
Viktor Tokoš (vľavo)  odovzdáva dožinkový veniec M. Jureňovi.           Foto V. Barošková
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výročie založenia novín

Poďakovanie za nový
chlieb 

Nedeľa 19. augusta bola v Senici dožin-
ková. Tak to kedysi bývalo a po 18  rokoch
sa na tradície odovzdávania dožinkového
venca nadviazalo.  Od senobrania do
zrnobrania znel názov programu,  ktorý
predstavoval práce od zberu sena až po
mlátenie obilia. Na pódiu v amfiteátri
vystúpil folklórny súbor Gbelan s pásmom
jarné a letné práce na poli, do hľadiska
zasadli predstavitelia samosprávy, štátnej
správy, predsedovia a riaditelia poľnohos-
podárskych družstiev, podnikov, fariem a
ľudia, ktorí takto prišli symbolicky vzdať
hold tým, čo sa starajú o dopestovanie
chleba. 

Programové pásmo mnohým pripome-
nulo a iným priblížilo, ako to bývalo kedy-
si na gazdovstvách či aj v moderných
pôdohospodárskych podnikoch, kde si
uctievali prácu pri zbere novej úrody.
Moderátorka Ľudmila Vlčejová potom pri-
vítala na pódiu podpredsedu vlády Duša-
na Čaploviča, rodáka zo Senice,  ministra
pôdohospodárstva Miroslava Jureňu,
poslanca NR SR Juraja  Horvátha, primáto-
ra mesta Senica Ľubomíra Parízka, vicep-
rezidenta Fondu národného majetku Vla-
dimíra Kocourka,  prednostu Obvodného
úradu Senica Jaroslava Rihu,  predsedu
Poľnohospodárskeho družstva  Senica
Jozefa Marenčíka, podpredsedu  PD Seni-

ca Cyrila Španku, predsedu Regionálnej
poľnohospodárskej a potravinárskej
komory  okresov Senica a Skalica Viktora
Tokoša,  riaditeľa Regionálnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej komory Micha-
la  Blaška.

V. Tokoš odovzdal ministrovi   Jureňovi
dožinkový veniec, ktorý priniesla krojova-
ná skupina z Čáčova.   Spev, báseň i prípi-
tok, poďakovanie za úrodu z úst podpred-
sedu vlády i ministra pôdohospodárstva  a
napokon zlatý klinec dopoludnia, vystúpe-
nie folklórneho súboru Kopaničiar. A hoci
obloha pokropila účastníkov osláv kvapka-
mi dažďa, každý si domov odnášal pocit
spokojnosti  a radosti.

Dožinkový  deň popoludní pokračoval
dostihmi v Čáčove,  ktoré sa stali tradíciou
a s obľubou ich navštevuje čoraz viac ľudí.
Do rámca týchto podujatí patrí i 31. Záho-
rácka výstava  hydiny, holubov a králikov,
ktorú v parku pri Záhorskej galérii pripravi-
la základná organizácia   Slovenského
zväzu chovateľov Senica. Na jej otvorení
17. augusta sa zúčastnil i primátor Senice a
osobne zablahoželal niektorým  držiteľom
ocenení. Napríklad 12-ročnému  Andiáno-
vi Funkovi, ktorý získal cenu za kolekciu
králikov biely baran červenooký. Chovate-
lia zo Záhoria si odniesli z výstavy 32 čest-
ných cien a 3 poháre primátora Senice.
Na výstave chovatelia prezentovali naprí-
klad 214 králikov, 229 holubov a 52 kusov
hydiny. Viera Barošková

Ľubica Krištofová

Kunovské výročie 
„Veľmi pekne ďakujem za zaslanie

publikácie V. Jamárika o Kunove. Knihu
som si už i prečítala a bola som prekvape-
ná, čo všetko sa udialo v malom Kunove
v priebehu storočí.  Škoda že som sa
nemohla zúčastniť,“ vyznala sa v poďako-
vaní za novú knižočku Kunov – 555 rokov
Katarína Bánska, dcéra kunovského rodá-
ka Jozefa Bánskeho, osobnosti vtedajšej
literárnej vedy, kultúrnej histórie, bibliogra-
fie a prekladateľstva. Ako jedna z členov
prípravného tímu osláv začala som písať
o oslavách 555. výročia prvej písomnej
zmienky o tejto mestskej časti  možno od
konca. Lenže tento úryvok z listu a ďalšie
(napríklad od etnológa Mojmíra Benžu)
písané i ústne tlmočené poďakovania
organizátorom osláv od ich účastníkov
s vyjadreniami  vďačnosti za výnimočné
podujatie,  je práve tým momentom, ktorý
vypovedá najviac o úsilí organizátorov
z Mestského výboru Kunov, Mestského
úradu Senica a Záhorského osvetového
strediska Senica. 

Kunovské oslavy jednoducho poveda-
né zarezonovali v širokom spektre ľudí  od
najmenších až po najstarších. Ako celok
vyznelo pripomenutie si historického
faktu o Kunove veľmi pestro,  nevšedne
a mimoriadne. Zanechalo hlboký dojem
u všetkých, ktorí boli svedkami tejto sláv-
nosti. Môžem konštatovať, že vysoká tvo-
rivá atmosféra  organizátorov sa premietla
do osobitného výsledného efektu a podu-
jatie presiahlo očakávania. Úžasné bolo,
že mnohí Kunovčania sa na príprave osláv
aj sami podieľali a kto chcel a mohol pris-
pel ku zdarnému priebehu. 

Nedeľné popoludnie sa začalo  eku-
menickými  bohoslužbami  v zaplnenom
Dome smútku za účasti seniora Myjavské-
ho seniorátu  ECAV  na Slovensku Juraja
Šefčíka  a dekana rímskokatolíckej cirkvi
Karola Martinca. Potom sa už všetci účast-
níci osláv postupne schádzali v kultúrnom
dome, kde sa o 16. hod. začínal slávnost-
ný program. Ako prvé sa na pódium dosta-
li deti, ktoré pozdravili všetkých prítom-
ných ľudovými piesňami, hrou na heligón-
ku,  recitáciou či  moderným tancom
a neskôr pásmom Na jarmoku. Milá pre-
zentácia schopností najmladších Kunovča-
nov nenechala nikoho ľahostajným. Je to
dôkaz, že Kunov žije aktívnym životom
a rozvíja sa.  

Kunov je súčasťou Senice od roku
1976. Primátor mesta Senica Ľubomír
Parízek pri tejto príležitosti spomenul
výhody i nevýhody spoločného 30 ročné-
ho súžitia. 

(pokračovanie na str. 9)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
5. riadne zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo 23. augusta. Mestská rada
prerokovala materiály, ktoré budú pred-
metom rokovania mestského zastupiteľst-
va, ktoré primátor mesta zvolal na 6. sep-
tembra.
Mestská rada prerokovala:
- Správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 23.8.2007.
- Informáciu o stave nezamestnanosti
a nástrojoch aktívnej politiky zamestna-
nosti v meste Senica a okrese Senica,
ktorú predniesol Ing. Ján Kovár, riaditeľ
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Senici.
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2007. 

Bežný  rozpočet mesta vo výške 296,
439 mil. Sk sa plní v príjmovej časti na 47,5
% a vo výdavkovej časti na 45,14 %. Kapi-
tálový rozpočet  mesta vo výške 312, 807
mil. Sk bol plnený k 30.6.2007 v časti príj-
mov na 0,57 % a v časti výdavkov vo výške
390, 073 mil. Sk bol plnený na 22,69 %.
Rozpočet finančných operácií vo výške
166, 318 mil. bol v časti príjmov plnený na
66,2 % a v časti výdavkov  bol rozpočet vo
výške 95, 877 mil. plnený na 27,96 %. Roz-
počet mesta na základe skutočnosti
a výsledkov plnenia bude predmetom
zmeny  rozpočtu mesta v mesiaci október
2007. Súčasťou správy o plnení rozpočtu
sú aj správy o plnení rozpočtu nákladov
a výnosov Rekreačných služieb mesta
Senica a Mestského  kultúrneho strediska
Senica a škôl a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkový
rozpočet škôl a školských zariadení  vo
výške 110, 222 mil. Sk bol 30.6.2007 plne-
ný na 43,876 %.  
- Správu o činnosti a výsledok hospodáre-
nia Službytu, spol. s r.o. Senica za rok
2006.  
Spoločnosť v roku 2006 investovala do

tepelno-technologických zariadení
v meste  vo výške 23,14 mil. Sk a 6,3 mil.
investovala do opráv zariadení. Na MsZ
konanom dňa 21. júna 2007  mesto   Seni-
ca schválilo odpredaj tepelno-technologic-
kých zariadení a rozvodov slúžiacich na
výrobu a rozvod tepla  Službytu, spol.
s.r.o. Senica  a tiež schválilo odpredaj časti
obchodného podielu mesta Senica vo
výške 28 % z celkového základného ima-
nia  v spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Seni-
ci spoločnosti Comeron SPS, spol. s r.o.
Senica. Mesto Senica  aj po odpredaji 28
% obchodného podielu ostáva vlastníkom
34 % podielu na 
základnom imaní spoločnosti a zachováva
sa vplyv mesta v spoločnosti Službyt, spol.
s r.o. Senica.
- Správu o činnosti a výsledok hospodáre-
nia Admi Senica, a.s. a Stoma Senica,
a. s za rok 2006
-  Informatívnu správa o statickej doprave
a budovaní nových parkovísk. Mestský
úrad vydal k 30.6.2007 780 povolení na
užívanie verejného priestranstva určeného

na trvalé parkovanie vozidla mimo stráže-
ného parkoviska a v zóne dočasného par-
kovania bolo predaných  takmer 1 500
kariet oprávňujúcich parkovanie v zóne
dočasného parkovania. 

Mesto neustále rieši nedostatok parko-
vacích miest a pripravuje vybudovanie 2
nových parkovísk na Sotinskej ulici pri
dome č. 1475, na Robotníckej ul. pri dome
č. 68 a 69 a pripravuje sa výstavba parko-
viska na Kalinčiakovej ulici.
-  Informáciu o plnení harmonogramu
opráv miestnych komunikácií.  V roku
2007 je v rozpočte mesta vyčlenených 5,5
mil. Sk na opravy miestnych komunikácií
a chodníkov.
-  Informáciu o priemyselnom parku a ďal-
šom postupe pri realizácii tohto zámeru
po ukončení  zmluvného vzťahu so Slo-
venskou agentúrou pre rozvoj investícií
a obchodu   Sario. 
-  Dispozície s majetkom.
-  Návrhy na prevod bytov do osobného
vlastníctva.
-  Zásady na prideľovanie nájomných
bytov vybudovaných s dotáciou zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania. Tie určujú pod-
mienky prideľovania 61 bytových jedno-
tiek  na Sotinskej ul., ktoré budú odovzda-
né nájomcom do konca roka 2007.
- Žiadosť HC Dukla Senica o dotáciu
z Fondu PRO Senica.
-  Návrh na vyplatenie odmeny za II. štvrť-
rok 2007 primátorovi, zástupcovi primáto-
ra a hlavnému kontrolórovi.
-  Návrh termínov na obrady uzavretia
manželstiev a vítania detí do života na rok
2008.
-  Návrh na zmenu rozpočtu v kapitole
školstvo a v kapitálovom rozpočte a v roz-
počte finančných operácií  v súvislosti
s financovaním priemyselného parku.
-  Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2007.
-  Informáciu o príprave výstavby golfové-
ho areálu v Šajdíkových Humenciach.
Pred rokovaním 6. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Senici budú
zasadať komisie mestského zastupiteľstva
a uskutočnia sa aj zasadnutia mestských
výborov v jednotlivých častiach mesta.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Rodolphe Vallee v Senici  
Do Senice prišiel 2. augusta na návšte-

vu veľvyslanec USA na Slovensku Rodolp-
he „Skip“ M. Vallee a zástupkyňa ambasá-
dy Victoria Brecková. V obradnej sieni
senickej radnice ho  prijal primátor mesta
Ľubomír Parízek za účasti vedúcich odde-
lení MsÚ. 

V privítacom prejave primátor vyjadril
potešenie, že do Senice zavítal veľvysla-
nec svetovej veľmoci. Primátor veľvyslan-
ca informoval, že v našom meste má svoj
závod americký koncern Delphi. Po jeho
etablovaní prišli do Senice aj ďalší zahra-
niční investori a mesto sa ekonomicky
úspešne rozvíja. Následná video prezentá-
cia mesta umožnila veľvyslancovi spoznať
okrem priemyselnej aj bytovú a oddycho-
vú zónu mesta, porovnať si starú a novú

Senicu. Primátor dodal, že ďalšie skvalit-
ňovanie života v Senici si vyžaduje stále
veľa  práce. Primátor ocenil aj blízky  vzťah
Jeho Excelencie k športu. „Veľa pozornos-
ti venujeme v meste športu, predovšetkým
sa usilujeme, aby športovali deti. Prácu
s najmladšou generáciou považujeme za
dobrú investíciu do budúcnosti,“ povedal
primátor Ľ. Parízek.   

Po zapísaní sa do Pamätnej knihy
mesta Senica americký veľvyslanec Rodo-
lphe „Skip“ M. Vallee poďakoval za milé
prijatie. „Som rád, že som mohol prísť  do
Senice. USA je veľká krajina, Slovensko je
malá krajina, ale obe sú dobré krajiny,“
povedal veľvyslanec. Na príklade prijatia
amerických a slovenských basketbalistiek,
ktoré sa rozvinulo do spoločných rozho-
vorov,  zdôraznil svoju úlohu veľvyslanca
zbližovať ľudí  oboch štátov a pomáhať
napríklad aj pri  získavaní investícií. 

V zasadačke mestskej rady si  americký
veľvyslanec pozrel prezentáciu mesta
z pohľadu rozvoja investícií v priemyselnej
zóne, ale aj obytnú a rekreačnú časť Seni-
ce. Zábery na starú Senicu vytvorili kom-
plexný pohľad na mesto, ktoré sa v ostat-
ných rokoch intenzívne rozvíja po všet-
kých stránkach. 

Veľvyslanec USA Rodolphe „Skip“ M.
Vallee pôsobí na Slovensku druhý rok.
Pochádza zo štátu Vermont a knihu o ňom
venoval primátorovi Senice spolu s javoro-
vým sirupom.  Primátor daroval veľvyslan-
covi propagačné materiály Senice, vyšíva-
ný obrus a fľaštičku senickej slivovice,
ktorú označil veľvyslanec za slovenský
javorový sirup.  

Ďalšou zastávkou veľvyslanca v Senici
bol závod Delphi. Viera Barošková

Foto autorka

Hostia z Trutnova 
Na časť programov Senického kultúr-

neho leta zavítali do Senice zástupkyňa
starostu z partnerského mesta Trutnov
z Českej republiky Hana Horynová  a ved-
úca oddelenia MsÚ Veronika Svobodová.
Hostí na radnici 17. augusta prijal primátor
Senice Ľ. Parízek.  V sprievode prednostky
MsÚ Kataríny Vrlovej navštívili Zariadenie
sociálnych služieb, n.o., Svetlušku, n.o.
v Kunove a niektoré ďalšie zaujímavosti
nášho mesta. Spoločne sa zúčastnili na
koncerte skupiny  Čechomor a na prehli-
adke dychových hudieb, kde vystupovala
aj dychovka Krakonoška z Trutnova.

bar 
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Aktivity radnice
24.7. - Riešenie problematiky informati-

zácie a digitálnej dostupnosti
prepojenia údajov.

25.7. - Rokovanie s riaditeľom SAD
Trnava o mestskej a prímestskej
autobusovej doprave, skvalitňo-
vaní služieb, vzťahu s mestom
Senica a VÚC Trnava.

26.7. - Rokovanie o postupe  prác
v priemyselnom parku, príprava
územia pre ďalších investorov.

30.7. - Pracovné rokovanie s firmou
Reding o vzájomnej dohode
ukončenia zmluvných vzťahov
a odovzdanie skolaudovaných
prác v priemyselnom parku.

- Rokovanie s Volejbalovým
klubom o ďalšej činnosti a stabili-
zácii ženského volejbalu v meste.

31.7. - Rokovanie s talianskym a nemec-
kým investorom.

- Rokovania o investičnej výstavbe
v Sotine.

1.8. - Rokovanie s domácim investo-
rom skupiny Belar o postupe
prác na pripravovanej investícii
v priemyselnom parku.

- Riešenie energetických koncepcií
v meste a posúdenie realizova-
teľnosti a udržateľnosti  výstavby
alternatívnych zdrojov energie.

- Pracovné rokovanie s advokát-
skou kanceláriou na tému
uplatnenia si škody voči Minister-
stvu hospodárstva SR vo vzťahu
k priemyselnému parku a právne
možnosti komunikácie s prísluš-
nými inštitúciami Európskej únie.

13.8. - Pracovné rokovanie s českým
investorom.

14.8. - Prerokovanie nového investičné-
ho zámeru v meste.

- Pracovné stretnutie s projektant-
mi pripravujúcimi projekt športo-
vej haly.

15.8. - Pracovné stretnutie  s predstavi-
teľmi Dexia banky, zosúladenie
postupnosti financovania.

16.8. - Prijatie starostu mesta Hodonín –
vzájomná spolupráca a výmena
skúseností.

17.8. - Prijatie ministerky práce, sociál-
nych vecí a rodiny Viery Tomano-
vej na radnici, diskusia na aktuál-
ne témy a spoločná návšteva
Domova  dôchodcov v Senici.

18.-19.8.  -  Senické kultúrne leto.
20.8. - Sociálne projekty v meste a mož-

nosti ich financovania.
21.8. - Zasadnutie sociálne komisie na

VÚC Trnava.
22.8. - Rada VÚC Trnava - príprava

rokovania zastupiteľstva TTSK.
23.8. - Rokovanie s investormi  v priemy-

selnom parku, posúdenie záme-
rov a termínov výstavby.

24.8. - Kontrola plnenia harmonogramu
prác na budovaní kanalizácie
v Kunove a Čáčove.

- Pracovné stretnutie technikov
a odborného tímu na dostavbu
priemyselného parku a revitalizá-

cie kasární.
27.8. - Pracovné stretnutie s riaditeľmi

škôl okresu Senica – pripravenosť
škôl na nový školský rok.

- Stretnutie s firmou pripravujúcou
otvorenie nového zdravotnícke-
ho pracoviska - dialýzy v Senici.

28.8. - Pracovné stretnutie s vlastníkmi
pozemkov, na ktorých mesto plá-
nuje výstavbu.

- Prijatie podpredsedu vlády SR
Dušana Čaploviča.

K výročiu SNP

V predvečer  63. výročia Slovenského
národného povstania  sa 28. augusta  pri
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia
zišli občania, aby si pripomenuli ozbroje-
né povstanie Slovákov proti fašizmu. Na
pietnom akte kladenia vencov sa zúčastni-
li podpredseda vlády Dušan Čaplovič, pri-
mátor Senice Ľubomír Parízek, prednosta
Obvodného úradu Senica Jaroslav Riha
a ďalší predstavitelia politických strán,
občianskych združení a spoločenského
života.   

Podpredseda vlády D. Čaplovič odovz-
dal pozdrav predsedu vlády R. Fica všet-
kým žijúcim účastníkom protifašistického
odboja  z regiónu za obetavosť a odvahu.
Poslanec senického mestského zastupi-
teľstva a predtaviteľ o.z. Delostrelec
genmjr. Milan Podhoráni v príhovore spo-
menul aspekty vedúce k vypuknutiu
povstania a vyzdvihol  význam SNP.   

Spomienkové oslavy sa konali za účasti
Posádkovej hudby Bratislava a vojakov
Čestnej stráže. 

Text a foto Viera Barošková

Obzretie sa za
kultúrnym letom

August priniesol so sebou v Senici via-
cero podujatí, ktoré boli spojené pod spo-
ločnú strechu a nazvané Senické kultúrne
leto. Po dlhej dobe sa tak  v Senici v lete
konali kultúrne podujatia určené pre všet-
ky vekové kategórie. Vďaka grantom
z Európskej únie, Ministerstva kultúry,
Trnavského samosprávneho kraja si Seni-
čania mali z čoho vyberať. 

Sériu podujatí odštartoval 15. augusta
zábavný program Ander z Košíc, ktorý
publikum zabával nielen svojím svojráz-
nym rozprávačským umením a humorom,
ale i kvalitnou ľudovou hudbou Ondreja
Kandráča, ktorá dopĺňala jeho vystúpenie.

Stánky s občerstvením, príjemné letné
počasie  podfarbilo čaro večera a už vtedy
bolo isté, že kultúra v amfiteátri má svoje
opodstatnenie.

Štvrtok 16.augusta  patril folku. Po
vystúpení írskej skupiny The hogs, ktorej
jediným nedostatkom bola neustála kon-
zumácia alkoholu na pódiu, si prišli na
svoje milovníci českej kultovej skupiny
Čechomor. Zaplnený amfiteáter sa pri
pódiu dokonca roztancoval. Škoda, že sku-
pina s takou popularitou nevystupovala
cez víkend, pretože by bolo určite prišlo
ešte viac návštevníkov. 

Piatok 17. augusta sa amfiteátrom
rozozneli tóny ľudovej hudby v podaní
dychoviek a heligónok. Hudba na počúva-
nie plynule prešla do ľudovej veselice na
futbalovom štadióne, kde si na svoje prišli
tí, ktorí ľudovú hudbu nielen radi počúvajú,
ale si aj zatancujú. V piatok sa akosi dostal
do kultúrneho leta i pivný maratón, ktorý
sa však  minul svojho cieľa a vzbudil skôr
negatívne odozvy. Súťažiť o vyššie promile
alkoholu v krvi s kultúrou veľa spoločného
nemá, najmä v čase, keď celá spoločnosť
bojuje proti rôznym závis-       lostiam. 

V sobotu 18. augusta park ožil nielen
jarmokom, ktorý tu prebiehal už od štvrtka,
ale hlavne podujatiami pre deti i dospe-
lých. Parkojáda (pod taktovkou Ivana
Fodora) -  názov pre deň prekvapení
v parku: pod stromami si rozložili svoje
náčinie výtvarníci, ktorí zachytávali jedi-
nečnosť tejto chvíle na plátno či papier far-
bami. Pred budovou Múzea vystupovali
členovia detského divadelného súboru
Zádrapky, klaun Pepele, tanečníci z CVČ,
divadelníci. Mladí literáti dostali svoju
šancu popoludní, kde v kinosále Múzea L.
Novomeského prednášali svoju tvorbu.
Betónová plocha plota kúpaliska ožila graf-
fitami  mladých senických umelcov – spre-
jerov, ktorí farbami vykúzlili na ploche
čarovné obrazce. Starší pamätníci si isto
spomenú na prvú Parkojádu pred 15 rokmi
v parku. Dúfame, že sa tradícia Parkojád
obnoví a stane sa súčasťou každých prázd-
nin v Senici. V sobotu  popoludní si na
rokovej scéne amfiteátra zmerali sily senic-
ké i rakúske kapely, speváci i inštrumenta-
listi. Dídžeji  si svoje kvality merali večer na
Kunovskej priehrade. 

text a foto RNDr. Ľ. Krištofová 
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Informácia o nových firmách 
Čo pribudne v meste 

V priebehu roku 2007 prebiehali tri
zisťovacie konania  zámerov, ktoré sa
vyžaduje  podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie (zákon NR
SR č. 24/2006 Z.z.), začali sa dva procesy
posudzovania vplyvov podľa uvedeného
zákona a jedno posudzovanie strategic-
kého dokumentu. O priebehu procesu
posudzovania  verejnosť vždy informuje-
me  oznamom na úradnej tabuli mesta
a na internetovej stránke mesta, kedy
a kde sa môžu s obsahom zámerov oboz-
námiť.

Zámer Športové centrum Senica - jeho
navrhovateľom je DNM, s.r.o. Nové Mesto
nad Váhom. Účelom zámeru je výstavba
nového športového areálu s potrebným
technickým a administratívnym zázemím.
Areál bude pozostávať z troch samostat-
ných častí - športovej haly, rehabilitačného
strediska a polyfunkčného objektu.  Špor-
tová hala bude jednopodlažný objekt,
zapustený 3 m pod úroveň terénu, so
zastavanou plochou 3 030 m2, pre 1 000
divákov. Športovú plochu je možné deliť
na viac druhov športových aktivít a hala
bude spĺňať požiadavky na prevádzku pro-
fesionálnych športových podujatí. Záze-
mie haly bude dvojpodlažné. Prístavba
z pravej strany bude dvojpodlažná a bude
v nej umiestnené rehabilitačné stredisko
a po pravej strane v jednopodlažnej prí-
stavbe bude polyfunkčná časť. Jeho súčas-
ťou bude parkovisko pre 96 vozidiel. Celý
areál sa bude nachádzať na ploche 4 300
m2. Bude umiestnený na Sotinskej ul.,
vedľa budovy Polikliniky, na pozemku
mesta. Predpokladá sa, že tu bude zamest-
naných 20 pracovníkov. Predpokladaný
termín začiatku výstavby je 09/2007,
ukončenie výstavby 12/2008.

Spoločnosť IPEC Real a.s. Bratislava
predložila zámer IPEC POINT Senica.
Predmetom zámeru je vybudovanie novej
haly určenej pre strojársku výrobu (výroba
kovových dielov slúžiacich pre zakapoto-
vanie rôznych strojov), elektrotechnickú
výrobu (výroba káblov a káblových zväz-
kov pre rôzne účely použitia) a výrobu
výrobkov z plastických hmôt (súčiastky
pre automobilový priemysel). Súčasťou
areálu budú obchodné priestory (showro-
om pre automobily alebo pre nábytok),
skladové priestory, potrebné technické
a administratívne zázemie, vnútroareálové
komunikácia a parkoviská. Areál  sa bude
nachádzať na okraji  priemyselného parku
Kaplinské pole, na juhozápadnom okraji
mesta. Areál bude mať výmeru 29 600 m2

a predpokladá sa, že v ňom bude pracovať
500 pracovníkov. Predpokladaný začiatok
výstavby je 09/2007, ukončenie výstavby
05/2008.

Zámer Centrálny zberný dvor odpa-
dov Senica - rozšírenie predkladali Tech-
nické služby Senica, a.s. Účelom zámeru
je zvýšenie kapacity existujúceho zberné-
ho dvora, ktorý sa nachádza na Železnič-
nej ul. (v areáli bývalých kasární). V súčas-
nosti sú v ňom podmienky na zber a zhro-

mažďovanie 37 druhov odpadov, po rozší-
rení to bude až 51 druhov. Areál je rozde-
lený na halu s dotrieďovacou linkou
a sociálnym zariadením, betónové boxy
na zber a zhromažďovanie nebezpečných
a ostatných odpadov, spevnené plochy na
zber a zhromažďovanie ostatných a biolo-
gicky rozložiteľných odpadov, manipulač-
né plocha a vnútroareálovú komunikáciu.
Celková plocha areálu je 10 716 m2. 

Strategický dokument Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanali-
zácií Bratislavského kraja predkladal Kraj-
ský úrad životného prostredia v Bratislave.
Tento strategický dokument rieši rozvoj
a rekonštrukcie verejných vodovodov
a verejných kanalizácií vrátane čistiarní
odpadových vôd do roku 2015.

V tomto roku sa začal a v súčasnosti
prebieha proces posudzovania vplyvov
pre zámery fi New  Diesel,  a.s. Bratislava
Senica, NEW DIESEL - výroba biopalív
a Slovenskej správy ciest Investičná výstav-
ba a správa ciest Bratislava Cesta I/51
Senica - Jablonica - Trstín.     

Účelom  zámeru  Cesta I/51 Senica -
Jablonica - Trstín je nájsť najvhodnejšie rie-
šenie vedenia cesta I/51 s cieľom odkloniť
tranzitnú dopravu z centra obcí Senica,
Jablonica a Trstín, vyhľadanie nových kori-
dorov pre upravenú alebo novú trasu
cesta I/51. Zámer obsahuje dve varianty
riešenia, ktoré zohľadňujú technické
a ekonomické aspekty s ohľadom na vply-
vy stavby na životné prostredie. Dĺžka
cesty pri prvom variante je 25 650 m.
Trasa je v celom úseku vedená povrchovo
a maximálne využíva  existujúce teleso
cesty. V druhom variante je navrhnuté pre-
konanie úseku cez Malé Karpaty tunelom,
v niektorých úsekoch  má navrhnuté upra-
vené riešenie trasy obchvatov. Dĺžka trasy
pri tomto variante je 26 010 m.  V oboch
prípadoch sa navrhuje cesta so šírkovým
usporiadaním 11,5 m a návrhovou rýchlos-
ťou 80 km/hod. Po ukončení procesu
posudzovania, po rozanalyzovaní všet-
kých aspektov bude vybraný najvhodnejší
variant, podľa ktorého sa bude celá stavba
realizovať.  Predpokladaný termín začatia
výstavby je rok 2012, stavba bude rozde-
lená na niekoľko etáp a jej ukončenie sa
predpokladá na rok 2015. Predpokladaný
termín uvedenia do prevádzky (po úse-
koch) je rok 2015 až 2020.

Nový závod na výrobu biopalív je rie-
šený v zámere  fi   New Diesel, a.s. Brati-
slava Senica, NEW DIESEL – výroba bio-
palív. Výrobný areál bude umiestnený
v priemyselnom parku Kaplinské pole, za
areálom spoločnosti Belar, a.s. a vstup do
neho bude z cesty vedúcej k firme  Arce-
lor SSC Slovakia. Vstupnou surovinou pre
výrobu bude  repkový olej v množstve cca
40 tis. t/rok. Hlavným výrobným produk-
tom bude metylester,  ktorý bude odpre-
dávaný výrobcom biopalív pre dopravný
priemysel. Výroba bude plnoautomatizo-
vaná a predpokladá sa vytvorenie 26 pra-
covných miest. Predpokladaný termín
začatia stavby 9 – 10/2007, začiatok pre-
vádzky 05/2008.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy
MsÚ Senica

Príprava veterného
parku

V minulom roku bol začatý proces
posudzovania zámeru firmy Green Energy,
s.r.o. Bratislava Veterný park Senica, ktorý
bude dokončený v tomto roku. Informácie
o pripravovanom projekte a priebehu prí-
pravy nám poskytol predstaviteľ spoloč-
nosti Green Energy Dipl. Ing. Tomáš Lacko.

- V zmysle rozsahu hodnotenia vydané-
ho Ministerstvom životného prostredia SR
prebiehajú ročné monitoringy v celom roz-
sahu. Ich ukončenie bude v mesiacoch
september – október 2007. Podľa doteraz
získaných čiastkových správ od spracova-
teľov jednotlivých monitoringov sa nepreu-
kázali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
mať v súvislosti s budúcou výstavbou
negatívny vplyv na životné prostredie.
V mesiacoch  október - november 2007
predpokladáme, že bude spracovaná a na
Ministerstvo životného prostredia SR pred-
ložená záverečná správa o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, ktorá  bude
Mestu Senica ako účastníkovi konania tak-
tiež doručená na  prerokovanie.

Zároveň s plnením stanovených podmi-
enok sa začali práce na príprave podkla-
dov pre stavebné konanie pripravovanej
stavby, ktorá sa nachádza v katastrálnych
územiach Hlboké, Prietrž, Kunov a Sobo-
tište. Už prebehli stretnutia s vlastníkmi
pozemkov dotknutých výstavbou či už prí-
stupových komunikácií, alebo samotných
veterných elektrární nachádzajúcich sa
v katastrálnych územiach  Hlboké a Pri-
etrž. V súčasnosti prebieha proces uzatvá-
rania Nájomných zmlúv s právom stavby
s majiteľmi, pričom môžeme konštatovať,
že viac ako polovica dotknutých pozem-
kov v týchto katastrálnych územiach už je
našou spoločnosťou prenajatá.

Predpokladáme, že v septembri 2007
by sme zorganizovali v spolupráci s Mest-
ským úradom v Senici stretnutie s majite-
ľmi dotknutých pozemkov v katastrálnych
územiach Kunov a Sobotište za účelom
prerokovania formy a podmienok pre
uzavretie Nájomných zmlúv s právom stav-
by.

Na základe technických pripojovacích
podmienok od ZSE, a.s. objednala naša
spoločnosť vypracovanie projektovej
dokumentácie pre Územné konanie stav-
by Veterný park Senica – vyvedenie výko-
nu, ktorej dodávateľom je firma Enermont,
s.r.o. Po poslednom rokovaní zo ZSE a.s.
predpokladáme, že Zmluva o pripojení
Veterného parku do verejnej rozvodnej
siete bude podpísaná v októbri 2007.

Pribudne parkovisko 
Mesto Senica buduje novú komuniká-

ciu  a parkovisko na sídlisku Sotina,  ktorá
je umiestnená vedľa jestvujúceho chodní-
ka bytovky Sotinská č.1475 a susedí s
pozemkom novo budovaného kostola.
Stavba pozostáva z parkoviska o kapacite
46 parkovacích miest a prístupovej komu-
nikácie. Zhotoviteľ stavbu predpokladá
ukončiť do konca októbra 2007.
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Čo sa dialo v školách  
Mohlo by sa zdať, že počas  dvojme-

sačných prázdnin je škola prázdna. Nie je
to celkom tak. Každá zo 4 základných škôl
v Senici privíta svojich žiakov a pedagó-
gov čímsi novým, čo všetkým spríjemní
a skvalitní 10-mesačný pobyt v škole.  Ria-
ditelia škôl nás stručne informovali o roz-
sahu prác.

I. ZŠ, Ulica V. Paulinyho-Tótha 
Okrem každoročného čistenia celej budo-
vy a areálu školy boli vykonané nasledovné
práce:
- vybudovanie novej plynovej kotolne
v budove školy (na mieste starej kotolne),
zapojenie plynového ohrievača vody
v kuchyni,
- murárske práce, oprava omietky stien na
chodbách a šatniach, obklad schodov,
- výmena PVC v jednej triede, kancelárii
zástupkýň, opravy poškodeného PVC na
schodoch,
- výmena svietidiel v dvoch počítačových
učebniach a jazykovom laboratóriu,
- vymaľovanie gymnastickej telocvične,
kancelárie zástupkýň, chodieb a šatní,
- zasklenie okien,
- maľovanie detských motívov v chodbe pri
ŠKD. Mgr. Viktor Blažek

II. ZŠ, Komenského  ulica 
Okrem bežných údržbárskych prác a čiste-
nia školy boli vykonané: 
- maľovanie kuchyne v školskej jedálni,
- výmena podlahových krytín v triedach,
- maľovanie tried,
- výmena nábytku v triedach,
- úprava zelene v areáli školy, orezanie stro-
mov,  kosenie trávy,
- oprava kanalizácie, ktorá bola v havarij-
nom stave,
- rekonštrukcia odvodňovacieho kanála
v areáli školy, 
- dokončenie altánku na školskom dvore.

PaedDr. Krysztof Siwiec

III. ZŠ,  Sadová  ulica
V oblasti prevádzkového zabezpečenia

chodu školy pre budúci školský rok pokra-
čovala ďalšia etapa renovácie sociálnych
zariadení na I. stupni  školy – výmena umý-
vadiel, WC, nové obklady, dvere, maľovanie.

Maľovali sme školskú kuchyňu, kabinet
chémie. Pracovalo sa na oprave fasády na
bočnom vchode do školy. Prevádzkoví
zamestnanci kompletne pripravili  školu
ma začiatok školského roka – oprava skri-
niek, školského nábytku, kosenie a úprava
areálu, generálne upratovanie celej budo-
vy školy.

Bola dokončená revitalizácia školskej
knižnice, ktorá bude v budúcom školskom
roku  súčasťou  modernej učebne. Táto
učebňa bude slúžiť ako študovňa pre žia-
kov i učiteľov a zároveň vytvorí ideálne
podmienky pre prácu v rámci daltonského
vyučovania. Ing. Svetlana Chábelová

IV. ZŠ, Mudrochova ulica 
Letná činnosť bola zameraná na vytvorenie
čo najlepších pracovných podmienok pre

zamestnancov a žiakov školy.
Svojpomocne sme opravili strechu nad

šatňami pri telocvični a vo vestibule školy.
Hygienickým náterom boli vymaľované
triedy a chodby, natreli sa lavice v triedach.
Pre žiakov 3. ročníka sa dokúpili lavice so
stoličkami, a tak  každý žiak má svoju vlast-
nú lavicu. Opravili sa okenné žalúzie,  na
nástenky sa osadili nové plátna, v šiestich
triedach sa vymenila podlahová krytina.
Uskutočnilo sa veľké upratovanie a drobná
údržba. Zabudovala sa nová digitálna tele-
fónna ústredňa s vnútorným okruhom, čím
sa vyhovelo požiadavke rodičov, verejnosti
a nadriadených orgánov na rýchle spojenie
sa s konkrétnym vyučujúcim. V priebehu
letných prázdnin prichádzali pre žiakov
nové učebnice a pracovné zošity. V spolu-
práci so Službytom Senica škola podala
žiadosť o pripojenie novej prípojky plynu. 

Mgr. Branislav Grimm

Žubrienky v Moskve
Ak si niekto myslí, že vie hrať dobre

šach, mal by si to overiť v Rusku. Urobili tak
aj mladí členovia šachového krúžku Žubri-
enky z CVČ Stonožka v Senici. Na pozva-
nie Federálnej agentúry pre šport a telesnú
kultúru Sportivnaja Rossia sa zúčastnili
legendárneho šachového turnaja Biela
Veža v Moskve v dňoch 22. - 28. júla.

Pozvanie bolo skutočné, organizátori
uhradili všetky pobytové náklady, pridali
bohatý sprievodný program a naozaj veľmi
dobrú starostlivosť vo všetkých smeroch.
Dvanásť zúčastnených družstiev z desiatich
štátov presvedčilo, že spoločenské posta-
venie šachu v Rusku je mimoriadne vysoké.
Prekvapili  aj každodenné podrobné repor-
táže z diania v turnaji v hlavných správach
moskovskej televízie, aj záverečné vyhod-
notenie turnaja, spojené s recepciou v
luxusnej  reštaurácii bratov Dvorkovičov.
Prítomný bol minister športu Vjačeslav Feti-
sov, vedúci kancelárie poradcov prezidenta
Ruskej Federácie Arkadij Dvorkovič, ale aj
rad významných osobností svetového
šachu.  Senickým Žubrienkam urobil radosť
šachový veľmajster a svetový šachový
pedagóg Jurij Averbach, ktorý sa zaujímal o
náš systém výchovy mládeže a napísal
pozdrav všetkým členom nášho šachového
krúžku.

Pozvanie do Ruska nebolo náhodné.
Seničania si ho vybojovali na majstrov-
stvách Slovenska v šachu družstiev mlad-
ších žiakov, kde spoločne s Liptovským
Mikulášom dosiahli najviac bodov. Pomoc-
né hodnotenie hovorilo v prospech Liptá-
kov, ktorí reprezentovali Slovensko na maj-
strovstvách sveta školských družstiev.

Biela veža je slávny turnaj, ktorý bol v
minulosti preborom Sovietskeho zväzu a
neskôr Spoločenstva nezávislých štátov.
Rusi vsadili aj v tejto oblasti na medziná-
rodnú integráciu a turnaj otvorili pre zahra-
ničné družstvá.

Reprezentácia Senice v zložení Martin

Pagerka, Monika Nemečkayová a Tibor
Čajka (na foto) bola posilnená o jedného
hosťujúceho hráča. Bol ním častý hosť
našich festivalových turnajov Juraj Šošovič-
ka z Devínskej Novej Vsi. Družstvo cesto-
valo do Ruska s obavami. Všetci oprávnene
očakávali mimoriadne silnú konkurenciu.
Možno aj táto skutočnosť prispela k záz-
račnému vstupu do turnaja. V našej šesť-
člennej skupine Senica v prvom kole pora-
zila Srbov z Belehradu 2,5 : 1:5 , v druhom
kole remizovala s najsilnejším ruským druž-
stvom zo sibírskeho mesta Langepas 2:2
To vyprovokovalo domáceho trénera k
podaniu protestu, že zo Slovenska štartuje
reprezentačné družstvo a porušuje propo-
zície turnaja. Pri podpisovaní prehlásenia,
že hrá naozaj družstvo CVČ Senica padla aj
poznámka, že to asi robíme dobre, keď
sme z takého malého mesta a naľakali sme
Rusov. Vytriezvenie však nenechalo na
seba dlho čakať a prišlo v podobe krutej
prehry s budúcim víťazom celého turnaja
gruzínskym Tbilisi. Uhrali sme pol boda. V
nasledujúcom ťažkom zápase s ruským
Nižným Novgorodom to vyzeralo sľubne,
ale nakoniec Senica prehrala 3:1. Remízou
2:2 skončil posledný zápas v skupine, kde
bol súperom CVČ moldavský Kišinev. Finá-
lové boje sme odohrali v skupine o 9. až 12.
miesto, porazili sme lotyšskú Rigu 4:0 a pre-
hrali s bieloruským Minskom 1:3. V koneč-
nom účtovaní sa družstvo CVČ Senica umi-
estnilo na deviatom mieste. Potešiteľné je,
že nikto z našich „neprepadol". Juraj Šošo-
vička, Tibor Čajka a Monika Nemečkayová
uhrali svorne v siedmich zápasoch každý tri
body. Martin Pagerka na prvej šachovnici
uhral štyri body a výsledok dvanásťročného
hráča v turnaji do štrnásť rokov vzbudil
pozornosť odborníkov. Martinovi vyniesol
pozvanie na medzinárodný mládežnícky
turnaj do sibírskeho mesta Salechard. Boha-
té sídlo ruských naftárov je síce na polár-
nom kruhu, ale naozaj sa tam cestuje za
odmenu. V októbri budeme držať Martino-
vi palce, o Polárny pohár bude hrať v drese
Slovenska.

R. Diviak
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Stonožkine slniečka
pozývajú...

A je tu koniec prázdnin... Školopovinní
si možno povedia - ach, jaj, škoda. Sú tu
však aj tí, ktorí sa školy nevedia dočkať,
pretože spolu s bránami škôl sa po mesač-
nej prestávke otvára aj naše Materské
centrum. Pre všetkých, ktorí mali obavy, že
sa tak nestane pre materské povinnosti
koordinátorky, tu máme radostnú správu -
tešíme sa na vás ešte v krajšom prostredí,
než na aké ste boli zvyknutí. Aj vďaka
vašej pomoci sa nám podarilo o dve per-
centá vynoviť interiér nášho rozprávkové-
ho domčeka tak, aby bol ešte útulnejší,
krajší a bezpečnejší. A na vás, milé Slnieč-
ka, tu čaká úplne nový guličkový bazénik.
Taký, o akom sme dlho spolu snívali. Inte-
riér centra je novučičko vymaľovaný
a touto cestou mi prináleží poďakovať
„pravým“ slniečkovým mamám, ktoré na
pár hodín svojich drobcov prenechali
tatom či babičkám a prišli nezištne
pomôcť. Aj  vašou zásluhou  bude u nás
zase „ako doma“. Zásluhou Bibky, Ľubky,
Slávky, Gabiky, Lucky, Klárky, Vlaďky,
Mišky a druhej Gabiky išlo všetko ako po
masle a mňa - bruškatú - tak veľmi šetrili.
Mamičky, ďakujem!

Vzhľadom na  počiatočné materské
povinnosti náš program možno zo začiat-
ku nebude mimoriadne pestrý. Spoločný-
mi silami to však určite zvládneme, veď
u nás dávame MAMY MAMÁM! Všetky
vaše nápady a iniciatívy budú vítané. Len
nech sú naše detičky zdravé... Hneď na
začiatok chystáme po minuloročnej dob-
rej skúsenosti koordináciu zbierky Ligy za
duševné zdravie Dni nezábudiek. Ale
o tom viac v budúcom čísle.

Všetky mamičky, ktoré chcú prežiť spo-
ločné chvíle na materskej dovolenke
s nami, sú vítané od 3. septembra v CVČ
Stonožka v dopoludňajších hodinách.
Všetky potrebné informácie získate osob-
ne v CVČ, alebo na tel. čísle 0908 110 814.
Prosím, príďte sa zapísať čo najskôr.

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Leto, leto..
...indiánske, oravské, tanečné, anglické,

skrátka pestré, hravé, romantické i poučné.
V mestských táboroch sa v troch júlo-

vých turnusoch vystriedalo viac ako 70
detí a pochvaľovali si najmä veľa športu,
kúpania, výletov, maľovanie na sklo, bati-
kovanie, súťaže, dokonca hry a pesničky
v angličtine i ďalšie prázdninové aktivity.
Prekvapením a zaujímavosťou boli priamo
v Stonožke ukážky z činnosti hasičov,
záchranárov, mestskej polície, návšteva
detí v autoškole Progres, ale i vyzdobenie
a namaľovanie múrov v Stonožke.

Takmer 60 účastníkov vo veku 7 až 12
rokov si v júli užívalo indiánske leto v Ska-
lických horách.  Indiánsky príbeh sa odo-
hrával na konci 19. storočia v Dakote,
v pevnosti Robinson, kde indiánov prichý-
lil jej veliteľ Jim pred nepriateľmi a spoloč-
ne s Šamanom Tašim hľadali vytúženú

vovalo na jesenné majstrovské súťaže
v Žiline, nemeckých Brémach  a nórskom
Lileströme a na októbrový tanečný kon-
cert Sonny. Ani tu však nechýbala dobrá
nálada, hry, zážitky... a letná súťaž Sonny
dance - cup. 

Mená víťazov  kategórii  sólo: Kristína
Rozičová, Nikola Šišková, Renáta Juríčko-
vá, v kategórii duo Barbora Bartošová
a Mária Petricová, Monika Záškvarová
a Zuzana Kádeková, Lucia Budová a Beata
Oravcová.

K dobrej pohode detí  v letných tábo-
roch prispeli Centru voľného času finanč-
ne i materiálne sponzori. Všetkým za pre-
javenú podporu ďakujeme. 

Hneď po sústredení posledný augusto-
vý týždeň sa naplno začali aj ich riadne
tanečné tréningy -  Sonny a Crazy team
tak ako prví prakticky otvorili Stonožkin
nový školský rok  2007/2008. Nepochy-
bujeme o tom, že bude rovnako úspešný
ako ten minulý.                                 Dana Kopecká

Zem štyroch sĺnk. Malí príslušníci kmeňa
Teton-Dakota zažili indiánsku očistu duše,
každodenné večerné rituály so spevmi
a modlitbami v indiánskej osade, nocova-
nie v ozajstnom tý-pí (mnohí i pod širá-
kom), zvládli jazdu na koni, streľbu z luku
i oštepom, naučili sa indiánske hry,  napr.
lakros, zdolali skúšky sily, rýchlosti, veľa
spievali a hrali sa.
Celebrita každý z nás, užíva si množstvo
krás, závisť, zlobu, pýchu, klamstvo prebije
jen kamarátstvo, všetci musia držať spolu,
prežijeme každú smolu, užime si týchto
pár dní -  na Oravu nikdy nezabudni.

Úryvok z oravskej hymny, ďalšie zo Sto-
nožkiných letných aktivít, pre deti od 13
do 16 rokov napovedá veľa - duch kama-
rátstva a sila kolektívu tu prekvapila i „staré
celebrity“ (vedúcich). 35 účastníkov
Celebrity campu v Slanickej Osade na
Orave si tu do sýtosti úžilo turistiku (napr.
pri túre na Roháčske plesá v Západných
Tatrách ), kultúrne tradície (plte v Podbieli,
skanzen), diskusné večery na háklivé
témy, Hu-tu-tu a ďalšie hry, pesničky,
dokonca pyžamovú párty, podarené diva-
delné predstavenia, súťaž vo varení špeci-
alít v ešusoch (čo bola jedna z táborových
skúšok) i záverečný krst celebrít kapitá-
nom lode na Ostrove umenia na Oravskej
priehrade.

Pot a „svalovica“ boli zase typické javy
na augustovom sústredení tanečnej sku-
piny Sonny, v Piesočnej pri Moravskom
Svätom Jáne. 65 členiek Sonny, Sonny
junior a Sonny Kuriatka, doplnených brae-
kermi z Crazy teamu sa tu poctivo pripra-

Navštívte nás v CVČ
Okrem krúžkov sa v CVČ Stonožka môže-
te tešiť na  tradičné i nové podujatia. Taká-
to je nová ponuka:

11. 9. o 16. hod.   konkurz, resp. výber do
tanečnej skupiny Bambuľky a Kuriatka  

* pre nadané 7 – 10 ročné deti 

12. 9. o 16. hod.   konkurz, resp. výber do
mažoretkového súboru LIENKY

* pre 8 až 13 ročné dievčatá

14. 9.  (piatok) Deň otvorených dverí
v CVČ

* 14. až 17. hod.  Ukážky činnosti, preh-
liadka priestorov, premietanie DVD a foto-
grafií z činnosti, praktické výrobky....

* 17.30 Hudobný minikoncert (v poda-
ní detí a mládeže krúžkov CVČ a hostí).

* 18.30 Stonožkin táborák s opekaním,
pesničkami, súťažami, premietaním a spo-
mienkami na tábory.

21. 9. o 15.30 hod.  konkurz, resp. výber do
tanečného krúžku hip-hop.  

Ďalšie septembrové podujatia a ich
termíny sledujte vo vitrínach CVČ
a v školách.                              
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Zápis do krúžkov
a kurzov CVČ

Všetky deti a mládež pozývame
v dňoch 3. - 21. septembra  do Stonožky
na zápis do krúžkov a kurzov CVČ:

hra na gitaru pre začiatočníkov (od 11
rokov) i pre pokročilých
hudobné skupiny (pre už fungujúce, ale
i nové skupiny)
hra na bicie, hra na flautu
spevácky krúžok (individuálny a spoločný
nácvik piesní s mikrofónom)
folklórny súbor Rovinka (od 6 do 12
rokov)
mažoretkový súbor  Lienky – začiatočníci
(pre nové 5-7 ročné dievčatá)
-  malý súbor Lienky (8-11) a veľký súbor

Lienky (12-15)                                             
*doplnenie súborov v konkurze

tanečná prípravka Sonny – I. pre  nových
záujemcov vo veku 5 až 7 rokov, II. pre
deti z minuloročnej mladšej prípravky
tanečné skupiny Sonny Bambuľky (8-9
roční), Kuriatka (9-11 roční) a Sonny
junior                                                       
* noví členovia sa priberajú iba v Sonny
Bambuľky a Kuriatka -  konkurz
tanečný krúžok hip-hop (pre staršie deti
a mládež, začiatočníci a pokročilí)
tanečná skupina Crazy team – break
dance  (začiatočníci a pokročilí)
dramatický krúžok
netradičná výtvarná výchova
astronomický krúžok
hobby dielňa
hry na počítači
plavecký krúžok
bábkarsky krúžok 
športové hry (základy atletiky a vybíjaná,
futbal, basketbal...)
basketbal pre mládež
sálový futbal 
cyklistický krúžok
stolný tenis
šachový krúžok Žubrienky
fitness - cvičenie pre ženy a mužov
výučba nemeckého jazyka pre začiatoč-
níkov i mierne pokročilých
výučba anglického jazyka pre začiatoční-
kov a mierne pokročilých
- krúžok pre deti  a kurzy pre dospelých

kurz strojopisu - pre mládež a dospelých
výučba na počítači – krúžok pre deti
- kurz pre dospelých(začiatočníci i pokročilí)
materské centrum Stonožkine slniečka.
Činnosť krúžkov začína 1. októbra.
Výnimkou sú  tanečné skupiny  Sonny
a Materské centrum, ktoré začínajú čin-
nosť  od 3. 9., minuloročné tanečné prí-
pravky a Bambuľky od 15.9.                        
Polročné zápisné  v krúžkoch pre deti je
500 Sk, v kurzov pre dospelých je
1 000 Sk.
Podrobnejšie  informácie, prihlášky a plat-
by priamo v Centre voľného času, info tiež
na webe CVČ, vo vitrínach  v meste
a v školách. 

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

1. Sedgwick, M. Kniha mŕtvych dní Arkus
2. Sedgwick, M. Kým zídete do temnoty Arkus
3. Niven, D. 100 tajemství lidského úspěchu Portál
4. Strietfeild, N. Baletné črievičky Arkus
5. Šen Caj-Chung Feng Šuej Ikar
6. Pol, A. - M. Moja voľba Arkus
7. Pol, A. - M. Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
8. Lawrence, L. L. V tieni krahulca Talentum
9. Singh, Simon Kniha kódů a šifer Argo

10. May, K. Knieža bledých tvárí Epos
11. Kol. Křídla pro duši Vyšehrad
12. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus

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

Novinka vydavateľstva Arkus:

E. Ebner, L. Bothe: 499 tipov pre obzvlášť vydarené detské slávnosti
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková
3. titul zo série 499 tipov... prináša návody, odporúčania, rady a skvelé inšpirácie na to, ako
zorganizovať skvelú oslavu pre vaše dieťa. Dočítate sa, ako zhotoviť originálne pozvánky
pre malých hostí vášho dieťaťa, ako pripraviť občerstvenie, ako urobiť vkusnú výzdobu,
ako zorganizovať záhradnú slávnosť, aké hry sa s deťmi zahrať a ešte množstvo ďalších
tipov na to, aby oslava prebehla bez najmenších ťažkostí a aby na ňu všetci ešte dlho spo-
mínali. Tvrdá väzba, 128 strán, cena 189 Sk.

Prehliadky pamiatok 
V dňoch 24. -29.9. pripravuje Záhorská

galéria v spolupráci s Infosenom (Infor-
mačnou kanceláriou mesta Senica) tradič-
né podujatie pri príležitosti Dní kultúrneho
dedičstva a Svetového dňa cestovného
ruchu. V priebehu tohto týždňa budú pre
žiakov a študentov základných a stred-
ných škôl zorganizované prehliadky
Záhorskej galérie a kultúrno-historických
pamiatok nášho mesta s odborným výkla-
dom. Možnosť zúčastniť sa tejto prehliad-
ky bude mať i široká verejnosť dňa 27.9.
o 10. hod. a 27.9. o 14. hod., kedy organi-
zátori pozývajú všetkých, ktorí majú záu-
jem o bližšie spoznanie histórie a súčas-
nosti. V Záhorskej galérii si môžete
pozrieť práve prebiehajúcu výstavu
sochárskej tvorby Juraja Saparu  a vybra-
ných historických pamiatok v meste. 

UNWTO (Svetová organizácia cestov-
ného ruchu) každoročne vyzýva všetky
svoje členské štáty, aby sa pripojili k osla-
vám Svetového dňa cestovného ruchu
(WTD). Valné zhromaždenie UNWTO
schválilo pre tento rok tému osláv: Cestov-
ný ruch otvára dvere pre ženy. WTD sa
oslavuje na celom svete už od roku 1980
na počesť prijatia stanov UNWTO. Jeho
hlavným zmyslom je podporovať a zvýšiť
povedomie v rámci medzinárodného spo-
ločenstva o význame cestovného ruchu,
jeho sociálnych, kultúrnych, politických
a ekonomických hodnotách a prínose pre
celkový rozvoj spoločnosti.

Záhorská galéria a Infosen sa už druhý
rok pripájajú k týmto oslavám s presved-
čením, že spoločne prispejú k rozvoju kul-
túry a cestovného ruchu v našom  meste
i regióne. Infosen

Záhorská galéria

Z činnosti A-klubu 
A-klub v Senici oslávil 5. výročie  vzni-

ku, ktoré sme si pripomenuli  na  výroč-
nom rokovaní  klubu na Kunovskej prie-
hrade.

Počas piatich rokov prišlo do Absti-
nenčného klubu 80 - 90 ľudí. Zaznamena-
li sme  12 recidív a 4 ľudia na následky
alkoholu zomreli. Teraz do A-klubu chodí
približne 25 ľudí.

Na každom stretnutí je prítomná
MUDr. Sečová alebo sestrička Kristi-
níková.

Keď som bola naposledy na kontrole
u pani doktorky, vtisla mi do rúk sestrička
popísaný papier. Myslela som si, že niečo
do klubu,  nejakú prednášku na našu
tému. Keď som si to doma prečítala, zisti-
la som, že je to vyznanie nám abstinen-
tom.

Sestrička robila takmer na všetkých
oddeleniach, okrem RTG a stomatologic-
kého. No práca s nami je iná. Vidí nás, ako
bojujeme proti drogám, alkoholu a liekom.
Vidí naše úsilie, ako sa boríme  životom
bez návykových látok. Vidí aj naše  pády,
ale aj chuť vstať a znovu ísť ďalej. Drží
nám stále palce. Myslí na nás. Sme súčas-
ťou jej života.

Za krásny vzťah k nám jej ďakujeme. Aj
jej zásluhou sme schopní vytrvať, nepo-
dľahnúť nástrahám, ktoré na nás každý
deň číhajú. Je dôležité, aby sme  mali v nie-
kom oporu, pretože to nám pomáha byť
silnými.   

Členovia A-klubu sa stretávajú   každý
párny týždeň, vždy v utorok o 17. hod.
v Záhorskom osvetovom stredisku.

I. B.
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V Kunove sa oslavovalo  
Všetko sa to začalo aktívnou prípravou

na dôležité významné výročie bývalej
dedinôčky, ktorá sa pred 32 rokmi oženila
so Senicou a odvtedy je jej súčasťou.
Keďže už 555 rokov sa o nej píše, rozhodli
sme sa tento rok pod vedením Ing. Tatiany
Blažkovej pripraviť viacero kultúrnych
i športových podujatí, aby sa Kunov nielen
zobudil, ale naštartoval nový začiatok
aktívneho spoločenského i kultúrneho
i športového života, ktorý bol pre túto
obec, dnes pomerne rýchlo sa rozrastajú-
cu mestskú časť, typický už v minulosti.
O tom, že je to možné, svedčí hojná účasť
na všetkých podujatia tohtoročných
Kunovských hodov.

Hodovať sa začalo v sobotu 18.8.
v športovom i hudobnom štýle. Od
13.hod. si mohli  všetci priaznivci dobrej
hudby posedieť na futbalovom štadióne
v Kunove pri živej hudbe a pochutnať si na
dobrom guláši, ktorý  pripravili členovia
Poľovníckeho združenia Vinohrady
Kunov. Podvečer sa rozhodli zmerať si
svoje sily bývalí i súčasní futbalisti, a tak
hudbu vystriedal šport - futbalový zápas.
Od 18.30 sa opäť na scénu dostala muzi-
ka. Tentoraz už vo švíkoch praskal Dom
kultúry v Kunove. Na tradičnom Predho-
dovom posedení pri heligónke  sa stretol
rekordný počet hostí. Prišli sem nielen
domáci, ale aj množstvo cezpoľných
hostí, a neoľutovali. Klub heligónkarov
pod vedením Mgr. Pavla Grimma nielenže
predviedol svoje hudobné umenie, ale
doslova vyprovokoval kvalitnou hrou, aby
spolu s nimi spievala celá sála, ba
i návštevníci na dvore, ktorí sa nedostali
dnu. Aby mohli spievať naozaj všetci sa
postaralo ZOS Senica, ktoré vydalo k tejto
príležitosti spevník. Zo srdca si už potom
zaspievala a zaspomínala na mladé časy
staršia generácia a mladší, ktorí si nene-
chali túto akciu, organizovanú od roku
2002 ujsť. Mohli spievať i a naučiť sa
mnohé ľudové piesne. Končilo sa neskoro
v noci a zaspávalo sa v obklopení  tónov
vychádzajúcich z krásneho, už vlastne his-
torického hudobného nástroja, ktorý sa
zapísal i do dejín Kunova. S vierou, že
podujatie nezanikne a poďakovaním všet-
kým heligónkarom  sa už teraz všetci
priaznivci dobrej muziky  tešia na budúci
ročník.

Nedeľa sa niesla v znamení osláv
555.výročia 1. písomnej zmienky o Kuno-
ve.  Dôstojným začiatkom bola rímskoka-
tolícka svätá omša v Obradnej sieni Kuno-
va. Potom už začalo Hodové muzicírova-
nie   po dedine. Muzikanti pod vedením
Ladislava Huťu chodili po kunovských
domoch a hrali na želanie jednotlivým
rodinám až do večera. Aj športovci si
počas hodovej nedele  prišli na svoje.
Domáci futbalisti si zmerali sily najprv so
Smrdákmi, prehrali 0:1. O 13.30 hod.
nastúpili proti sebe už tradične starí páni
z Kunova a Senice. Aj v tomto stretnutí sa
viac darilo hosťom a Kunov prehral 2:3. To
je výzva do budúcnosti! Od 14. hod. už
opäť dominovala kultúra. Bola sprístupne-

ná Hodová výstava v Dome kultúry
v Kunove. Uskutočňuje sa pravidelne už
22 rokov. Vždy ich pripravoval s veľkým
zanietením Vladimír Jamárik. Tematicky
boli zamerané, aby sa mohli občania
oboznámiť nielen s históriou obce,  ale
i dôležitými udalosťami vo svete. Tohto-
ročná výstava bola organizovaná v spolu-
práci s Mestským  výborom v Kunove,
Záhorským osvetový strediskom Senica
a samozrejme nemohol chýbať ani pán
Vladimír Jamárik.  Výstava mala  viacero
súčastí. Najrozsiahlejšou bola výstava
fotografií z minulosti i súčasnosti Kunova.
V tejto časti si mohli návštevníci pozrieť
historické fotografie zo života na dedine,
dozvedieť sa o spoločenskom, kultúrnom
i športovom dianí v tejto obci. Tiež nechý-
bali fotodokumenty dôležitých udalostí
z dávnej i neďalekej minulosti. Fotografie
pochádzali zo zbierok J. Krča, J. Matulu,
P. Grimma, V. Filípka, pani  Havlovej, pána
Zuščíka a M. Hesskovej. Druhú časť tvori-
la výstava o Lužických Srboch, Nemec-
kých Kunowoch a ľudovom odeve. Tá
pochádzala od pána Jamárika. Najkrajšou
a najdominantnješou súčasťou výstavy
bola tento rok i výstava exponátov z Kuno-
va. Tu sa mohol každý pokochať krásnymi
výšivkami na netradičných podkladoch,
vystavenými kunovskými krojmi, i precíz-
nou kunovskou keramikou od pána Matu-
lu. Celá expozícia bola robená s veľkou
láskou a úctou k vystavovaným exponá-
tom, pod odborným dohľadom najstaršej
Kunovčanky, ktorá dodnes nezanevrela na
kroj a stále si ho oblieka - pani Dankovej.
Bystrému oku neuniklo, že celá expozícia
bola vďaka nej rozdelená na kuchyňu, kde
boli i staré nástroje používané v domác-
nosti (žehlička, mažiar, ošatka), obývačku
s krojovanými bábikami a keramikou
a spálňu s poduškou a konopnou plachtou
na ktorej sa spávalo.

Najúžasnejším atribútom celého podu-
jatia  bolo zapojenie sa všetkých generácií
od najstaršej po najmladšiu nielen do prí-
pravy, ale celej realizácie  tohto náročné-
ho podujatia. Pracovalo sa intenzívne so
zanietením a snahou urobiť toto význam-
né výročie nezabudnuteľným. Verím, že
zážitky z oboch dní Kunovských hodov
budú vo všetkých zúčastnených rezono-
vať ešte dlho a toto pekné a náročné
podujatie  naozaj odštartuje množstvo
nových kultúrno-spoločenských podujatí
v Kunove. Vzhľadom na veľký záujem
o výstavu pozývame už dnes všetkých
našich sympatizantov na sériu prednášok
s možnosťou pozrieť si výstavu ešte raz
spolu s dokumentom v týždni od 24. do
28. septembra.

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Ocenenie dostali
Vladimír JAMÁRIK - povolaním učiteľ, autor
viacero kníh, regionálny historik. Už niekoľko
desaťročí sa okrem iného venuje aj archeoló-
gii a histórii rodného kraja. Je členom Sloven-
skej archeologickej spoločnosti i Slovenskej

historickej spoločnosti pri SAV.
Ing. Pavel KRČ -  povolaním učiteľ, praco-
val od mladosti v Ochotníckom krúžku
v Kunove. Po jeho zvolení za predsedu
dosiahol krúžok najväčší rozmach. Hral sa
prvý kabaret v Kunove, prvá opereta - Anič-
ka Kováčovie. Potom vtedajší politický čini-
telia chceli premenovať krúžok na mláde-
žnícku organizáciu, s tým vzhľadom na vek
členov nebolo možné súhlasiť a spolok
premenovali na Miestny odbor Matice slo-
venskej. Celý svoj život venuje histórii
Kunova, zaznamenáva cez objektív uda-
losti dejúce sa v Kunove. Viacero jeho foto-
grafií je i súčasťou výstavy. Zúčastňuje sa
na spoločenskom živote Kunova a pôsobí
dodnes okrem iného ako člen ZO SZZ.
Má pekný prístup aj k mladým ľuďom.
Mgr. Pavol GRIMM - rodák z Kunova, po
vojne založil hudobnú skupinu, ktorá nie-
koľko rokov pôsobila v Kunove, dlhé roky
pracoval pre TJ Kunov.  Hoci väčšinu svoj-
ho doterajšieho života  prežil v Senici,
nikdy sa neprestal cítiť kunovčanom, bol
primátorom mesta Senice, má veľkú záslu-
hu aj na vybudovaní Obradnej siene
v Kunove, v súčasnosti okrem iného vedie
Klub priateľov heligónky.
Ján MATULA - celý život sa zapájal do
verejného života v Kunove, zaujíma sa
o jeho históriu, pôsobil a pôsobí dodnes vo
viacerých organizáciách. Pracuje ako
pokladník Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža a ako kontrolór v SZZ ZO
Kunov. Svoju prácu vždy vykonáva veľmi
zodpovedne.
Alžbeta KUKLIŠOVÁ - zapájala sa do verej-
ného života Kunova, okrem svojej práce
aktívne pracovala v rôznych spoločen-
ských organizáciách i detských organizáci-
ách, pôsobila ako poslankyňa v Kunove
Ing. Blažena KOVÁČOVÁ - rodáčka
z Kunova, pracovala a pracuje v rôznych
organizáciách, napr. ako predsedníčka ZO
SZZ v Kunove prídomoví, členka Okresné-
ho zväzu záhradkárov. Tejto práci sa venu-
je celý život. Je to zároveň aj jej veľký koní-
ček. Vedie a organizuje rôzne kurzy spoje-
né s touto prácou napr. aranžovanie kve-
tín... nielen v Kunove, ale aj v iných
mestách a obciach.  Aktívne sa zapája do
kultúrneho i verejného života
František MÁŠIK - odkedy ho poznáme sa
najviac stará o symbol Kunova - Kunovskú
zvonicu. Stará sa o to, aby bolo všetko
v poriadku, aby fungovali zvony, dozerá aj
na Obradnú sieň a celý cintorín. Je veselý
a starostlivý človek, zapája sa aktívne do
diania v Kunove.
Ján HYŽA - dlhé roky bol aktívnym členom
Požiarneho zboru v Kunove, pôsobil v rôz-
nych spoločenských organizáciách, aktív-
ne sa zapájal, pokiaľ mu to zdravie dovo-
ľovalo, do verejného života Kunova,
dodnes je členom ZO SZZ v Kunove
Kristína Matulová - aktívna herečka a reži-
sérka ochotníckeho divadelného krúžku
detí, mládeže aj dospelých. Aj vďaka nej sa
v Kunove udržiavajú ľudové piesne, tance
a zvyky. Venuje sa literárnej tvorbe.
Michal SLEZÁK - dlhé roky pôsobil v TJ
Kunov ako jeho aktívny člen, zaoberal sa
históriou Kunova, ktorú zaznamenával
kamerou. (pokračovanie na str. 9)
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Ocenenie dostali
(dokončenie zo str. 8)

Zúčastňoval sa na verejnom dianí v Kuno-
ve, bol členom rôznych spoločenských
organizácií.
Pavol ORGONÍK - dlhoročný člen TJ
Kunov. Futbal je jeho veľkým koníčkom
doteraz. Zaslúžil sa o rozvoj futbalu
v Kunove. Dlhé roky bol hráčom TJ Kunov,
staral o ihrisko ako správca, hráč i tréner.
Aktívne sa zapája do verejného života
Kunova.
Vladimír KUKLIŠ - tiež dlhoročný člen TJ
Kunov, celý život sa venuje futbalu a práci
okolo futbalu, aktívne sa zapája do verej-
ného života 
RSDr. Ján PUKANČÍK - pôsobil a pôsobí
vo viacerých organizáciách. Zaoberá sa
históriou Kunova, má zbierku historických
kníh a dokumentov. Bol dlhoročný posla-
nec Kunova, svojou prácou prispieva
a aktívne sa zapája  do verejného života
v Kunove  
Ján HAVEL - aktívne sa zapájal do spolo-
čenského života v Kunove. V minulosti bol
poslancom, svojou prácou prispieval
a stále prispieva k zveľaďovaniu Kunova.
Bol aktívnym členom v rôznych organizá-
ciách, členom Poľovníckeho združenia je
dodnes.
Anna ČERMÁKOVÁ - pôsobila v rôznych
organizáciách, kde bola vždy aktívnou
členkou. Svojou prácou prispievala a pris-
pieva k zveľaďovaniu  Kunova. Stará sa
o jeho rozvoj, podieľa sa na rôznych akti-
vitách a zapája sa do verejného života.
Mária MARŤÁKOVÁ - poďakovanie si zasl-
úži za prácu s mládežou. V minulosti vied-
la a doteraz vedie divadelný krúžok. Pra-
covala aktívne i v iných spoločenských
organizáciách.
Mária NEUWIRTHOVÁ - okrem pôsobe-
nia v iných organizáciách, pôsobila dlhé
roky ako predsedníčka Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža v Kunove.
Svojou aktívnou prácou v tejto organizácii
sa tiež zaslúžila o to, že táto organizácia
funguje dodnes a je jednou z najaktívnej-
ších v Kunove.
Viera SLEZÁKOVÁ - pôsobila v rôznych
spoločenských organizáciách, aktívne sa
dodnes podieľa na verejnom dianí v Kuno-
ve, svojou prácou sa vždy ochotne zapája-
la a zapája do rôznych brigádnických čin-
ností.
Mária MARKOVÁ - aktívne sa zapájala do
spoločenského diania v Kunove, dlhé roky
pôsobila ako „Hlásateľka kunovského
rozhlasu“. Ako manželka posledného
kunovského starostu sa tiež zapájala do
verejného života, pokiaľ neprišli zdravotné
problémy.
Vladimír ZUŠČÍK - je už  31 rokov predse-
dom Slovenského streleckého zväzu
v Kunove a vedie ho veľmi dobre. Jeho
práca s mládežou v tomto klube je veľmi
známa. Vďaka jeho starostlivosti sa zveľa-
ďuje a skrášľuje Kunovská strelnica, ktorú
s obľubou vyhľadávajú ľudia na oddych.
Ing. Tatiana Blažková - je poslankyňou
volebného obvodu č. 8, do ktorého patrí aj
Kunov. Svojou prácou a starostlivosťou

prispieva k jeho zveľaďovaniu. Aktívne sa
zapája do verejného a kultúrneho života,
pracuje v rôznych organizáciách.
TJ DRUŽSTEVNÍK KUNOV
Rok 2007 je rokom, kedy si pripomenieme
45. výročie založenia. Počas tohto pôso-
benia získala TJ na futbalových trávnikoch
dobré výsledky a mnohé ocenenia.
Momentálne družstvo „A“  tvorí 17 hráčov
pod trénerským vedením Jána Klvača.
Výbor v súčasnosti tvoria: predseda Róbert
Krbica, podpredseda JUDr. Vladimír Kukliš
a tajomník Peter Važan.
Slovenský zväz záhradkárov - Základná
organizácia Kunov - prídomoví
Slovenský zväz záhradkárov v Kunove má
dlhú tradíciu. Evidencia sa vedie od roku
1962. V minulosti mávali okolo 70 členov,
teraz ich je polovica. Sú to záhradkári
telom a dušou. Stretávajú sa na spoločných
stretnutiach, vymieňajú si skúsenosti, učia
sa nové techniky. Predsedníčkou je už
osem rokov Ing. Blažena Kováčová, ďalšími
členmi výboru sú Ján Matula a Marcel
Blažek.
Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Kunove
Bol založený 17. 12. 1957. Od založenia po
súčasnosť boli predsedami viacerí členo-
via. Dlhoročnou predsedníčkou až do 6.
mája 2007 bola Mária Neuwirthová, ktorú
v tomto roku vystriedala Silvia Šiflová.
V oblasti kultúrno-spoločenských podujatí
MS SČK každoročne usporiada Detský
maškarný karneval. V tomto roku to bolo
po prvýkrát aj v spolupráci s vedením DSS
Svetluška. V oblasti zdravotníckej činnosti
má tiež členov, ktorým za bezpríspevkové
darcovstvo krvi boli udelené vyznamena-
nia zlatá a bronzová SČK Janského plaketa.
V oblasti sociálnej činnosti realizujú dlho-
dobý spoločenský program Úcta k starším,
v ktorom rozvíjajú dobrovoľné aktivity čle-
nov v starostlivosti o starých, chorých
a invalidných občanov.
Slovenský strelecký zväz - Základná orga-
nizácia Kunov
Založený bol oficiálne v roku 1970. Vybu-
doval peknú strelnicu. Od roku 1976 až
doteraz je predsedom organizácie Vladi-
mír Zuščík. Od roku 1978 robia pravidelne
pre deti športovo - zábavnú akciu Hurá
prázdniny, ktorej pôvodný názov bol Vese-
lé branno-športové poobedie na strelnici.
Spolu s členmi klubu vybudovali Klubovňu
streleckého klubu (vtedajší Zväzarm)
s internou strelnicou. Od jej kolaudácie
v roku 1987, usporiadajú každý rok via-
nočnú, veľkonočnú a hodovú streleckú
súťaž. V súčasnosti majú 22 členov, trénujú
2x do týždňa a sami sa tiež zúčastňujú rôz-
nych streleckých súťaží.
Poľovnícke združenie VINOHRADY
Poľovníctvo v Kunove má dlhodobú tradí-
ciu. V roku 1974 sa spoločnosť Kunov zlú-
čila so spoločnosťou Rovensko a trvá dote-
raz pod súčasným názvom Vinohrady
Kunov. Predsedom poľovníckeho združe-
nia je Ing. Miroslav Milla. Práca poľovníkov
je veľmi dôležitá. Nie je to len zábava
z poľovačiek, ale aj starostlivosť o zver.
Cez zimu prikrmovať, v lete opravovať
krmelce, posedy. Poľovníci sa stretajú viac-

krát do roka na rôznych brigádach. Finanč-
nou pomocou MsU zrekonštruovali Poži-
arnu zbrojnicu v Kunove. Zapájajú sa do
kultúrneho a spoločenského diania. Sú
nápomocní pri organizovaní rôznych akcií.

Kunovské výročie 
(dokončenie zo str. 1)

Povedal, že z novej rodinnej zástavby
i z ďalších pozitívnych zmien je  zrejmé,
že Kunov v ostatných rokoch prechádza
obdobím najväčšieho rozmachu. I to
možno s odstupom času zaznamenajú
miestni  historici, nadviažuc tak na
podrobné zápisy svojho rodáka, bývalého
učiteľa, znalca dejín Kunova Vladimíra
Jamárika. Jeho zásluhou jubileum obce
sprevádzalo aj vydanie knihy Kunov – 555
rokov, ktorú v náklade 1 000 výtlačkov
vydalo Mesto Senica.   Primátor Parízek
povedal: „Je  šťastím pre Kunov, že má
pána Vladimíra  Jamárika. Vďaka jeho
celoživotnej záľube v histórii má Kunov
pre ďalšie pokolenia zaznamenané   všet-
ky najdôležitejšie medzníky od prehisto-
rických dôb až po súčasnosť. Pán Jamárik
do knižky vložil aj kus svojho života, svo-
jich spomienok.“ Primátor zdôraznil, že
v knihe zúročil  svoje poznatky z archeo-
logických nálezov v tejto lokalite, štúdiom
kroník, odbornej literatúry. Prostredníc-
tvom hodových výstav, ktoré začal robiť
v roku 1986, odovzdával svoje vedomosti
o histórii miesta všetkým občanom.
Možno si to málokto   uvedomuje, ale uro-
bil pre Kunov  naozaj veľa.  Viedol obyva-
teľov k hrdosti  na Kunov a l lokálpatriotiz-
mu. Lebo len poznaním dejín miesta,
ktoré nám je najbližšie, vytvárame si
k nemu osobitý vzťah. „Považujem za
veľkú česť, že učiteľovi pánovi Jamárikovi,
môžem dnes vzdať úctu za celoživotnú
prácu  a úprimne mu poďakovať za všetko,
čo v prospech Kunova  i Senice vykonal,“
dodal primátor. 

Primátor Parízek potom spoločne
s V. Jamárikom, ktorý v septembri oslávi
86. narodeniny, vyprevadili na cestu k čita-
teľom knihu Kunov – 555 rokov. Urobili
tak kunovskou  zemou,  v ktorej pán Jamá-
rik našiel množstvo archeologických nále-
zov a ktorá vydala svedectvo o predkoch,
a tiež vínom, ktorým bol Kunov slávny už
v 16. storočí, sa kniha vydala k čitateľom. 

Každá kunovská domácnosť dostala
publikáciu, aby bola   pre nich nielen pri-
pomienkou výročia, ale tiež zdrojom pou-
čenia.  Pán Jamárik potom porozprával
niekoľko veselých historiek z Kunova
a poďakoval primátorovi Ľubomírovi
Parízkovi, prednostke MsÚ Kataríne Vrlo-
vej, šéfredaktorke novín Naša  Senice
Viere Baroškovej a poslankyni MsZ, pred-
sedníčke Mestského výboru Tatiane Blaž-
kovej za prípravu osláv. 

Najnovšiu históriu Kunova píšu všetci
Kunovčania.   Tým, ktorí  sa zapájajú do
rôznych aktivít  odovzdal primátor Senice
Pamätný list za osobitý prínos pre Kunov
a jeho obyvateľov.    

Viera Barošková
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FOTOmozaika z podujatí

foto Viera Barošková, Ľubica Krištofová a Magdaléna Hessková



11

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 8/2007

TINA sa teší na Senicu
... a tak niekoľko otázok pre ňu:

Albumom Chillin sa ti podarilo zara-
diť medzi stálice slovenskej populárnej
scény. Možno sme čakali viac hip- hop-u.
Mne sa však páči, že tvoj zvuk nezapadol
medzi typické slovenské monotónne
songy a zostala si sama sebou. Si spokoj-
ná s týmto albumom?
- Myslím, že každý človek sa s odstupom
času pozerá na svoju prácu trocha inak. Ja
nie som výnimkou. Dozrievame a spejeme
k novým poznatkom. Iste, sú veci, ktoré by
som dnes urobila úplne inak, ale v čase,
keď album vznikal som zo seba dostala asi
všetko, na čo som mala.

Skladba Viem, že povieš áno sa dlhú
dobu držala ako najhranejšia skladba
v slovenskom éteri. Aký máš pocit, keď
počuješ svoj hlas všade, kadiaľ chodíš?
- Dlhý čas to bola pre mňa „haluz“. Už si
zvykám.

Tvoja spolupráca s Marošom Kachú-
tom dala albumu super zvuk. Aké novin-
ky nás čakajú v blízkej dobe?

Neodkladajte dieťa
k televízoru

- Väčšina detí vo veku do pät-
násť rokov trávi veľa  voľného
času pred televíznou obra-
zovkou, v priemere 25 hodín
týždenne. Z hľadiska dušev-
ného zdravia je rozumná

dávka 15 hodín. Hrané filmy a spravodaj-
stvo sú plné násilia, ktoré je vytrhnuté zo
súvislostí. Dieťa si tak zvyká na každoden-
ný obraz utrpenia, stáva sa ľahostajným
a menej solidárnym. Násilie proti iným
ľuďom sa ho prestáva dotýkať.
- Veľa detí vo veku do štyroch rokov nedo-
káže rozlíšiť medzi skutočnosťou a fikciou,
a to ani po rozhovore s rodičmi. U malých
detí je televízia zdrojom pravdivých infor-
mácií ako to vo svete chodí. Pri sledovaní
množstva programov dieťa nadobudne
dojem, že násilie je v našom svete každo-
denné a normálne a jeho páchanie je vzru-
šujúce a pôsobivé. Záleží na rodičoch, aby
dozerali na svoje dieťa čo a ako dlho
sleduje.
- Rozhovory s deťmi a spoločné zážitky sú
tým najcennejším, čo môžete svojim
deťom dať. Televízia ani video vás nena-
hradí. Bola by škoda to nevyužiť. Vaše deti
budú mať lepšiu predstavivosť, vyjadrova-
cie schopnosti, schopnosť aktívne tráviť
čas a nadväzovať nové kontakty s ľuďmi.
Získajú schopnosť lepšie sa v živote
uplatniť.
Aj internet môže byť nebezpečný (pre
deti).
- Nikdy nenahrávaj z internetu programy,
o ktorých presvedčivo nevieš, či nie sú
zavírené. Rodičia môžu prísť o dôležité
informácie a ty o počítač.
- Ak s niekým komunikuješ, nikdy nesúhlas
so stretnutím s ním, ak ste sa spoznali len
prostredníctvom počítača bez toho, aby
o tom vedeli tvoji rodičia.
- Ak rodičia s takýmto stretnutím súhlasia,
popros ich, aby na schôdzku išli s tebou.
Dohodni si toto stretnutie na verejnom
a rušnom mieste.
- Nikdy neposielaj po sieti svoju fotografiu
bez vedomia rodičov.
- Keď komunikuješ na sieti, pamätaj, že
hovoríš s cudzincom. Ľudia bývajú často
iní ako tvrdia, že sú.
- Ak ti niekto cez internet povie niečo
nepríjemné, okamžite to povedz rodičom
a preruš spojenie.
- Neodpovedaj na správy, z ktorých cítiť
hnev a zlosť.
- Nemôžeš sa síce chrániť od takýchto
správ, aby si ich prijal, ale nemusíš na ne
reagovať a odpovedať.
- Pamätaj, že nie všetko, čo sa na internete
dozvieš, musí byť pravda. Ak nemáš istotu,
spýtaj sa rodičov alebo učiteľa.
- Ak sa niečo zdá byť veľmi dobré a výhod-
né, buď opatrný, lebo zvyčajne to tak nie
je a niekto ťa chce len nalákať na niečo, čo
by si inak neurobil.
- Časté a dlhodobé používanie počítača
alebo televízora môže ohroziť tvoj zrak.
Používaj tieto zariadenia s mierou. Keď
budeš starší, budú hry ešte lepšie.

Jak nám zobák narosteu
V januári t.r. vzniklo občianske združe-

nie  Záhorácke divadlo, ktoré sa sformova-
lo  na základoch známeho M-divadla,
režijne formovaného  Pavlom  Mattošom
a neskôr Ankou Gamanovou. Záhorácke
divadlo, na čele s riaditeľom  a režisérom
Ivanom Fodorom,  tvoria  bývalí herci M-
divadla, súčasní i bývalí členovia súboru
Zádrapky  zo ZUŠ Senica. Novovzniknuté
divadlo sa pustilo do projektu Jak nám
zobák narosteu, čo sú divadlá a autori tvo-
riaci v záhoráčtine. Realizačná fáza pro-
jektu sa začína už v septembri v Dome kul-
túry v Senici (podrobnejšie Podujatia
v Dome kultúry) a postupne sa obecen-
stvu predstavia  Búranské ochotnícke diva-
dlo, Divadelný spolok J. M. Hurbana Hlbo-
ké. Divadlo na hambálku Malacky, Záho-
rácky šermírsko-divadelný spolek Ctibor
a Záhorácke divadlo s hrou Rómeo a Júli-
ja, všetko v záhoráckom dialekte. Realizá-
ciu hry Rómeo a Júlija podporil Trnavský
samosprávny kraj. 

Záhorácke divadlo však uvedie aj pred-
stavenia v spisovnej slovenčine. Prvým je
hra Ťažký osud korytnačky Žofky, v ktorej
účinkujú členovia Zádrapiek a absolventi
bábkarskej tvorby VŠMU.  Naštudovanie
tejto hry podporilo Mesto Senica. bar

- Keďže som ešte stále v období  zotavo-
vania sa po operácii, nepresilujem sa.
Beriem len toľko vecí, na koľko sa cítim,
nič navyše. Dostávam sa do formy, na to sa
sústreďujem  najviac.

Posledné vystúpenie v Senici a polovi-
cu jarného turné si musela zrušiť kvôli
zdravotným problémom. Je už všetko
v poriadku?
- Čím ďalej, tým je to lepšie.  Na pódiu sa
cítim výborne. Operácia mi výrazne pomo-
hla a zjednodušila prácu s hlasom.

Pochádzaš z východu, z Prešova. Máš
nejaké pekné spomienky aj na naše
pekné západne Slovensko?
- Posledných  5 rokov som strávila na
západnom Slovensku, takže tých spomie-
nok je viac než dosť. Bratislava mi dala
nový domov, priateľov, lásku a pekný život.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo
dohodnúť tvoje vystúpenie 28. septem-
bra pred senickým publikom a dúfam, že
si to spoločne užijeme. Máš nejaký
odkaz pre tvojich fanúšikom v Senici?
- Dôležité je, aby mysleli pozitívne. Úsmev
na tvári nás posúva vpred a zjednodušuje
bytie. Majte sa radi a poprípade dobehnite
na koncert. Ja tam budem.

Peter Bolebruch

Pripravujeme sa na
euro 

Do zavedenia eura k 1. 1. 2009 ostáva
necelých  500 dní. O pol roka skôr nájde-
me v obchodoch ceny vyjadrené v koru-
nách aj v eurách. Rovnako na výplatných
páskach zistíme, ako bude vyzerať naša
mzda po zavedení eura. Toto obdobie by
sme mali využiť na to, aby sme si na euro
zvykli. Na  tlačovej besede 9. augusta
Regionálne riaditeľstvo Slovenskej sporite-
ľne, a.s.  v Trnave informovalo o krokoch,
ktoré povedú k zavedeniu eura. Prinášame
vám desať rád,  ako prechod na euro
zvládnuť čo najjednoduchšie.
- Využite obdobie duálneho oceňovania
na to, aby ste si zvykli na ceny v eurách.
- Na prepočet korún na euro budeme pou-
žívať jediný konverzný kurz, ktorý bude
známy v polovici budúceho roka.
- Do konca roku 2008 využívajte bankové
produkty v korunách, banky ich automatic-
ky prevedú na euro.
- Vložte si prebytočnú korunovú hotovosť
na účet ešte pred koncom roka 2008,
banky ich automaticky prevedú na eurá.
- Prístup k slovenskému euru budete mať
už od prvých momentov roka 2009.
- Koruny si na eurá vymeníte pohodlne aj
po 16. januári 2009.
- Bankomaty sú najpohodlnejšia cesta
k eurovej hotovosti.
- Využívajte karty, aby euromince zbytočne
nezaťažili vašu peňaženku.
- Všímajte si, či podnikateľ nezneužil zave-
denie eura na zvýšenie cien.
- Nebojte sa používať mince ktorejkoľvek
krajiny eurozóny. Eurobankovky budeme
mať rovnaké ako iné krajiny eurozóny.

Informácie o zavedení eura sú zverej-
nené aj na internetových stránkach
www.europoradna.sk TS
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Voda na priehrade
dobrá  

Leto bolo veľmi horúce a suché. V júli
dokonca padali teplotné rekordy, keď sa
ortuť na teplomeri šplhala k 40 stupňom
Celzia.  Pobyt pri vode na  Kunovskej prie-

hrade  preto využívalo veľa občanov Seni-
ce a okolia i turisti. K spokojnosti dovolen-
károv do značnej miery prispievala i kvali-
ta vody vo  vodnej nádrži. Tú  sleduje
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Senici. O zhodnotenie sme požiadali ria-
diteľa RUVZ Ing. Ondreja Máčalku.

- Pri hodnotení kvality vody na kúpanie
a vlastne aj celej prevádzky v prírodných
kúpalísk na kúpanie (v okrese Senica je to
Kunovská priehrada a Šaštín Stráže –
Gazarka) sa pred začiatkom kúpacej sezó-
ny vyhodnocuje i predchádzajúci rok, čo
sa týka nielen kvality vody, ale aj ostatných
prevádzkových objektov, kvality poskyto-
vaných služieb, úroveň prevádzkovej hy-
gieny, poskytovanie predlekárskej starostli-
vosti (prvá pomoc, plavčíci) a pod.

Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v Senici ako miestne príslušný orgán
štátnej správy v oblasti verejného zdravot-
níctva vykonáva kontrolu kvality vody vo
vyššie uvedených lokalitách v období 2
týždne pred začatím kúpacej sezóny
(v našich zemepisných oblastiach je to
15.6.), počas nej v dvojtýždňových inter-
valoch až do 15.septembra.  

V rámci týchto kontrol sa okrem iného
vykonáva i odber vôd na laboratórne
vyšetrenie. V rozbore je zákonom ustano-
vené vyšetrovať mikrobiologické ukazova-
tele – celkové koliformné baktérie a fekál-
ne koliformné baktérie.

Z fyzikálno-chemických ukazovateľov
sa sledujú minerálne oleje, povrchovo
aktívne látky (pena zapríčinená prítomnos-
ťou detergentov) a fenoly. Ďalšie ukazova-
tele (vodný kvet, priehľadnosť, zápach) sa
kontrolujú organolepticky.  V prípade
pozitívnych zistení nasleduje laboratórne
vyšetrenie. Podľa platných predpisov sa
vzorky odoberajú na miestach s najvyššou
koncentráciou kúpajúcich sa.

RÚVZ v Senici počas zatiaľ prebiehajú-
cej kúpacej sezóny nezaznamenal žiadnu
zhoršenú kvalitu vody na Kunovskej prie-
hrade. bar 

Ilustračné foto autorka 

Nové detské ihriská
Aj v tomto roku pribudli v našom meste

nové detské ihriská. Môžete ich nájsť na
uliciach: Hviezdoslavova, Komenského,
Mudrochova, Novomeského (pri IV. ZŠ)
a na Vajanského (vo dvore bytovky č. 21).
Sú vyrobené švédskou firmou Hags. Mon-
táž realizovala firma Bellcroft. Tieto ihriská
sú veľmi kvalitné, nesmierne pevné
a spĺňajú európske bezpečnostné normy.
Každé ihrisko má bezpečnostnú zónu tvo-
renú triedeným plaveným štrkom, ktorá
tlmí pád, chráni deti pred zranením
a navyše je aj hygienickejšia ako piesok.

Ihriská  sú odolné voči poškodeniu a van-
dalizmu. Poskytujú veľké množstvo variácií
pre hru, preto sú pre deti zaujímavé a plné
pozitívnych inšpirácií. Samospráva na
vybudovanie ihrísk vyčlenila z rozpočtu 2
mil. Sk. Pre ich zhotovenie   sa rozhodla po
dobrých skúsenostiach  z minulého roku,
kedy boli vybudované 4 nové ihriská ( Hol-
lého, Robotnícka, Kalinčiakova ulica
a Malé námestie). Po roku intenzívneho
využívania deťmi sú stále v stopercentnom
stave. Veríme, že nové ihriská prispejú
k prežívaniu príjemných chvíľ voľna
a zábavy pre deti aj ich rodičov. 

Skúsme si, prosím, viac všímať detské
ihriská, ich vzhľad a čistotu. Nebuďme
ľahostajní, ak vidíme, že niekto robí to, čo
by rozhodne nemal. Nebojme sa upozor-
niť,   ak sa na detskom ihrisku „hrajú“ tíne-
džeri si ho vybrali za miesto venčenia
psíčkari.  Ing. Jana Buksárová

Foto autorka Vynovili prevádzky 
COOP Jednota Senica, SD má v našom

meste 5 prevádzkových jednotiek. Prie-
bežne sa v nich vykonávajú menšie či väč-
šie úpravy, aby nakupovanie pre zákazní-
kov bolo pohodlnejšie a príjemnejšie.
V poslednom období to bol supermarket
v OD Cieľ, kde boli pridané úložné pries-
tory na minerálne vody, pivný sortiment

a zeleninu. Tiež boli premiestnené regále
na pekárenské výrobky a akciový tovar.
Táto rozsahom síce neveľká prerábka
sprehľadnila predaj uvedeného sortimentu
a vytvorila väčší priestor pre pohyb zákaz-
níkov. Mnohí zákazníci si to možno ani
nevšimli a brali to ako samozrejmosť. 

Krátko predtým však bola vykonaná
nepomerne väčšia rekonštrukcia a moder-
nizácia v reštaurácii Jednota, ktorá sa
nedala prehliadnuť. Vymenilo sa takmer
všetko: dvere, okná, obloženie stien, stro-
py, osvetlenie a pravdaže i zariadenie. Po
otvorení sa udiali niektoré zmeny, predov-

šetkým to, že teraz už hostia sedia nielen
v pekných, moderných priestoroch, ale sú
to priestory nefajčiarske. Znamená to
i čiastočnú zmenu klientely a aj rozšírenie
sortimentu. Jedlá pravdaže zostali také
kvalitné, ako boli doteraz, čo môžu potvr-
diť všetci hostia, predovšetkým tí, ktorí sa

tu denne stravujú. Úprava prízemia
v budove Jednoty sa ukončila rekonštruk-
ciou zasadačky. Síce sa nezväčšila plocha,
ale tiež tu prebehla podobná výmena ako
v reštaurácii. Všetky posedenia, rokovania
a oslavy, sa budú teda konať v senickej
Jednote v nepomerne kultúrnejších a prí-
jemnejších priestoroch. Oľga Zlochová

Foto autorka 

Zberateľská burza 
Klub zberateľov Senica pozýva zbera-

teľov i ostatnú verejnosť do reštaurácie
Wiliam Wallace na Hviezdoslavovej ulici,
kde  v nedeľu 9. septembra od 8. do 12.
hod. bude zberateľská burza. Môžete
niečo zo svojej zbierky vymeniť, získať
nové zaujímavosti, inšpirovať sa či oddých-
nuť si. Ďalšie burzy budú 14. októbra, 11.
novembra a 9. decembra. Vstup na burzu
je voľný. MS
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Nový ročník v plnom
prúde

Druhý augustový víkend sa naplno roz-
behli majstrovské súťaže pre väčšinu druž-
stiev Futbalového klubu Senica. Všetky
družstvá absolvovali krátku letnú prípravu
v domácich podmienkach, dospelí boli aj
na sústredení v Brezovej pod Bradlom,
ligoví starší žiaci v Kunove a mladší žiaci
A a B vo VTSÚ Záhorie.

Pozornosť funkcionárov, ale i fanúšikov
klubu pútali v 1. kole najmä starší a mladší
žiaci (roč. 1993 a 1995), ktorí v domácom
prostredí absolvovali premiéru v 1. lige
proti ďalšiemu nováčikovi Artmedii Petr-
žalka. Obidva tímy si dokázali so svojimi
súpermi poradiť - starší (tréner Jaroslav
Hutta) vyhrali 2:0 a mladší (tréner Zdeno
Nádaský) vysoko 11:0. O týždeň cestovali
k slávnemu súperovi  Slovan Bratislava.
Starší žiaci zápas poľahky prehrali 4:0, no
mladší sa vytiahli a doviezli všetky tri body
z horúcej pôdy po víťazstve 3:2. Tretie
kolo odohrali oba tímy opäť na senickom
štadióne, keď privítali chlapcov z Venglo-
šovej akadémie Bratislava. V tomto stret-
nutí zaplatili starší krutú nováčikovskú daň,
keď veľa šancí nepremenili (aj pokutový
kop) a z jedinej strely na domácu bránu
inkasovali v tretej minúte nadstaveného
času. Mladší so svojím súperom remizo-
vali 1:1.

Nádeje klubových funkcionárov sa
v novej sezóne vkladajú aj do starších
dorastencov, ktorí by mali zabojovať
o postup do 2. ligy. Úvod sezóny sa im
vydaril. Vyhrať dokázali v Dunajskej Stre-
de 5:1 (mladší vyhrali 3:0) a na domácej
pôde si taktiež rovnako hladko poradili
s Novým Mestom n./V., keď zvíťazili 7:1
(mladší 4:1). Tretie kolo odohrali opäť na
senickom štadióne s minuloročným dru-
holigistom z Nemšovej. Starší vyhrali 2:0
a mladší vysoko 7:0, a tak oba tímy sú za-
tiaľ na prvých miestach vo svojich kategó-
riách s plným počtom bodov. V doraste-
neckých tímov sa rysujú kvalitné hráčske
kolektívy. Starších trénuje Štefan Potúček,
jeho asistentom je Július Dieneš a mlad-
ších Jozef Uhlár.

Dospelým, ktorých aj naďalej trénuje
Peter Varsík spolu s asistentom Pavlom
Ivánkom, vyšiel taktiež úvodný duel. Nap-
riek tomu, že ho odohrali na súperovej
pôde v Chynoranoch, dokázali vybojovať
víťazstvo 4:1, keď sa strelecky darilo auto-
rovi troch gólov Petrovi Hílkovi, štvrtý pri-
dal Silvester Starych. V ďalšom zápase
však Seničania nedokázali potvrdiť dove-
zené tri body na domácej pôde proti Sol-
čanom. Stretnutie prehrali 2:3, hoci po
góle Starycha viedli 1:0. Potom však súper
otočil výsledok na 1:3 a skorigovať sa
podarilo už iba striedajúcemu Joniakovi. 3.
kolo cestovali do Šimonovian, kde uhrali
remízu 1:1. V stretnutí síce viedli 1:0 po
góle Joniaka, víťazstvo však udržať nedo-
kázali.

Starší a mladší žiaci B začali svoje súťa-
že v druhej polovici augusta a prípravky
ich začnú počas druhého septembrového

víkendu.
Funkcionári futbalového klubu sa sna-

žia vytvárať pre mládež kvalitné podmien-
ky. Nemalé finančné prostriedky sa inve-
stovali do materiálneho zabezpečenia pre
všetky tímy. Zlepšili sa aj podmienky na
trénovanie, od budúceho roka by malo
byť k dispozícii aj ďalšie tréningové ihris-
ko. Všetci pevne veríme, že futbalu v Seni-
ci svitá na lepšie časy.
Program domácich zápasov:
Dospelí - IV. liga
8. 9. o 16. hod. Senica - Bánovce, 15. 9.
o 16. hod. Senica - Bošany, 29. 9. o 15.30
hod. Senica - Tr. Stankovce, 13. 10. o 14.30
hod. Senica - Nová Dubncia, 27. 10. o 14.
hod. Senica - Borčice, 10. 11. o 13.30 hod.
Senica - Ludanice.
Starší a mladší dorast - III. liga
2. 9. Senica - Lok. Trnava, 16. 9. Senica -
Galanta, 30. 9. Senica - AS Trenčín B, 14.
10. Senica - Partizánske, 28. 10. Senica -
Brezová, 11. 11. Senica - Sp. Trnava B.
Starší hrajú svoje zápasy vždy o 10.00,
mladší o 12.30 hod.
Starší a mladší žiaci - I. liga
1. 9. SE - SFM Senec, 15. 9. Senica - Nitra,
22. 9. Senica - Myjava, 6. 10. Senica -
Levice, 20. 10. Senica - Púchov.
Starší hrajú svoje zápasy vždy o 10.00,
mladší o 12.00 hod.
Starší a mladší žiaci B - III. liga
1. 9. Senica - D. Streda B, 23. 9. Senica -
Holíč, 7. 10. Senica - Vrbové, 21. 10. Senica
- Skalica, 3. 11. Senica - Chrenová B.

Ivan Tobiáš

Dostihy v Čáčove
Koncert Jara Líneka

Tradičný dostihový deň sa v areáli PD
Senica v Čáčove konal v nedeľu 19. augus-
ta. Na programe bolo sedem dostihov.
Víťazný koncert asi päťtisíc prítomným
divákom predviedol senický džokej Jaro-
slav Línek, ktorý triumfoval v piatich prete-
koch. Tretíkrát v rade na tomto podujatí
zvíťazil s Red Bullom (majiteľ PD Senica).

Diváci odchádzali z dostihov určite
spokojní, keďže okrem dostihov boli pri-
pravené aj ďalšie sprievodné akcie.

Výsledky:
Cena Allianz-Slovenská poisťovňa (rovina
III. kat. na 1 000m pre 2-ročné kone, dotá-
cia 40.000,- Sk)
1. Sajgonka (maj. PD B. Mikuláš, am.
Hodáň), 2. Bora, 3. Diadona.

Cena VaV Slovakia Senica (rovina V. kat.
na 2 400m pre 3-ročné a staršie kone,
dotácia 30.000,- Sk)
1. Banzaj (maj. Jozef Kalka, dž. Línek), 2.
Magestria, 3. Minora.

Cena Alchemu Senica (rovina IV. kat. na 1
000m pre 3-ročné a staršie kone, dotácia
40.000,- Sk)
1. Borsalina (maj. PD Senica, dž. Línek), 2.
Winter Tigress, 3. Prezioso.

Cena Euroagro Senica (rovina IV. kat. na 2
400m pre 3-ročné a staršie kone, dotácia
40.000,- Sk)
1. Kahira (maj. stajňa Vimar-Dvorníky, dž.

Línek), 2. Usalia, 3. Lavenda.

Cena Slovnaft Bratislava (rovina III. kat. na
1 750m pre 3-ročné a staršie kone, dotácia
50.000,- Sk)
1. Harmony Dancer (maj. stajňa Ekols-Šmi-
din Radošovce, dž. Línek), 2. Sára, 3.
Kaoma.

Cena Ministra pôdohospodárstva SR
(steeplchase cross-country, 3 400m pre 4-
ročné a staršie kone, dotácia 80.000,- Sk)
1. Red Bull (maj. PD Senica, dž. Línek), 2.
Ilex The Great.

Cena Insemas Lučenec (rovina V. kat. na 1
750m pre 3-ročné a staršie kone, dotácia
30.000,- Sk)
1. Bella Bettina (maj. Kurtov majer, dž.
Šmida), 2. Erlknig, 3. Monty. NS

Kam na turistiku 
1. september  - 27. ročník Senickej
mašírovky.  Na záver posedenie pri
partizánskej vatre. 
Organizátor KST Senica.

8. - 9. september -  5. ročník Regionál-
neho cykloturistického zrazu v Malých
Karpatoch.
Organizátor RR KST, KST Jablonica.

22. september - pochod Po stopách
Márie Terézie. Organizátor KST Holíč.

„O dožinkoch“ na ľade
Na zimnom štadióne v Senici sa  18.

a 19. augusta uskutočnil 2. ročník medzi-
národného hokejového turnaja žiakov 8.
ročníkov športových hokejových tried
(ŠHT) o Putovný pohár HK 91 Senica. Za
účasti mužstiev z Rakúska, Česka a Slo-
venska zviedli chlapci napínavé súboje,
čoho dôkazom bolo, že do posledného
zápasu sa nevedelo o poradí mužstiev.
Najlepším tímom sa nakoniec stali hokejis-
ti z Martina, ktorí tak obhájili minuloročné
víťazstvo a k zisku Putovného pohára im
chýba už len jeden krôčik.

Celkové poradie:
1. MHK Martin, 2. HK Znojemští orli Znoj-
mo, 3. HK Aquacity ŠKP Poprad, 4. HK 91
Senica, 5. HK Frýdek Místek, 6. Capitals
Viedeň.
Medzi ocenených hráčov sa dostali:

najlepší brankár  Erik Gabler (Poprad)
najlepší obranca  Ondrej Šlahor (Senica)
najlepší útočník  Vojtech Nohava (Znojmo)
najproduktívnejší hráč  Milan Kolena
(Martin).

Odmenou pre všetky mužstvá boli nie-
len zaujímavé poháre, ale aj skutočnosť,
že im ich odovzdával majster Švédska za
uplynulú sezónu, Seničan Róbert Döme.

Organizátori turnaja sú rozhodnutí
v peknej tradícii pokračovať, preto zostáva
dúfať, že o rok sa v podobnej zostave
a súťaživej nálade stretneme znova.

Mgr. Jozef Krišák
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Staň sa karatistom Hanko  Senica
Klub majstrov sveta

Sezóna 2006 - 2007 bola najúspešnej-
šou v doterajšej 33-ročnej histórii senické-
ho karate. Reprezentanti Hanko Senica zís-
kali historicky prvý titul majstra sveta
(Mirka Vašeková v Taliansku), striebro
z majstrovstiev sveta i akademických ME,
zlato zo Svetového pohára vo Švédsku a 6
medailí z európskych pohárov. 

Vynikajúco reprezentovali Senicu a Slo-
vensko na národných šampionátoch a naj-
významnejších turnajoch v 10 krajinách -
v ČR, Taliansku, Slovinsku, Nemecku,
Holandsku, Srbsku, Turecku, Čiernej Hore,
Fínsku a Švédsku. Na majstrovstvách SR
a ČR získali 8 medailí, z toho 4 zlaté. Šiesti
karatisti boli nominovaní do reprezentač-
ných výberov. Medzi ženami  si miesto vo
svetovej špičke vybojovala skúsená 24-
ročná Miroslava Vašeková (2. Dan). Na
Majstrovstvách sveta godžu ryu v talian-
skom Assisi sa úradujúca majsterka Európy
stala majsterkou sveta v družstvách
a v kata žien získala striebornú medailu,
keď ju porazila jediná pretekárka - japon-
ská reprezentantka. Mirka zvíťazila i na naj-
väčšom turnaji v Čechách - pražskej Bohe-
mii, majstrovstvách ČR v Brne, druhá skon-
čila na akademických ME v Čiernej Hore,
tretia na Dutch open v holandskom Rotter-
dame a štvrtá na ME regiónov v srbskom
Novom Sade. 

Medzi  juniormi  bol najlepším Slová-
kom na majstrovstvách republiky 18-ročný
Peter Dermek (1. Dan), reprezentant Slo-
venska, majster SR 2007. Najlepšou slo-
venskou dorastenkou na ME v Turecku sa
stala 16-ročná Monika Čulenová (1. Dan),
ktorej tesne unikla bronzová medaila.
Majsterka SR 2007 a dlhoročná reprezen-
tantka zvíťazila na Slovenija open v Slovin-
sku, Európskom pohári v Bratislave, Pohári
SNP v B. Bystrici a Gishin cupe v Košiciach.
V Hanko Senica sa pracuje hlavne s mlá-
dežou. Najúspešnejší senický klub tu dosa-
huje stále najvýznamnejšie medzinárodné
úspechy.

Člen mládežníckej reprezentácie, 13-
ročný Michal Toure (1. kyu), dosiahol v júli
svoj najväčší úspech v kariére, keď v kon-
kurencii pretekárov z 30 krajín zvíťazil
v kata žiakov na Svetovom pohári vo Švéd-
sku. Majster ČR 2007 zvíťazil i na North
Bohemia v Ústí nad Labem, Európskom
pohári v Bratislave, Zvolen cupe, Českom
a Slovenskom pohári.

Najmladšou zo Seničanov v reprezentá-
cii je iba 11-ročná Alžbeta Ovečková, tretia
z Európskeho pohára, víťazka Českého
pohára a tretia z M-SR 2007, ktorá je
veľkým talentom a prísľubom do budúc-
nosti.

Hanko kai Senica je členom Slovenské-
ho zväzu karate, Slovenskej federácie šito
ryu karate, WKF - Svetovej federácie karate
a JKO - Japonskej federácie karate. Pravi-
delne organizuje nábor do školského špor-
tového strediska karate v Senici, kde sú tré-
nermi MUDr. Martin Čulen (7. Dan) a Jaro-
slav Rehuš (4. Dan). Kvalifikovaní tréneri
pozývajú chlapcov a dievčatá od 6 do 15
rokov na nábor karate, ktorý sa uskutoční

od 13. septembra. Pokiaľ sa chcete naučiť
sebaobrane, disciplíne, zlepšiť si seba-
dôveru a spoznať starodávne bojové ume-
nie, môžete sa prihlásiť každý utorok a štvr-
tok na tréningu v telocvični III. ZŠ v Senici,
v čase od 18. do 19.30 hod. Karate je vyni-
kajúce na vybudovanie fyzickej i duševnej
kondície, harmónie a neagresivity. Okrem
toho spoznáte i novú kultúru, priateľov
a nájdete si zmysluplného koníčka. Na
začiatok potrebujete iba tepláky, tričko
a odvahu začať. Prvé dva týždne tréningov
pre začiatočníkov sú bezplatné a každý si
môže karate vyskúšať. E. Jareč 

Jubilejná hasičská
súťaž 

Pred 15 rokmi sa v Senici uskutočnila
prvá súťaž hasičských družstiev, ktorá pre-
rástla do   tradície. Vtedy niesla v sebe ako
prvú myšlienku, že v Senici je životaschop-
ný Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ),
ktorý chce svoje aktivity ukázať aj na verej-
nosti, predstaviť širokú škálu činností a zís-
kať pre hasičstvo aj ďalších nadšencov.
Nositeľom tejto myšlienky bola oduševne-
ná hasička  Soňa Cádrová, ktorá trpezlivo
a odhodlane presadzovala nové formy
práce a vnášala do činnosti prvky kon-
cepčnosti a vyšších mét.  Myslím, že
mnohé z toho sa naplnilo, možno jedno-
duchšie by bolo povedať, že takmer všet-
ko. Vývoj napreduje,  a tak i v tejto sfére už
majú pred sebou ďalšie náročné ciele.
Možno i pravidelné súťažné aktivity DHZ
a zlepšujúce sa podmienky na činnosť boli
skryto v pozadí veľkého úspechu hasičiek,
ktorým  sa  hrdia nielen ony, ale i mestská
samospráva. Od roku 2001 sú totiž na
tróne ako majsterky Slovenska v hasičskom
športe. Tento rok 4. augusta v Pruskom zís-
kali po 4. krát za sebou trofej najcennejšiu.  

Hoci družstvo žien prešlo v roku 2007
generačnou výmenou a istý čas bolo bez
trénera, kráčalo odhodlane od okresnej
súťaže  za svojím cieľom. V Cerovej 9. júna
vyhrali okresné kolo previerok pripravenos-
ti DHZ z okresu Senica časom 115,37. Na
súťaži Trnavského kraja  v Jelke 30. júna
takisto vyhrali súčtom časov  119,44, čo im
zaručilo reprezentáciu kraja na celoštát-
nych majstrovstvách. V Pruskom si Seni-
čanky verili v požiarnom útoku  a boli
z ôsmich družstiev suverénne najlepšie.
Viac sa  obávali štafety 8x50 m a napriek
prvému nie príliš vydarenému pokusu, to
v druhom už vyšlo a výsledný čas 113,28
im zaručil opätovné víťazstvo. 

Majsterky Slovenska sa samozrejme
zapoja do XV. ročníka súťaže hasičských
družstiev o Pohár primátora Senice, ktorá
bude 8. septembra pred zimným  štadió-
nom, ktorej organizátormi sú Mesto Senica
a DHZ Senica. 

Účastníkov súťaže i návštevníkov bude
už o 9. hod. lákať na zaujímavý program
dychová hudba Seničanka. Mažoretky zo
súboru Lienka pri CVČ Stonožka predvedú
svoje umenie krátko pred 10. hod., kedy sa
tradičná súťaž v pripravenosti dobrovo-
ľných hasičských zborov  oficiálne otvorí.
Začiatok  bude   slávnostnejší ako  inokedy,

Majsterky Slovenska v hasičskom športe.
Stojacie zľava: veliteľka družstva Jarmila
Drinková, Veronika Vrbovská, Michaela
Šimková, Miriama Kĺčová, tréner Ľuboš
Žák. Sediace zľava: Simona Vaculová,
Veronika Drinková, Dominika Skalová,
Dominika Drinková (nesúťažila). Na foto
chýbajú členky družstva Jana Buksárová
a Marcela Čemáková.  

pretože jeho súčasťou bude i ocenenie
čerstvých majsteriek Slovenska v hasič-
skom športe za  obdivuhodný výkon, ktorý
doteraz nemá na Slovensku obdobu.
Poďakovanie za výbornú reprezentáciu
dostanú nielen  od primátora mesta Senica
Ľubomíra Parízka, ale aj pred zrakmi divá-
kov,  ostatných hasičských družstiev  zo
Záhoria, z Moravy, i hostí z partnerského
mesta Senice Herzogenbuchsee (Švajčiar-
sko). 

Hasičský  deň v Senici    začnú profesi-
onálni hasiči Okresného riaditeľstva hasič-
ského a záchranného zboru Senica, ktoré-
ho poslaním je ochrana majetku pred poži-
armi a inými živelnými pohromami, pre-
vencia proti požiarom, zisťovanie príčin
požiarov a ich odstraňovanie. Profesionálni
hasiči predvedú  automobil záchrannej
služby Mercedes-Vario, vyprosťovanie
osôb z havarovaného vozidla a ukážku
výcviku lezeckej skupiny. Skupina za
pomoci požiarnej automobilovej plošiny
uskutoční napríklad vertikálnu, horizontál-
nu i kolmú  evakuáciu  zranenej osoby.
Hasiči však ukážu  oveľa viac zo svojho
povolania, ktoré je   mimoriadne náročné
a vieme ho oceniť pri rýchlom zásahu.  

Súťažnú dis-
ciplínu požiarny
útok s vodou
budú plniť žen-
ské i mužské
družstvá a každé
bude bojovať
o putovnú trofej.
Vlani sa z víťaz-
stva tešili domá-
ce družstvo žien
a muži z Velkej
nad Veličkou
(Česko). Program spestria  i senické hasič-
ské nádeje, deti predškolského veku, ktoré
budú  oheň hasiť  (zatiaľ) krhličkami.  Po
celý deň budú pre deti pripravené rôzne
súťaže a hry. Popoludní bude Natália
Čupová  záujemcom maľovať kozmetický-
mi farbami na tvár. 

Je sa na čo  tešiť, tak príďte!
Viera Barošková
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Blahoželáme jubilantom
V septembri 2007 oslávia:
80 rokov Jolana Gašpárková, Viera Jamáriková, Mária Jarošová,
Jozef Kvandúch, Helena Sofková, Ing. Vincenc Nedbálek,
Božena Poláková a Gejza Včelka.
85 rokov Mária Poncová a Jaromír Medňanský.
92 rokov Anna Černeková a Katarína Zaňátová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jaroslav Švárny a Mária Hlavenková
Martin Rybnikár a Erika Milová
Mgr. Juraj Kráľovič a Michaela Poláčková
Ján Nečas  a Jana Kanská
Ondrej Navrátil a Veronika Hroznová
Ing. Andrej Medňanský a Ing. Elena Beňovská
MVDr. Zdeněk Macenauer a Olga Brečková
Slavomír Slaný a Lucia Hlavačková
Roman Rakovský a Alena Hromková
Bc. Juraj Lukáč a Ing. Miriam Hospodárová
Martin Juríček a Miroslava Kadičová
Marián Blažek a Lucia Pfeifferová
Patrik Vajda a Lucia Jurková
Zdenko Helt a Ing. Gabriela Žáková
Ernest Vach a Veronika Malíková
Pavol Svatík a Ivana Hílková
Milan Mareček a Mgr. Ida Naďová

Narodili sa
Jakub Hercegh 1. 7. 2007
Viktória Hlavenková 9. 7. 2007
Daniela Letošová 12. 7. 2007
Gréta Tomanová 15. 7. 2007
Vanessa Hladíková 17. 7. 2007
Nicol Milotová 19. 7. 2007
Jakub Vitek 20. 7. 2007

Opustili nás
Pavol Bartoň, Čáčov 264 1. 7. 2007
vo veku 74 rokov
Vladimír Gál, Štefánikova 719 2. 7. 2007
vo veku 72 rokov
Jozef Mareš, Čáčov 82 2. 7. 2007
vo veku 83 rokov
Anna Banská, Štefánikova 707 4. 7. 2007
vo veku 80 rokov
Ing. Viktória Lukáčová, S. Jurkoviča 1206 6. 7. 2007
vo veku 53 rokov
Magdaléna Šafárová, Štefánikova 1377 12. 7. 2007
vo veku 82 rokov
Ján Kovačovský, Rovenská 669 15. 7. 2007
vo veku 84 rokov
Anna Rehušová, Hviezdoslavova 314 16. 7. 2007
vo veku 83 rokov
Ján Kopúnek, Gen. L. Svobodu 1358 17. 7. 2007
vo veku 63 rokov
Margita Ličková, Štefánikova 704 17. 7. 2007
vo veku 75 rokov
Alojz Rehuš, Štefánikova 1377 17. 7. 2007
vo veku 79 rokov
Jozef Šišulák, Štefánikova 1377 18. 7. 2007
vo veku 72 rokov
Paulína Kašťáková, Robotnícka 68 19. 7. 2007
vo veku 97 rokov
Bohumil Morávek, Palárikova 292 20. 7. 2007
vo veku 73 rokov
Mária Chrenková, Štefánikova 1377 21. 7. 2007
vo veku 86 rokov
Oľga Poláková, Hviezdoslavova 484 21. 7. 2007
vo veku 78 rokov
Ferdinand Svatý, Gen. L. Svobodu 1361 21. 7. 2007
vo veku 42 rokov
František Brňák, Palárikova 292 23. 7. 2007
vo veku 84 rokov
Mária Lovecká, Štefánikova 1377 24. 7. 2007
vo veku 93 rokov
Mária Ivaničová, Štefánikova 1377 25. 7. 2007
vo veku 73 rokov
Helena Krutá, Hurbanova 520 25. 7. 2007
vo veku 80 rokov
Viktor Vizváry, Štefánikova 1377 25. 7. 2007
vo veku 78 rokov
Anton Korman, Štefánikova 1377 26. 7. 2007
vo veku 69 rokov
Martin Kožík, Štefánikova 1377 30. 7. 2007
vo veku 90 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 7.9. 19. hod Búranské ochotnícke divadlo s hrou Kamenný chodníček,
Projekt Jak nám zobák narosteu (divadlo a autori tvoriaci v záhoráč-
tine ),  vstupné 50 Sk. 
� 9.9. 17. hod Záhorácke divadlo zahrá Ťažký osud korytnačky
Žofky, premiéra detského predstavenia, vstupné 40 Sk. 
� 14.9. 19. hod   Pala Nemec Lelín:  Záhorácke humor –fresky,  auto-
rské čítanie a výstava obrazov, ktoré vznikli na podujatí Parkojáda,
Múzeum Laca Novomeského, vstup voľný. Projekt Jak nám zobák
narosteu. 
� 24..9.  19. hod    Jazz koncert , Waking Vision Tour 2007 + Dan
Brantigan Quarted  (USA), vstupné 190  Sk.  
� 28.9.     21. hod      TINA & Mega Fun Party, najväčšia tanečná párty
na Záhorí, 2 tanečné parkety, 6 D-Jov, disko (hip-hop) dance, pod-
poruje Fun Radio, vstupné 160/200 Sk. 

Psíkovia hľadajú nový domov 
V areáli bývalých kasární funguje Útulok pre psov pod názvom

Cerberus, n.o., z ktorého si záujemcovia môžu osvojiť psa. Poplatok
za osvojenie si psa do rodiny je 400 Sk. Prevádzkové hodiny pre
verejnosť sú pondelok až nedeľa od 8. do 10. a od 17. do 19. hod.
Záujemcovia o podrobnejšie informácie môžu kontaktovať správcu
útulku pána Fábika na telefónnom čísle 0914 112 125. 
V dnešnej ponuke pre nových majiteľov sú tieto psy:  
- Čierny krížený bradáč, pes, cca 1 rok, pokojný, dobrý, vhodný do
bytu, rodinného domu, čistotný.
- Laura, suka, vek  asi 3 r., dobrá, pokojná, prítulná, je asi zo starého
sídliska, vhodná do bytu, rodinného domu, čistotná.
- Zorka, suka, vek približne 1 rok, veľmi dobrá, poslušná.
- pes Bad, krížená doga, vek približne 3 roky, ostrý, ale dá sa navia-
zať na majiteľa, je veľmi vhodný najmä na stráženie objektu. Výbor-
ne si zvykne na majiteľa, ktorý sa o neho stará. 
- Bimbo, šteňa, pes,  asi 6 mesiacov, dobrý, prítulný, poslušný, vhod-
ný do rodinného domu, čistotný.

Marko,  asi 1-2 roky, prí-
tulný, dobrý, vhodný do
bytu, rodinného domu,
veľmi čistotný.

- Lezo, šteňa, pes, asi  8
mesiacov, dobrý, vhod-
ný do rodinného domu,
čistotný.
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na SEPTEMBER 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Sobota 8. a nedeľa 9. september
FRAKTÚRA
Zastrelil som svoju ženu...Dokážte to. Keď
je pedantský stavebný inžinier uznaný ako
nevinný z pokusu o vraždu svojej manžel-
ky, mladý okresný prokurátor sa rozhodne
vziať boj za spravodlivosť do vlastných rúk.
Fraktúra je dramatický thriller plný zvratov
a podvodov odohrávajúcich sa prevažne
v súdnej sieni, kde sa títo dvaja snažia pre-
ľstiť jeden druhého. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 113 min.

� Utorok 11. september
BESTIÁŘ
Mladá, úspešná a emancipovaná Karolína
sa vášnivo zamiluje do záhadného Alexa.
Vzťah plný neistoty s rozpolteným mužom
ju ničí. Rozhodne sa vzdorovať. Začne sa
správať tak, ako niektorí muži k ženám -
vzťahy brať viac nezáväzne. Po čase si ale
uvedomí, že množstvo prechodných zná-
mostí, flirtov a sklamaní vedú k deštrukcii...
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 113 min.

� Streda 12. september
SIMPSONOVCI VO FILME
Český dabing. Jeden z najúspešnejších
televíznych seriálov sa konečne dočkal
prvého celovečerného filmového spraco-
vania. Populárna rodinka Simpsonovcov
zo Springfieldu bude tento raz čeliť globál-
nym výzvam a Homér vyvedie najhoršiu
vec svojho života.
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 85 min.

� Sobota 15. a nedeľa 16. september
SHREK  TRETÍ
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Za normálnych okolnos-
tí by krásni, mladí a zelení manželia Shre-
kovci po odstránení zákernej Víly Kmotrič-
ky a jej nemožného syna Krasoňa žili neru-
šene a hlavne šťastne až do smrti. Vzhľa-
dom k tomu, že sa stali protagonistami naj-
úspešnejšieho animovaného filmu všet-
kých čias, nemajú na pohodu nárok. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 93 min.

� Utorok 18. a streda 19. september
VYDÁŠ  SA  A BASTA!
Keď sa mama rozhodne vydať svoje tri
dcéry, nik jej v tom nedokáže zabrániť.
Prvé dve idú ako po masle, ale tá tretia
bude ťažký oriešok...
Vstupné: 60 Sk,  MP 12 r., 102 min.

� Piatok 21. september
HORY  MAJÚ  OČI  2
Tí šťastnejší zomrú rýchlo. Jednotka voja-
kov Národnej gardy má namierené na
základňu v Novom Mexiku, kam majú
v rámci rutinnej misie priviesť vybavenie
pre skupinu jadrových vedcov. Keď však
prídu na odľahlé výskumné pracovisko,

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-
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nájdu ho celkom opustené. Zo vzdiale-
ných hôr potom zachytia tiesňový signál.
Rozhodnú sa vydať do kopcov na záchran-
nú výpravu, pretože si myslia, že by sa tam
stratení vedci mohli ukrývať. Netušia však,
že kráčajú priamo do náruče ľudožrút-
skych mutantov, ktorých vražednému bes-
neniu kedysi podľahla rodina Carterových.
Vstupné: 55 Sk, MP 15 r., 90 min.

� Sobota 22. a nedeľa 23. september
ROMING
Putovanie troch Rómov zo severu Čiech
za tajomnou nevestou na Slovensko.
Jura je moderný, racionálne uvažujúci
mladý muž, ktorý úspešne študuje na vyso-
kej škole. Keď ho otec, za ktorým prišiel na
krátku povinnú návštevu, požiada, aby
s ním odcestoval na Slovensko za neves-
tou, ktorú mu ešte ako chlapcovi dohodol
so svojím najlepším priateľom, Jura neverí
vlastným ušiam. Zo začiatku absurdnú žia-
dosť odmieta, ale rýchlo podľahne otcov-
mu citovému vydieraniu. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 105 min.

� Utorok 25. september
MISS  POTTER
Beatrix Potterová má tridsať a žije so svojimi
rodičmi. Nápadníkov odmieta a sníva o svo-
jom svete maľovaných príbehov o zvie-
ratkách. Napokon nájde vydavateľa, ktorý
jej príbehom verí, zaľúbi sa do nich i do
nej...Zatiaľ, čo jej knihy tešia mnohé generá-
cie detí, svoj vlastný životný príbeh si Beat-
rix Potterová dlho starostlivo chránila.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 92 min.

� Piatok 28. september
PREDTUCHA
Verte vlastným predstavám. Linda Hanson
má nádherný dom, milujúceho manžela
a dve rozkošné dcérky. Jej život je perfekt-
ný až do chvíle, keď dostane správu, že jej
manžel Jim zomrel pri automobilovej
nehode. Pre oddanú manželku a matku je
to najhoršie, čo si dokázala predstaviť.
Otázkou však zostáva - nejde skutočne iba
o predstavy? Keď sa Linda nasledujúce
ráno zobudí, jej manžel je živý a zdravý.
Celé nešťastie najskôr považuje za nočnú
moru, ale potom sa to stane znovu - niek-
toré rána nachádza manžela vedľa seba,
inokedy sa prebúdza ako vdova. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 93 min.

� Sobota 29. a nedeľa 30. september
DIVOKÉ  VLNY
POZOR !Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Naučte sa surfovať s tučni-
akmi. Hrdinom filmu je mladý tučniak skal-
ný Cody Maverick, začínajúci surfer, ktorý
sa chystá na svoj prvý profesionálny závod.
Cody, nasledovaný filmovým štábom,
ktorý má dokumentovať jeho zážitky,
opúšťa rodinu a rodný Mrazákov, aby sa na
ostrove Pin-Gui zúčastnil surferského
memoriálu Big Z. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 88 min.

Okienko JDS
Odchod na rekreáciu do

Liptovského Jána bude 1. sep-
tembra o 8. hod.  od plavárne.

Posedenie pri  živej hudbe bude
20. 9.  o 15. hod. v hoteli Branč.

Prvý Senický DIA deň
Základná organizácia Zväzu diabetikov

Slovenska Diamant Senica organizuje
v spolupráci Mestským  kultúrnym  stredis-
kom Senica I. Senický DIA deň. Uskutoční
sa v sobotu 27. októbra v Dome kultúry
v Senici pod záštitou primátora Senice Ľ.
Parízka a diabetologičky MUDr. Libuši
Čambalovej  a určený je diabetikom i ostat-
nej verejnosti. Nosnou témou podujatia
budú novinky v diagnostike a liečbe diabe-
tes mellitus a čo môže diabetik urobiť sám
pre seba. Okrem prednášok  budú pre
návštevníkov podujatia aj bezplatné porad-
ne a prezentácia dia výrobkov. am

Mobilný odber krvi
Územný spolok Slovenského Červené-

ho kríža Senica organizuje v dňoch  10.
a 17. septembra  mobilný ober krvi. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť v Dome huma-
nity SČK na Kalinčiakovej ulici.  

Odstávka plavárne
Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že  odstávka plavárne bude od  3. 9.
do  23.9. (vrátane). Plaváreň bude opäť
otvorená 24.9. Počas odstávky bude
sauna a solárium v prevádzke nasledovne:
sauna: 
ženy - utorok, sobota 14.00 - 20.30 
muži - streda 14.00 - 20.30, nedeľa 10.00 -
17.00
solárium:
denne 8.00 - 18.00

Pomáhate v Tesco charite?
V 4. kole verejnej finančnej zbierky,

ktorá sa konala v Tesco obchodoch počas
predĺženého víkendu od 16. do 19. augus-
ta 2007, sa vyzbieralo  225 867 korún.
V tom čase sa pohybovali v priestoroch
hypermarketov a obchodných domov
dobrovoľníci Slovenského Červeného
kríža, teda mimovládnej organizácie, ktorá
je v tomto roku partnerom charitatívneho
projektu. 

Vyzbierané finančné prostriedky zosta-
nú v danom regióne a použijú sa na
pomoc starším a odkázaným ľuďom podľa
toho, ako si využitie peňazí určil konkrétny
územný spolok SČK. 

Najbližšie bude možné špeciálne ozna-
čených dobrovoľníkov stretnúť 13. až 16.
septembra  a v polovici októbra sa tohto-
ročný projekt Tesco charity roka ukončí. TS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


