spolupráci s Mestom Senica sa zaslúžil o
vydanie viacerých filatelistických materiá-
lov a poštových cenín, ktoré vydalo Minis-
terstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií,
resp. Slovenská pošta, a.s.. Má veľkú záslu-
hu na vydaní výplatnej poštovej známky
Senica zo 14. 6. 1996 nominálnej hodnoty
6 Sk s erbom Senice, obálky prvého dňa
(FDC), príležitostnej pečiatky, všetko pri prí-
ležitosti 600. výročia udelenia mestských
výsad Senici.  V rámci osláv 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Senici sa 21. 3.
2006 zaslúžil o vydanie celinovej obálky s
príležitostnou pečiatkou s motívmi a peča-
ťou mesta Senice. V poslednom období

vyvíjal činnosť na vydanie poštovej známky
s motívom kúpeľov Smrdáky. Či jeho snaha
bude niekedy zrealizovaná, sa už nikdy
nedozvie.

V pánovi Mgr. Šteffekovi filatelistická
obec stráca veľkého organizátora, vystavo-
vateľa, poradcu a znalca. Svoje skúsenosti a
poznatky z práce vo Zväze slovenských
filatelistov, kde sa dlhé roky pohyboval,
ktoré prenášal do práce KF 52 - 44 Senica a
KMF Senica, budú chýbať.

Práca, ktorú odviedol vo svojom plod-
nom živote pre rozvoj filatelie, nikdy nezo-
stane zabudnutá.

Česť jeho pamiatke!
Ing. Viktor Kmeť

tajomník KF 52-44 Senica
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Ubúda zelene
V roku 1944 boli v našom meste Senica

vylepované plagáty, kde černobiela farba
vyjadrovala novovybudované sídlisko Soti-
na ako betónové mesto alebo možno ako
čierne pľúca zeme.

A ako pokračuje teraz? Zrejme väčšina
občanov pochopí, že centrum mesta sa
zahusťuje stavbami slúžiacimi pre banky,
obchody, služby a pod. Ťažko pochopiť, že
sa má zahusťovať tzv. komplexná bytová
výstavba ďalšími výškovými bytovými
domami na úkor zelene, o ktorej sme sa už
aj my starší učili, že je pľúcami mesta.
A ešte sme ju i sami vysádzali. Jeden
z takýchto domov so šiestimi nadzemnými
podlažiami má vyrásť na Robotníckej ulici
oproti Pizzerii s parkoviskom proti Geodeti-
ke a medzi bytovými domami  č. 54, 55
a 314, v ktorých žije 148 rodín. Voči tejto
výstavbe sa dvihla vlna kritiky a nesúhlasu
občanov dotknutých domov a postupne aj
ďalších občanov nášho mesta, pretože to
vytvára precedens možnosti výstavby
takýchto domov aj na ďalších doteraz zele-
ných plochách našich sídlisk. Nesúhlas
s umiestnením stavby vyjadrili občania
domu č. 54 priamo pri ústnom konaní na
stavebnom úrade, ktorí sa o tomto konaní
dozvedeli z verejnej vyhlášky umiestnenej
na vchodových dverách domu. Na domoch
č. 55 a 314 táto vyhláška vyvesená nebola,
a občania sa vraj mali o územnom konaní
dozvedieť z vyhlášky umiestnenej vo vesti-
bule Mestského úradu v Senici. Viac ako
140 občanov dotknutých domov podpísalo
petíciu proti umiestneniu zamýšľanej  stav-
by na tomto mieste, a to i navzdor tomu, že
návrh je v súlade so stavebným zákonom
a upraveným územných plánom mesta.

Prečo sú občania proti? Na trávnatej
ploche sa každé letné prázdniny stavajú
drevené futbalové bránky a už druhá gene-
rácia detí a niekedy aj ich rodičov tu hráva
futbalové zápasy. Pre niektoré deti to býva
celoprázdninový pobyt. Tu na lavičkách
posedávajú mamičky s deťmi a niektoré
rodiny tu trávia časť svojej letnej dovolenky.
Pohľad z okna bytu alebo z lavičky pod
stromom je relaxom po práci aj pre starších
ľudí po celý rok. Výstavbou výškového
domu sa zatienia najmä nižšie podlažia
domov č. 55  a 314.  Bude tu menej slnka,
čo si vyžiada v bytoch viacej svietiť aj kúriť.
Výstavba uvažovaného parkoviska pre pät-
násť áut majiteľov nového domu si vyžiada
likvidáciu deviatich parkových drevín star-
ších ako 25 rokov. Pritom pre terajších vyše
140 bytov je k dispozícii len 38 parkovacích
miest. Päť metrov od okien bytov domu
č. 55 je umiestnených deväť kontajnerov
na komunálny odpad. Je možné sem
umiestniť ešte ďalšie? Tento investičný
zámer vzbudil u občanov rozhorčenie voči
funkcionárom mesta. Ale prečo? Niet asi
politickej strany či poslanca, ktorý by vo
svojich predvolebných programoch
nechcel počúvať občanov a pracovať pre
občanov alebo ktorému by nezáležalo na
zeleni mesta v súvislosti s výstavbou. Pán
primátor na workschope k výstavbe rodin-
ných a bytových domov presne prítomným
občanom ukázal miesta, kde sa budú budo-
vať. Ale o tomto ,,našom“ ani zmienka

nebola. Niet ho ani internetovej stránke.
Nezískali sme informáciu ani od Mestského
výboru č. 3, ktorého predsedom je posla-
nec za náš obvod. Jednoducho, nepočítali
sme s týmto domom.

Myslím si, že chyba sa ešte dá napraviť.
Veď v našom meste sa vybudovalo viacero
užitočných stavieb, najmä priemyselné
stavby, obchody a služby občanom, ktoré
zabezpečujú stále sa zvyšujúcu zamestna-
nosť a uspokojovanie ekonomických po-
trieb ľudí. Preto by asi stálo za uváženie
vybrať novú lokalitu pre výstavbu bytových
domov v intraviláne mesta a v jestvujúcej
zástavbe zodpovedne a v spolupráci
s občanmi pristupovať k úprave ihrísk pre
deti a mládež, kontajnerových stojísk,
možno aj menších kioskov slúžiacich na
prospech občanov a uspokojovania ich
potrieb.

Za občanov bytových domov č. 54, 55
a 314 Štefan Vaculka

Odpoveď na petíciu
Na základe petície, týkajúcej sa výstav-

by „Bytového domu II - Robotnícka ulica“
investora firmy REAL administration s. r. o.
Bratislava, uskutočnilo Mesto Senica, ako
príslušný stavebný úrad, na deň 29. mája
stretnutie so zástupcami petičného výboru,
zástupcami investora, projektanta tejto
stavby a zástupcami oddelenia výstavby
a ŽP Mestského úradu v Senici.

Mesto Senica, ako príslušný stavebný
úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom pori-
adku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, vydalo dňa 27.04.2007 pod
č. SOÚ-311/2007-ORA rozhodnutie o umi-
estnení stavby „Bytový dom II - Robotnícka
ulica“ na pozemku parc. č. 669/1 v katast-
rálnom území Senica investorovi firme
REAL administration s.r.o. Bratislava. Návrh
predpokladá výstavbu 6-podlažného byto-
vého domu s 15 bytovými jednotkami.
V prízemí tohto objektu budú umiestnené
administratívne prevádzky a služby. Zastre-
šenie objektu bude plochou strechou. Sta-
tická doprava bude obsahovať 20 parkova-
cích miest. 

Všeobecné zásady umiestnenia tohto
bytového domu vychádzajú z dikcie prí-
slušných ustanovení stavebného zákona,
ako aj vykonávacej vyhlášky č. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu. V zmysle § 4 ods. 1 tejto
vyhlášky pri umiestňovaní stavby a jej
začleňovaní do územia sa musia rešpekto-
vať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov chrániacich
verejné záujmy a predpokladaný rozvoj
územia podľa územného plánu obce, prí-
padne územného plánu zóny. Dňa
20.4.2006 pod č. 23/06/K boli uznesením
Mestského zastupiteľstva v Senici schvále-
né Zmeny a doplnky č. 02/2005 k územ-
nému plánu mesta Senica, ktorými sa mení
a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru
Senica, schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Senici č. 32/94/B zo dňa
13.10.1994. V časti „17.1 Návrh zásad
a regulatívov priestorového usporiadania“

je stanovený súbor záväzných regulatívov
priestorového usporiadania pre predpokla-
dané nové rozvojové plochy na zástavbu.
Umiestnenie bytového domu spadá do
regulačného bloku A3 (Polyfunkčná plocha
centra mesta - Bývanie + občianska vybave-
nosť), v ktorom je stanovená maximálna
výška objektov do 11 nadzemných podlaží.
Čo sa týka odstupových vzdialeností vzhľa-
dom k susedným objektom, § 6 ods. 1
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ustanovuje, že
vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať
požiadavky urbanistické, architektonické,
životného prostredia, hygienické, veterinár-
ne, ochrany povrchových a podzemných
vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpeč-
nosti, civilnej ochrany, požiadavky na
denné osvetlenie a preslnenie a na zacho-
vanie pohody bývania. Odstupy musia
umožňovať údržbu stavieb a užívanie
priestorov medzi stavbami na technické
alebo iné vybavenie územia a činnosti,
ktoré súvisia s funkčným využívaním úze-
mia. Predmetný bytový dom bude umiest-
nený 10 m od jestvujúceho bytového
domu č. 54 a cca 35 m od bytového domu
č. 314. Stavebný úrad v rámci územného
konania tejto stavby posudzoval všetky
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej
správy, pričom zistil, že vyjadrenia sú
súhlasné. Čo sa týka námietky týkajúcej sa
zatienenia bytových domov č. 314 a č. 55,
vplyv výšky bytového domu na okolité stav-
by z hľadiska presvetlenia a preslnenia
bude skúmaný v rámci stavebného konania
na základe vypracovanej projektovej doku-
mentácie. V rámci projektovej dokumentá-
cie je povinný investor predložiť svetlotech-
nický posudok, ktorým budú posudzované
tieto vplyvy na okolité stavby.

Nakoľko stavebný úrad v rámci územné-
ho konania zistil, že toto konanie sa dotýka
veľkého počtu účastníkov, začatie územné-
ho konania stavby bolo oznámené účastní-
kom konania formou verejnej vyhlášky vyve-
senej na úradnej tabuli mesta v zmysle § 36
ods. 4 stavebného zákona. Nakoľko umiest-
nením tejto stavby boli bezprostredne
dotknutí vlastníci bytov v bytovom dome
č. 54, oznámenie bolo vyvesené ešte aj
v jednotlivých vchodoch tohto domu.

Na základe týchto skutočností možno
konštatovať, že stavebný úrad pri určovaní
podmienok pre umiestnenie predmetného
bytového domu vychádzal podľa záväz-
ných regulatív schváleného územného
plánu mesta Senica a príslušných ustanove-
ní stavebného zákona a jeho vykonávacích
vyhlášok. Odpoveď na petíciu spracoval 

Mestský úrad Senica

Diskusia s občanmi
Samospráva mesta  Senica sa zaobera-

la petíciou občanov z Robotníckej ulice,
ktorým sa nepáči pripravovaná výstavba
nového bytového domu. Na MsÚ sa 29.
mája stretli zástupcovia firmy Real admi-
nistration  a zástupcovia petičného výboru
p. Bakičová, p. Polakovič a p. Vaculka.
V diskusii sa predebatovali  všetky sporné
otázky. P. Hutta

zástupca primátora  Senice
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Pribúdajú mladí 
fotografi

Vo výstavných priestoroch Záhorského
múzea (ZM) v Skalici bola  8. júna za účas-
ti autorov, hostí, zástupcov kultúrnych inšti-
túcií Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK)  a ostatnej verejnosti slávnostne
otvorená  krajská súťažná výstava neprofe-
sionálnej fotografickej tvorby Trnavského
kraja AMFO 2007. Usporiadatelia 11. roční-
ka výstavy  Záhorské osvetové stredisko
(ZOS) v Senici a ZM v Skalici  pripravili pre
návštevníkov žánrovo i tematicky  rozmani-
tú výstavnú kolekciu vyše  150 fotografií,
ktorá je výberom najlepšej a najnovšej foto-
grafickej tvorby neprofesionálnych fotogra-
fov Trnavského kraja. Súčasťou celého
podujatia bol i odborný rozborový seminár
pre fotografov, účastníkov krajskej súťaže
a prehliadka digitálnej fotografie na CD
pod odborným vedením a so sprievodným
slovom kurátora výstavy  Mgr. F. Tomíka,
predsedu odbornej poroty.

Výstava sa koná sa v Skalici už po piaty
raz, bude otvorená do 8. júla v pracovných
dňoch od 8. do 16. hod., v sobotu od 10.
do 14. hod. a v nedeľu od 14. do 18. hod.
vo výstavných priestoroch ZM. Svojich
návštevníkov určite upúta vysokou a vyrov-
nanou umeleckou úrovňou čiernobielej
a farebnej fotografie, kvalitou digitálne
upravovaných fotografií, ale i fotografiami
mladých autorov do 21 rokov s kvantitatí-
vnou prevahou farebnej fotografie. 

11. ročník krajskej súťažnej výstavy
neprofesionálnej fotografickej tvorby
AMFO 2007 bol spomedzi doterajších roč-
níkov výnimočný  čo do kvantity prihláse-
ných a súťažiacich autorov a ich fotografic-
kých prác, čo usporiadateľov nesmierne
teší. Čiastočne to však spôsobila i zmena
súťažných propozícií, kde kategóriu býva-
lých diapozitívov nahradila kategória digi-
tálnej fotografie na CD nosičoch vo všet-
kých vekových skupinách. 

Najväčšie súťažiace skupiny tvorili foto-
grafi z trnavského a senického regiónu.

Do tohto súťažného ročníka krajskej
výstavy AMFO 2007 celkove  postúpilo 66
autorov, ocenených a vybraných fotografov
z regionálnych kôl súťaže s vyše 400 prá-
cami. 

Odborná porota (Mgr. F. Tomík,
PhDr. M. Pauer, ESFIAP, D. Šulla, AFIAP)
mala i v tomto roku neľahkú úlohu pri ude-
ľovaní ocenení a do výstavnej kolekcie a na
prehliadkudigitálnych fotografií na CD
vybrala  253 fotografických prác od 57
autorov.

Ocenených autorov bolo v jednotlivých
kategóriách najviac z Trnavského kraja, no
medzi najlepšími nechýbali ani fotografi zo
Senice:

V kategórii dospelých autorov - čierno-
biela fotografia 3. cenu získal MUDr. Ond-
rej Šimek zo Senice za kolekciu portrétov
starých ľudí z cyklu  Starečkovci. 

V kategórii dospelých autorov - farebná
fotografia Čestné uznanie bolo udelené
Jozefovi Kalkovi, MZSF zo Senice.

V kategórii dospelých autorov - digitálna
fotografia Čestné uznanie získal  Branislav
Nedbálek zo Senice. 

Prekvapením súťaže bola i vysoká úro-
veň fotografickej tvorby mladých autorov.

V kategórii juniorov (autorov do 16 a od
16 do 21 rokov) si cenu odniesol Vladimír
Šišolák zo Senice za kolekciu farebných
fotografií Makovice I.,II. a Fialka I., III.

Čestné uznanie v juniorských kategó-riách
si odniesol aj Michal  Krištof zo Senice. Naj-
lepšie fotografie ocenených a odbornou
porotou odporučených autorov budú repre-
zentovať Trnavský kraj na celoštátnej súťažnej
výstave AMFO 2007 v novembri v Múzeu
SNP v Banskej Bystrici.

Poďakovanie ZOS v Senici ako hlavné-
ho organizátora11. ročníka súťažnej výsta-
vy patrí všetkým tým, ktorí prispeli k finanč-
nému zabezpečeniu, pomoci a realizácii
tohto podujatia. Predovšetkým  ZM a MsÚ
v Skalici, MsÚ v Senici, firmám Ramex, a.s.,
Fotokomplex, JOKA, Rámarstvo Ľ. Miču
v Senici, LARK s.r.o. Skalica a Jednota
COOP Senica. Vďaka ich pochopeniu
a podpore kultúry možno realizovať aj
takéto vzdelávacie podujatia, ktoré sú záro-
veň i verejnou prezentáciou fotografickej
neprofesionálnej tvorby autorov z celého
Trnavského kraja.

Autorom vystavujúcim na krajskej výsta-
ve, ale i všetkým fotografom Trnavského
kraja, želáme „Dobré svetlo!“, veľa tvori-
vých nápadov a inšpirácií. -vp-

Výtvarníci z Moravy
Trnavský samosprávny kraj - Záhorské

osvetové stredisko v Senici pripravilo od
22. júna do 31. júla výstavu výtvarných diel
členov Združenia  nezávislých výtvarníkov
Moravsko-slovenského pomedzia  región
Břeclav. Na výstave, ktorú organizátori
nazvali  Prieniky,  sa po prvýkrát senickej
verejnosti predstaví  desať výtvarníkov
s vyše 40-timi výtvarnými prácami (maľba-
mi, kresbami, drevenými plastikami). Výsta-
va, na ktorú organizátori pozývajú priazniv-
cov výtvarného umenia, je otvorená v pra-
covných dňoch od 8. do 15.30 hod. vo
výstavných priestoroch  Záhorského osve-
tového strediska v Senici, Hviezdoslavova
323. -vp-

Mladí poľovníci
v Kunove

V dňoch 8. - 10. júna sa v Rekreačnej
oblasti  Kunovská priehrada  uskutočnilo
celorepublikové súťažné podujatie krúžkov
mladých priateľov poľovníctva (KMPP). Ide
o žiakov základných škôl a 8-ročných gym-
názií vo veku od 8 do 15 rokov, ktorí aktív-
ne počas školského roka pracujú v krúž-
koch pod vedením skúsených poľovníkov.
Poznávajú prírodu a v nej žijúcu zver. Učia
sa ako sa vo voľnej prírode správať. Oboz-
namujú sa i s históriou a súčasnosťou
poľovníctva a ochranou životného prostre-
dia. Vyvrcholením ich činnosti je celoslo-
venská súťaž, kde sa zúčastňujú 3-členné
družstvá z jednotlivých okresov, víťazi
okresných kôl.

V tomto roku ústredie Slovenského
poľovníckeho zväzu (SPZ) poverilo organi-
záciou tohto podujatia Regionálnu organi-
záciu SPZ so sídlom v Senici  i preto, že

minuloročnú súťaž vyhralo práve družstvo
z našej regionálnej organizácie (RgO).

Po slávnostných poľovníckych fanfárach
otvoril súťažné podujatie Jozef Hílek, pred-
seda RgO SPZ so sídlom v Senici. Medzi
čestnými hosťami privítal Miroslava Jureňu,
ministra pôdohospodárstva SR, primátora
mesta Senica Ľubomíra Parízka, Jaroslava
Puškáča, člena prezídia SPZ a ďalších vzác-
nych zástupcov organizácií a sponzorov.

Súťažilo sa v 9 disciplínach - teoretickom
teste, poznávaní rastlín, poznávaní stôp
a trofejí voľne žijúcej zveri, geológii, poľov-
níckej kynológii, v určovaní vzdialenosti
a azimutu, streľbe zo vzduchovky a v pohy-
be na chodúľoch. Rozhodcovský výbor tvo-
rili skúsení poľovníci RgO SPZ Senica.

Popoludní sa účastníci súťaže vybrali na
Bradlo, kde si uctili pamiatku M. R. Štefáni-
ka položením kytice pri mohyle tohto
významného dejateľa. Pozorne si vypočuli
výklad Jána Nosku, člena Štefánikovej spo-
ločnosti z Brezovej pod Bradlom.  Večer za
zvukov slávnostných poľovníckych fanfár
prezident SPZ Marián Lipka zablahoželal
víťazom súťaže KMPP 2007, odovzdal im
diplomy i vecné ceny. Poďakoval všetkých
účastníkom za korektné súťaženie, rozhod-
com za objektívne hodnotenie a sponzo-
rom za prejavenú podporu.
Výsledky:
Jednotlivci:1. Tomáš Šuhaj  Lučenec, 2.
Dominik Magát Čadca, 3. Patrik Szomola
Pezinok a Peter Koporec  Lučenec (udele-
né dve 3. miesta)
Družstvá: 1. Lučenec, 2. Čadca, 3. SENICA.

Poďakovanie patrí i organizátorom čle-
nom RgO SPZ so  sídlom v Senici za bez-
chybný priebeh celého podujatia, k čomu
prispeli i pracovníci Rekreačných služieb
mesta Senica.  Všetci účastníci boli veľmi
spokojní, čo nás veľmi potešilo. S úctou
a pietou sme spomenuli i nedávno zosnu-
lého Štefana Majchráka, riaditeľa RSMS,
s ktorým sme dlhodobo na príprave spolu-
pracovali, žiaľ, už ako čestný hosť, sa na
tomto podujatí nemohol zúčastniť.

Jaromír Pláteník
RgO SPZ Senica

Učarila im príroda  
V sobotu 9. júna skupina 16  dospelých

výtvarníkov zo ZUŠ Senica spolu so svo-
jím pedagógom Štefanom Orthom navští-
vila obec Prietrž a lokalitu U Rehušov, aby
výtvarne zobrazili krásy tohto malebného
kraja neďaleko Senice.

Milan Hrkeľ maľuje panorámu krajiny
U Rehušov.
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Poznávame svoju vlasť 
Každoročne sa s príchodom konca

školského roka v našej škole – I. ZŠ Senica
-  uskutočňujú školské výlety, ktoré sú
okrem iného zamerané aj tematicky.

Žiaci II. stupňa poznávajú nielen krásy
Slovenska, ale aj kultúrne a historické
pamiatky.

V mesiaci júni piataci poznávali krásy
kúpeľného mesta Piešťany, žiaci 6. roč.
navštívili zámok a žrebčín v Topoľčian-
kach, žiaci 7. ročníka dva dni strávili
v Rajci, žiaci 8. ročníka sa prechádzali
minulosťou po cintoríne v Martine a kon-
díciu si zdokonaľovali v Skalických horách
a nakoniec, deviataci kráčali po stopách
SNP v Banskej Bystrici..

Komenského Škola hrou priniesla spo-
kojnosť aj žiakom nemeckého jazyka, ktorí
navštívili pamätihodnosti vo Viedni. Zása-
da - radšej jedenkrát vidieť ako stokrát
počuť - sa zapáčila všetkým.

Mgr. Eva Kvaltínová

Na finále NCS 
5. ročník súťaže žiakov materských,

základných a stredných škôl v cyklistike
o Pohár olympijského víťaza Antona
Tkáča zavŕšil tohtoročné účinkovanie
republikovým kolom.

Výprava senického okresu sa i tento rok
zúčastnila celoštátneho finále Národnej
cyklistickej súťaže. V krásnom prostredí
Bystrickej doliny neďaleko Kremnice sa
v nedeľu 17. júna stretla v silnej konkurencii
pretekárov vychýrených cyklistických klu-
bov z celého Slovenska, kde v najťažších
kategóriách (účasťou i kvalitou) mladších
a starších žiakov bojovali o umiestnenie.

Kategória mladšie žiačky:
Michaela Šajánková ZŠ Sadová - 6. miesto 
mladší žiaci: Patrik Nádaský ZŠ Sadová -

15. miesto
staršie žiačky: Michaela Lišková ZŠ
V. P. Tótha - 7. miesto
starší žiaci: Denis Jakáb ZŠ Mudrochova -
14. miesto
- všetko žiaci senických základných škôl.

M. Bohúnová

Navštívili sme Viedeň
Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy na

Komenského ulici navštívili 29. mája hlavné
mesto Rakúska, Viedeň. Cieľom zájazdu
bolo spoznať historické pamiatky Viedne
a vyskúšať si praktické vedomosti a konver-
začné schopnosti priamo v nemecky hovo-
riacej krajine. Navštívili sme všetky najvzác-
nejšie pamiatky v historickom centre mesta
- Hofburg, Dóm sv. Štefana, Novú radnicu,
Námestie Márie Terézie a iné. Vyvrchole-
ním bola návšteva letného sídla Habsbur-
govcov, zámku Schőnbrunn s prekrásnymi
záhradami. Tu sme mohli pozrieť záhrady
vo francúzskom štýle s množstvom rozkvit-
nutých ruží, múzeum či najstaršiu zoolo-
gickú záhradu na svete. Z výletu sme si
odniesli veľa pekných zážitkov. Presvedčili
sme sa, ako dokážeme uplatniť svoje jazy-
kové schopnosti. Klaudia Kristiníková, 9.A

O prevencii
V rámci cyklov podujatí zameraných na

prevenciu kriminality, protidrogových akti-
vít organizovaných pre žiakov pripravil
zástupca náčelníka Senickej mestskej polí-
cie pán Ferdinand Filip sériu stretnutí so
žiakmi 9. ročníka pri IV. ZŠ v Senici na
Mudrochovej ul. Budúcich absolventov
oboznámil s prácou polície, trestno - prá-
vnou zodpovednosťou mladistvých, sta-
rostlivosťou o bezpečnosť občanov mesta.
Formou diskusie zopdovedal na množstvo
otázok deviatakov. B. Grimm

So Sokratom 
Posledný májový týždeň strávila skupi-

na učiteľov zo senickej Dvojky - ZŠ,
Komenského ul. na škole v poľskom meste
Pultusk. Návšteva  bola záverečným pra-
covným stretnutím škôl z Poľska, Škótska
a Slovenska zapojených do projektu
Sokrates. Vyhodnotenie trojročného pro-
jektu s témou Ako efektívne učiť ukázalo,
že sa naša  škola má čím pochváliť. Dôka-
zom toho je aj záujem škôl zapojených do
projektu pokračovať v práci a zapojiť
učiteľov a žiakov z ďalších štátov
Európskej únie.

Počas pobytu mali možnosť naši učite-
lia pozrieť si priestory školy, vyučovacie
hodiny i divadelné predstavenie Rómeo
a Júlia, ktoré nacvičili žiaci v anglickom
jazyku. Príjemným spestrením pracovné-
ho stretnutia bola návšteva radnice a prija-
tie u primátora mesta Pultusk. Veľmi
srdečne a milo nás privítal a poďakoval za
pozdrav, ktorý sme mu priniesli od primá-
tora mesta Senica. 

Veríme, že aj ďalšie pokračovanie
v projekte s inou témou prinesie veľa
nových skúseností, milých stretnutí a pek-
ných zážitkov žiakom a učiteľom všetkých
zapojených škôl.

Na deti nezabúdame
Deň detí. Nie každý ho prežíva a osla-

vuje tak veľkolepo ako práve školy.
Aj naša škola - I. ZŠ Senica (v spoluprá-

ci so spoločným školským úradom v Seni-
ci a CVČ) pripravila svojim žiakom zaují-
mavé akcie. Najväčšou akciou boli cyklis-
tické preteky. Súťažilo sa v kategóriách -
mini - deti predškolského veku, mladšie
žiačky, staršie žiačky, mladší žiaci, starší
žiaci a ostatní.

Tí, ktorí sa do tejto akcie nezapojili, sa
mohli vyšantiť v hádzaní do pyramíd,
vození vo fúriku, hrať futbal, kresliť na
chodník, zúčastniť sa vedomostnej súťaže
Milionár...

Samozrejme, nechýbali ani diplomy
a ocenenia. Nevadí, že vyhrali iba niektorí,
smiech, radosť, pekné počasie a chrumka-
vé občerstvenie, čo pripravili pani kuchár-
ky a pani bufetárka dlho budú pripomínať
všetkým tento deň. Mgr. Kvaltínová Eva

Zlatá priadka
Detský divadelný súbor Zádrapky zo

ZUŠ v Senici oslávi na budúci rok 25. výro-
čie svojho založenia. Počas štvrťstoročnice
svojej existencie získali zádrapkári mnoho
ocenení na rôznych stupňoch súťažných
prehliadok. Koncom mája k nim pribudlo
ďalšie 2. miesto na celoštátnej súťažnej
prehliadke detskej dramatickej tvorivosti
Zlatá priadka v Šali. Odborná porota udeli-
la diplom a cenu kolektívu za scénickú
miniatúru Stopárka v réžii Mgr. Ivety Fodo-
rovej a zároveň navrhla zaradiť do progra-
mu vrcholnej celoštátnej prehliadky sloven-
ských divadelných súborov s medzinárod-
nou účasťou Scénická žatva, ktorá bude 28.
8. - 1. 9. v Martine.                                 ŠO

Vedúca súboru Mgr. Iveta Fodorová a jeho
člen Peter Harnoš na Senickom zrkadielku
Anky Gamanovej.
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Ekohry a MDD 
Každoročne, vďaka iniciatíve OSN, si

5. júna pripomíname Svetový deň životné-
ho prostredia - World Environment Day.
Tento deň je spomienkou na prvú konfe-
renciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa
konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štok-
holme pod heslom Je len jedna Zem. Štok-
holmská konferencia upriamila pozornosť
svetovej verejnosti na potrebu riešiť pro-
blémy životného prostredia v záujme
zachovania existencie ľudstva na planéte
Zem. Problémy životného prostredia
nadobúdajú globálny charakter presahujú-
ci hranice štátov a kontinentov, a preto aj
ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na
medzinárodnej úrovni. Účastníci konfe-
rencie zo 112 štátov celého sveta schválili
Deklaráciu o životnom prostredí človeka,
po prvýkrát deklarovali právo človeka na
priaznivé životné prostredie a zároveň
navrhli globálny systém pozorovania
Zeme. Konferencia viedla k založeniu Pro-
gramu OSN pre životné prostredie-UNEP.   

35. výročie Svetového dňa životného
prostredia sme sa rozhodli spolu s Medzi-
národným dňom detí osláviť Svetový deň
životného prostredia aj u nás, v III. ZŠ.
Bolo to pokračovanie osláv Dňa Zeme,
ktoré sa konalo v škole 24. apríla, kedy
súťažili v ekohrách 7., 8. a 9. ročníky. Prvé-
ho júna súťažili deti na Sadovej zo štvrté-
ho, piateho a šiesteho ročníka, a to v desi-
atich súťažných eko - disciplínach, v kto-
rých zberal každý žiak ekobody nielen pre
seba, ale aj pre svoju triedu. Najlepšie trie-
dy boli odmenené, tak ako aj najlepší jed-
notlivci. Odmena neobišla žiadneho súťa-
žiaceho. Deti súťažili v rôznych športo-
vých disciplínach, pri ktorých športové
náradie vymenili za rôzne druhy odpadu,
vytvárali svojich „odpadáčikov“, zachraňo-
vali žabky, triedili odpad, vyskúšali si svoje
vedomosti z ekológie a environmentalisti-
ky v ekoteste, tvorili ekoznak a ekoreťaz
priateľstva. Počasie prialo a v tento slneč-
ný deň si deti nielenže zasúťažili, ale
vytvorili aj nádherné diela a zrelaxovali.
Akcia mala u žiakov úspech, a tak môže-
me povedať, že sa zrodila nová tradícia na
našej škole, ktorá má demonštrovať, že
ochrana životného prostredia sa týka nás
všetkých a každý z nás môže v tomto
smere pomôcť, dokonca i školáci, z kto-
rých chceme vychovať novú generáciu
s environmentálnym cítením
a zmýšľaním.

Ing. Andrea Trojková

Výletnícke pesničky
To je nový názov v poradí už šiesteho

CD albumu, ktorý vydal detský zmiešaný
spevácky zbor Hviezdička pri IV. základ-
nej škole v Senici na Mudrochovej ulici.
Na CD albume poslucháč nájde osem
výletníckych pesničiek, ktoré iste vytvoria
na výletoch veselú atmosféru. Hviezdička
predstavila svoj nový repertoár verejnosti
po prvýkrát  27. mája v Smrdákoch na kon-
certe z príležitosti otvorenia letnej kúpe-
ľnej sezóny.  Mgr. Jaroslava Grimmová

Poznávame Senicu 
Je koniec školského roku a zároveň čas

bilancovania projektu Krok za krokom po
Senici. Inak to nebolo ani pri realizácii pro-
jektu určený všetkým senickým tretiakom
a žiakom Spojenej školy, ktorí si v rámci
vlastivedy mohli lepšie osvojiť poznatky
o svojom meste, zamyslieť sa nad jeho
minulosťou, súčasnosťou i budúcnosťou.

Ako to všetko začalo a ako sa postupne
projekt realizoval sme v Našej Senici veľa
písali. Zostalo už len finále.

Aké bolo tretiacke finále?
18. júna všetci senickí tretiaci začali

netradične vo svojich triedach lúskať otáz-
ky o histórii i súčasnosti nášho mesta.
Úlohy boli zamerané nielen na históriu,
historické osobnosti mesta, ale i súčasné
kultúrno-spoločenské inštitúcie pôsobiace
v našom meste. Každá trieda pracovala
a zároveň súťažila skupinkách spolu so
svojimi veľkými kamarátmi z Gymnázia L.
Novomeského v Senici a SSŠP Senica. Cel-
kom sa o deti staralo a pripravovalo celé
podujatie 20 stredoškolákov. Keďže aj
medzi mini bolo veľa detí aj z okolia, pri
putovaní získali nové informácie o Senici
a zistili, že naša Senica má aj historické
pamätihodnosti.

V druhej časti deti putovali po historic-
kej Senici. Na prvom stanovišti   sa zozná-
mili s erbom mesta. Na druhom z rozstri-
haných častí skladali zachované historické
budovy mesta. Na treťom  stanovišti  skla-
dali názvy najstarších sôch a následne si
ich obzreli aj zblízka. Na cintoríne, ďalšom
dôležitom mieste, hľadali hroby význam-
ných osobností mesta, zoznámili sa s jej
činnosťou a ako symbol vďaky zapálili svi-
ečku. Posledným historickým miestom
bola Sokolovňa. Tu sa deti vrátili do sokol-
ských čias a cvičili akokeby spartakiádu.

Tretia časť bola ladená v športovom
duchu. Na jednotlivých stanovištiach  deti

súťažili v športových disciplínach, preťaho-
vali sa lanom, skákali vo vreciach, hádzali
granátom, navigovali sa so zaviazanými
očami, zapájali karabínky, triafali priviaza-
nou ceruzkou do fliaš. 

Na záver sme vyhodnotili najlepšiu
senickú tretiacku triedu a ocenili najlepšie
skupinky, na základe vedomostí o našom
meste.  

1. miesto: 3.A, III. ZŠ Senica,  2. miesto:
3.A, I. ZŠ Senica, 3. miesto: 3.A, IV. ZŠ
Senica, 4. miesto: 3.A, II.  ZŠ Senica

V skupinách najlepšie dopadla skupin-
ka z 3. A triedy zo IV. ZŠ Senica v zložení
Richard Mička, Róbert Bayer, Martin Čer-
nák, Filip Cigáň a Henrich Ravas (na foto).
Na druhom mieste skončili žiaci Matej
a Jakub Hnilica, Branko Cintula, Peter Fila,
Mirko Štvrtecký a Dobroslav Tokoš z 3.A
z III. ZŠ Senica. Tretia priečka patrila sku-
pinke č.3. z 3. A triedy I. ZŠ Senica. Tvori-
li ju Petra Režnáková, Adriana Krutá, Kristí-
na Hílková, Zdenka Hamanová, Silvia Sza-
bová, Richard Moravanský a Martin Wal-
decker. Najlepší jednotlivci boli ocenení
vecnými cenami.

Aby sa celoročné putovanie tretiakov
mohlo uskutočniť v takomto rozsahu patrí
vďaka našim sponzorom OMS Senica
a Mestu Senica. Pevne verím, že naštarto-
vanú štafetu v budúcom školskom roku
prevezmú noví tretiaci a spoločne bude-
me  môcť spoznávať naše  mesto s jeho
krásami i nedostatkami.

Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Branný pretek
Po 2. raz sa na Záhorí konal branný pre-

tek žiakov základných škôl, ktorý pripravi-
lo občianske združenie Delostrelec,
Záhorské osvetové stredisko  a Oblastný
výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Senici a Regrutačné stredis-
ko Trnava.  Chlapci a dievčatá  sa v nezná-
mom teréne borovicových lesov museli
správne orientovať a plniť  pritom náročné
disciplíny. Zvládnuť museli napríklad ošet-
renie zlomeniny (foto na 1. strane) či  pre-
konanie vodnej prekážky pomocou lana.
Všetky prekážky zvládli, prišli do cieľa, kde
ich čakali zaslúžené odmeny. 
Branný pretek chlapci: 1.IV. ZŠ Senica, 2.
ZŠ Šaštín-Stráže, 3. III. ZŠ Senica, 4. II. ZŠ
Senica, 5. I. ZŠ Senica, 6. ZŠ Štefanov
Branný pretek dievčatá: 1. I. ZŠ Senica, 2.
ZŠ Šaštín-Stráže, 3. IV. ZŠ Senica, 4. III. ZŠ
Senica, 5. II. ZŠ Senica, 6. ZŠ Štefanov. bar
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Po stopách histórie 
V dňoch 24. a 25. mája Občianske zdru-

ženie Delostrelec v spolupráci s oblastným
výborom SZPB v Senici a ZOS Senica usku-
točnilo dvojdňový zájazd žiakov ZŠ II. stup-
ňa s názvom Po stopách SNP.

40 žiakov senických ZŠ a ZŠ v Šaštíne
absolvovalo zájazd autobusom po trase:
Senica - Lubina - Strečno - Vrútky - národný
cintorín Martin - Múzeum SNP v B. Bystrici.
Žiaci spolu s pedagógmi a členmi OZ
Delostrelec, oblečených vo vojenských uni-
formách, si pozorne vypočuli spomienky
a výklad udalostí z úst historikov na jednot-
livých pamätných miestach. Delegácia detí
na každom navštívenom mieste položila
veniec vďaky padlým vojakom, partizánom
a civilom počas národnooslobodzovacieho
boja v II. sv. vojne a v SNP.

Na národnom cintoríne v Martine sa
účastníci poklonili pamätníkom národných
dejateľov uplynulých storočí a položili kvety
na hrob významného senického rodáka
Viliama Paulínyho Tótha. Po večeri v ubytov-
ni SOU Senica v Liptovskom Jáne s gitarou
a pesničkami pri ohníku sa opekali klobásy
a na záver večera si pozreli dokumentárny
film o krásach Vysokých Tatier.

Druhý deň zájazdu bol najviac emotív-
ny. Pri návšteve Múzea SNP v kolíske
povstania v Banskej Bystrici v tichosti až
v nemom úžase sledovali účastníci zájazdu
sprievodné slovo sprievodkyne v jednotli-
vých častiach múzea, ktoré bolo doklado-
vané hranými dokumentmi z hrôz II. sv.
vojny. Na záver dvojhodinovej prehliadky
žiaci položili kvety vďaky na počesť pad-
lým, vzdali úctu minulosti s presvedčením,
že ďalšie nové dni budú bez násilia a vojen.

Po prehliadke expozícií múzea bolo zor-
ganizované stretnutie s pracovníkmi regru-
tačného strediska Banská Bystrica, kde im
jeho náčelníčka kpt. Ing. Lenka Halásová
priblížila poslanie Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky, jej organizačné štruktúry
a spôsob ich doplňovania. Prezentácia reg-
rutačného strediska v Banskej Bystrici našla
veľkú odozvu medzi deťmi.

Účastníci sa prešli i pešou zónou na
námestí SNP. Bolo čo obdivovať a fotiť.

Plní dojmov sa vrátili domov, do svojich
škôl, aby všade tam odovzdali posolstvo
padlých hrdinov a odkaz národnooslobod-
zovacieho boja svojim spolužiakom.

Cieľ zájazdu bol splnený. Upevnila sa
vlastenecká výchova žiakov II. stupňa ZŠ,
cit k národnému povedomiu, pestovanie
vzťahu k tradíciám, histórii a láske k vlasti.

plk. vo výsl. Ing. Ján Ukropec
tajomník OZ Delostrelec

Deň detských radostí 
Slnečná a tropicky horúca sobota 9.

júna sprevádzala tradičné športovo-zábav-
né podujatie pre deti  a ich rodičov na
Záhorí pod názvom „Deň detských rado-
stí“, ktorého organizátormi bol Vojenský
technický a skúšobný ústav Záhorie
a záhorácky Fénix spoločne s obvodným
úradom, okresným riaditeľstvom PZ, mest-
ským úradom, úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny a Slovenskou sporiteľnou.

Pre 160 detí bol pripravený bohatý
športový a kultúrny program. Príslušníci
policajného zboru predviedli ukážky
výcviku služobných psov a ukážky činnos-
ti dopravnej polície, ich výstroja a výzbro-
je. Veľký záujem zúčastnených vzbudili
ukážky leteckej techniky a výsadkárov
z Dopravného leteckého krídla v Kuchyni,
ktorí pristali na ihrisku priamo pred ich
očami. 

S chuťou víťaziť bojovali medzi sebou
deti v šiestich vekových kategóriách v rôz-
nych športových súťažiach. Pre deti do 8
rokov bola pripravená cesta rozprávko-
vým lesom. Oceneným deťom odovzdali
ceny primátora mesta Senica zamestnanci
mestského a obvodného úradu a herec
a spevák Janko Slezák, ktorý víťazom
i všetkým prítomným spríjemnil deň svo-
jím spevom.

Účastníci podujatia mali možnosť
oboznámiť sa s vojenskou bojovou techni-
kou VTSÚ Záhorie, zúčastniť sa jazdy na
štvorkolkách, zacvičiť si s profesionálnou
cvičiteľkou aerobiku, navštíviť skákací
hrad či zatancovať si na diskotéke.

Organizátori Dňa detských radostí
i deti srdečne ďakujú sponzorom DDK
Slovakia Senica, Slovenská sporiteľňa,
pob. Senica a Myjava, Dexia banka, pob.
Senica, Poľnohospodárske družstvo Seni-
ca, Senické a skalické pekárne a.s. Senica,
spoločnostiam SENAPO s. r. o. Senica,
RAMI Holíč, Alpha servis Senica, Mestský
podnik služieb Senica, Grafobal, a.s. Skali-
ca, Kofola, a.s., p. Ľubomír Húska -MSI –
sladkosti pre všetkých- Senica za sponzor-
ské príspevky pre deti, a osobitne primáto-
rovi mesta Senica RNDr. Ľubomírovi Paríz-
kovi za ceny pre víťazov. S.D. 

U nás majú deti sviatok
celý  jún...

Stalo sa už  tradíciou v Školskom klube
IV. ZŠ v Senici, že 1. jún štartuje u nás nie
jednodňový, ale celomesačný sviatok

našich „družinárskych" detí. A otvorili sme
ho krásnym popoludním plných hier, súťaží
a maľovania. Deti skákali so švihadlom,
absolvovali prekážkovú dráhu, tancovali
balónikový tanec, hádzali kruhmi a maľova-
li na baliaci papier. Za každú disciplínu
dostali malú  sladkosť. V rámci  týchto dní
k nám prišiel aj kúzelník. Naučil našich
malých družinárov množstvo kúziel a ak
niektoré predviedli svojim kamarátom,
dostali diplom malý kúzelník.

Ďalšou peknou akciou bolo poobedie
venované deťom a ich rodičom. Pani
vychovávateľky pripravili so svojimi deťmi
pekný kultúrny program, pozvali rodičov,
starých rodičov, učiteľov i vedenie našej
školy a ukázali, ako deti trávia v družine
svoj voľný čas. Bola to pekná a veľmi vyda-
rená akcia.

A čo sme ešte urobili?  Navštívili  deti
v Detskom domove v Skalici. Vyzbierali
sme nejaké korunky, za ktoré sme im nakú-
pili  plienky a detskú kozmetiku. Nachystali
sme  aj pekné oblečenie a hračky, ktoré pri-
niesli rodičia našich detí. Autobus tiež
uhradil jeden rodič, za čo mu aj  touto ces-
tou ďakujeme. A nielen  jemu, ale aj všet-
kým rodičom, ktorí nám počas školského
roka pomohli či už spomínanou zbierkou,
ušitím kostýmov pre  tanečný krúžok,
a záster a chňapiek pre  krúžok varenia -
p. Thimová,  ďakujeme. Ďakujeme p. Baj-
zove i Studeničovej za množstvo pekného
oblečenia pre deti do DD  p. Cintulovej za
krásne hračky pre tieto deti. Ďakujeme nao-
zaj všetkým ostatným rodičom, ktorí nám
takto pomáhajú a tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu v budúcom školskom roku.

Návšteva sa uskutočnila  v sobotu 16.
júna  dopoludnia pod vedením vedúcej
vychovávateľky Ivety Potočárovej. Všetko,
čo sme nachystali, čo darovali rodičia
a sponzori, sme od srdca darovali tým, kto-
rých každoročne navštevujeme   a ktorí nás
nedočkavo čakajú. Personál nás veľmi milo
prijal, popestovali sme si maličké deti,
s tými väčšími sme sa pohrali. Ich rozžiare-
né očká v nás budú ešte dlho svietiť. Nikdy
na tento deň nezabudneme. Sľúbili sme si,
že po prázdninách opäť prídeme. Ďakuje-
me  vedeniu Detského domova, zvlášť ria-
diteľke MUDr. Rakovej i p. Marečkovej,
ktoré nám túto návšte¬vu umožnili. 

Katka Hercegová, Katka Pisklová,
Paťka Burajová, účastníčky návštevy 

Iveta Potočárová, ved. vychovávateľka

Veselé podujatie k MDD zorganizovali
vychovávateľky ŠK pri IV. ZŠ pod vedením
Ivety Potočárovej.
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Veronika Furicová (vľavo) a jej sestra Andera s Irenou Belohorskou  v sídle Európskeho
parlamentu v Štrasburgu.

Zasadnutie EP očami
študentky 

Pondelok, (18.6.2007), prekrásny deň,
ktorý sa zapísal do mojich spomienok
nezmazateľným perom. Mesto Štrasburg
(Francúzsko) symbol zmierovania Fran-
cúzska a Nemecka po 2. svetovej vojne.
V súčasnosti tam zasadá Európsky parla-
ment jeden týždeň v mesiaci. Prehliadka
Štrasburgu pre mňa začala plavbou vo
výletnej lodi na rieke ILL. Počas dve a pol
hodinovej plavby som videla historickú
časť mesta. V závere plavby som sa mohla
pozrieť na najmodernejšie a asi najláka-
vejšie budovy Štrasburgu - Európsky parla-
ment (EP) a Európsky súdny dvor pre ľud-
ské práva. Na exkurzii centrom mesta ma
upútala katedrála, ulička Petite France.
Potom to najhlavnejšie - návšteva EP. Usa-
denie na tribúne, v slúchadlách naladená
slovenčina a pod nami zasadnutie euro-
poslancov. Sľúbená hodina ubehla rýchlo.
Hlasovanie poslancov a ich minútové
výstupy ma veľmi zaujali. Potom sme sa
zúčastnili krátkej prednášky o fungovaní
EÚ s kvestorkou, ktorá prednášala v slo-
venskom jazyku. Tam som sa okrem iného
dozvedela, že do EP sa obyčajný občan či
turista nedostane, musí mať pozvanie
poslanca EP. Ja som sa tejto úžasnej a už
asi nikdy sa neopakujúcej exkurzii do EP
zúčastnila spolu s mojou sestrou Andreou
vďaka pani europoslankyni Irene Belohor-
skej. Osobne som sa s pani poslankyňou
stretla a musím povedať, že ona je jeden
úžasný človek, ktorý zastupuje Slovenskú
republiku a vystupuje najreprezentatívnej-
šie, ako sa len dá! Je členkou Výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bez-
pečnosť potravín. Vo Výbore pre práva
žien a rovnosť pohlaví pomáha riešiť
závažné sociálne otázky dnešného sveta -
postavenie žien v spoločnosti, ľudské
práva, detskú prácu, domáce násilie,
moderné otroctvo, obchodovanie
s ľuďmi.

Musím povedať, že to robí i po toľkých
rokoch s ozajstným elánom. O tom sa
však toľko nepíše a nehovorí, pretože ľudí
dnešnej doby zaujíma len bulvárna tvár
politikov. Energiu vynakladanú práci pre
spoločnosť a čas venovaný občanov, a nie
rodine, dnes už máloktovie oceniť.

Odo mňa za to patrí europoslankyni
Irene Belohorskej (ĽS-HZDS) úprimná
vďaka.                         

Veronika Furicová

Scream for me Ostrava
Touto vetou burcoval 30 000 metalo-

vých fanúšikov Bruce Dickinson, spevák
skupiny Iron Maiden. Táto britská heavy
metalová legenda vystúpila v rámci svojho
turné A Matter Of The Beast v stredu 6.
júna na ostravskom futbalovom štadióne
Bazaly. Hoci vystúpenie prvej predkapely
Gate Crasher bolo naplánované na 19.15
hod. už od 17. hod. čakali dlhé rady na
osobnú kontrolu a vstup na štadión. 

Po mladej českej skupine sa spevom
predstavila Lauren Harris, dcéra zakladate-
ľa a basgitaristu Iron Maiden. Nasledovala
prestávka a chvíľu pred odbitím deviatej
hodiny si sadol za bicie bubeník Nicko
McBrian. Po veľkolepom intre vybehli na
pódium gitaristi Janick Gers, Adrian Smith
a Dave Murray, basgitarista Steve Harris
a spevák Bruce Dickinson. Koncert Želez-
nej panny sa mohol začať. Kapela už pred
vystúpením avizovala, že odohrá piesne
z najnovšieho albumu, ďalej z albumu,
ktorým v týchto dňoch oslavuje 25. naro-
deniny. Samozrejme odohrali najznámej-
šie hity, ktoré na predstavení Iron Maiden
nemožno vynechať. Jeden z najkrajších
zážitkov pre mňa bolo počúvať, ako celý
štadión spieva melodický úvod skladby
Fear of the Dark. Oficiálna časť koncertu
končila piesňou naspievanou Iron Maiden,
počas ktorej sa na pódiu objavil obrovský
tank spolu s Eddiem, maskotom tejto
hudobnej legendy. Fanúšikovia však aplau-
zom dali kapele najavo, že ju len tak ľahko

nenechajú odísť a „Mejdni“ sa museli vrá-
tiť. Keď Bruce prezradil, že bubeník Nicko
oslávil deň pred koncertom narodeniny,
celý štadión mu na podnet speváka za-
spieval Happy Birthday. Potom kapela
odohrala posledné tri piesne.  Počas prí-
davku sa objavil ešte raz  Eddie, miláčik
publika, zrodený v rovnakom čase ako
vznikla skupina Iron Maiden. Teraz však
prišiel už po vlastných nohách a tank
nechal v zákulisí. 

Aj keď má kapela už vyše 30 rokov, na
jej výkone to nie je ani trocha počuť. Tento
koncert splnil všetky moje očakávania. 

Ivana Bachurová

DOMKA 
(čo sa skrýva za týmto slovom)   

Mnohí ste si isto niekedy
položili základné otázky: čo
vlastne je tá Domka, čo sú to
za ľudia a na čo je to všetko

dobré? Veríme, že nasledujúca časť vám
pomôže objasniť základné  otázky.

Vo všeobecnosti Domka je združenie
Saleziánskej mládeže. Nezisková, dobro-
voľnícka, mládežnícka organizácia s celo-
slovenskou pôsobnosťou zaregistrovanou
ako občianske združenie v roku 1991.
Teda, niečo už pamätá. Je aj členom Rady
mládeže Slovenska. Keďže z každej strany
počujeme o EÚ i Domka nezaháľa, a preto
sa stala členom európskej siete salezián-
skych mládežníckych organizácií Don
Bosco Youth - Net. (pokr. na str. 2)
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DOMKA 
(čo sa skrýva za týmto slovom)  
(dokončenie zo str. 1)

Na Slovensku má 33 samostatných
stredísk (jedným z nich je Senica), v kto-
rých je združených viac ako 6 800 detí
a mladých ľudí. Domka je najväčšou mlá-
dežníckou organizáciou na Slovensku a je
otvorená pre mladých bez ohľadu na
vzdelanie, vierovyznanie, kultúrne či
národné pozadie. Dôležitá je snaha byť
lepším, kvalitnejším a prospešnejším člo-
vekom, ktorý si nachádza svoje miesto
v spoločnosti.      

Pred pár rokmi naše aktivity obmedzo-
vala neexistencia priestorov, v ktorých by
sa dalo stretnúť a niečo vymyslieť. Slová
a úvahy vystriedal konkrétny čin a budú to
dva roky, čo Domka sídli na ul. Janka Kráľa
(bývalé detské sanatórium). Otvorili sa
nové priestory, kde si môžeme zahrať ping
- pong, tancovať, pripravovať, stretnúť sa
alebo len tak si poklábosiť. Od tohto
momentu nabrala príprava akcií a poduja-
tí z domkárskej „kuchyne“ nové kontúry.

Ako predjedlo vyberáme napr. originál
kino - večery s diskusiou k filmu, skautské
stretká a stretnutia mladších a starších
dievčat, napr. tvorivé „babušácke“ výlety
a túry.

Ako špecialitu tu máme alternatívu
k plnohodnotnému prežitiu silvestrovské-
ho večera v „luxusných“ priestoroch
Domky alebo akčné večery mladých pri
cibuľovom chlebe a spoločenskej hre Maf-

Vicemajster z OA
V Bratislave sa  4. mája   konalo celoš-

tátne kolo 10. ročníka olympiády Mladý
účtovník. Úspešné regionálne kolo nazna-
čovalo možnosť úspechu senickej
Obchodnej akadémie. Ten pre nás vybo-
joval študent 4. ročníka Miroslav Chňupka
výborným 2. miestom. Spolu s hodnotným
8. miestom Kataríny Morávkovej v celoš-
tátnom kole sa OA v Senici stala najúspeš-
nejšou odbornou školou na Slovensku
v 10. ročníku súťaže Mladý účtovník. Štu-
denti zvládali vlastnou odbornosťou nie-
len úskalia náročného účtovného príkladu,
ale preukázali aj výborné zručnosti pri
práci s účtovným softvérom Omega od
firmy Kros, spoluorganizátora súťaže.
Dnes už úspešným absolventom OA
v Senici želáme veľa úspechov v ďalšom
štúdiu na vysokej škole i v odbornej praxi.

Ing. Branislav Černek

fia (kto nezažil - nepochopí). V neposled-
nom rade sem patrí obľúbená tanečná
škola profesionálneho vyučovania
s názvom Príď tancovať - príď rásť! 

Dezert v podobe asi najoriginálnejšie-
ho tábora široko-ďaleko predstavuje -
tábor Dominik, na akčno-veselej príprave,
ktorého sa podieľa množstvo mladých. No
a po takejto náročnej práci patrí našim
mladým zaslúžený oddych v ich vlastnom
tábore - naposledy na rebríkoch v Sloven-
skom raji. Čerešničkou na torte zostáva
sHOWtime alebo dvoj dňový výchovný
koncert s viac ako aktuálnou témou -
HOW teda AKO predísť či dostať sa od
závislostí (drogovej, alkohol..).

Jednoduchým dôvodom existencie
tohto občianskeho združenia v Senici je: 

1. snaha poskytnúť mladým alternatívu
prospešného využitia voľného času v spo-
ločenstve svojich priateľov,

2. poskytnúť mladým miesto/priestory,
v ktorých sa môžu stretnúť.

Definícia Domky je teda jednoduchá,
lebo Domka - to sú stopercentne mladí!

Artúr Kubík

Recept na dobrého 
priateľa
Ingrediencie:

1     veľké srdce
10  kg lásky
9    kg porozumenia
8    kg pravdovravnosti
7,2 kg útechy
6    kg dôvery
5    kg chápavosti
4,5 kg spoľahlivosti
4,3 kg šťastia
4    kg radosti
3,5 kg ochoty
2,5 kg voľného času

Postup:
Vo vnútri dobrého priateľa sa nachádza aj
veľké srdce. Srdce, ktoré je dostatočne
veľké na to, aby sa doň zmestil celý oceán
lásky, more porozumenia a chápavosti,
jazero šťastia a radosti, rieka dôvery a úte-
chy a aspoň kvapka ochoty a spoľahlivosti. 
Dobrý priateľ si vždy nájde čas na svojich
blízkych, rodinu i priateľov. Vždy rád
pomôže, poradí, podrží v najťažších chví-
ľach...
Ak si s niečím neviete poradiť, neviete sa
rozhodnúť, môžete sa naňho obrátiť, pre-
tože vďaka svojim kilogramom múdrosti
a ochoty, vám vždy rád poradí. Vždy
ochotne pomôže a nájde si na vás čas, keď
to najviac potrebujete. 

Ak vaše srdce spozná ako sklamanie
z lásky bolí, 
váš dobrý priateľ bude ten, čo vás upokojí.

Je s vami v dobrých i v zlých dobách, 
i vtedy, keď si pripadáte, že nikoho nemáte.

Priatelia sú ľudia s pokladom v srdci,
lásku, priateľstvo i veľkodušnosť majú
v moci. 

Hoci váš dobrý priateľ odchádza preč,
nikdy si nepovedzte, že sa lúčite, veď lúče-
nie sú iba slová.
Život je šťastná náhoda a vy zídete sa
znova.

Ak sa váš dobrý priateľ raz pominie a člo-
vek zostane sám, 
srdce vám zaleje smútok a žiaľ,
preto je nadovšetko krásne, vrátiť sa k spo-
mienkam.

Dobrý priateľ, čo vás v srdci chová,
ten nepozná lichotivé slová,
pravdu povie, hoc aj trpká by znela,
pravdu povie, hoc aj zabolela.

Ak náhodou takéhoto človeka nájdete
a spoznáte,
tak ho neopúšťajte, ani sa ho nevzdávajte, 
bo sa ťažko hľadajú a málo takých ľudí je,
preto šťastný človek ten, kto takého priate-
ľa nájde.

Veronika Štefková
1.C, OA Senica

Milovanie
Milovanie čistá vec,
Niet tu miesta na strach oň,
Bo každý jeden jedinec,
Chce dostať city zo seba von

Ak ľúbiš čisto a nevinne,
Ak máš človeka, pri ktorom srdiečko sa ti
rozvinie,
Nemusíš viac trápiť sa ,
Pretože to, čo dávaš vráti sa.

Zla vec je, keď srdce tvoje,
miluje to druhé svorne,
no to cudzie už má svoje,
obetuje sa pokorne.

Po čase ho omrzí,
Keď mu bozky ponúkaš,
Teba v skutku zamrazí,
Bo jeho slová počúvaš.

Nemôžeš si lásku kúpiť,
Objatia či dotyky, 
Neoplatí sa ti ľúbiť,
Sklamať môže on aj ty.

Nemusíš byť rovnocennosť,
Jeden si viac ľúbiť smie,
Skoro zistíš akú cennosť,
Mala tvoja láska vieš.

Miluj každou časťou tela, 
Zabíjaj sny, predsudky,
Chcela som až príliš veľa,
V rukách lásky sme loďky.

Sklameš sa a neveríš,
Začínaš pochybovať o láske,
O jej cnostiach, prímerí,
Nezopakuješ omyl sťa na páske.

Preto to čo si chráň,
Sekundy každej si ceň,
No nabudúce sa radšej láske bráň,
Bo smútok bude vidno za tvojimi slzami
len.

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

1. Féret-Fleury, Ch. Žriebä z Garrigues Arkus
2. Sedgwick, M. Kým zídete do temnoty Arkus
3. Pol, A. - M. Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
4. Nick, A. Šokujúca príroda Slovart
5. Bendová, K. Opice z našej police Buvik
6. Mečíř, A. Od bodky k bodke Arkus
7. Wilsonová, J. Dieťa zo smetiaka Slovart
8. Brezina, T. Kto uniesol žriebä Faraóna Arkus
9. Deary, T. Strašní Rimania Slovart

10. Monsigny, J. Rebelka Bianka Arkus
11. Sekora, O. Ferdo Mravec Buvik
12. Press, J. Pelendreková banda Epos

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk.

Novinka vydavateľstva Arkus:

Kol.: Veselé bludiská
V tejto knižke sa nachádza viac ako 60 jednoduchších i zložitejších bludísk. V mno-

hých z nich niekto zablúdil a teraz čaká na tvoju pomoc. Takže neváhaj, zastrúhaj si
ceruzku, zbystri zrak a pusti sa do hľadania tej správnej cesty! Ale pozor, nie aby si zišiel
zo správnej cesty!

Knižka je určená deťom od 5 rokov, má 72 strán, mäkkú väzbu a stojí 99 Sk.

Detské doplňovačky 3/07 - námornícke
Toto číslo Detských doplňovačiek vonia morom a je plné námorníkov, ktorí sa na lodi

neohrozene plavia do neznáma, bojujú s víchricami i so zákernými pirátmi a vo voľných
chvíľach poriadajú súťaže - napríklad hádžu prázdnym sudom cez palubu! Pridáš sa k
nim? V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa na území celej SR. Cena: 22 Sk.

Poznajú svoj región?
Odpoveď na otázku z titulku čiastočne

dáva aj vlastivedná súťaž Poznaj svoj regi-
ón, ktorej organizátorom je Záhorská kniž-
nica (ZK) Senica, miestny odbor Matice
slovenskej Senica (MO MS) a Mesto Seni-
ca.  Zástupcovia týchto inštitúcií, riadite-
ľka ZK Katarína Soukupová, predsedníčka
MO MS Valéria Kubíková a šéfredaktorka
Naša Senica Viera Barošková, posudzovali
odpovede žiakov základných škôl zo
Senického okresu z viacerých oblastí, aby
zistili, kde vedomosti o svojom  rodnom
kraji Záhorie má naša dorastajúca mládež.  

Do  3. ročníka súťaže zo školských kôl
postúpili 4-členné družstvá z I. a IV. ZŠ
Senica, Čárov, Jablonice, Kútov, Sekúl
a Štefanova. Tri súťažné okruhy sa venova-

li histórii a osobnostiam, prírode a súčas-
nosti, kultúre a športu. Bodovou hodnotou
bola  rozlíšená náročnosť otázok. Mode-
rátori podujatia, gymnazisti Monika Miku-
šová a Andrej Kubík, striedavo vyzývali
družstvá k žrebovaniu otázok. Tie boli
zostavené tak, že využívali znalosti stano-
vené v učebných osnovách, ale tiež vedo-
mosti získané výchovou žiakov k poznáva-
niu regiónu i samostatným  záujmom
o dianie okolo seba. A kto pozorne počú-
val, veľa sa dozvedel i počas súťaže.  Nap-
ríklad o J. M. Hurbanovi -  národnom  budi-
teľovi, jednom z kodifikátorov spisovnej
slovenčiny, prvom  predsedovi  Slovenskej
národnej rady v roku 1848. V Roku J. M.
Hurbana, kedy si pripomíname 190. výro-
čie jeho narodenia,  pútavo o farárovi
a spisovateľovi porozprával  evanjelický
farár z Vrboviec Miroslav Hvožďara,
keďže ako dieťa vyrastal na fare v Hlbo-
kom, kde Hurban pôsobil 45 rokov. 

Súťaž v Dome kultúry, ktorú podporil
predseda Trnavského samosprávneho
kraja T. Mikuš, prednosta Obvodného
úradu Senica J. Riha a organizácia SNS
v Senici,  ukázala, že napriek určitým zavá-
haniam deti preukázali veľa vedomostí
o svojom regióne. Družstvám senických
škôl sa príliš nedarilo, lebo stačila neúplná
odpoveď a porota body nepriznala. Pri
rovnakom počte bodov na 7. a 6. mieste
skončili IV. ZŠ Senica a ZŠ  Štefanov a na
5. mieste I. ZŠ Senica. Radosť z víťazstva
malo dievčenské družstvo  zo ZŠ Sekule,
ktoré v tomto ročníku vlastivednej súťaže
vedeli o svojom regióne najviac.

bar

Nechcem byť obézny
Regionálny úrad verejného zdravotníc-

tva Senica  (RÚVZ) v spolupráci
s mestom Senica a Gymnáziom L. Novo-
meského v Senici realizovali v máji pro-
jekt pod názvom Nechcem byť obézny.
Východiskom projektu bol nepriaznivý
stav v spôsobe stravovania mládeže
a z nej vyplývajúca súčasná zdravotno-
nutričná situácia mladej populácie .

Z relevantných štatistických údajov
vyplynulo, že je pomerne nízke percento
mládeže, hlavne dievčat (okolo 20 %),
ktoré sa pravidelne stravujú (t. j. 5 a viac-
krát denne). Iba polovica opýtaných pra-
videlne raňajkuje a okolo 10 % študentov
vôbec nevečeria.

Cieľovou skupinou  projektu bola
populácia 17-ročnej stredoškolskej mlá-
deže v Senici. Boli to študenti 2. B Gym-
názia L. Novomeského v Senici. Cieľom
projektu  Nechcem byť obézny bolo zvý-
šiť informovanosť mládeže v oblasti zdra-
vej výživy a zdravého životného štýlu,
správnej frekvencie príjmu potravy a tiež
pitného režimu počas dňa.

V prvej fáze realizácie projektu sme
zisťovali počiatočný  záujem a vedomosti
o zdravej výžive, študenti absolvovali
vstupné merania  výšky, obvodov pásu
a bokov, krvného tlaku, telesného tuku,
hmotnosti, určovanie BMI a WHR inde-
xov ako ukazovateľov rizika vzniku obez-
ity a srdcovo-cievnych ochorení a vypĺňa-
nie jednodňového jedálneho lístka.

Týmto sme chceli zachytiť prípadnú
začínajúcu nadváhu alebo dokonca
obezitu u mládeže. Respondenti s riziko-
vými faktormi vzniku obezity by boli
odporučení na biochemické vyšetrenie
svojmu pediatrovi a následne do Poradne
zdravej výživy pri RÚVZ Senica.

Na naše príjemné prekvapenie práve
táto vzorka stredoškolákov nemala name-
rané parametre indikujúce vznik obezity.
Práve naopak, stretli sme sa u viacerých
dievčat s veľmi nízkymi hodnotami či už
BMI alebo tuku.

V druhej fáze projektu sme sa snažili
gymnazistom podať informácie o odpo-
ručených výživových dávkach pre ich
vekovú skupinu a o odporúčanom množ-
stve hlavných živín, vitamínov a minerál-
nych látok na deň. Oboznámili sme ich
s jednotlivými komoditami (potravinách),
ktoré bežne konzumujeme, o ich zložení,
prečo by sme ich mali alebo nemali kon-
zumovať a v akom množstve. Podrobnej-
šie sme si rozobrali hlavne mlieko a mli-
ečne výrobky, ktorých príjem je v ich
veku veľmi dôležitý z hľadiska tvorby
kostnej hmoty. Spomenuli sme aj Školský
mliečny program, ktorý je podporovaný
štátom. Na naše veľké potešenie títo štu-
denti majú mlieko a mliečne výrobky radi
a pravidelne ich konzumujú.

V závere prednášok sme hovorili o pit-
nom režime a dôležitosti správneho prí-
sunu potravín počas dňa. Snažili sme sa
im vysvetliť dôležitosť raňajok pre dosta-

točný prísun energie počas predpolud-
ňajšieho vyučovania.

Na záver sme dali študentom  vypra-
covať dotazník, aby sme vedeli, či má
takáto intervencia význam a či s týmto
alebo podobným projektom máme
v budúcnosti pokračovať, možno i na
iných školách.   Všeobecné závery pro-
jektu by sme chceli publikovať v niekto-
rom z ďalších čísel tohto mesačníka.

Na záver  ďakujem svojim spolupra-
covníčkam za pomoc pri realizácii, Mestu
Senica za finančný príspevok a tiež 2. B
triede Gymnázia L. Novomeského
v Senici.

Ing. Zuzana Bašnárová
RÚVZ Senica
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Stretnutie Kolónkarov
Kolónia. Mnohí ani nevedia, že v Senici

je. Túto časť mesta postavili Nemci pre
zamestnancov továrne na umelý hodváb
pred vyše 70 rokmi. Bývali tu v rovnosti
robotníci aj úradníci. Zväčša mladé rodiny
s dvoma, troma aj šiestimi deťmi, ako bolo
kedysi zvykom. Nečudo, že nás, detí bolo
ako smeti. V 50-tych rokoch nebola televí-
zia, do kina sme chodili pred bytovku, kde
býval pán Samko Ťulák, ktorý raz do týždňa
zavesil nad vchodové dvere plátno a pre-
mietal filmy. 

Miestom ihriska boli Kruhy so staručkými
bútľavými vŕbami, na ktoré sa dalo ľahko
vyliezť, ale aj skryť sa v bútľavine. Bolo tam
aj smetisko s vysokými morušami, ktoré
mám poskytovali v lete tieň.  Ako kúpalisko
nám v lete slúžil potok  a splav, kde sa vytvo-
rila zelená hlbočina plná rýb a rakov. Klzisko
sme mali na zamrznutých lúkach  od Kruhov
až po Čáčov alebo na potoku. Brázdili sme
ich na „kvinťákoch“ priskrutkovaných na
bagančoch, ktoré boli neraz i o 2 čísla väč-
šie. Však decko dorastie.

A my sme rástli a dospievali.  Škola,
práca, rodina. Kolonkári sa rozišli do sveta.
Z lúk sú polia, na smetisku vyrástli garáže,
potok má nové koryto, po vŕbach v Kru-
hoch ani pamiatka.  Dokonca tu vyrástla
nová továreň, v ktorej sa vyrába polyester,
kde mnohí z nás našli prácu a ktorá dnes už
pomaly aj dožíva.

Ako roky plynuli, zrazu sa zjavila myš-
lienka: Čo tak stretnúť sa?  A tak sa 9. júna
na Kolónii v klube  Fit Pit stretlo 43 Kolón-
karov. Mnohí sme sa videli po 40 rokoch
prvýkrát a o dojímavé zvítania nebola
núdza. Absolvovali sme prechádzku  po
častiach Kolónie: vilky, dolná a horná
Kolónka, Kórejka, každý sa snažil nájsť ten
svoj dom, kde býval.    A potom posedenie,
úvodná  básnička o Kolónii, ktorú spolu
s medovníkovým domčekom s dátumom
stretnutia dostal každý účastník, príhovor
so spomienkami na príhody, v ktorých sa
každý spoznal a našiel. A potom spomien-
ka na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Prí-
pitok, chutná večera a potom už rozhovory
a spomienky, ktoré nemali konca kraja.
Stretnutie Kolónkarov bolo  vydarené
podujatie, ktoré ostane dlho v mysli
zúčastnených a dotvorilo ho príjemné
prostredie  klubu Fit Pit a jeho ochotný per-
sonál. 

Sme ešte generácia, ktorá má svoje kore-
ne a vie, kam patrí. Naše životy boli rôzne,
ale mali sme to šťastie, že sme žili v komu-
nite, kde sa všetci cítili ako jedna veľká rodi-
na. Ľudia sa stretávali po večeroch na lavič-

kách pred domom v dlhých rozhovoroch,
žili spolu život poznačený miestom, ktoré
hoci niekoľkokrát zmenilo názov, vždy
ostalo a zostane našou Kolóniou.

Jarmila Ševčíková 
Foto Ľ. Krištofová

Stretli sa dozorné výbory 
COOP Jednota Senica, SD má 9 560

členov, ktorí sú združení v 65 členských
základniach. Najväčšia z nich s 1 340 člen-
mi je v Senici.  V ostatných voľbách  bol
v Senici obmenený dozorný výbor a za
predsedu bol zvolený Štefan Ralbovský.
V novom zložení miestny dozorný výbor
(MDV) zintenzívnil svoju činnosť. 

Okrem iného sme si naplánovali aj
stretnutie s iným dozorným výborom, aby
sme mohli porozprávať o svojej práci
a vymeniť si skúsenosti. Do Senice sme
pozvali členov dozorného výboru z Myja-
vy. Myjavská členská základňa je so svoji-
mi 330 členmi štvrtou v poradí v družstve.
Stretnutie sa uskutočnilo 14. júna v zasa-
dačke COOP Jednota Senica a zúčastnil
sa ho aj predseda predstavenstva Ing. Ivan
Bzdúšek. Seničania pripravili pre svojich
hostí darček, ktorým bola kniha Neznáma
Senica od autora Vladimíra Jamárika
a malá publikácia o meste. Obidve boli
vydané pri príležitosti minuloročného
750. výročia prvej písomnej zmienky
o Senici. 

Spoločné rozhovory o predajniach
COOP Jednota Senica v oboch mestách,
ktoré členovia MDV pravidelne navšte-
vujú, priniesli podnetné návrhy. Seničania
začiatkom roka pripravili pre zákazníkov aj
peknú zlosovaciu akciu. Pre členov orga-
nizujú zájazdy či návštevy kultúrnych
podujatí. Spoločne potom hľadali i iné
námety pre svoju činnosť, ktoré by pro-
speli členom družstva i zákazníkom.

Záver stretnutia bol nevšedný, veľmi
príjemný a konal sa v Záhorskej galérii
v Senici.

Práve tam bola vernisáž výstavy piatich
francúzskych výtvarníkov pod názvom
Správa o figúre. Hostia mali možnosť stret-
núť sa so všetkými autormi, poprezerali si
vystavované diela, započúvali sa do hudby
gitarového dua, ktoré vhodne dopĺňalo
celú atmosféru výstavy.

Oľga Zlochová
Foto autorka

Na foto: Predseda MDV Senica Štefan Ral-
bovský odovzdáva knihu o Senici predsed-
níčke MDV Myjava  Anne Šimovej.

Rozvojová štúdia
o remeslách

V máji odovzdali zástupcovia Záhorské-
ho múzea Skalica a rakúskeho partnerské-
ho mikroregiónu Südliches Weinviertel roz-
vojovú štúdiu vypracovanú pre projekt
Regionálne centrum tradičných remesiel
a kultúry, ktorý je realizovaný v rámci pro-
gramu iniciatívy spoločenstva  Interreg IIIA
Rakúsko – Slovenská republika. 

Autormi štúdie sú PhDr. Mária Zajíčková
za slovenskú stranu a Dr. Anton Hofer za
rakúskeho partnera. Práce na štúdii začali
v októbri minulého roku. Jej obsahom je
zdokumentovanie  tradičných remesiel
a domáckej výroby v oblasti severného
a stredného Záhoria a mikroregiónu Südli-
ches Weinviertel z pohľadu  histórie
a súčasnosti a porovnanie výsledkov  výsku-
mu z oboch regiónov. Pri vypracovaní štú-
die jej  autori vychádzali z dostupnej litera-
túry, archívnych dokumentov, dotazníkov,
živnostenských katalógov a terénneho
výskumu. Získané informácie dokumentujú
časové obdobie od 16. do 21. storočia. 

Štúdia obsahuje historické fakty
o remeslách a remeselníkoch pracujúcich
s vláknom, textilom, kožou, drevom, prú-
tím, kameňom, hlinou, kovom, slamou,
sklom, kosťami, srsťou, papierom a výrob-
coch poľnohospodárskych produktov. Roz-
vojová štúdia je ojedinelým dokumentom,
ktorý sa venuje problematike tradičnej
výroby  a remesiel v našom regióne. Bude
slúžiť ako podporná dokumentácia pri
vytvorení miestneho centra tradičných
remesiel a kultúry Remeselného rínku Seni-
ca. Dúfame, že sa nám časom podarí štú-
diu vydať ako tlačovú publikáciu, a tak ju
budeme môcť sprístupniť širokej verejnosti.
Záujemcovia o danú problematiku sa
dozvedia viac na prezentácii rozvojovej
štúdie, ktorá sa bude konať 10. júla o 15.
hod. vo veľkej zasadačke MsÚ na prízemí
za účasti oboch autorov. Srdečne  všetkých
pozývame. Mgr. Ľubica Melišová

Úspechy recitátorov ZUŠ
Krajské kolo Hollého pamätníka bolo
v Trnave 5. a 6. júna s takýmito výsledkami.  
1. kategória: poézia 1. Oliver Orth 
2. kategória: poézia 1. Vanesa Sládečková
3. kategória: poézia1. Dominika Hoferková
Próza: 2. miesto  - Lucia Poláková  
Všetci, ktorí získali v krajskom kole 1. mies-
to, sú nominovaní  na Hviezdoslavov Kubín
Predstavenie  Najťažšie kúzlo  získalo  1.
miesto a tiež nomináciu na Hviezdoslavov
Kubín.
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Senica - mesto zázrakov    
Senica je na prvý pohľad malé, nená-

padné mestečko na Záhorí, ale ak sa lepšie
prizriete a hlavne dozviete isté fakty, uve-
domíte si, že je to mesto malých (a niekedy
dokonca aj veľkých) zázrakov. Posledným
dôkazom tejto skutočnosti boli majstrov-
stvá Slovenska tanečných disciplín Hip
Hop, Disco, Street a Show, ktoré sa usku-
točnili 18.- 20.mája. Organizátormi a tradič-
ne skvelými hostiteľmi boli: tanečná skupi-
na Sream, Mesto Senica a tiež Mestské kul-
túrne stredisko Senica. Zázračne skvele
bolo pripravené dejisko súťaže – na nepo-
znanie zmenený zimný štadión s priestran-
nou  a krásne upravenou tanečnou plo-
chou, širokým zázemím pre tanečníkov,
kvalitným  ozvučením aj osvetlením.

V zákulisí pracoval štáb organizátorov ako
dobre nastavená mašinka – všetko fungo-
valo ako malo. Ak sa objavil čo i len náznak
problému, hneď bol nablízku človek, ktorý
ho riešil a vyriešil. Napriek tomu, že podu-
jatie každý deň prebiehalo od skorých ran-
ných hodín do neskorých večerných, atmo-
sféra v zákulisí bola pohodová, príjemná
a bez stresu či náznaku  únavy. Napokon
títo ľudia nerobili podobné podujatie po
prvýkrát. Majú za sebou nejednu pohárovú
súťaž, majstrovstvá Slovenska, ale aj vrchol-
né medzinárodné podujatia majstrovstvá
Európy a sveta z roku 2004 a 2006. Slo-
venská tanečná organizácia (STO D IDO),
ale aj celá tanečná pospolitosť má veľké

šťastie, že má Senicu a v Senici skvelých
ľudí ako manželia Antálkovci, Olinka Blaho-
vá, Katka Vrlová a mnohí ďalší, ktorí pomá-
hajú a vytvárajú spoločne dobrú vec pre
stovky mladých ľudí. A hoci by sa zdalo, že
poloha Senice mnohých odradí (najmä
tých z Prešova, Košíc a Vranova), nie je to

tak.  Všetci -  do Senice radi cestujú, vždy
znova pri každej novej príležitosti.

Ešte by som chcela spomenúť jednu
„zázračnú“ stránku mesta Senica. V Senici
pôsobia skvelí tréneri a choreografi, ktorí so
svojimi tanečníkmi (Sream, Sonny) pripra-
vujú nádherné   tanečné choreografie.
Napokon  výsledky z poslednej súťaže
svedčia sami za seba. Víťazné „screamác-
ke” formácie a skupiny doslova ohúrili divá-
kov a tiež porotu.

Verím, že budeme mať aj v budúcnosti
príležitosť objavovať  a poznávať ďalšie
zázračné stránky Senice,  že tanec bude
vždy tomuto mestečku blízky tak, ako je
Senica blízka  tanečníkom z celého Slo-
venska.

PhDr. Hana Švehlová 
prezident STO D IDO 

viceprezident IDO

Foto návraty k tanečnej suťaži

Disco dance formácia JVK Sonny junior.

Disco dance skupina HVK Sonny.

Disco dance formácia HVK Sonny.

Crazy team CVČ Senica.

Disco dance sólo JVK Adam Pavlovčin,
Scream.

Disco dance skupina HVK Scream.

Hip-hop duo HVK Silvia Ravasová - Eliška
Gašparínová, Scream.

Duo Monika Kušnírová - Laura Michaličko-
vá, Scream.

Duo Romana Pekárová - Mirka Skoková,
Scream.
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Rady na prázdninové dni
Veľmi často, najmä pri krat-

ších cestách do zahraničia,
mnohí podceňujú riziko mož-
ného úrazu či ochorenia, ktoré

si vyžiada hospitalizáciu. V prípade, ak
osoba nedisponuje poistením liečebných
nákladov, hrozí, že si bude musieť svoj
pobyt v nemocnici draho zaplatiť.

Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia slúži ako doklad preukazujúci nárok na
potrebnú zdravotnú starostlivosť pobytu
v členskom štáte EÚ. Ekvivalentné označe-
nie tohto preukazu v anglickom jazyku je
EHIC (European Health Insurance Card).
Európsky preukaz zdravotného poistenia
sa vydáva v súlade s §10a zákona o zdra-
votnom poistení na základe písomnej žia-
dosti poistenca do 30 dní odo dňa poda-
nia žiadosti. Za vydanie preukazu sa už
neplatí.  Žiadosť o vydanie európskeho
preukazu zdravotného poistenia si môže-
te stiahnuť aj na webových stránkach svo-
jej poisťovne.

V prípade, že potrebujete vycestovať
ihneď začiatkom roka, a nie je pre vás
možné čakať na vydanie preukazu, na
základe žiadosti o vydanie európskeho
preukazu zdravotného poistenia vám vaša
poisťovňa vystaví jeho ekvivalent - náhrad-
ný certifikát k EPZP. Náhradný certifikát
k EPZP má platnosť maximálne 3 kalen-
dárne mesiace a jeho vydanie je tiež bez-
platné.
Uväznenie
Uvedomte si, že pokiaľ porušíte zákony
krajiny, v ktorej sa nachádzate, nemôže
vám slovenská ambasáda prakticky
pomôcť. Pokiaľ spáchate zločin v krajine
s islamským právom, môže vám byť naprí-
klad  useknutá ruka alebo môžete byť
verejne bičovaný. Sú však krajiny, kde
v súčasnosti vládnu rebeli alebo revolučné
armády. Tam môžete byť aj za menší prie-
stupok okamžite zastrelení, a to bez aké-
hokoľvek súdu. Pokiaľ sa budete riadiť
zákonmi daného štátu a vyhnete sa kon-
taktu s drogami alebo krádežami, pravde-
podobnosť, že budete uväznení, je naozaj
malá. Ale pre každý prípad niekoľko rád.
Nemajte nič spoločné s drogami
Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s drogami,
budete bez milosti uväznení. V niektorých
krajinách môžete byť za prechovávanie
alebo pašovanie drog popravený.
Vyhnite sa šoférovaniu 
Pokiaľ riadite auto, máte veľkú šancu stať
sa účastníkom dopravnej nehody, čo je
v mnohých krajinách dôvodom k zatknutiu
alebo udeleniu vysokej pokuty. Pokiaľ
nemáte na zaplatenie pokuty, je pravdepo-
dobné, že skončíte vo väzení.
Nefotografujte vojenské a štátne budovy
Vo väčšine krajín je zakázané fotografovať
objekty ako sú letiská, kasárne, vládne
budovy, mosty, vojakov a v arabských kra-
jinách aj ženy. Pokiaľ zákaz porušíte,
môžete počítať s pokutou, prípadne
s väzením.
Neprenášajte žiadne cudzie batožiny
Akonáhle si zoberiete od niekoho kufor

alebo inú batožinu, stávate sa automaticky
zodpovedný za jeho obsah, čo sa môže
zmeniť vo veľký problém, pokiaľ tam
nájdu napríklad drogy.
Požívanie alkoholu na verejnosti
V niektorých krajinách platí zákaz požíva-
nia alkoholu na verejnosti, v niektorých
platí prohibícia. Porušenie zákazu môže
byť hodnotené od napomenutia, cez poku-
tu až po niekoľkodňový pobyt vo väzení.
Dovoz alebo vývoz nepovoleného tovaru
Pred príchodom alebo odchodom z kraji-
ny sa oboznámte s predpismi o dovoze
a vývoze. Problém vám môže spôsobiť
napríklad dovoz alkoholu do krajiny, kde je
prohibícia alebo dovoz pornografie. To
môže byť posudzované veľmi rozdielne
v závislosti na predpisoch.            

Čo nám priniesol jún 
V júni organizovala Apoštolská cirkev

v Senici dve  významnejšie podujatia.
V spolupráci so študentmi z dánskej bib-
lickej školy  sme 3. júna  pripravili program
pre dôchodcov v Zariadení sociálnych slu-
žieb. Program pozostával z piesní a z pre-
kladaného hovoreného slova. Na záver
zostal ešte aj čas na spontánne rozhovory
o všetkom,  čo život prináša. Na svoje si
prišli aj deti, ktoré sa naučili zopár nových
piesní. Zaujímavé na tíme študentov bolo,
že ho tvorili ľudia rôznych národností.
Väčšina bola síce z Dánska, ale medzi
nimi bol aj jeden študent z Nepálu, niek-
torí boli zo Švédska, Švajčiarska, Rumun-
ska a Nemecka. 

Druhým podujatím bol interaktívny
program pre deti a mládež na starom síd-
lisku a v Sotine. Tieto dve na seba nad-
väzujúce podujatia sa uskutočnili 16. júna.
Deti sa mohli okrem sledovania tanečných
kreácii, piesní a scénok, predviesť v speve
a v rôznych súťažiach. Program pripravili
mladí ľudia z Nového Mesta nad Váhom.
Sme radi, že nám vyšlo počasie. Aj atmo-
sféra celého programu bola príjemná. Teší
nás, že môžeme prispievať k humánnemu
a duchovnému rozvoju nášho mesta.

Mgr. Jaroslav Bača

Stonožka  odovzdávala
vysvedčenia  

Stalo sa tak 21. júna.  Vysvedčenie si
z rúk riaditeľa M. Dudáša a malej stonož-
ky  prevzalo 210  členov záujmových krúž-
kov oddelenia kultúry CVČ. 

Či si vysvedčenia naozaj zaslúžili?
O tom svedčí nielen dvojhodinový kultúr-
ny program pre rodičov v podaní 150-tich
tanečníkov (ľudové tance, disco, hip-hop,
break), spevákov, gitaristov a mažoretiek,
ale najmä ich celoročná aktívna činnosť
v 19- tich krúžkoch, súboroch a skupinách.
Veď pripravili a realizovali dve divadelné
predstavenia Generácia XIII./XXII., tri
mikulášske divadlá O Snehovej kráľovnej,
tri tanečné koncerty pod názvom  Múze-
um voskových figurín, tri koncerty hudob-

ných skupín, 28 ďalších pekných vystúpe-
ní pre verejnosť, napríklad  pre Jednotu
dôchodcov Slovenska, vo Vianočnej
dedinke, na otvorení letnej sezóny v Kuno-
ve, prvomájových oslavách, plesoch, špor-
tových podujatiach... Zúčastnili sa  na 12
celoslovenských, regionálnych a iných
súťažiach, z ktorých priviezli jedno prvé, 5
druhých a 3 tretie miesta a 12 finálových
umiestnení. Ďakujeme.
Stonožka odmenila i svojich verných
a najaktívnejších:
Titul Najaktívnejší kolektív  CVČ v roku
2006/2007 získali súbory:
Sonny junior a Crazy team
Titul Stonožkin objav roka  získali: 
Adrián Krišák, Jakub Konečný, Ivana
Bachurová a Michal Lukáč
a hudobná skupina Itę s over  (L. Olšová,

L. Vepiová, K. Morávková,V. Dimmelová
a J. Kuček)
Poďakovanie za vzornú spoluprácu získali:
Jana Šišoláková, Zuzana Kádeková, Moni-
ka Záškvarová, Sabína Marková, Lucia 
Adamučšinová a Martina Karlíková
Diplom za vzornú spoluprácu a aktivitu si
odniesli: Tomáš Čerňák, Paula Krajčiová
a Radovan Gál
Diplom za vzornú snahu, dochádzku
a pokrok v svojej záujmovej činnosti získa-
li: Marek Sopóci, Simona a Blažena Miku-
šovičová, Romana Mališková, Mária
Ulrichová
Poďakovanie a pochvalu si ďalej vyslúžil
mažoretkový súbor Lienky  (okrem iného
i za 23 vystúpení). 

Je toho veľa, čo deti v Stonožke doká-
zali – veľa iúsilia, energie a voľného času.
Poďakovanie preto patrí najmä vedúcim  –
interným a externým

zamestnancom CVČ - dobrovoľným
vedúcim a spolupracovníkom.  Skrátka
všetkým, čo sa o deti starajú, rodičov, kraj-
čírky a sponzorov  nevynímajúc.

U externých vedúcich si dovolím byť
konkrétna: Andrea Jakubcová, Martina
Jamrichová, Ivana Sadloňová, Lenka Čma-
radová, Miroslav Tehlár, Zuzana Pfeiffero-
vá, Darina Kutálková,  Zuzana Kadlecová
a tiež šachisti Rastislav Diviak a Rudolf
Diviak a jazykoví učitelia Silvia Brožková,
Alica Slezáková a Jana Patáková. Ďakuje-
me!

Všetkým stonožkárom želáme krásne
a bezpečné leto (možno i v šiestich našich
letných táboroch) a stretneme sa opäť
v septembri.

D. Kopecká, vedúca oddelenia 
kultúry CVČ
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Memoriál „Laciho“ Kúdelu 
V sobotu 16. júna sa na futbalovom šta-

dióne v Senici odohral Memoriál Jozefa
„Laciho“ Kúdelu. Na podujatí mali pôvod-
ne štartovať tri tímy starých pánov, nako-
niec okrem domácej Senice prišli iba hráči
z partnerského mesta Velké Pavlovice.

Počas konania Záhoráckeho maratónu
sa teda odohralo iba jedno stretnutie
s víťazným koncom pre Seničanov.

Senica - Velké Pavlovice 10:4  (4:1)
Góly Senice: Jozef Ružička, Jaroslav Šulla
a Vladimír Kukliš po 2, Viktor Buzay, Ivan
Kavecký, Peter Fila, Peter Holický. I. T.

M-SR vo futsale v Senici
Žiaci III. ZŠ zlatí

V senickej športovej hale sa v stredu
20. júna uskutočnilo 12. celoslovenské
finále žiakov vo futsale. Naše mesto na
tomto podujatí pravidelne zastupujú žiaci
III. základnej školy, Sadová ul.

Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev,
ktoré hrali systémom každý s každým.
Senické futsalové nádeje hneď v prvom
svojom vystúpení mali za súpera najzdat-
nejší tím - Donatus Košice. V dramatickom
stretnutí vyhrali gólom Dominika Štoru 1:0
a otvorili si cestu za celkovým prvenstvom.
V druhom zápase si zmerali svoje sily so
ZŠ Žirafa Žilina a po dvoch gólov Frederi-
ka Ravasa vyhrali 2:0. Tretí a štvrtý duel
mal už hladký priebeh, keď obidvom
tímom - ZŠ I. Bukovčana Bratislava i ZŠ
Terchová-Struháreň nastrieľali zverenci tré-
nera Vladimíra Včelku po deväť gólov.
Jediný gól na turnaji inkasovali v posled-
nom stretnutí.

Senickí mladí futsalisti jednoznačne
dominovali na finálovom turnaji a zaslúže-
ne z rúk prezidenta organizácie Slovenský
futsal Ing. Vladimíra Okánika a zástupcu
primátora Senice Mgr. Petra Huttu prevza-
li zlaté medaily, krásny pohár a vecné
ceny. 

ZŠ Sadová ul. sa na tomto podujatí
zúčastnila po šiestykrát a pri každej účasti
sa im vždy podarilo siahnuť na medaily. Po
druhýkrát v histórii majstrovstiev sa im
podarilo vybojovať najcennejší kov, veď
naposledy sa tešili z víťazstva hneď
v prvom ročníku, ktorý sa konal v Žiline
v roku 1996. Odvtedy získali dve striebor-
né a dve bronzové medaily.

Dominanciu na turnaji potvrdili aj indi-
viduálne ocenenia. Najlepším strelcom sa
stal Dominik Štora - 9 gólov, najlepším hrá-
čom Adam Kitta (obaja ZŠ Senica) a naj-
lepším brankárom Peter Mati (Žilina).

Finálové duely rozhodovali Ivan Štora,
Mário Belavý a Ľubomír Menczer.

Organizátori sa aj touto cestou chcú
poďakovať Mestu Senica za bezplatné
poskytnutie športovej haly.

Výsledky Seničanov:
ZŠ Sadová Senica - Donatus Košice 1:0
(0:0), gól: D. Štora
ZŠ Sadová Senica - ŽFA Žirafa Žilina 2:0
(0:0), góly: F. Ravas 2
ZŠ Sadová Senica - ZŠ I. Bukovčana Brati-
slava  9:0 (3:0), góly: D. Štora 4, A. Kitta a F.
Ravas po 2, R. Drápal
ZŠ Sadová Senica - ZŠ Terchová-Struháreň
9:1 (4:1), góly: D. Štora 4, J. Holič 2,
A. Kitta, B. Tipan, F. Ravas
Poradie:
1. ZŠ Sadová  Senica - 12 b., 2. Donatus Koši-
ce - 7 b., 3. ŽFA Žilina - 6 b., 4. ZŠ I. Bukov-
čana Bratislava - 2 b., 5. ZŠ Terchová - 1 b.
Zlaté medaily získali:
Mário Demo, Richard Rýzek - Adam Kitta,
Frederik Ravas, Radoslav Drápal, Jozef
Holič, Dominik Štora, Bruno Matuský,
Lukáš Matuský, Bruno Tipan, tréner
Mgr. Vladimír Včelka. Ivan Tobiáš

40 rokov záhradkárstva v Senici
Vybudovali z ničoho
niečo

Vtedy boli mladí, zapálení pre myšlien-
ku, plní odhodlania realizovať svoj sen.
Dnes sú mnohí z nich o 40 rokov starší,
elán   im nechýba a majú svoju záhradkovú
osadu, kam stále  rovnako radi chodia deň
čo deň.

Usilovnou prácou, často i drinou, veď
raz ktorýsi z nich poznamenal, že dovolen-
ku trávia v „otrokoviciach“, vybudovali
postupne pýchu  záhradkových osád na
Slovensku. Reč je o záhradkovej osade
Senica - Kunov I.,  ktorej členovia  si  15.
júna pripomenuli 40. výročie založenia
a 50. výročia organizovaného záhradkár-
stva  na Slovensku. 

Stretli sa v hoteli Branč, aby si zaspomí-
nali, ako pred 4-mi desiatkami rokov začí-
nali, koľko úsilia ich to stálo, kým si na str-
mých kunovských svahoch vybudovali
miesto  na pestovanie ovocia, zeleniny
a kvetov, ale i na príjemný oddych po práci
a posedenie s priateľmi. Predseda záhrad-
kárskej osady (ZO) Ján Sadloň na slávnost-
nom stretnutí pripomenul, že 30. októbra
1966 sa asi 70 záujemcov - záhradkárov
stretlo na ustanovu-júcej schôdzi  v zasa-
dačke n.p. Slovenský hodváb a rozhodlo sa
vybudovať  záhradkársku osadu  na
honoch zvané Podielčie, ktoré v tom čase
tvorili lúky. Oficiálne bola organizácia zare-
gistrovaná 17. apríla 1967 a postupne sa
pustili do rekultivácie územia. Po 5-tich
rokoch však museli svoje obrobené parcely
opustiť, pretože pozemky potreboval rozši-
rujúci sa Slovenský hodváb pre nové pre-
vádzky. Samozrejme, bolo veľa smútku
i nespokojnosti, veď každý tam nechal veľa
práce. Nová záhradkárska osada mala
vzniknúť inde a do úvahy prichádzali
pozemky za novým letiskom a kunovské
vinohrady. Čas ukázal, že tak ako kedysi
vinohrady dávali odmenu dobrému hospo-
dárovi, tak sa odvďačili za  námahu aj tým,
čo sa práve tu rozhodli urobiť záhradkársku
osadu. 

„Kto nevidel,  dnes asi ťažko uverí. Sme-
rom od Krbicovcov a časti Reisfeldovho
vinohradu bol hlboký výmoľ, zarastený agá-
tom, tŕním, kríkmi a plevelom. I ostatná časť
vinohradov bola zdevastovaná starými neo-
šetrovanými stromami, pre zlý terén sa
pôda nehodila na strojové obrábanie.  Bolo
treba veľa fantázie, odvahy, nadšenia

a entuziazmu, aby sa z toho priestoru stala
jedna z najkrajších záhradkárskych osád na
Slovensku,“ pripomenul J. Sadloň. Mnohí
vtedy nad záhradkármi krútili hlavami
a hovorili, že víziu záhradkárskej osady
môžu realizovať „len blázni“. Hoci mnohí
nevydržali, tí, čo zostali, to dokázali.  Vybu-
dovali záhradkársku osadu,  na ktorú sa
neskôr chodilo pozerať celé Slovensko
i záhradkári zo zahraničia. V roku 2003
dostala ZO Senica -  Kunov I. ako prvá (a
zatiaľ ako posledná) na Slovensku  ocene-
nie Oficce International  od Európskej ligy
záhradkárov za ekologicky orientovanú
záhradkársku osadu. Do Senice prišla vtedy
vyše 200  členná delegácia z 15  štátov
Európskej ligy záhradkárov, ktorí nadšene
obdivovali výsledky ich práce.   

40 rokov úspešného záhradkárstva
v Senici  bolo možné len vďaka mnohým
obetavým ľuďom. Tým, ktorí pracovali  na
pôde, i tým, ktorí popri tom ako funkcioná-
ri zariaďovali všetko potrebné, aby záhrad-
kárska osada napredovala. Dnes už do
osady, ktorú z nehostinného prostredia pre-
robili podľa svojich predstáv a fantázie na
oázu pokoja a krásy,  prichádzajú noví
mladší členovia. Ich predstavy o záhradkár-
čení sú už čiastočne iné. To priniesla doba.
Pre  nich je už dôležitejšia záhradka okras-
ná, oddychová.  Ako povedal Ján Sadloň,
dôležité bude, aby vniesli do osady nového
ducha, pokračovali v diele a našli spôsob,
ako ho rozvíjať v prospech svoj i všetkých
ostatných.

Na slávnostnom stretnutí záhradkárov
primátor Senice Ľubomír Parízek poďako-
val všetkým za náročnú prácu, za vytrva-
losť, za silný vzťah k pôde, čo im umožnilo
uskutočniť svoju víziu krásnej záhradky
i osady, ktorou skrášlili mesto. Zablahoželal
všetkým, ktorí prevzali vyznamenania za
dlhoročnú aktívnu prácu v prospech
záhradkárskej osady Senica – Kunov I.   Na
stretnutí záhradkárov bol prítomný tiež
predseda OV SZZ pán Pavlík a k zhromaž-
deným sa prihovoril  tajomník OV SZZ Ján
Ukropec.    Viera Barošková, Foto autorka 

Pavol Šajánek a Rudolf  Lasica dostávajú
vyznamenanie od Floriána Pavlíka.  
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V cieli maratónu prvý
Ján Moravec

V cieli 19. ročníka Záhoráckeho mara-
tónu 16. júna bol prvý Ján Moravec. Víťaz-
stvo na „domácom“ maratóne si veľmi
cenil a od  šťastia pobozkal cieľovú čiaru
na futbalovom štadióne v Senici. V abso-
lútnom poradí druhý dobehol minuloroč-
ný víťaz Peter Tichý a tretí bol Gabriel
Švajda. 

Beh  za horúceho letného počasia
odštartoval primátor Senice Ľ. Parízek
spolu s podpredsedom vlády SR D. Čaplo-
vičom. Medzi hosťami boli aj i poslanec
NR SR Anton Bobrík a prednosta Obvod-
ného úradu v Senci Jaroslav Riha. Na
maratóne štartovalo 23 pretekárov. Od
štartu boli na čele P. Tichý, J. Moravec, G.
Švajda a polmaratónec A. Farkaš. Neskôr
sa štvorica rozpadávala  a na obrátke
v Šaštíne-Strážach bol prvý Tichý  (1:17:18)
pred Moravcom. Ako  sa vraví,  maratón sa
začína na 35. km.  Niekde tu  Tichému
začali ubúdať sily a na čelo sa dostal pra-
videlným tempom  bežiaci Moravec. 

Potvrdila sa vzrastajúca obľúbenosť
polmaratónu.  Na štart 4. ročníka Záho-
ráckeho polmaratónu, ktorý bol zaradený
do 2. ročníka Grand prix Záhoria, sa
postavilo 44 bežcov. Do cieľa v Šaštíne-
Strážach dobehol prvý Michal Valkovič. 

Na maratóne nechýbala stálica Peter
Bačík z Liptovského Mikuláša, ktorý do
Senice prichádza 19 rokov a verme, že aj
na jubilejnom 20. ročníku nebude chýbať.
600 km precestoval z Norimbergu viacná-
sobný účastník Eduard Hobst. Polmaratón-
sku trať si zabehol aj  82-ročný Tibor Vaňo

či 75-ročná Ľudmila Šuňová, ktorá aj ten-
toraz bežala v kroji. Objavili sa aj noví
maratónci, ktorí túto trať bežali po prvý-
krát. Keďže v rozhovoroch sa pretekári
vyjadrovali pochvalne na organizáciu
maratónu, očakávame ich účasť aj na
budúci rok. 

Organizátori Záhoráckeho maratónu
a polmaratónu  Mesto Senica, komisia pre
šport pri MsZ Senica, Mesto Šaštín-Stráže,
komisia školstvo, kultúru, mládež a šport
pri MsZ Šaštín-Stráže pripravili pretekárom
dobré podmienky, zvládli svoju úlohu na
výbornú. Pomáhali desiatky ľudí, bez kto-
rých obetavej pomoci  by výsledok nebol
taký dobrý. Viera Barošková

Foto autorka 

Tichý (vpravo) blahoželá svojmu premoži-
teľovi Moravcovi. 

Víťazi ZM v kategórii 40-50 rokov. 

Najstarší účastník Tibor Vaňo.

Ľ. Šuňovej gratuluje Štefan Hrnčírik. 

Výsledky Záhorácky maratón
Muži do 40 rokov: 1. Peter Tichý Čadca
2:41:15, 2. Gabriel Švajda Nové Zámky
2:53:55, 3. Jozef Kubále Mladá Vožice
3:06:14
Muži 40-50 rokov: 1. Ján Moravec ŠKP
Skalica 2:37:50, 2. Vladimír Balogh Košice
3:11:59, 3. Peter Portašík AŠK Grafoabal
Skalica 3:16:56
Muži 50-60 rokov: 1. Milan Hrušovský
S. N. Ves 3:11:14,  2. Peter Polák Košice
3:19:46, 3. Peter Bačík L. Mikuláš 3:31:52
Muži nad 60 rokov: 1. Michal Janota AŠK
Grafobal Skalica 3:45:14, 2. Ján Tučný Par-
dubice 4:14:15, 3. Jiří Březina Přerov
4:21:17

Výsledky Záhorácky polmaratón
Muži do 39 rokov: 1. Michal Valkovič Čier-
ne Kľačany 1:22:03, 2. Aleš Farkaš AŠK
Grafobal Skalica 1:26:10, 3. Branislav Čer-
nák ŠKP Skalica 1:29:04, 4. Štefan Čuvala
Senica 1:36:18, 9. Pavol Polák Senica
2:16:10

Muži 40-49 rokov: 1. Vladislav Vydarený
AŠK Grafobal Skalica 1:25:16, 2. Ivan
Čulen Skalica 1:31:25, 3. Peter Tomič
Galanta 1:32:32
Muži 50-59 rokov: 1. Jozef Chrenka AŠK
Grafobal Skalica 1:25:33, 2. Ján Lukáč ŠKP
Skalica 1:26:32, 3. Miroslav Mikula Rado-
šovce 1:28:34, 11. Ondrej Tirpák Senica
1:46:39

Muži 60-69  rokov: 1. Peter Stolárik Vrbo-
vé 1:39:17, 2. Štefan Gažo Trnava 1:39:39,
3. E. Hobst Norimberg 1:42:30

Muži nad 70 rokov: Tibor Vaňo Chrabrany
3:07:07
Ženy do 34 rokov: Erika Štefková AŠK Gra-
fobal Skalica 1:38:55

Ženy nad 35 rokov:1. Eva Budinská Poluv-
sie 1:45:27, 2. Zdenka Trulíková Trnava
2:09:58, 3. Ľudmila Šuňová Kriváň Mikuláš
3:20:18

Pre pretekárov boli dôležité aj občerstvo-
vacie stanice. 

Najlepší pretekári v absolútnom poradí
Záhoráckého maratónu. 
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Úspešní bežci 
V závere  mája sa ľahkí atléti IV. ZŠ na

Mudrochovej ulici  zúčastnili už 12. roční-
ka preteku v cezpoľnom behu O pohár
riaditeľa školy v Sološnici. V konkurencii
deviatich škôl z Malackého okresu obsadi-
li „mudroškovia“ 2. miesto. Vo svojich dis-
ciplínach od 1. - 9. roč. zvíťazili Nikola Šiš-
ková a Ladislav Klíma, štyrikrát dobehli
bežci na 2. mieste a šesťkrát na  3. mieste.
Úspešnými trénermi boli Mgr. Pavol Gal-
bavý a Eleonóra Ličková. B. Grimm

Skončila futbalová sezóna 
Postup žiakov do 1. ligy 

V polovici júna sa poslednými zápasmi
skončili súťaže senických futbalistov všet-
kých vekových kategórií. Najúspešnejším
celkom klubu boli určite starší žiaci (na
foto), ktorým sa podaril historický úspech -
postup do najvyššej žiackej súťaže. Postú-
pili do nej z druhého miesta, keď pred
nimi skončili futbalové nádeje Spartaka
Trnava „B“. Tie postúpiť nemohli, lebo v 1.
lige majú svoje Á-čko. Chlapci už po jesen-
nej časti (skončili na 2. mieste) svojimi
výkonmi a výsledkami naznačili, že by sa
mohli pobiť o postup. Viedol ich tréner
Alojz Polakovič. V zimnej prestávke k nim
prišiel nový tréner Štefan Potúček a v muž-
stve sa postupne zapracovali aj noví hráči.
Dôležitým momentom v boji o postup bol
domáci zápas so suverénnym Spartakom
Trnava „B“, ktorý chlapci vyhrali 2:1
a odvtedy ťahali až do samého konca
osemzápasovú sériu bez prehry. Rovnako
dôležité bolo aj víťazstvo na pôde najväč-
šieho konkurenta Lokomotívy Trnava 2:0.
Chlapci tvorili výborný kolektív, v ktorom
strelecky vynikol strelec 35 gólov Filip
Kučera. Do prvej ligy postupujú spolu so
staršími žiakmi aj ich mladší spoluhráči.

Mužstvo dospelých po nie veľmi vyda-
renej jesennej časti skončilo až na 14.
mieste s 9 bodmi. Zimnú prípravu začalo
s novým trénerom Petrom Varsíkom. Po
doplnení kádra a kvalitnej príprave v dru-
hej polovici súťaže hráči dosahovali oveľa
lepšie výkony a výsledky a prišiel i posun
v tabuľke. Nakoniec skončili v tabuľke IV.
ligy na 11. mieste so ziskom 33 bodov.

Starším dorastencom sa v jarnej časti
III. ligy tiež podarilo stabilizovať výkony.
Zverenci trénera Jozefa Uhlára obsadili
konečnú 10. priečku. V strede tabuľky
skončili aj mladší dorastenci na 9. mieste -
tréner Dušan Suchanský.

V súťažiach III. ligy pôsobili aj starší
a mladší žiaci „B“, pre ktorých vybojovali
ich starší kolegovia možnosť hrať od roč-

níka 2007/2008 najvyššiu žiacku súťaž.
Starších viedol tréner Jaroslav Hutta
a v súťaži obsadili 9. miesto, mladších tré-
ner Zdeno Nádaský, ktorí sa umiestnili na
12. mieste.

Dobre si počínali vo svojich súťažiach
aj prípravky. Najlepšie výsledky, rovnako
ako minulý rok, dosiahli tretiaci (roč. nar.
1998) pod vedením Petra Baumgartnera.
Na finálovom turnaji v rámci Západu
v Topoľčiankach obhájili v stredu 20. júna
prvenstvo, keď vyhrali štyri zápasy (AS
Trenčín, Prievidza, D. Streda, Nitra) a pre-
hrali iba v tom poslednom (Galanta), pred
ktorým už boli jasnými víťazmi. Kúsok od
postupu na tento turnaj boli aj štvrtáci
(roč. nar. 1997) pod vedením Jozefa Jonia-
ka, keď obsadili tretie miesto. V strede
tabuľky svojej súťaže sa umiestnili zveren-
ci trénera Júliusa Dieneša (roč. nar. 1996).

Dobrá práca s mládežou teda pomaly
prináša funkcionárom senického futbalo-
vého klubu prvé ovocie. Už teraz sa môžu
fanúšikovia tešiť na žiacke zápasy s najlep-
šími mládežníckymi základňami, aké majú
v Nitre, Dubnici, Trnave či na Slovane
a Interi v Bratislave. Rovnako sa podarilo
stabilizovať družstvo dospelých, ktorí by
mali od nového ročníka určite bojovať
o vyššie umiestnenie. Ivan Tobiáš

Starší žiaci FK Senica, ktorí vybojovali
postup do 1. ligy.
Zľava hore: Richard Rýzek, Mário Demo,
Jozef Holič - kapitán, Frederik Ravas, Patrik
Totka, Filip Salvet, Filip Kučera, Branislav
Daniel a tréner Štefan Potúček.
Zľava dole: Martin Cintula, Peter Černek,
Dominik Štora, Samuel Dóža, Bruno Tipan,
Lukáš Khúla a Lukáš Matuský.
Na foto chýba Radoslav Drápal, Michal
Pollák, Dušan Komáček a Filip Tóth.

Dve zlaté z európskeho
pohára 

Najúspešnejšia karatistka senického
klubu Hanko kai Mirka Vašeková sa zúčast-
nila 9. júna majstrovstiev Európy regiónov
v karate. V srbskom Novom Sade sa regio-
nálneho šampionátu družstiev zúčastnilo
93 tímov. Mirka ako členka moravského
tímu v kata žien, v ktorom do trojice bola
Veronika Ištvánková a Petra Žídková
z Hodonína. Novozložené družstvo malo
na zladenie iba jedno sústredenie v Senici,
kde si pod vedením trénera MUDr. M.

Čulena nacvičili choreografiu zostáv kara-
te. V Srbsku si pri veľkom záujme divákov
(2 000 divákov) i politickej špičky (minister-
ka športu, predseda olympijského výboru)
viedol tento tím výborne, veď iba jedna
hrubá chyba neskúsenej Žídkovej (strata
rovnováhy) ich pripravila o bronzovú
medailu. Po prvom voľnom kole prehrali
v druhom s veľkými favoritkami Španielka-
mi, ale v treťom kole porazili chorvátsky tím
zo Záhrebu a vo svojom štvrtom vystúpení
mohli bojovať o 3. miesto s Nemeckom. Po
prehre 4:1 skončili na 4. mieste.

V športovej hale na Pasienkoch v Brati-
slave sa 16. júna uskutočnil najväčší mláde-
žnícky turnaj karate v našej republike. 11.
ročník Európskeho pohára mládeže prilákal
rekordnú účasť 468 mladých športovcov
z 90 klubov z 10 krajín. Medzi nimi sa na
stupne víťazov prebili i mladí žiaci a dora-
stenci z Hanko kai Senica, ktorí potvrdili
vysokú kvalitu senického karate i v naj-
mladších kategóriách. V kata starších žia-
kov zvíťazil Michal Toure (Senica) pred
Lieskovským (Rapid Bratislava) a K. Hejfej-
som (Karate Moskva, Rusko) Ďalší triumf
pre Senicu dobyla v starších dorastenkách
slovenská reprezentantka Monika Čuleno-
vá (Hanko kai). Držiteľka čierneho pásu
porazila vo finále českú reprezentantku
Žídkovú (Nidoshinkau Hodonín, ČR). Na 3.
mieste skončili Nekičová reprezentantka
Chorvátska a Botúnová (Metropol Košice).
V mladších žiačkach 11-ročná Alžbeta
Ovečková (Hanko kai) narazila po zlom
žrebovaní hneď v úvode na svoju najsilnej-
šiu domácu súperku Pipíškovú z ŠŠK Brati-
slava. Po prehre v 1. kole nesmela v repasá-
ži ,v opravných kolách, už ani raz prehrať,
ak chcela pomýšľať na stupne víťazov. To
sa jej podarilo, všetky ďalšie súperky pora-
zila a získala bronz - 3. miesto. Konečné
poradie: 1. Pipíšková (ŠŠK Bratislava), 2. Kis-
simonyová (Slovšport Trnava), 3. Ovečková
(Hanko kai) a Mikušková (Trend Bánovce).

Vrchol sezóny mali vo štvrtok 14. júna
v III. ZŠ v Senici začiatočníci z C-družstva
Hanko kai Senica, ktorí od septembra
minulého roku vnikali do tajomstiev karate.
Na skúškach odbornej vyspelosti (páskova-
ní) museli pred pozorným zrakom skúšob-
ného komisára MUDr. M. Čulena (7. Dan)
predviesť spolu s kolegami z B-družstva
(pokročilí) a A-družstva (pretekári), že
dokonale ovládajú techniky karate (kryty,
kopy, údery), kumite i kata. 31 úspešných
adeptov, ktorí si vybojovali právo nosiť svoj
nový bieložltý pás (8 kyu) alebo si zvýšili
svoj stupeň na vyšší opasok ukazuje, že
o budúcnosť karate z bojových umení
v našom meste sa báť nemusíme.

E. Jareč
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Blahoželáme jubilantom
V júli 2007 oslávia:
80 rokov Ľudovít Závodský, Ladislav Vaškovič a Pavel Marek.
85 rokov Josef Saglena, Gabriel Prstek a Angela Jurkovičová.
92 rokov Zuzana Koprlová.
94 rokov Pavel Savara a Kristína Rehušová.
100 rokov Elena Witzová.

So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Marián Kadlíček a Martina Bojanovská
Mgr. Andrej Miškovič a Mgr. Magdaléna Virágová
Ján Gora a Mária Cvečková
Robert Rehák a Viera Gregoričková
Ivan Masár a Katarína Prošvicová
Branislav Valenčík a Eva Barteková
Juraj Otrubčák a Bc. Zuzana Tománková
Ing. Vladimír Klčo a Michaela Vrablicová
Milan Kramár a Jana Žáková
Tomáš Rusňák a Miriam Lorencová
Ing. Dušan Kušnír a Petra Sukopčáková

Narodili sa
Ľuboš Baláž 2. 5. 2007
Saša Tytykalová 3. 5. 2007
Herbert Mihál 6. 5. 2007
Petra Kubíčková 7. 5. 2007
Gabriel Ondrejka 10. 5. 2007
Michaela Marcinkechová 11. 5. 2007
Michal Kubica 14. 5. 2007
Adrián Kotvan 17. 5. 2007
Leonardo Decsi 19. 5. 2007
Nikola Súkopová 21. 5. 2007
Natália Tóthová 22. 5. 2007
Andrea Kovárová 28. 5. 2007
Matúš Mudroch 28. 5. 2007
Rebeka Sabotová 29. 5. 2007
Kristína Vondrová 29. 5. 2007
Alexandra Fábiková 31. 5. 2007

Opustili nás
Jozef Holkovič, Hollého 752 1. 5. 2007
vo veku 86 rokov
Zuzana Opatovská, Hurbanova 525 1. 5. 2007
vo veku  73 rokov
Vladimír Kuna, Čáčov 84 4. 5. 2007
vo veku 54 rokov
Karolína Juračková, Štefánikova 1377 5. 5. 2007
vo veku 83 rokov
Kristína Rybnikárová, Brezová 862 5. 5. 2007
vo veku 89 rokov
Samuel Chodúr, Dlhá 260 9. 5 . 2007
vo  veku  85 rokov
Ferdinand Riška, Štefánikova 1377 10. 5. 2007
vo veku 63 rokov
Helena Poláková, SNP 754 12. 5. 2007
vo veku 53 rokov
Elena Hajdúchová, Štefánikova 721 13. 5. 2007
vo veku 59 rokov
Milan Miškovič, Robotnícka 63 17. 5. 2007
vo veku 59 rokov
Mgr. Viktor Šteffek, Kalinčiakova 299 17. 5. 2007
vo veku 73 rokov
Mária Spustová, Štefánikova 1377 18. 5. 2007
vo veku 75 rokov
Zuzana Pehaničová, Štefánikova 719 20. 5. 2007
vo veku 64 rokov
Jozef Sprušanský, Muškátová 1107 20. 5. 2007
vo veku 61 rokov
Kristína Morávková, Košútovec 1024 23. 5. 2007
vo veku 85 rokov
Filoména Hečková, Štefánikova 1377 24. 5. 2007
vo veku 79 rokov
Augusta Spáčilová, Štefánikova 1377 25. 5. 2007
vo veku 75 rokov
Rozália Krupčíková, Štefánikova 1377 28. 5. 2007
vo veku 86 rokov

Sociálne poradenstvo
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami poskytuje sociálne

poradenstvo pre zdravotne postihnutých občanov a zabezpečuje
sociálnu prevenciu  v rámci svojej záujmovej činnosti.

Vzhľadom na to, že nie každý zdravotne postihnutý občan sa vie
zorientovať v zákonných normách, má problémy pri predkladaní
svojich požiadaviek a často  si nevie nájsť cestu pri hľadaní zlepše-
nia svojho sociálneho stavu. Naša organizácia v Senici rada im pora-
dí a pomôže.

Naše poradenstvo je orientované najmä na  Zákon č. 195/1998
o sociálnej pomoci, ktorým sa mení a dopĺňa  Zákon č. 460/2003
o sociálnom poistení a ich novelám.

Z toho vyplýva, že postihnutí majú možnosť dozvedieť sa o svo-
jich právach, možnostiach uspokojenia opodstatnených nárokov,
čo umožňujú tieto zákony pre zdravotne postihnutých. Samozrej-
me, poskytneme zdravotne postihnutým aj  ďalšie informácie. 

Ak potrebujete pomoc a máte záujem, navštívte nás, poraden-
stvo sa poskytuje bezplatne.

V Senici na Štefánikovej ulici 699 (bývalá poliklinika)  je pora-
denstvo každý druhý štvrtok v mesiaci. Kontakt: H. Masaryková
0903 472 696.
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na JÚL 2007
Začiatky filmových predstavení o 21.30
hod. Predaj vstupeniek hodinu pred pred-
stavením v pokladni amfiteátra.
Premieta sa za každého počasia!

� Nedeľa 1. júl
ALPHA DOG
Dráma Nicka Cassavetesa je založená na
živote Jesseho Jamesa Hollywooda, drogo-
vého dealera, ktorý bol jedným z najmlad-
ších mužov, ktorý sa objavil na zoznamoch
hľadaných osôb FBI. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 117 min.

� Utorok 3. a streda 4. júl
KRÁĽOVNÁ
Strhujúci a jedinečný pohľad za zatvorené
dvere kráľovského paláca a do mysle
a srdca Kráľovnej Alžbety II., tesne po tra-
gickej smrti princeznej Diany.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 97 min.

� Piatok 6. júl
PANI POMSTA
Za zločin, ktorý nespáchala, si Lee Geumja
odsedela trinásť rokov. Jediné, po čom celý
ten čas, obklopená rôznymi ženami túžila,
bola pomsta. Pomsta mužovi, za ktorého
zločin musela pykať a ktorý ju pripravil
o spokojný život s vlastnou dcérou. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 116 min.

� Sobota 7. a nedeľa 8. júl
SPIDER - MAN  3
Český dabing. V treťom pokračovaní nájde
Peter Parker konečne rovnováhu medzi
oddanosťou k Mary Jane a jeho povinnos-
ťami, ktoré má ako superhrdina. No za
rohom už číha nebezpečenstvo. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 156 min.

� Utorok 10. júl
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. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 147 min.

� Streda 11. júl
PRÁZDNINY  PÁNA  BEANA
Katastrofa dostala svoj vlastný pas.
Svoju neobmedzenú fantáziu využíva na
čo najkomplikovanejšie riešenia tých naj-
jednoduchších problémov. Bean sa znova
vracia na filmové plátno a báť by sa mali
Francúzi, kam sa chystá na prázdniny. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Piatok 13. júl
SAMARITÁNKA
Príbeh dvoch soulských školáčok, ktoré
túžia po ceste do Európy. Peniaze na cestu
sa snažia získať prostitúciou. Jedna z kama-
rátok predáva svoje telo, druhá jej zháňa
zákazníkov. Nešťastnou náhodou však
prvá z nich zomiera. Druhá začína spávať
za peniaze s mužmi s tým, že takto vykúpi

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 25. júna 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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svoju vinu za smrť priateľky. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 97 min.

� Sobota 14. a nedeľa 15. júl
DIVÉ SVINE
Partia 4 usadených pánov v rokoch, členov
nedeľného motorkárskeho klubu Divé
svine, sa jedného dňa rozhodne radikálne
zmeniť svoj nudný život a ešte si poriadne
užiť. Obliecť sa do čiernej kože, roztúrovať
ťažké stroje a ako správni tvrdí chlapi vydať
sa na motorkách naprieč Amerikou. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Utorok 17. a streda 18. júl
ČÍSLO 23
Pravda si Ťa nájde.
Idylický život Waltera Sparrowa zmení
temná posadnutosť číslom 23 na peklo
plné psychologického teroru, ktoré môže
skončiť smrťou jeho i jeho blízkych.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 98 min.

� Piatok 20. júl
PASCA NA ŽRALOKA
Český dabing. Aj malé ryby majú veľké
sny... Animovaná rodinná komédia o malej
rybke, veľkej láske, ostrých zuboch a tupej
závisti...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 77 min.

� Sobota 21. a nedeľa 22. júl
RANDE MESIACA
Sú leniví. Sú pomalí. Sú nemožní. Sú ako
my. Kým nepríde ona...a jej poprsie spôso-
bí peklo, aké ešte obchodný dom nezažil...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 103 min.

� Utorok 24. a streda 25. júl
BESTIÁŘ
Mladá, úspešná a emancipovaná Karolína
sa vášnivo zamiluje do záhadného Alexa.
Vzťah plný neistoty s rozpolteným mužom
ju ničí. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 113 min.

� Piatok 27. júl
LUK   
Na lodi uprostred mora žije 60 ročný sta-
rec a 16 ročné dievča, ktoré starec našiel
ešte ako dieťa. Starec dievča vychovával
a pritom sa do nej zaľúbil.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 88 min.

� Sobota 28. a nedeľa 29. júl
DANNYHO  TRINÁSTKA
Pomsta je zábavná vec. Aká je šanca na
odplatu?
Je len jediný dôvod, kvôli ktorému by
Danny Ocean a jeho partia odstúpili od
najambicióznejšej a najriskantnejšej šance
vykradnúť kasíno - aby chránili jedného
z nich. No budú potrebovať viac než len
šťastie, aby rozbili Bank.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 122 min.

� Utorok 31. júl
SMRTONOSNÁ  PASCA  4.0
Ameriku pri oslavách Dňa nezávislosti
napadne veľmi rafinovaný útočník. Ten
využíva najmodernejšie technológie.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.

Kam na turistiku 
5. júl - Spoznávanie Záhoria - 7. ročník,
organizátor KST Sobotište
5. - 8. júl - 54. Slovenský raz turistov
v Makove, organizátor KST Čadca
21. júl - Za Štefánikom na Bradlo - 13.
ročník, organizátor KST Sobotište

Okienko JDS
Výbor miestnej organi-

zácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Senici sa koncom
mája stretol  s primátorom mesta Ľubo-
mírom Parízkom a viceprimátorom
Petrom Huttom, aby prerokovali  aktu-
álne diane v meste a riešili  iniciatívne
návrhy občanov. 

Pravidelné posedenie v hoteli Branč
pri živej hudbe bude 19. júla  o 15.
hod. V auguste sa posedenie uskutoč-
ní v novom termíne - 9. augusta.

Oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

v Senici upozorňuje poberateľov prídavku
na dieťa, že sú povinní v zmysle zákona
o Prídavku na dieťa do 8 dní ohlásiť
zmenu týkajúcu sa v tomto prípade ukon-
čenie štúdia nezaopatrených detí na stred-
nej alebo vysokej škole a doložiť o tomto
potvrdenie školy, resp. maturitné vysved-
čenie alebo výučný list. Uvedené doklady
žiadame doložiť na ÚPSVaR v Senici
oddelenie štátnych sociálnych dávok.

Výpožičné hodiny
Záhorská knižnica oznamuje čitate-

ľom, že knižnica bude od  9. do 15. júla
z technických  príčin zatvorená.
Výpožičné hodiny počas letných prázdnin:
Pondelok - Piatok od 8. do 16. hod.

V sobotu bude Záhorská knižnica
zatvorená.

Kam v lete
Rekreačné služby Mesta Senica stano-

vili, že od 1. júla do 31. augusta bude pla-
váreň pre verejnosť otvorená denne od
10. do 20.30 hod.
Sauna bude otvorená nasledovne: 
ŽENY: Utorok, Sobota     14.00 - 20.30 
MUŽI: Streda                    14.00 - 20.30 

Nedeľa                    10.00 - 17.00
V pondelok, štvrtok a piatok bude

sauna ZATVORENÁ.
Letné kúpalisko: 
pondelok - nedeľa: 10.00 - 19.00 
INFOSEN:
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00
sobota: 9.00 - 13.00
nedeľa: zatvorené
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