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výročie založenia novín

Noví investori do 
priemyselného parku

Mesto Senica po krátkom prerušení
pokračuje v budovaní základnej infraštruk-
túry v priemyselnom parku Senica. Do
konca novembra by mala byť dokončená
retenčná nádrž na zachytávanie dažďo-
vých vôd, vybudovaná časť cesty od
Železničnej ulice po firmu Haironville Slo-
vensko v dĺžke cca 700 m a železničné
priecestie cez vlečku so zabezpečovacím
zariadením. Dažďová a splašková kanali-
zácia, pitný vodovod a plyn sú už pripra-
vené pre investorov na užívanie.

Ešte minulý rok v priemyselnom parku
začala svoje fungovanie firma Arcelor Slo-
vakia SSC, ktorá tu vybudovala závod na
delenie plochých oceliarskych výrobkov
na pásy a tabule. Na základe dobrých skú-
seností s investíciou v meste rozhodla sa
svoju prevádzku rozšíriť, a preto si už zare-
zervovala ďalší pozemok v priemyselnom
parku. Túto investíciu plánuje uskutočniť
v roku 2008 - 2009. Tento rok bola ukon-
čená aj výstavba 1. etapy závodu firmy
Haironville Slovensko, ktorá sa zaoberá
výrobou trapézových plechov. Rozvíja sa
aj plán firmy New Diesel, ktorá v priesto-
roch firmy Belar plánuje budúci rok začať
budovať závod na výrobu biopalív.

Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí, ktoré sa konalo 6. septembra,
schválilo odpredaj pozemkov v priemysel-
nom parku ďalším firmám, ktoré predložili

svoj podnikateľský zámer a rozhodli sa
investovať v meste Senica. Firma
TECHNOIMES sa bude na ploche cca 8 ha
zaoberať stavebnou výrobou. Prevládajú-
cim výrobkom budú prefabrikáty z betónu
vhodné predovšetkým na výstavbu prie-
myselných budov, športových komplexov
a bytových stavieb. Firma BAU-RENT chce
vo viacerých etapách postaviť závod na
výrobu stavebných materiálov a elektroza-
riadení.

Mesto Senica je svojou lokalitou atrak-
tívne miesto pre mnohých investorov,
najmä pre svoje popredné postavenie
logistického centra nielen v regióne, ale aj
v rámci Slovenska, a preto záujem investo-
rov o etablovanie svojich firiem práve
v našej lokalite trvá. Mesto i naďalej pokra-
čuje v rokovaní s ďalšími zahraničnými
i domácimi firmami. Ing. Anna Závodská

Opäť zazvonil školský
zvonec

Letné školské prázdniny sú už nená-
vratne za nami a pred niekoľkými týždňa-
mi sa začal nový školský rok.

Pre prváčikov ten prvý, pre ostatných
žiakov ten ďalší a pre deviatakov ten
posledný.

Po krátkom oddychu je pred pedago-
gickými, nepedagogickými zamestnanca-
mi a žiakmi  desať mesiacov práce.

Práce, ktorá prinesie nové poznatky,
starosti, ale i radostné chvíle. Do školských
lavíc základných škôl v meste Senica
zasadlo viac ako 2150 žiakov, z toho viac
ako 200 prváčikov prešlo bránou školy po
prvýkrát.

V novom školskom roku nás očakávajú
zmeny, ktoré budú pre školstvo zásadné.
Na novú školskú reformu netrpezlivo
čakajú nielen učitelia, ale i žiaci a ich rodi-
čia. Stojíme na prahu obdobia reformy
vzdelávacieho systému. Transformácia tra-
dičného školstva, ktoré je založené viac na
memorovaní veľkého množstva učiva, na
tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie,
bude pre žiakov znamenať väčšiu aktivitu
a slobodu, ale zároveň poskytne väčší
priestor na realizáciu učiteľa.

Školy dostali k dispozícii Pedagogicko -
organizačné pokyny na školský rok 2007 -
2008, ktoré sa pre nich stanú dôležitým
pomocníkom poskytujúcim najdôležitejšie
informácie a údaje o organizácii školského
roka, legislatíve, ako aj o pripravovaných
zmenách.

Prioritné úlohy Ministerstva školstva,
ktoré vychádzajú z Programového vyhlá-
senia vlády SR, sú z pohľadu roku 2007
veľmi ambiciózne.

Pri zabezpečovaní úloh v oblasti výchovy
a vzdelávania, v oblasti riadenia a metodic-
kého usmerňovania činnosti škôl podáva
školám pomocnú ruku Spoločný školský
úrad. Kontrolu nad úrovňou pedagogického
riadenia a nad úrovňou výchovy a vzdeláva-
nia zabezpečuje štátna školská inšpekcia.

Spoločný školský úrad zabezpečuje
prenesenú pôsobnosť výkonu štátnej sprá-
vy na úseku školstva i pre senické základ-
né školy. Spolupráca v tejto oblasti je
dobrá.

Kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti
výchovy a vzdelávania dokazuje, že škol-
ská legislatíva sa aplikuje do režimu života
škôl a vzniknuté problémy vzájomnou
komunikáciou spoločnými silami pozitív-
ne riešime.

Školy venujú dostatočnú pozornosť
kvalite riadenia pedagogického procesu,
jeho analýze, efektívnemu plánovaniu
i následnej kontrole. (pokr. na str. 4)

Spomienková
slávnosť

Mesto Senica pozýva občanov na
malú spomienkovú slávnosť venovanú
159. výročiu historických udalostí
zápasu Slovákov za národnú slobodu.
Vtedy bol v rokoch 1848/49 poprave-
ný čáčovský richtár Martin Bartoň.

Slávnosť sa uskutoční v piatok 5.
októbra o 14.30 hod. pri pamätníku
Martina Bartoňa v Čáčove.                    
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
6. riadne zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 6. septembra.
Na rokovaní bolo prítomných 21 poslan-
cov mestského zastupiteľstva, 4 boli
ospravedlnení. Rokovanie mestského
zastupiteľstva viedol Ľubomír Parízek, pri-
mátor mesta. V úvode odzneli interpelá-
cie, v ktorých vystúpili 11 poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Písomné interpelácie
odovzdali poslanci Ferdinand Beňa, Miro-
slav Kaščák a Ľubica Krištofová. Ďalší
poslanci vystúpili s ústnymi interpeláciami
(Dušan Brichta, Jozef Gembeš, Milan Pod-
horáni, Martin Čulen, Anton Cibula, Ľubi-
ca Melegová, Peter Sadloň, Peter Hutta,
Ondrej Krajči a Emília Wágnerová).
Interpelácie sa týkali problémov so staveb-
nými odpadmi, ktoré vznikajú pri prestav-
bách rodinných domov, ale aj bytových
jadier a tieto nepatria do komunálneho
odpadu. Vytvárajú početné čierne skládky,
ktorých likvidácia stojí nemalé finančné
prostriedky. Mesto umožňuje okrem vývo-
zu odpadu, odovzdávanie objemného
odpadu do Zberného dvoru v Technic-
kých službách v pravidelných dvojtýždňo-
vých intervaloch. Mestská polícia začala
s monitorovaním priestorov, kde sa tvorili
čierne skládky a očakávame i väčšiu dis-
ciplinovanosť občanov.
Použije sa represia voči tým, ktorí poru-
šujú pravidlá zberu a likvidácie odpadu.
V interpelácii Ferdinanda Beňu odznela
požiadavka na doriešenie poklopov v časti
Čáčov, kde do novovybudovanej cesty
boli osadené nevyhovujúce staré poklopy.
Poslankyňa Ľubica Krištofová a poslanec
Milan Podhoráni žiadali riešiť  nízku úro-
veň reštauračných služieb na Kunovskej
priehrade, zachovanie rázu rekreačnej
oblasti, nakoľko sa rekreačné chaty začí-
najú využívať na prechodné ubytovanie
zamestnancov novovznikajúcich firiem.
Ďalej riešenie verejného poriadku v celej
rekreačnej oblasti vrátane i územia, ktoré
už spadá do katastra obce Sobotište.
Viaceré interpelácie sa týkali budovania
nových detských ihrísk a zariadení, ale aj
vhodnosti ich situovania v jednotlivých
lokalitách. Poslanec Martin Čulen upozor-
nil na rôzne kolízie, ktoré spôsobujú kor-
čuliari nielen na miestnych a štátnych
komunikáciách, ale aj na cykloturistickom
chodníku, kde často neosvetlení, so slú-
chadlami na ušiach ohrozujú nielen seba,
ale môžu spôsobiť vážne dopravné  neho-
dy. Anton Cibula tlmočil dobrú odozvu
verejnosti na priamy prenos z mestského
zastupiteľstva, preto primátor navrhol
zaradiť  tieto televízne prenosy do úpravy
rozpočtu mesta na rok 2007. Poslanec
Dušan Brichta upozornil na pretrvávajúce
porušovanie zákazových značiek na
miestnych komunikáciách, na neskoré
osádzanie schváleného dopravného zna-
čenia a spolu s poslancom Jozefom Gem-
bešom poukázali na pretrvávajúce problé-
my s podávaním alkoholu mladistvým.
Vyzvali mestskú políciu, aby sa sprísnil

postup voči porušovaniu platnej legislatí-
vy. V ďalších interpeláciách bolo odporu-
čené vypracovanie architektonickej štúdie
na umiestnenie pamätných tabúľ mesta,
ktoré sa nachádzajú v depozite mestského
úradu.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- ústnu  informatívnu správu poslanca
Petra Sadloňa o jeho plnení úloh ako
poslanca dlhodobo uvoľneného pre
výkon funkcie,
- informatívnu správu o spoločnosti Služ-
byt, spol. s r.o.Senica za rok 2006,
- výročnú správu spoločnosti Admi Senica,
a.s. a Stoma Senica, a.s. k 31.12.2006,
- informatívnu správu o statickej doprave
a plnení harmonogramu opráv miestnych
komunikácií a chodníkov v meste
k 31.7.2007,
- ústnu informatívnu správu o Priemysel-
nom parku Senica,
- správu hlavného kontrolóra z kontroly
dokladov o príprave a realizácii stavby
Priemyselný park Senica v súvislosti
s odstúpením agentúry SARIO od Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku,
- informatívnu správu o príprave výstavby
golfového areálu Šajdíkove Humence.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o kontrolnej
činnosti za II. štvrťrok 2007 a správu hlav-
ného kontrolóra o plnení uznesení,
- stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
príjmov a výdavkov rozpočtu mesta
k 30.6.2007,
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení
k 30.6.2007,
- dispozície s majetkom mesta (konkrétne
schválené dispozície s majetkom nájdete
na www.senica.sk pod uzneseniami),
- zásady na prideľovanie nájomných bytov
vybudovaných zo ŠFRB,
- prevod vlastníctva bytov v dome č. 719
na Štefánikovej ul., v dome č. 839 na Moy-
zesovej ul., v dome č. 1345 na Sotinskej
ul., v dome č. 1352 na Ul. J. Mudrocha,
- vyplatenie odmeny za II. štvrťrok 2007
zástupcovi primátora a hlavnému kon-
trolórovi,
- termíny pre uzavretie manželstiev a víta-
nia detí do života na rok 2008 (informácia
v tomto čísle Naša Senica),
- zmenu rozpočtu škôl a školských zaria-
dení na rok 2007.
Mestské zastupiteľstvo uložilo:
- pripraviť analýzu príjmov a výdavkov
mesta a predložiť návrh na zmenu roz-
počtu mesta na rok 2007,
- riešiť situáciu v kapitálových príjmoch
a výdavkoch z titulu odstúpenia agentúry
Sario od zmluvy na výstavbu Priemyselné-
ho parku Senica.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- prehodnotiť zmluvu o nájme uzavretú so
spoločnosťou Stomasen, n. o.
6. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa uskutoční 27. septembra 2007
s týmto programom:
- správa o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 27. 9. 2007,

- informatívna správa o sociálnej starostli-
vosti na území mesta Senica,
- zariadenie sociálnych služieb, n. o. - sprá-
va o činnosti a výsledok hospodárenia za
rok  2006,
- návrh na zmenu VZN č. 20 - o poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu mesta,
- opatrenia mesta na zabezpečenie zimné-
ho vykurovacieho obdobia - MHZ,
- návrh na doplnenie VZN č. 27 - o použí-
vaní pyrotechnických výrobkov na verej-
nosti,
- správa o projektoch mesta Senica a orga-
nizácií v jeho riadení za obdobie I. - VIII.
2007 a projektoch organizácií realizova-
ných s metodickou pomocou referátu re-
gionálneho rozvoja.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Investície do škôl
V mesiacoch september - október

2007 bude realizovaná v priestoroch areá-
lu Základnej školy Ul. J. Mudrocha ľahko-
atletická dráha - bežecký ovál 200 m
v šírke 2,5 m s rovinkou 75 m so 4 dráha-
mi. Ako športový povrch je navrhovaný
umelý Tartan SPRINTOP. Celkové predpo-
kladané náklady na vybudovanie dráhy
predstavujú náklad v objeme cca 2,6 mil.
Sk.  Finančne bude táto akcia krytá z úče-
lových prostriedkov MŠ SR, ktoré boli
schválené v rámci Projektu materiálno
technického rozvoja škôl v oblasti škol-
ských areálov na vybudovanie ľahkoatle-
tickej dráhy pre Základnú školu Ul. J. Mud-
rocha Senica vo výške 1 milión Sk, ako aj
z prostriedkov Mesta Senica. Na výstavbe
ľahkoatletickej dráhy sa budú prípravnými
a pomocnými prácami podieľať aj osoby
vykonávajúce aktivačnú činnosť, ktorí sú
financovaní ÚPSVaR.

Táto stavba nebude mať počas výstav-
by žiadny negatívny vplyv na životné
prostredie a umelý športový povrch je
zdravotné nezávadný s dlhovou život-
nosťou.

V priestoroch areálu Základnej školy
Ul. J. Mudrocha bude v mesiacoch sep-
tember - október 2007 prebiehať ešte
jedna investičná akcia - vybudovanie ihris-
ka s umelým povrchom rozmerov 33x15
m. Mesto Senica podalo v marci 2007 žia-
dosť v rámci Projektu Úradu vlády SR na
vybudovanie viacúčelových ihrísk. Úra-
dom vlády SR a Nadácie SPP boli poskyt-
nuté účelové finančné prostriedky vo
výške 1 milión Sk na výstavbu „Viacúčelo-
vé ihriská“. Podkladovú časť na vlastné
náklady zrealizuje Mesto Senica.

Tieto nové športové plochy v areáli ZŠ
budú počas celého roku využívané na
výchovno-vyučovací proces - športové
súťaže, školské športové dni športu pre
deti predškolského veku a žiakov základ-
ných škôl. Slúžiť budú žiakom, ktorí nav-
števujú športové krúžky so zameraním na
malý futbal, futbal, hádzanú, a to hlavne
v odpoludňajších hodinách.

Ing. Mária Výletová
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Aktivity radnice
3. 9. - Otvorenie nového školského

roku 2007/2008. Návšteva
základných i stredných škôl
v Senici.

- Rada starších - riešenie aktuál-
nych problémov v meste.

4. 9. - Pracovné rokovanie k projektu
Športová hala a rehabilitačné
centrum.

- Riešenie problematiky reklám
a reklamných plôch v meste.

- Fond národného majetku Bra-
tislava - pracovné rokovanie o pre-
vode privatizovaného majetku.

5. 9. - Zastupiteľstvo Trnavského samo-
správneho kraja.

- Rokovanie s talianskymi investor-
mi pripravujúcimi výstavbu
v priemyselnom parku.

6. 9. - Pracovné rokovanie s majiteľom
skupiny Kord a zástupcom pora-
denskej firmy Deloitte o postupe
výstavby novej fabriky a riešenia
nadväzných oblastí, ako je dopra-
va, bývanie, pracovné miesta a pod.

7. 9. - Prijatie švajčiarskeho družstva
hasičov na MsÚ.

8. 9. - Medzinárodná hasičská súťaž.
10. 9. - TV SEN relácia - vystúpenie pri-

mátora k súčasným problémom.
- Pracovné rokovanie s pracovník-

mi oddelenia výstavby o postupe
výstavby v priemyselnom parku,
príprave bytovej výstavby
a dopravy v meste.

11. 9. - Rokovanie s poradensko-právnou
firmou na tému: Obhajovanie
oprávnených nárokov mesta
a právna ochrana investícií mesta.

- Rokovanie so skupinou českých
podnikateľských subjektov.

- Rokovanie s konateľmi spoloč-
nosti Službyt o pripravenosti na
vykurovaciu sezónu a príprava
valného zhromaždenia.

12. 9. - Rokovanie o zámeroch nezisko-
vej organizácie Stomasen.

- Rokovanie s rakúskymi investormi.
13. 9. - Lídl - vysvetlenie postupu

obchodnej spoločnosti ohľadom
plateného parkovania.

- Mestské výbory a komisie. Spo-
ločné zasadnutie predsedov
mestských výborov a komisií MsZ.

- Stretnutie s predstaviteľmi spe-
váckeho zboru Cantilena a pre-
zentácia zámerov ďalšej umelec-
kej činnosti zboru.

14. 9. - Príprava na prechod na aktuálne
účtovníctvo s auditorskou a pora-
denskou firmou.

- Rokovanie s vedením volejbalové-
ho klubu o ďalšej činnosti a spo-
lupráci s mestom.

15. 9. - Účasť na inštalácii pána farára
Šefčíka za Seniora.

17. 9. - Riešenie problematiky cintorín-
skych služieb v meste.

18. 9. - Fond národného majetku Bra-
tislava - rokovanie s vicepreziden-
tom Ing. Kocourkom o zámeroch
a potrebách mesta.

- TTSK - pracovné rokovanie za
účasti predsedu TTSK Ing. Miku-
ša, podpredsedov, poslancov
a zástupcov ZMOSu.

19. 9. - Rokovanie s predsedom OSBD
Ing. Janovičom o spolupráci
s mestom a súčinnosti pri riešení
problémov v oblasti bývania.

20. 9. - Pracovné rokovanie s vedením
Technických služieb Senica
o komunálnom odpade.

21. - 23. 9. - Návšteva predstaviteľov mesta
v družobnom meste Pultusk
v Poľsku.

Mestské výbory
15. marca 2007 na 3. riadnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva bolo schválené
zloženie mestských výborov, ktorých
hlavnou úlohou je priblížiť požiadavky
občanov nášho mesta mestskému úradu,
teda vytvoriť akýsi most, spojenie pre zlep-
šenie životných podmienok obyvateľov
mesta. Mestských výborov pracuje v meste
osem a čo sa im podarilo vyriešiť pre spo-
kojnosť občanov?
Mestský výbor č. 1 - predseda Emília Wág-
nerová
- oprava Notárskeho domu pred dokončením,
- skládka na Pánskej ulici odstránená, mies-
to sa monitoruje kamerou,
- opravy ciest a chodníkov v Čáčove sa
uskutočnia až po úplnom dokončení kana-
lizácie v rokoch 2007 - 2008.

Mestský výbor č. 2 - predseda Ľubomír
Béreš
- obhliadka „starého sídliska“ vykonaná
s cieľom zvýšenia parkovacích miest,
- úpravy stromov, kríkov, odstránenie
nefunkčných oddychových prostriedkov
a osadenie nových,
- lavičky i multifunkčné ihrisko - jeho výstav-
ba bude uskutočnená do konca roka 2007.

Mestský výbor č. 3 - predseda Milan Pod-
horáni
- Dolné Suroviny - kontajnery na separova-
ný odpad po ich výrobe budú dodané,
takisto aj vývesné tabule v časti Dolné
a Horné Suroviny,
- kontajner na Bottovu ulicu dodaný.

Mestský výbor č. 4 - predseda Peter Hutta
- lavičky na Kolónii osadené,
- na Robotníckej ulici basketbalový kôš tiež
osadený,
- uložený stavebný odpad v bývalej zberni žele-
za bol na Hviezdoslavovej ulici odstránený,
- kanalizácia - 13 m na Kolónii vymene-
ných.

Mestský výbor č. 5 - predseda Štefan Mikula
- počet smetných košov od Tesca po hlav-
nú križovatku bol zvýšený,
- čistotu mesta zabezpečuje VZN č. 4, čl.
13 a 14, zodpovedný je každý z nás,
- znova inštalovanie značiek so zákazom
vodenia psov a košov na výkaly nebolo
uskutočnené, nie sú finančné prostriedky.
Mestský výbor č. 6 - predseda Martin Lidaj
- objekt Syda - majetkovo a právne vyspo-
riadaný - investori STAR centra odkúpili
i druhú časť (oprava alebo likvidácia),

- výsadba zelene a následná starostlivosť je
dohodnutá so školami pod názvom Strom-
ček za korunu,
- zadná časť za tenisovými kurtami sa upra-
vuje na trávnaté ihrisko, na zelené plochy
s cvičnou dráhou pre hasičov,
- umiestnenie kamery na Ul. L. Novomes-
kého - zatiaľ nie sú finančné prostriedky.

Mestský výbor č. 7 - predseda Dušan Brichta
- dopravná značka Zákaz parkovania na
Štefánikovej ulici (Vŕšok) osadená,
- stromy i kríky budú orezané po vegetač-
nom období,
- na Hollého ulici dorobiť aj druhý chodník
- do konca roka 2007,
- zákaz parkovania pri Sokolovni - uskutoč-
nené,
- priestory pre domové schôdze poskytuje
MsÚ po dohodnutí vopred,
- zákaz vjazdu všetkých vozidiel na Hollé-
ho ulici k domu č. 719 bol odstránený.

Mestský výbor č. 8 - predseda Tatiana Blaž-
ková
- stravovanie dôchodcov z Kunova pripra-
vuje reštaurácia Malina a vydáva sa
v Kunove a stravovanie Seničanov sa bude
v dohľadnej dobe riešiť v ich prospech,
- kunovský cintorín - orez stromov, úprava
kríkov, oprava sociálnych zariadení
v Dome smútku - uskutočnené,
- oprava ciest a chodníkov Brezová ul.,
Komenského, SNP, M. Nešpora - uskutoč-
nené,
- opravený miestny rozhlas v Brestovom,
- opravené výtlky na Ul. M. Nešpora,
Komenského, Moyzesova,
- obhliadka zvonice v Kunove bola vykona-
ná, na jej opravu chýba 500. tis. Sk.
Schránka na pripomienky a otázky obča-
nov je pre všetkých umiestnená pri hlav-
nom vchode do Mestského úradu. Kontro-
la poskytovania a konzumovania alkoholu
mladistvým je riešená VZN, pravidelne
kontroluje Mestská polícia každý deň
popoludní, aj v sobotu a v nedeľu.

Mgr. Peter Hutta
zástupca primátora

Pozvánka 
Mestský výbor Senica časť Čáčov pozý-

va všetkých Čáčovanov, Seničanov a všet-
kých z okolia, ktorých čo i len jeden koreň
spája s Čáčovom, na otvorenie výstavy
obrazov Vladimíra Holického z Čáčova,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 7. októbra
o 14.30 hod. v Notárskom dome Čáčov
(bývalý Obecný úrad). Určite si zaspomí-
nate a mladší sa zoznámia prostredníc-
tvom fotografií s históriou Čáčova, s prvý-
mi písomnými zmienkami jeho vzniku,
osídľovania. Mestský výbor Čáčov



Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 9/2007

4

Opäť zazvonil školský 
zvonec
(dokončenie zo str. 1)

Ako školy pracovali, aké dosahovali
výsledky, v čom majú rezervy sa odzrkadlí
v Správe o výchovo-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2006 - 2007, ktorá bude prero-
kovaná na pedagogickej rade, predložená
na vyjadrenie rade školy a daná na schvá-
lenie zriaďovateľovi.

Správa sa stane odrazovým mostíkom
pre zlepšenie práce školy v novom škol-
skom roku.

Spoločný školský úrad vzniknuté pro-
blémy v oblasti výchovy a vzdelávania rieši
komunikáciou s riaditeľmi škôl. Nevysky-
tujú sa žiadne závažnejšie nedostatky,
ktoré  pretrvávajú a musia sa pravidelne rie-
šiť. Riešenie problémov smeruje k jediné-
mu cieľu, ktorým je spokojnosť s výsled-
kom vyriešenia problému žiaka, učiteľa či
rodiča v zmysle  platnej školskej legislatívy
a ľudského prístupu.

Školy pozitívne vnímajú predmetové
olympiády, súťaže v oblasti umenia, literatú-
ry a hudby a školské športové súťaže ako
integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho
procesu. Zapájajú sa do postupových súťa-
ží cez školské kolá, okresné kolá, krajské
kolá až po majstrovská SR, kde úspešne
reprezentujú svoju školu. Mimoškolská čin-
nosť škôl sa realizuje prostredníctvom
záujmového vzdelávania. Je to pravidelná
záujmová činnosť organizovaná pre žiakov
školy ponukou krúžkov rôzneho zamerania. 

K výberu krúžku sa vyjadruje i rodič
podpisom vzdelávacieho poukazu. Vzde-
lávací poukaz reprezentuje osobitný prís-
pevok štátu na toto záujmové vzdelávanie
pre jedného žiaka školy.

V minulom školskom roku bolo z 2407
vydaných vzdelávacích poukazov prijatých
2314 vzdelávacích poukazov, čo dokazuje
záujem o túto formu mimoškolskej  aktivity.

Do ďalších náročných dní, týždňov

Predstavujú sa poslanci
MsZ Senica 

Aké ciele ste si dali pri vstupe do
komunálnej politiky?  

Ing. Milan Podhoráni,
62 rokov, dôchodca,
Bottova 1167/4, nezá-
vislý kandidát, voleb-
ný obvod č. 3:

„Všetko pre spokoj-
nosť občana v dobre

prosperujúcom a bezpečnom meste.“ To
bolo heslo, ktorým som vstupoval do kam-
pane v komunálnych voľbách.
Na naplnenie jeho obsahu chcem využiť
získané organizačné schopnosti a skúse-
nosti z riadiacej činnosti a práce v orgá-
noch štátnej správy a samosprávy a taktiež
svoje skúsenosti z oblasti diplomacie.
Veľmi dobre som vedel, čo občania môjho
volebného obvodu potrebujú a čo všetko
občanom môjho volebného obvodu
a mestu chýba. Svojou činnosťou a prácou
pri vykonávaní funkcie poslanca mestské-
ho zastupiteľstva chcem pomáhať obča-
nom svojho volebného obvodu a mesta,
pomáhať mestu ako celku.
Za hlavné priority svojej práce pri výkone
poslaneckej funkcie považujem:
- aktívne sa podieľať na tvorbe a skladbe
rozpočtu mesta tak, aby bol tento rozpo-
čet vyrovnaný a aby v ňom boli prioritné
tie kapitoly, ktoré majú bezprostredný
a rozhodujúci vplyv na zabezpečenie
a uspokojenie potrieb občanov mesta,
ktoré súvisia so zlepšovaním životného
prostredia v meste,
- podporu rozvojových programov mesta
na skvalitňovanie činnosti zdravotníctva,
rozvoja školstva, pomoci mladým rodinám,
zdravotne a telesne postihnutým spoluob-
čanom a výstavbu nájomných bytov pre
sociálne slabšie vrstvy občanov,
- iniciovať podporu vybudovania pešej
zóny v centre mesta v nadväznosti na
vybudovanie cestného obchvatu mesta,
- úzko spolupracovať s mestskou políciou
na zvyšovaní jej zviditeľňovania sa na
verejnosti a jej osobnej zodpovednosti za
jednotlivé, predovšetkým inkriminované
časti mesta pri zabezpečovaní verejného
poriadku,
- podporu budovania ďalších možných
cykloturistických chodníkov s možnosťou
ich prepojenia s inými mestami a regiónmi,
- svojou aktívnou prácou podporovať exis-
tujúce kultúrne zariadenia s cieľom účel-
ného využívania voľného času pre žiakov,
študentov a ostatnú mládež, a tak napo-
máhať predchádzaniu možnej kriminality
tejto skupiny ľudí,
- iniciovať postupné skvalitňovanie a zlep-
šovanie všetkých rekreačných zariadení
v meste s dôrazom na rekreačnú oblasť
Kunovská priehrada, z ktorej postupne
vybudovať zónu oddychu s rôznymi vod-
nými atrakciami a bohatým repertoárom
rozličných kultúrnych a iných podujatí pre-
dovšetkým pre občanov nášho mesta,
- podporu všetkých projektov na vybudo-
vanie nových detských ihrísk v jednotlivých

lokalitách mesta na uspokojovanie potrieb
detí a ich rodičov vo voľnom čase,
- iniciovať program výsadby novej zelene
v meste a zvyšovanie starostlivosti o jest-
vujúcu,
- napomáhať občianskym iniciatívam, zdru-
ženiam a tretiemu sektoru v ich verejno-
prospešnej a osvetovej práci, aktívne pod-
porovať jednotlivé kluby a občianske zdru-
ženia,
- podporovať projekty na zvýšenie aktivít
v oblasti cestovného ruchu prostredníc-
tvom programov podporujúcich regionál-
ny rozvoj.
Dovoľujem si poďakovať všetkým voličom
volebného obvodu č. 3, ktorí mi dali
v komunálnych voľbách dôveru, aby som
ako poslanec mestského zastupiteľstva
mohol presadzovať naše spoločné záujmy.
Chcem ubezpečiť svojich voličov, že do
skončenia svojho mandátu sa budem sna-
žiť podľa svojich možností riešiť všetky
problémy, ktoré trápia voličov nielen svoj-
ho volebného obvodu, ale aj celého mesta.
Pre všetkých občanov v našom meste som
ústretový.

a mesiacov nového školského roka želám
všetkým predovšetkým veľa zdravia. Žia-
kom len dobrých učiteľov. Učiteľom trpez-
livých, poslušných a tvorivých žiakov. Rodi-
čom dostatok síl a trpezlivosti pri výchove
svojich detí. Nezabudnite, že aj vy ste
kedysi chodili do školy. Učte svoje deti uči-
teľov si vážiť a prejavovať im aj svoju lásku.
Majte všetci na pamäti výrok nemeckého
filozofa Kanta: „Vychovávanie je najväčší
a najťažší problém, pred ktorý možno člo-
veka postaviť.“ Mgr. Ivan Lajda

SŠÚ Senica

Ocenení Seničania 
Vydrž a na svojom stoj,
tá práca ti prinesie plody. (Ovidius)

Po prvýkrát v histórii Trnavského samo-
správneho kraja boli ocenení občania,
ktorí významným spôsobom prispeli k roz-
voju kraja. Stalo sa tak 5. septembra
v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trna-
ve. Prvé historické udeľovanie ocenení -
čestné občianstvo Trnavského samospráv-
neho kraja, cena Trnavského samospráv-
neho kraja, pamätná medaila Trnavského
samosprávneho kraja a pamätný list pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja
prevzalo z rúk župana Tibora Mikuša nie-
koľko desiatok občanov.

Z nášho mesta pamätnú medailu udeli-
li aktívnym účastníkom SNP Jozefovi Frit-
zovi a Jánovi Gáfrikovi, pedagógovi ZUŠ
Štefanovi Orthovi za dlhoročnú aktívnu
prácu výchovy k umeniu, Volejbalovému
klubu Senica za vzornú reprezentáciu
v najvyšších volejbalových súťažiach
doma i v zahraničí, kolektívu hádzanárok
TJ Záhoran Senica za mnohé víťazstvá na
domácich kolbištiach, speváckemu zboru
Cantilena za dlhoročnú reprezentáciu
mesta. Pamätný list predsedu TTSK pre-
vzal aj senický básnik Pavol Stanislav Pius.

Predseda TTSK Tibor Mikuš vo svojom
úvodnom príhovore povedal: „V Trnav-
skom samosprávnom kraji sa narodilo
i pôsobí veľa významných osobností, ktorí
si za svoje celoživotné dielo zaslúžia spo-
ločenské ocenenie. Častokrát prechádza-
me okolo nich na uliciach a ani netušíme,
koho stretávame... Pretože tých osobností
v rámci kraja je neúrekom a všetkých
naraz sme nedokázali oceniť, určite bude-
me v udeľovaní ocenení pokračovať.“

Redakcia Naša Senica všetkým srdečne
blahoželá. Veríme, že perla ducha - Iba
život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za
to, nájde ozvenu a ďalších pokračovateľov
z nášho mesta. NS
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Zimné vykurovacie
obdobie

Z dôvodu, že začalo zimné vykurovacie
obdobie (ZVO) bude mesto Senica pros-
tredníctvom členov Mestského hasičského
zboru a Dobrovoľného hasičského zboru
vykonávať preventívne kontroly v zmysle
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi a vyhláškou č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii.

Členovia preventívnych skupín pred
vstupom do objektu sa preukážu preuka-
zom preventistu a občianskym preukazom.
Sú povinní zachovať mlčanlivosť (§ 70 cito-
vaného zákona).

Informujú občanov - o zákonnom usta-
novení na vykonanie kontroly (§ 15, 23, 24
citovaného zákona):
- majiteľov, fyzické osoby, že nesmú (§ 14
citovaného zákona) fajčiť a používať otvo-
rený oheň v nebezpečnom prostredí, vypa-
ľovať suché porasty, zakladať oheň, kde sa
môže rozšíriť, poškodzovať a zneužívať pro-
striedky požiarnej ochrany, vyvolávať bez-
dôvodný požiarny poplach.
Preventívne skupiny sa budú zameriavať na:
- Povalové priestory, strechy, komíny - komí-
ny musia byť omietnuté, vyspárované, utes-
nené. Na jeden komínový prieduch nenapá-
jať spotrebiče rôznych palív a z dvoch podla-
ží. Dymovody od spotrebičov zaúsťovať do
komína najkratšou cestou, dlhšie ako 2 m
podoprieť, nesmú byť dlhšie ako 3 m. Spá-
jajú sa v smere prúdenia dymu, pri plyne
a pilinách opačne, proti prúdeniu. Zaúsťova-
cí otvor bez spotrebiča utesniť nehorľavým
uzáverom. Pod vyberacími a vymetacími
dvierkami musí byť nehorľavá podlaha alebo
podložka - do vzdialenosti 60 cm od okrajov
otvoru. Vymetacie, vyberacie dvierka musia
byť dvojité, so zabezpečením proti náhod-
nému otvoreniu, z nehorľavého materiálu,
30 cm vzdialené od horľavej konštrukcie.
V ich blízkosti nepoužívať otvorený oheň,
nemanipulovať s horľavými kvapalinami.
Horľavé konštrukcie musia byť vzdialené od
komína min. 5 cm. Vývod komínového tele-
sa nad strechu - min. 65 cm, pri plochých
strechách 150 cm nad atikou. Horľavý mate-
riál skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od
komína, horľaviny je zakázané v povalovom
priestore skladovať. V povalovom priestore
udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok. Kon-
trolovať stav strešnej krytiny, svetlíkov, komí-
nov a pravidelne ich čistiť.
- Pivnice - je zakázané skladovať tlakové
fľaše (na plyn), vykonávať práce s otvore-
ným ohňom. K uzáverom vody, plynu, elek-
trickej energie udržiavať voľný prístup. Pri
naftovom kúrení skladovať naftu v neroz-
bitnej, uzatvárateľnej, nehorľavej nádobe,
najviac 40 I - aj v menších nádobách, plnia
sa len na 95 % objemu obsahu, skladovať
ich min. 3 m od akéhokoľvek vykurovacie-
ho telesa. Prelievanie nafty, benzínu a iných
horľavín je v pivnici zakázané. Potrubie pre
plyn sa značí žltou farbou. V pivnici udržia-
vať funkčné osvetlenie, poriadok, dvere
uzamykať, vetracie otvory chrániť sieťkou -
sklom.
- Garáže - skladovať najviac 40 l pohonných
hmôt pre 1 automobil - v určených nádo-
bách, neinštalovať spotrebiče na pevné

palivo.
Informácie:
- Tepelné spotrebiče sa inštalujú na nehorľa-
vej podložke (sporáky - 60 cm pred prikla-
dacím otvorom, 30 cm na bočných stra-
nách, ostatné spotrebiče „kachle" - 30 cm
pred prikladacím otvorom, 10 cm na ostatné
strany, krby - 80 cm pred otvorenou stranou,
vzdialenosť horľavých materiálov od vykuro-
vacích telies „radiátora" - min. 10 cm).
- Bezpečnostné vzdialenosti spotrebičov
podľa druhu paliva: na plyn - 20 cm od
horľavých hmôt, na kvapalné palivo - 40
cm, na tuhé palivo 80 cm, akumulačné
kachle v smere sálania 50 cm, okolo 5 cm.
Infražiariče - od stropu 40 cm, v smere sála-
nia 50 cm, ostatné 5 cm.
- Sklad, dreva - neskladať v blízkosti el. zaria-
dení, min. 2 m od kotla v malých kotolniach.
- Skladovanie uhlia - hnedé - skladovať max.
do výšky 3 m, čierne 4 m, neskladovať
vlhké (má sklon k samovznieteniu), 2 m od
kotla v malých kotolniach, nebezpečenstvo
samovznietenia sa zisťuje meraním teploty
vo vnútri skládky uhlia.
- Plyn - tlaková fľaša - umiestnená min. 1 m
od spotrebiča, neskladovať v spálni, v piv-
nici, na povale a v garáži. Tesnosť plynové-
ho zariadenia sa skúša mydlovou vodou -
nie plameňom, keď začne horieť plyn
v blízkosti fľaše - hasí sa mokrou handrou.
V priestore skladovania plynových fliaš,
horľavých kvapalín a v plynových kotol-
niach dodržiavať zákaz manipulovať s otvo-
reným ohňom, fajčiť, vykonávať požiarne -
nebezpečné práce.

Obec vykonáva preventívne protipo-
žiarne kontroly v obytných domoch raz za
5 rokov. Ján Rusňák

technik PO MsÚ

Kanalizácia Čáčov
a Kunov pred ukončením

Do konca mesiaca októbra si môžu
občania  Čáčova a Kunova vydýchnuť.
Podľa prísľubu zhotoviteľov stavby
AQUASTAV, a. s., Bratislava pre časť
Kunov a UNISTAV, s. r. o., Senica pre časť
Čáčov, dovtedy sa predpokladá ukonče-
nie celej stavby. Po tomto termíne sa usku-
toční preberacie konanie stavby, kompleti-
zovanie všetkých príslušných dokladov,
geodetické zameranie a následne kolau-
dácia stavby.

Pripomíname, že investorom splaško-
vej kanalizácie je Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s., Bratislava a investorom
domových prípojok a dažďovej kanalizá-
cie je Mestský podnik služieb, s. r. o., Seni-
ca.

Celková investícia vyčlenená v rozpo-
čte mesta Senica pre Mestský podnik slu-
žieb na domové kanalizačné prípojky
a dažďovú kanalizáciu je 49 mil. Sk vráta-
ne DPH. Táto čiastka bude spresnená po
vyúčtovaní celej stavby.

Splašková kanalizácia a domové prípoj-
ky ukončené kontrolnou šachtou sa reali-
zovali v Kunove i v Čáčove. Dažďová
kanalizácia sa realizovala len v Kunove.
Jedná sa o novú dažďovú kanalizáciu DN
300 dlhú 500 m a výmenu pôvodnej nevy-

hovujúcej dažďovej stoky DN 800 v cel-
kovej dĺžke 630 m, ktorá sa t. č. pokladá.
Súčasťou stavby sú i dve čerpacie stanice
v Čáčove a 2 čerpacie stanice v Kunove.

Pripojenie domových prípojok do
splaškovej kanalizácie bude možné až po
vydaní kolaudačného rozhodnutia a defini-
tívnom spustení čerpacích staníc do pre-
vádzky. Nakoľko proces kolaudačného
konania, skúšobná prevádzka a prechod na
definitívnu prevádzku čerpacích staníc si
vyžiada pár mesiacov, možnosť napojenia
na splaškovú kanalizáciu sa predpokladá
v apríli až máji roku 2008. O presnom ter-
míne spustenia kanalizácie do prevádzky
ako i o postupe samotného pripojenia budú
občania Kunova a Čáčova včas informovaní.

Oddelenie výstavby, ŽP a dopravy
MsÚ Senica

Zhodnotenie letnej
sezóny

Areál letného kúpaliska bol sprístupne-
ný verejnosti od 16. júna. Navštevníci
mohli využívať detský bazén, celú trávna-
tú plochu na slnenie, detské preliezačky,
hojdačky a iné zariadenia pre najmenších.
Od 25. júna, kedy bol už spustený a pri-
pravený veľký bazén, bola možnosť napl-
no využívať všetky priestory a zariadenia
v tomto stredisku.

Počas tohtoročného leta navštívilo cel-
kom areál mestského kúpaliska 11 351
návštevníkov. I keď prevádzka bol spuste-
ná skoršie a bolo i viac dní otvorených
oproti predchádzajúcemu roku, nepodari-
lo sa dosiahnuť plánované tržby. Najsilnej-
ší mesiac na tomto stredisku bol mesiac
júl, kedy zariadenia a služby využilo 8 605
návštevníkov.

V rekreačnej oblasti Kunovská priehra-
da boli priestory a plochy na slnenie pri-
pravené v druhej polovici mesiaca máj.
Letná turistická sezóna bola oficiálne na
tomto stredisku otvorená 30. júna s boha-
tým športovým a kultúrnym programom.
V ubytovacích zariadeniach sa odrekreo-
valo do konca mesiaca august 1 906 rekre-
antov. Požičovňa malých vodných plavi-
diel bola otvorená 55 dní počas leta, kedy
boli vyhovujúce podmienky na bezpečnú
prevádzku. Tržby na tomto stredisku sa
podarilo splniť na 98 percent. Avšak tieto
výnosy nie sú konečné, nakoľko stále
bežia týždňové turnusy a rôzne akcie
v ubytovacích zariadeniach.

V krytej plavárni bola počas leta verejnos-
ti sprístupnená terasa na opaľovanie i detský
bazén. Od 15. júna navštevníci mohli využí-
vať  plážové lehátka na opaľovanie. Počas
letných mesiacov navštívilo toto stredisko 15
348 návštevníkov. Najslabší mesiac bol mesi-
ac august. Zaznamenali sme 4 657 návštev-
níkov. Návštevnosť v porovnaní s predchád-
zajúcim rokom bola o 18 percent nižšia.

Všetky letné zariadenia sú závislé od
počasia a pekných slnečných dní. Tohto-
ročná letná turistická sezóna po celkovej
stránke nepatrila k tým najlepším, ale i tak
tržby boli pomerne dobré.

Ľubomír Štvrtecký
riaditeľ RSMS Senica
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Obnovme si pamäť
Začiatkom mesiaca októbra sme spomí-

nali pred niekoľkými rokmi na tých, čo
vlastným telom a krvou zabezpečili dnešný
mierový život. V našom meste to bola

Nový senior ECAV
v Senici

V sobotu 15. septembra sa v Evanjelic-
kom chráme božom v Senici uskutočnila
veľká cirkevná slávnosť - inštalácia novoz-
voleného seniora Myjavského seniorátu
zborového farára Mgr. Juraja Šefčíka.
V novodobej histórii sa Senica stala druhý-
krát sídlom Myjavského seniorátu.

Slávnostný akt inštalácie vykonal biskup
Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania (ECAV) SR
Mgr. Milan Krivda za účasti seniorky
Považského seniorátu Mgr. Evy Juríkovej
a seniora Bratislavského seniorátu
Mgr. Miroslava Jägera, tiež dozorca Západ-
ného dištriktu ECAV Dr. Vladimír Daniš a
dozorca Myjavského seniorátu Ing. Ján
Eľko.

Slávnostného aktu sa zúčastnil i primá-
tor mesta Senica Ľubomír Parízek. Prítom-
né boli aj predsedníctva cirkevných zborov
Myjavského seniorátu z duchovného
a laického stavu.

Prítomných privítal dozorca cirkevného
zboru Senica Ján Pukančík. Slávnostný akt
umocnil zborový spevokol pod vedením
Mgr. Anny Rýzkovej.

V rámci slávnostného príhovoru inštalo-
vaný senior Mgr. Juraj Šefčík poďakoval
svojmu predchodcovi Mgr. Samuelovi
Mišiakovi, primátorovi mesta Senica
a požiadal o dobrú spoluprácu všetkých
prítomných duchovných a laickú verej-
nosť. Zároveň poprosil vo svojich modlit-
bách, pre obsah ktorých si zvolil niekoľko
hlavných téz z Listu apoštola Pavla Filipín-
skym, 2. kapitola, verš 1. - 5. o súcit
a milosrdenstvo, o vzájomnú lásku, poko-
ru, o vyhýbanie sa hašterivosti, tiež o to,
aby ľudia nehľadali len svoj prospech, ale
aj prospech iných.

A potom prišli pozdravy hostí, medzi
nimi i primátora nášho mesta Ľubomíra
Parízka, ktorý sľúbil pokračovanie spolu-
práce v občianskej oblasti.

Slávnosť bola ukončená evanjelickou
hymnou Hrad prepevný..... Ján Pukančík

dozorca cirkevného zboru ECAV

Storočný kríž

V strede senického cintorína sa tento
rok reštauruje kamenný kríž, ktorý pripo-
mína výročie posviacky nového cintorína.
Veľkolepá slávnosť na počesť tejto udalos-
ti sa pri kríži konala 7. októbra 1906.
Iniciátorom výstavby kríža bol senický
evanjelický farár, básnik, spisovateľ
a redaktor Martin Braxatoris - Sládkovičov,
ktorý navrhol postaviť kamenný kríž so
symbolom ukrižovaného Krista a biblic-
kým citátom: „Jáj sem wzkříšení i žiwot,
kdož vweří we mně, byť pak i umrřel, žiw
bude.“ Rekonštrukcia pamätníka bude
ukončená v októbri t.r.

Text a foto 
Viera Barošková

pekná tradícia. Pôsobil tu vojenský delost-
relecký útvar, ktorý každoročne pripravo-
val spomienkové podujatie.

Len tak nedávno som sa prehrabávala
v našej knižnici a do ruky sa mi dostala útla
knižočka - Denník I. československého
armádneho zboru. Zistila som, že práve
v septembrových dňoch a dňoch začiat-
kom októbra sa bojovalo o Duklu. 20. sep-
tembra po urputných krvavých bojoch pre-
žívala svoje oslobodenie aj Dukla. Z pek-
ného pohraničného mestečka zostala iba
hŕba trosiek - Dukla - ruina. Pre 1800
našich vojakov zostala domovom táto zem
navždy. Teraz v meste Dukla sa nachádza
jeden z najväčších vojenských cintorínov.
Okrem našich sú tu pochovaní sovietski,
českí, poľskí partizáni.

V boji o Duklu bojovali aj vojaci z blíz-
keho okolia: Ján Blažek z Kopčian, Pavol
Redecha z Vrboviec, Vojtech Dubecký
z Kopčian, Rudolf Drinka z Bilkových
Humeniec, Pavol Vlček z Jablonky, Milan
Sivák z Myjavy. Jediným žijúcim pamätní-
kom je Jozef Michálek z Borského Mikulá-
ša, dnes ešte aktívny podpredseda Oblast-
ného výboru ZPB.

Bojov o Dukliansky priesmyk sa zúčas-
tnili aj Seničania: Juraj Pivoluska, Jozef
Klein, pplk. Pavol Zabadal.

Iste som ani všetkých nevymenovala,
väčšina z nich nie je medzi nami živými.
Tých pomenovaných som našla ako
poznámku na okraji útlej knižky. Za svoju
statočnosť a odvahu si zaslúžia našu spo-
mienku.

Dukla - v jase hviezd spí tichým snom
a večnou spomienkou. Mx

Dialýza aj v Senici 
Obyvatelia nášho mesta, ktorí pre svoj

život nevyhnutne potrebujú dialýzu, už
nebudú musieť dochádzať do Skalice
a Myjavy. Pomohla im spríjemniť každo-
denné bytie spoločnosť GENEA, s. r. o.,
ktorá 24. septembra slávnostne otvorila
dialyzačné centrum v Senici v budove
RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva) Kolónia 557. Konateľom spoloč-
nosti je MUDr. Stanislav Gerbel, MPH.

Za všetkých, ktorí takúto pomoc potre-
bujú, srdečne ďakujeme. NS

Sté výročie chrámu 
v Prietrži 

Evanjelický cirkevný zbor v Prietrži
v spolupráci s Obecným úradom pripravili
v nedeľu 16. septembra dôstojnú spomien-
ku na zaujímavú udalosť regionálnych cir-
kevných dejín - výstavbu a vysvätenie nové-
ho kostola.

Význam tejto udalosti podčiarkla prí-
tomnosť vzácnych hostí na slávnostných
Službách Božích - podpredsedu Vlády Slo-
venskej republiky Dušana Čaploviča, bisku-
pa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania (ECAV) Milana
Krivdu, seniora Juraja Šefčíka a viacerých
kňazov Myjavského seniorátu.

Chrám v novorománskom slohu bol
postavený podľa projektu známeho archi-
tekta Milana Michala Harminca, rovnako
ako kostoly v Pribyline a Liptovskej Kokave.
Vznik predchádzajúceho kostola, vlastne
drevenej kaplnky, sa datuje okolo roku
1565. V roku 1591 bol postavený prvý
kamenný chrám v Prietrži. Ten však bol pri-
etržským evanjelikom v roku 1733 odobra-
ný. 24. mája 1733 vydal cisár súhlas na
výstavbu artikulárneho chrámu v Prietrži
s tým, že musí byť postavený na neschod-
nom mieste a od 28. mája (Sv. Trojica) do
11. novembra, teda za stotridsať dní. Úlohu
sa podarilo veriacim splniť. Začiatkom janu-
ára 1906 zasiahlo široké okolie Bielej Hory
zemetrasenie, ktoré poškodilo aj artikulár-
ny prietržský kostol. Cirkevný zbor v Prietr-
ži sa však rozhodol, že opäť vystavia nový
chrám. Jeho základný kameň položili v aprí-
li 1906, slávnostné vysvätenie bolo 8. sep-
tembra 1907.

Účastníkom osláv sa prihovoril riaditeľ
Národného bibliografického ústavu v Marti-
ne docent Miloš Kovačka, herec a recitátor
Juraj Sarvaš, účinkovali operní speváci
Michaela Šebestová a Ondrej Mráz, hudob-
né skladby predviedli manželia Hluchých
a Dychového kvinteta J. Jankoviča. KS

Na foto vpravo novozvolený senior  Juraj
Šefčík.

Na foto vľavo Stanislav Gerbel, vpravo
Ľubomír Parízek. Foto P. Jamárik
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Chceme mať Senicu
čistú a peknú? 

Takto nie!

Technické služby Senica, a. s. 27. apríla
2006 slávnostne otvorili centrálny zberný
dvor na Železničnej ulici, do ktorého
občania denne od 8. do 16. hod. ponde-
lok - piatok a od 8. do 14. hod. v sobotu
môžu voziť odpad: sklo, papier, plasty,
obaly - tetrapaky, kovové obaly, elektronic-
ký šrot, autobatérie, opotrebovaný olej.
Ale môžu priniesť i zbytky stavebného
materiálu, starý nábytok, textílie a pod.
Prečo neustále pred našimi domami,
najmä činžovými, sú malé čierne skládky?
Zrejme takto sa to dobre povie, ale čo keď
nemá človek taký dopravný prostriedok
alebo starší spoluobčania, ktorí nemajú už
silu ani nikoho, kto by odpad odpravil do
zberného dvora?

Podľa výpovede riaditeľa spoločnosti
Jaroslava Kaščáka ani to nie je problém.
Ak treba a nevieme si s veľkosťou alebo
objemom odpadu poradiť, možno telefo-
nicky o odvoz požiadať. Myslím si, že
budeme seriózni, nebudeme volať pre
maličkosti.

Telefónne číslo: 034 651 3101. A ešte
niečo. Technické služby pravidelne bez-
platne vyvážajú veľkoobjemový odpad od
stojísk kontajnerov. Každý párny týždeň,
vždy v utorok je to z ulíc: Robotnícka, Štú-
rova, Krátka, Školská, Dlhá, Ružová, Hurba-
nova, V. P. Tótha, Sládkovičova, Bernoláko-
va, Priemyselná, Hviezdoslavova, Železnič-
ná, Tehelná, Továrenská, Záhradná, Agáto-
vá, Smreková, Jabloňová, Kalinová, Lipová,
Stromová, Orgovánová, Kaplinská, Olivová,
Kvetná, Muškátová, Jasmínová, Topoľová,
Astrová, Čáčov a Kolónia. Každý nepárny
týždeň, vždy v utorok z ulíc: Sadová, J.
Mudrocha, S. Jurkoviča, L. Novomeského,
Sotinská, Gen. L. Svobodu, SNP, Moyzeso-
va, Fajnorova, Brezová, Dr. I. Horvátha, M.
Nešpora, Okružná, Komenského, Roven-
ská, J. Kráľa, Štefánikova, Hollého, Kunov,
Brestové a Košutovec .

Prosíme občanov, aby odpad pred kon-
tajnery dávali len v uvedený čas. NS

Čo skrývala biela
schránka na MsÚ

V čase od 10. júla do 15. septembra
občania nášho mesta vložili do bielej
schránky na Mestskom úrade Senica -
otázky a pripomienky, na ktoré prinášame
odpoveď.

Európske informačné dni
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

v Senici prostredníctvom siete Eures na
Slovensku pozýva širokú verejnosť na
Európske informačné dni, ktoré sa usku-
točnia v stredu 24. októbra od 9. do 13.
hod. v Dome kultúry Senica.

Európske informačné dni sú zamerané
na prezentovanie Európy, ako aj inštitúcií
pôsobiacich v štruktúrach EÚ. Cieľom je
priblíženie Európy občanom Slovenska,
záujemcom o medzinárodnú mobilitu
a všetko, čo sa života v Európe týka. NS

Odpoveď č. 1 - Osadenie lavičiek na Bre-
zovej ulici od cintorína smerom k II. ZŠ sa
zatiaľ realizovať nebude, nakoľko je
potrebný súhlas obyvateľov súkromných
domov.
Odpoveď č. 2 - Výrub 6 ks briez na Brezo-
vej ulici č. 855 sa realizovať nebude, na-
koľko nie sú na uvedený problém financie.
Odpoveď č. 3 - Dezinfekcia smetných
nádob a veľkoobjemových kontajnerov sa
vykonáva raz do roka v mesiacoch október
- november. NS

Odborný seminár
Rok 2007 vyhlásila Národná rada Slo-

venskej republiky za rok Jozefa Miloslava
Hurbana. V tomto roku bola na priečelí
budovy SNR umiestnená aj pamätná tabu-
ľa s krédom J. M. Hurbana: „Sláva národa
hodná je obetí.“

Mesto Senica, Trnavský samosprávny
kraj a Záhorská knižnica organizujú v pia-
tok 5. októbra o 10. hod. odborný seminár
venovaný životu a dielu Jozefa Miloslava
Hurbana pri príležitosti 190. výročia jeho
narodenia. Seminár má šíriť odkaz tejto
významnej osobnosti našich dejín medzi
mládežou a širokou verejnosťou. Poduja-
tie otvorí primátor mesta Senica
RNDr. Ľubomír Parízek, reč J. M. Hurbana
prednesie vysokoškolský pedagóg Juraj
Sarvaš, prednášku J. M. Hurban a SNR ria-
diteľ Múzea SNR v Myjave Dr. Rastislav
Púdelka. Seminár doplní ThMgr. Miroslav
Hvožďara ml., PhD. prednáškou Hurban
ako verný bojovník za pravdu v národe
i cirkvi. NS

Oddych, „sladký“
a krásny...

Prvý septembrový týždeň bol zaujíma-
vý nielen pre školákov, ale aj pre 38
dôchodcov zo Senice a okolitých dedín,
ktorí sa vybrali na deväťdenný rekreačný
pobyt do penziónu Štiavnica v Liptovskom
Jáne.

Čo deväť dní prinieslo? Cestou tam,
prvú „kávičku“ na salaši v Považskej Bystri-
ci, obdiv jedinečnej stavby Evanjelického
chrámu božieho vo Svätom Kríži a v pod-
večer už nás vítal náš penzión Štiavnica.

Aký by bol prvý večer bez zoznamova-
nia? Príjemnú atmosféru dotvorila harmo-
nika, spev, dobré vtipy. Nasledujúci deň
nás čakali Pieniny, privítali nás celou svo-
jou krásou. Nezabudnuteľný zážitok i plav-

ba plťou. Ďalšie dni boli plné dažďa, no my
zocelení na tele i duchu sme navštívili nám
dobre známu chatu Aňa, soľnú jaskyňu,
salaš Strachanovka. Aj hubári si prišli na
svoje nielen  peknými „úlovkami“, ale aj
„chuťou“.

8. september - celodenný výlet do Vyso-
kých Tatier. Prvá zastávka skanzen v Pribili-
ne a bolo čo obdivovať i poučiť sa. Potom
Štrbské Pleso - vynovené stavby, opravené
hotely a prekrásna príroda. A ten vzduch -
čistý, iskrivý! Pozreli sme si aj Starý Smoko-
vec a Tatranskú Lomnicu.

Ani sme sa nenazdali a bol tu rozlúčko-
vý večierok. Hudba, tanec, spev a prekrás-
ne zážitky - jednoducho, pobyt sa vydaril.
A keďže nastupuje Mesiac úcty k starším,
ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
spríjemnení deviatich dní nášho dôchod-
covského života.
Zostarnúť nie je umenie - umenie je to
zniesť. Účastníci rekreačného pobytu

Družba - priateľstvo
Mesto Senica má už päť rokov družbu

s poľským mestom Pultusk. Zástupcovia
nášho mesta sa každoročne zúčastňujú na
Dňoch svätého Matúša v Pultusku. Tento
rok boli oslavy spojené so 750. výročím
získania mestských práv. Delegácia mesta
Senica zastúpená primátorom Ľubomírom
Parízkom, zástupcom primátora Petrom
Huttom a riaditeľom II. ZŠ Krysztofom
Siwiecom prijala pozvanie burmistrza
mesta Pultusk Wojciecha Debskeho
v dňoch 22. - 23. septembra.

V tom istom termíne sa druhá delegá-
cia z nášho mesta zúčastnila na manifestá-
cií „Dni európskeho dedičstva“ v srbskom
Báči, ďalšom partnerskom meste. Pozrieť
si Báčsky hrad, františkánsky kostol, byť pri
otváraní cyklistickej dráhy či ochutnať tra-
dičnú kuchyňu, ale najmä pokračovať
v dobrých a priateľských vzťahoch mali
možnosť Katarína Vrlová, prednostka
MsÚ, Milan Jakubáč, riaditeľ MsKS a Mar-
tin Dudáš, riaditeľ CVČ. NS, foto V. Zich

Deň úcty k starším 
Mesto Senica pozýva všetkých

dôchodcov a seniorov mesta Senica na
slávnostné stretnutie konané pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k starším. Stretnutie sa
uskutoční 16. októbra o 14. hod. v taneč-
nej sále Domu kultúry v Senici. V progra-
me vystúpi detský zbor Hviezdička zo IV.
ZŠ na Mudrochovej ul. v Senici a členovia
záujmových krúžkov a súborov z CVČ Sto-
nožka Senica. Do tanca bude hrať dycho-
vá hudba Seničanka.

Na foto zľava primátor Senice Ľ. Parízek
a burmistrz Pultusku W. Debski.
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Prázdniny so Svetluškou 
Leto sa skončilo. Spomienky na prázd-

niny sú však stále živé, o to viac, ak mali
deti možnosť zažiť niečo zaujímavé, na čo
budú ešte dlho spomínať. A také leto pre-
žili všetky deti, ktoré navštevovali aj počas
prázdnin DSS Svetluška v Kunove.

Toto zariadenie bolo otvorené 1. marca
2006 pre handicapované deti a mládež do
25 rokov  a už dnes môžeme skonštato-
vať, že si našlo svoje pevné miesto medzi
podobnými zariadeniami v regióne.

Keďže sa jedná o denný stacionár, klienti
sem prichádzajú ráno, a odchádzajú po
dohode s rodičmi, v popoludňajších hodi-
nách či podvečer. Svetluška, ako ju fami-
liárne nazývame, má k dispozícii aj svoje
autá, takže nie je problém klientov doviezť
alebo odviezť domov.

Prevádzka vo Svetluške je celoročná, to
znamená, že aj počas prázdnin sem naše
deti chodia. A nielen ony, ale aj deti, či
starší klienti z okolitých domovov sociál-
nych služieb, napr. z Rohova či zo Skalice.
A pracovníci Svetlušky pre nich aj tento
rok cez prázdniny pripravili bohatý letný
program. Každý týždeň sa niesol v inom
duchu. Tak sme mali indiánsky týždeň,
rozprávkový týždeň, hudobný týždeň, týž-
deň remesiel, športový týždeň a pod.
Každý z uvedených týždňov sa končil
v piatok táborákom a opekačkou. V rámci
týchto týždňov sme chodili na koníky - na
hipoterapiu do krásneho prostredia Farmy
Vachula na kopaniciach za Sobotišťom. Ak
pieklo slniečko, zobrali sme lopty, deky
a šli sme sa kúpať na Záhorie, kde v prost-
redí medzi borovicovými lesmi naše deti
šantili vo vode, na šmýkačke či oddycho-
vali v tieni lesa na hojdačkách. Inokedy
sme zašli na Kunovskú priehradu alebo, ak
sa slniečko skrylo za mraky, na plaváreň
v Senici. Deti zaujal aj bowling, ktorý si
niektoré z nich zahrali prvý raz v živote.
Absolvovali sme aj zopár výletov, z nich
najkrajší bol na hrad Červený kameň, kde
naše deti zaujala história hradu, jeho
obrovské pivničné priestory, sokoliari so
svojimi vtáčími zverencami a nádherné
zámocké záhrady. Aj vychádzky do okolia
Senice či Kunova mali pre našich klientov
svoje čaro. Spoznávali svoj región, prírodu
okolo nás, zvieratká. V predposledný
augustový týždeň ich zaujala výstava
domácich zvierat v Senici, ktorá sa konala
v rámci Senického kultúrneho leta. Deti
boli zvieratkami také nadšené, že by si
ihneď nejaké zobrali so sebou do
Svetlušky.

Leto v DSS Svetluška v Kunove bolo pre
našich klientov naozaj veselé, pestré
a zaujímavé, o čom svedčia ich krásne
obrázky, ktoré stále maľujú a ktoré sú roz-
vešané spolu s fotografiami z leta po ste-
nách Svetlušky. A ak by ste ich chceli
vidieť aj vy, príďte sa k nám pozrieť. Radi
vás tu vždy privítame ... dovidenia.

Mgr. Marta Štítna
riaditeľka DSS Svetluška Kunov

Škola opäť zavolala
Počnúc 3. septembrom nastal vonku

veľký zhon. „Dvojka“ volá, „Dvojka“ volá,
bolo počuť zhora, zdola...

Aj takouto úvodnou rýmovačkou, by sa
dalo naznačiť znovuožitie našej školy po
prázdninách. Veľkú zvedavosť bolo vidieť
hlavne v očiach budúcich prváčikov. Pri
rozhovore sa deti od pani učiteľky dozve-
deli, čo všetko ich v škole čaká. Aj keď im
už pribudnú povinnosti, vždy im zostane
čas na peknú pesničku, hry v prírode,
alebo maľovanie obrázkov, ktorými si
môžu vyzdobiť svoju triedu. Spokojnosť
v očiach detí a rodičov pri odchode
z budovy školy, hovorili za všetko.

Učiteľky 1. ročníka II. ZŠ

September, pravidelne
sa opakujúci začiatok...

Väčšina ľudí vníma september ako
každý iný mesiac v roku, rozdielny je však
pre rodičov školopovinných detí. Dva
mesiace bola starostlivosť o deti väčšinou
na pleciach rodičov, starých rodičov a sep-
tembrom sa o ňu podelia so školou.

Pre žiakov a študentov je september
začiatkom ďalšieho školského roku, ktorý
strávia v školských laviciach. Pre učiteľov
a ostatných pedagogických pracovníkov je
začiatkom tvrdej práce, avizovaných
zmien, ktoré musia prijať ako súčasť svojej
práce,

September je aj začiatkom nového škol-
ského roku i pre žiakov a študentov Spoje-
nej školy v Senici. Do jej školských lavíc
zasadlo 119 žiakov.

V A variante sa bude vzdelávať 67 žia-
kov, v B variante 8 žiakov a podľa individu-
álneho vzdelávacieho programu 8 žiaci.

Školu navštevuje 9 detí s diagnózou
autizmus, pre ktorých sú vytvorené kvalit-
né materiálne a hlavne profesionálne
odborné podmienky. V dvoch triedach
zabezpečujú vzdelávanie tri učiteľky s kva-
lifikáciou špeciálny pedagóg, z ktorých dve
študujú špecializačné inovačné štúdium
pre deti s autizmom. Tým sa budujú pred-
poklady pre vytvorenie autistického cent-
ra, ktoré by poskytovalo rodičom týchto
detí metodické a odborno-poradenské
služby a deťom profesionálnu starostlivosť.

Praktická škola, ktorá pripravuje žiakov
na jednoduché manuálne činnosti, po
skončení ŠZŠ bude mať v tomto školskom
roku štyri triedy s počtom 27 žiakov.

Pre siedmich z nich je to začiatok
posledného školského roku, ktorý strávia
v našej škole.

Slávnostným ukončením a odovzdaním
vysvedčení o absolvovaní praktickej školy
ukončia vzdelávanie poskytované špeciálnou
školou. Budú našimi prvými absolventmi.

September je úplným začiatkom pre
Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré
práve začalo svoju činnosť.

Je našou snahou vytvoriť také podmien-
ky a pripraviť také aktivity, aby všetci žiaci,
ktorí sa rozhodnú stredisko navštevovať,
strávili svoj voľný čas zmysluplne, rozvíjali
svoje záujmy, relaxovali. Stredisko bude
prevádzkované až do 18 hodiny. Tým
vytvárame priestor pre rodičov kam
s deťmi, keď oni pracujú.
Zaželajme im teda nielen  pekné začiatky.

Oľga Ághová 

Dni nezábudiek
Liga za duševné zdravie aj tento rok

v spolupráci s Úniou materských centier
Slovenska, neziskovými organizáciami,
školami a dobrovoľníkmi zo škôl organizu-
je verejnú zbierku s názvom Dni nezábu-
diek. V našom meste ju tak ako minulý rok
koordinuje Materské centrum Stonožkine
slniečka. Zbierka, ktorá má celoslovenskú
pôsobnosť, sa v Senici  skutoční v dňoch
11. - 12. októbra za pomoci študentov -
dobrovoľníkov. Kúpou modrého kvietka -
nezábudky budeme mať možnosť prispieť
na podporu začlenenia ľudí s duševnými
problémami do spoločnosti a to najmä:

- podporu chránených dielní, chránenej
práce, chráneného bývania,
- podporu denných psychiatrických stacio-
nárov,
- podporu komunitných zariadení na
zmysluplné a tvorivé trávenie voľného
času pre ľudí s problémami duševného
zdravia,
- realizáciu programov vzdelávania verej-
nosti v otázkach duševného zdravia.

Prečo práve nezábudka? Jej modrý
kvietok je symbolickým vyjadrením kreh-
kosti duševného zdravia a vyzýva ľudí
NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia
nemôže existovať ani fyzické zdravie lebo
sa navzájom ovplyvňujú.

Veríme, že medzi občanmi nášho
mesta nájde zbierka pochopenie. Kvietok
si budeme mať možnosť kúpiť za symbo-
lických 20 Sk od študentov, ktorí budú zre-
teľne označení. Okrem zapečatených
pokladničiek, do ktorých svoj príspevok
vlastnoručne vložíte, ich spoznáte podľa
tričiek s logom nášho Materského centra
a nálepiek Ligy za duševné zdravie - LDZ.
Veríme, že zbierka prebehne v našom
meste bez problémov a pomôžeme tým,
ktorí to naozaj potrebujú. Všetkým ľuďom
s dobrým srdcom vopred ďakujeme! V prí-
pade akýchkoľvek nejasností sa môžete
informovať na www.dusevnezdravie.sk
alebo na tel. čísle 0908 110 814.

Za MC Stonožkine slniečka
Mgr. Silvia Krišáková
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Foto jedného z najväčších letných festivalov na Slovensku - Bažant pohoda 2007.

Letné festivaly očami
mladých ľudí

Väčšina z vás už minimálne jedenkrát
niekedy navštívila letný festival. Partia
kamarátov, dobrá hudba, spanie pod sta-
nom... toto všetko k tomu patrí. V tomto
čísle Študentských listov vám prinášame
niekoľko názorov mladých ľudí na tohto-
ročné letné festivaly zo Slovenska, ale aj
zo susednej Českej republiky.

Bažant pohoda
I tento rok sa v dňoch 20. až 21. júla na

letisku pri Trenčíne tradične konal už 11.
ročník open-air festivalu Bažant pohoda.
Pre mňa bola táto „Pohoda“ prvou,
a preto som sa veľmi tešil, čím ma tento
festival prekvapí. Vyzbrojení dobrou nála-
dou a plnou nádržou, vyrazili sme s ban-
dou do Trenčína. Cesta ubiehala rýchlo
a o chvíľu sa pred nami črtala silueta Tren-
čianskeho hradu. Teraz stačilo len držať sa
ceduliek s nápisom Pohoda. Skutočne
netrvalo dlho a už sme parkovali medzi
tisíckami áut zo všetkých kútov Slovenska.
Paradoxne, až teraz som si začal uvedo-
movať, do akého gigantického mraveniska
hodláme vstúpiť, a to sme nevideli ešte
takmer nič. Akosi podvedome sme sa
nechali unášať davom „pohoďákov“ pria-
mo do radu, čakajúc na svoj bulletin
a zelenú pásku na zápästie. Našťastie boli
tieto formality rýchlo za nami, a tak naše
ďalšie kroky smerovali k stanovému
(veľko)mestečku. Stan sme mali postavený
hneď, no oči nám stále utekali smerom
k obrovským pódiám a niekoľkým ume-
leckým stanom ukrývajúcim rôzne menšie
komorné vystúpenia, diskusné fóra, čitár-
ne či čajovne. A pravdou je tiež, že poča-
sie bolo skutočne veľmi horúce, aby sme
tam zostali len tak ležať. Naším spasením
sa stali hasičské cisterny kropiace tisícky
ľudí. Pár kvapiek vody sa ušlo aj nám, a tak
mierne schladení pokračovali sme ďalej
v objavovaní rôznych zákutí tohto poduja-
tia. Každý si tu určite našiel to svoje či už
v hudbe, alebo v množstve sprievodných
akcií. Zoznam vystupujúcich hostí bol sku-
točne široký. Tento ročník ponúkol
návštevníkovi spektrum hudobných žán-
rov, počínajúc klasickou hudbou (napr.
Marián Varga, Orchester SND...), pokra-
čujúc popom (Jana Kirschner...), rockom
(The Hives...) cez rôzne známe i menej
známe experimentálne i kontroverzné
kapely spolu s hlavnými hviezdami festiva-
lu ako Basement Jaxx, Wu Tang Clan a Air,
ktorí kvôli pokazenému kamiónu nevystú-
pili. Rovnako sa mohli zabaviť i milovníci
elektronickej hudby, ktorej bolo tiež
pomerne dosť. (pokr. na str. 2)

„Každý iný - všetci rovní"
Kampaň "Každý iný - všetci

rovní" je výzva Rady Európy
smerom k podpore rôznoro-
dosti, ľudských práv a partici-
pácie.

V roku 1995, 50 rokov od
ukončenia 2. svetovej vojny,

začala Rada Európy európsku mládežníc-
ku kampaň nazvanú „Každý iný - všetci
rovní" s cieľom podporiť boj proti rasizmu,
antisemitizmu, xenofóbii a intolerancii.
Toto úsilie Rady Európy pokračuje aj
v novej kampani za rozmanitosť, ľudské
práva a aktívnu participáciu, ktorá vychá-
dza z toho istého hesla a používa rovnaké
logo. Nová kampaň oficiálne prebieha na
európskej úrovni od júna 2006 do
septembra 2007. 

www.kazdyiny-vsetcirovni.sk
Toľko, ba ešte o mnoho viac o kampa-

ni „Každý iný - všetci rovní“, hovorí portál
nesúci rovnaký názov. Komu téma ako je
boj proti rasizmu, xenofóbii a  intolerancii
nie je ľahostajná na túto internetovú strán-
ku určite aspoň raz klikne. Na tejto stránke
sa okrem iného dozviete, ako to je s pre-
rozdeľovaním financií a vypracovávaním
finančne dotovaných projektov v rámci
tejto kampane. Taktiež školy a iné záujmo-
vé organizácie môžu požiadať o zaslanie
materiálov k tejto kampani (letáky, príruč-
ky, kalendáre, literárne zbierky, CD

II. ročník Ceny senickej
mládeže na svete

Keď sme minulý rok pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva odov-
zdávali Danke Kopeckej Krištáľový kvet
(CSM) ani sme netušili, s akou veľkou
odozvou sa tento nápad stretne. Veľký
záujem ľudí o tento akt a naša chuť pove-
dať VEĽKÉ ĎAKUJEM tým, ktorí svoj život
zasvätili práci s mládežou, nás viedli
k tomu, že dňa 7. septembra t. r. na zasad-
nutí ŠP Senica bol vyhlásený druhý ročník
CSM. Neobraciame sa len na vás - žiaci a
študenti senických škôl, ale úplne na kaž-
dého, kto v našom meste žije, pracuje,
zábava sa... Dajte nám podnet, kto by
podľa vás mal toto ocenenie získať tento
rok. Vaše nominácie očakávame na
studentsky@centrum.sk. Ukončenie nomi-
nácií je 24. októbra, kedy bude nasledovať
zverejnenie nominovaných a hlasovanie
pomocou internetu a členov ŠP Senica.
Slávnostné vyhodnotenie spojené s odo-
vzdávaním CSM bude 13. novembra na
MsÚ Senica v obradnej sieni pri príležitos-
ti už 6. ročníka osláv Dňa študentova.

-siwi-

disky...) V Senici sa propagátorom tohto
projektu stal ŠP Senica a mnohí si určite
všimli aj stenu venovanú tejto téme, ktorá
sa nachádza v DAVe. -siwi-
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Letné festivaly očami
mladých ľudí
(dokončenie zo str. 1)

No, a na koniec uvediem jazz, ktorý
kvalitou nesklamal ani vo väčšom množ-
stve (mne osobne najviac učarovali 4
Walls, Dan Bárta & Illustratosphere). A ak
vás náhodou omrzela hudba, mohli ste
ponavštevovať stánky organizácií ako
Greenpeace, Ľudia proti rasizmu, Liga za
duševné zdravie, Slovenská armáda alebo
sa trochu aktívnejšie zabaviť bungee jum-
pingom, či si obhliadnuť celé dianie zo
vzduchu na krídlach jedných slovenských
aerolínii. V ponuke boli tiež rôzne drama-
tické alebo poetické vystúpenia a premie-
tanie filmov.

Na mňa zapôsobila Pohoda skutočne
perfektným dojmom. Je skvelé, že sa tu
zišlo vyše 20-tis. ľudí, ktorí sa prišli baviť
a vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru.
Určite by som odporúčal každému zažiť
niečo také aspoň raz v živote. Pre bližšie
info. odporúčam navštíviť www.pohoda-
festival.sk. MF

Masters of Rock
Vizovice 12. - 15. júla. Toto malé seve-

romoravské mesto poznáme najmä ako
rodisko Bolka Polívku a známej moravskej
slivovice. Pre fanúšikov rockovej hudby
však znamená naplno prežité štyri dni
plné kvalitnej hudby, pódiovej show
a nezabudnuteľných zážitkov. Hovorím
o najväčšom českom festivale, ktorý sa
každoročne koná v areáli vizovickej likér-
ky a ktorý dostal ocenenia najväčšia
hudobná udalosť roku 2005 a 2006 v Čes-
kej republike.

Festival tento rok navštívilo 25 000 ľudí
všetkých vekových kategórii a národností.
Prvý deň (štvrtok) bolo zaujímavé sledovať
ako sa pripravené kempy a okolité lúky
postupne zapĺňajú neskutočným množ-
stvom stanov. Hudobný program úvodné-
ho dňa spestrila najmä 79-ročná Jarmilka
Šuláková, ktorá spievala s domácou skupi-
nou Fleret. Úlohy headlinera večera sa
chopila známa kapela Rage s bieloruským
orchestrom a po nej vystúpili Finntroll.
Ďalšie ráno nás okrem krajšieho počasia
čakali i hviezdy „staršieho dátumu výro-
by“. Mám na mysli nezabudnuteľných
Motörhead a Urriah Heep. Počas dňa
v areáli bolo pripravených mnoho atrakcií,
z ktorých najzaujímavejšia bola podľa mňa
bungee jumping. So stravovaním problém
nebol vďaka veľkému množstvu stravova-
cích stánkov rôznych typov, napríklad aj
čajovne a kaviareň. Okrem rockových fa-
núšikov sa tejto hudobnej slávnosti neve-
deli dočkať ani obchodníci s rockovým
tovarom. „Masters“ pre nich znamená
druhé Vianoce, vďaka obrovskej tržbe.
V sobotu, tretí deň nášho výjazdu, nás od
rána morilo slnko. Vizovický potok mal
počas teplej soboty a nedele veľký úspech
u návštevníkov festivalu. Menší úspech
však mali vyššie ceny v obchodoch pripra-
vené len na tieto štyri dni. Dve koruny
české za rohlík je zdieračstvo. Večer, keď
sa už všade navôkol ochladilo, to ešte len
začalo vrieť pod pódiom. Headlinerom

bola pomerne mladá kapela z Fínska
Children of Bodom. Posledný deň festivalu
sa počasím nelíšil od soboty. Teplo
a neprestajne svietiace slnko potrestali
organizátorov, ktorí v areáli neodpratali
vrecia s odpadkami. Celú nedeľu sprevád-
zal neskutočný zápach v okolí stravovacej
zóny. Poviem vám, žiadna slasť. Tento
pokazený dojem však napravil večerný
program kapiel Pink Cream 69 a Hammer-
fall. Záver festivalu patril brazílskej skupine
Sepultura. Potom nasledovalo už len
vypratanie areálu a preplnené vlaky
a cesty, ktoré ukončili túto oslavu rockovej
hudby v Česku.

Z môjho pohľadu, z pohľadu mladého
človeka, bol tento festival vynikajúci. Veľa
možností zabaviť sa aj bez alkoholu, atmo-
sféra výborná, kvalita zvuku na vysokej
úrovni. Čo viac si fanúšik hudby môže
priať.

Ivana Bachurová 

Ako bude vyzerať
Zem? 

Až keď umrie posledný strom a posled-
ná rieka bude otrávená a posledná ryba
chytená, až potom si uvedomíme, že
z peňazí sa nenajeme.

Globálne otepľovanie, skleníkový efekt,
deforestácia, dezertifikácia. Pojmy, ktoré,
zdá sa, naháňajú strach každému z nás.
S gestom záchrancu planéty človek vyzýva
na boj proti týmto problémom, no para-
doxne, ich jediným dôvodom ostávame
práve my.

Povedzme si úprimne. Dávno minulé sú
časy, keď bol človek súčasťou prírody, keď
ju uctieval cez prírodné božstvá, keď žil pri-
rodzenými hodnotami. To, čo si dnes hovo-
rí „človek“, je už len zakrpatený parazit
Zeme, nepriateľ prírody...a prirodzenosti.
Človek sa už dnes len bezmocne rúti do
záhuby, iná cesta mu totiž neostáva. Doká-
žeme dnes žiť tak, ako to dokázali naši
predkovia? Odpoveď je až kruto jednodu-
chá. Nie. Sme závislí na technológiách
a prostriedkoch, ktoré devastujú prírodu.
Každá pomoc prírode znamená ublíženie
ľuďom. Sme ako v kóme, napojení na zele-
né infúzie, ktoré stále viac a viac vysávame.
Odpojte ich a umrieme. Tento slabý a pod-
radný živočích totiž nie je schopný sám
dýchať a kráčať. Treba ho nakŕmiť narúba-
ným drevom, toxikovaným vzduchom
a otrávenou vodou, aby prežil. Nuž, naša
záhuba sa zdá byť nevyhnutná, no nemys-
lím si, že je to dôvod na zármutok. Ten
nachádzam v inom fakte. Táto rakovina
Zeme so sebou stiahne všetko živé. V tech-
nologickom svete žijeme sotva storočie
a už je 20 % Amazonského pralesa vyrúba-
ného, koža kedysi neohrozených druhov
nám dnes zdobí kabelky a morské dno
pokrývajú kontajnery s rádioaktívnym
odpadom. Ako bude Zem vyzerať o 500
rokov?

Až keď umrie posledný strom a posled-
ná rieka bude otrávená a posledná ryba
chytená, až potom si uvedomíme, že prišiel
rad na nás...Má vlastne človek stále právo
na prežitie? Odpoveď je opäť až kruto jed-
noduchá…

Študentský parlament
opäť v akcii

...kým prezradím v akej, vrátim sa aspoň
telegraficky k aktivitám v uplynulom škol-
skom roku: projekt Mladí na scénu, works-
hopy na stredných školách a v MsKS,
novembrový hip-hopový koncert, tradičný
Deň študentstva, obľúbený Basketbalový
maratón, podnetná návšteva v Slovenskom
parlamente, úspešné  iniciovanie vzniku
mestskej komisie mládeže (práve vďaka
projektu Mladí na scénu), Wall of youth
v DAVe, anketa „Máš nápad? Pošli ho
ďalej“, neustály kontakt s mestskou samos-
právou, nová spolupráca s Osvetovým stre-
diskom a náš spoločný Krok za krokom,
vydanie knihy Senica včera, dnes a zajtra
zapojenie sa do hnutia „Každý iný, všetci
rovní“, uskutočnených 7 zasadnutí,  nové
kontakty - napr. s poslancom NR SR
Dr. Jurajom Horváthom, s výkonným riadi-
teľom Rady mládeže Slovenska Emilom
Muchom, spolupráca s Domkou, Svetluš-
kou, Mládež pre Senicu a neustále skloňo-
vaná participácia mládeže. Ozaj, viete už
čo to je? No predsa spoluvytváranie podo-
by mesta, školy, bydliska, kultúry....

A práve na tom chce „stavať“ senický
študentský parlament i v tomto školskom
roku. Preto nečaká a koná:
- zasadá (7. 9., 9. 10.),
- školí sa (napríklad minulý týždeň v Pezinku),
- chváli za minuloročnú aktivitu týchto čle-
nov parlamentu:
Monika Mikušová, Ivana Bachurová, Miloš
Fojtlín, Dominika Kurtová, Veronika
a Lenka Zlochová, Lucia  Mešťánková,
Katarína Smíkalová, Veronika Štefková,
Martin Mikuš, Fero Jureňa, Mariána Holen-
ku a samozrejme náš predseda Peťo,
- obnovuje členskú základňu (a zároveň
týmto vyzýva každú senickú ZŠ o nomináciu
nových zástupcov do ŠP z radov deviatakov), 
- pomáha (so zbierkou združenia Nezábudka),
- vymýšľa (vlastné logo a slogan),
- tvorí (Študentské listy),
- pripravuje (Deň študentstva), 
- zvažuje (zorganizovanie Plesu mládeže
a vyhlásenie Literárnej-novinárskej-súťaže),
- zbiera odvahu a financie (na dlhodobý
patronát, resp. „adoptovanie“ - dieťaťa
z Afriky).

Hlavnou prioritou ŠP v tomto školskom
roku však bude najmä dosiahnuť vyššiu
participáciu študentských rád senických SŠ
na živote svojej školy, spopularizovať dob-
rovoľníctvo, ako jednu z foriem využívania
voľného času, reagovať na výzvy MŠ SR,
EÚ, IUVENTY, VÚC v Trnave, spolupraco-
vať s komisiou mládeže a realizovať spo-
ločne minimálne dva projekty.  Študentský
parlament preto vyzýva mladých, aby nás
kontaktovali, zaujímali sa o dianie v Senice,
boli tvoriví a prichádzali s nápadmi čo
a ako zlepšiť...

ŠP sídli v Centre voľného času na Sado-
vej ulici v Senici, kde má na 2. poschodí
pekné zrekonštruované priestory.

Parlament má v tomto školskom roku
zatiaľ 17 členov (ešte bez zástupcov ZŠ)
a novými podpredsedami študentského
parlamentu mesta Senica sú Miloš Fojtlín,
Dominika Kurtová  a Ivana Bachurová.

Dana Kopecká, Peter Siwiec
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HALÓÓÓÓ - TU STONOŽKA!
Stonožkina ponuka
podujatí na október
- 3. 10., 9. hod., ZŠ Dojč
Malé majstrovstvá Európy - obvodové kolo
vo veľkom futbale
- 5. 10., 8. hod., I. ZŠ Senica
Bežecká štafeta Márie Zavarskej ZŠ
- 5. 10., 18.30 hod., CVČ
Diskusný večer Láska cez internet
- 5. - 7. 10., Brémy, Nemecko
Účasť skupiny CRAZY TEAM na Majstrov-
stvách sveta v hip-hop a break dance
- 6. 10., 14. hod., MsKS
Keď príde jeseň - program detí pre Jednotu
dôchodcov
- 19. 10., 10.30 hod., MsKS
Tanečný koncert Sonny Dance 2007,
alebo Tancuj ako Happy feet
*predstavenie pre MŠ a ZŠ, vstupné 20
a 30 Sk, organizátor CVČ a MsKS
- 20. 10., 10. hod., od CVČ
Cykloturistika Záhorím (pre deti od 10
rokov, treba sa  do 17. 10. prihlásiť v CVČ)
- 22. 10., 9. a 11. hod., MsKS
Tanečný koncert Sonny Dance 2007
*predstavenie pre ZŠ a SŠ, vstupné 30 Sk,
organizátor CVČ a MsKS
- 23. 10., 10. hod., v CVČ
Zábavné hry na PC pre materské školy
- 26. 10., 18.30 hod., v CVČ
Diskusný večer
- 31. 10. 2007 (začínajú jesenné prázdni-
ny), 10. hod., v CVČ
Jesenný turnaj na PC v hre Bulánci
- 31. 10. - 4. 11., Lilleström, Nórsko
Účasť Sonny junior na Svetovom taneč-
nom pohári v Nórsku

PONUKU podujatí a aktivít na jesenné
prázdniny 31. 10. -  4. 11. zverejníme v ško-
lách a vo vitrínach CVČ po 20. októbri 2007.

Stonožkina pozvánka do
záujmových krúžkov

K 1. 10. Stonožka otvorila:
34 záujmových krúžkov pre deti a mlá-

dež, a to 14 tanečných krúžkov od disko
cez hip-hop, break až po mažoretky a folk-
lór, 5 gitarových  krúžkov, 1 spevácky krú-
žok, výučbu na bicích,  ďalej 6 športových
krúžkov - sálový futbal, basketbal pre mlá-
dež, basketbal pre deti, športové hry, pla-
vecký a šachový krúžok, 2 počítačové
krúžky, angličtinu pre deti, astronomický
krúžok, dramatický krúžok a 2 výtvarné
krúžky, 2 hudobné skupiny, 5 záujmových
kurzov pre dospelých - 2 kurzy angličtiny,
1 kurz strojopisu, 1 počítačový kurz
a 1 kurz orientálnych tancov, Materské
centrum pre mamičky s deťmi (v ktorom je
už zapísaných takmer 50 mamičiek).
Voľné miesta sú ešte v týchto krúžkoch
a kurzoch:

tanečná  prípravka pre deti vo veku 5 -
7 rokov, mažoretková prípravka pre 6 - 8
ročné dievčatá, mažoretkový súbor pre 8 -
10 ročné dievčatá, folklórny súbor Rovin-
ka - 6 až 10 ročné deti, spevácky krúžok
pre 10 - 14 ročné deti, dramatický krúžok
pre deti od 9 rokov, gitara pre začiatoční-

kov od 11 rokov, sálový futbal pre 10 - 13
ročných chlapcov, športové hry - pre diev-
čatá i chlapcov, plavecký krúžok (pod
vedením odborného trénera), počítače
hrou pre deti do 12 rokov, angličtina pre
deti do 12 rokov, kurz strojopisu, základy
práce s PC pre začiatočníkov i mierne
pokročilých (deti i dospelých).

Úplne novým krúžkom je krúžok zbera-
teľov, ktorý povedie skúsený zberateľ
a vystavovateľ p. Sukupčák. Stretnutia
budú miestom zábavy a súťaží, získate zna-
losti ako ukladať a evidovať vaše zbierky,
ktoré sa budú rozširovať a skvalitňovať.
Zbierať sa bude v CVČ naozaj všetko, napr.
známky, mince, obrúsky, hrnčeky, hokejo-
vé kartičky a iné. Preto neváhajte a najnes-
kôr do 10. októbra sa prihláste v CVČ.

Stonožka fotoobjektívom 

Tour de school - dobrý nápad, ktorý vzni-
kol na letnom tanečnom sústredení a kto-
rého autormi sú najstarší breakeri CVČ -
Majo, Marek, Rado a Sebo - dospel
k úspešnej realizácii 17. a 21. septembra.
Cieľom bola nielen prezentácia tohto
druhu tanca a jeho vývoja, ale i skupiny
Crazy team a CVČ a čiastočne i podpora

Deň otvorených dverí 2007
Občianske združenie Empíria organizu-

je v spolupráci s Úradom práce a sociál-
nych vecí a rodiny v Senici, Pedagogicko-
psychologickou poradňou v Senici
a Mestom Senica 10. ročník Deň otvore-
ných dverí stredných škôl.

V dňoch 29. a 30. októbra sa v senic-
kom Dome kultúry predstaví približne 30
škôl (gymnáziá, stredné priemyselné
a zdravotnícke školy, obchodné akadémie,
stredné odborné učilištia a súkromné
školy) z okresov Senica, Skalica, Myjava,
Partizánske, Nové mesto nad Váhom, Pie-
šťany a Trenčín. V pondelok 29.októbra
bude prezentácia od 10. do 16. hod.,
v utorok 30. októbra od 8.30 do 14. hod.

Deň otvorených dverí realizuje OZ
Empíria v rámci projektu Správne sa roz-
hodni, ktorý je spolufinancovaný z pros-
triedkov Európskej únie. Počas otvorených
dní budú mať  zástupcovia škôl možnosť
odprezentovať svoju činnosť a poskytnúť
informácie o svojej činnosti, o obsahu jed-
notlivých študijných odborov či podmien-
kach prijímacieho konania. Účastníci
a účastníčky Dňa otvorených dverí, najmä
žiaci a žiačky základných škôl, sa budú
môcť informovať podrobne o štúdiu na
školách, o možnostiach ubytovania, stra-
vovania, ale aj o možnostiach svojho bud-
úceho uplatnenia sa na trhu práce. Taktiež
sa môžu  spýtať na možnosti pomaturitné-
ho štúdia či záujmové a mimoškolské
činnosti.

Deň otvorených dverí pomôže žiakom
a žiačkam 9. ročníka základných škôl zvá-
žiť svoju voľbu a svoje ciele ešte pred vypí-
saním prihlášky na ďalšie štúdium, ale tiež
poukáže na riziká, ktoré ich môžu na
ceste za vytúženým cieľom stretnúť.

Mgr. Miroslava Balážová
OZ Empíria

účasti skupiny na Majstrovstvách sveta
break dance v nemeckých Brémach, kam sa
nominovali z 2. miesta z majstrovstiev SR. 
40 minútový pestrý program plný fyzicky
náročného tanca a zakončený worksho-
pom s nácvikom breakdancových prvkov
a krokov, sa na II. i III. základnej škole v Seni-
ci veľmi páčil. Nadšenie detí v nabitých
telocvičniach nemalo konca a spontánny
výrok nemenovaného pána učiteľa zo ZŠ
na Sadovej ulici sa na dlho vryje do duší
aktérov programu: „Tento koncert bol naj-
lepším zo všetkých výchovných koncertov
na našej škole za posledných 10 rokov!“
Ďakujeme vedeniu oboch menovaných
škôl za zabezpečenie žiakov, za priazeň,
ochotu a podporu mládeže. Najmä takej,
ktorá vie, čo chce a vie ťahať za jeden
povraz - scenár pripravil Majo, Marek robil
promo , prezentáciu fotografií Rado, Vlado
moderoval, Sebo a jeho dedo presvedčil
niektorých sponzorov.... Radosti a ďalšej
motivácie majú teraz breakeri na rozdáva-
nie a Stonožka sa úprimne teší zo záujmu
tejto 17 - 18 ročnej mládeže.
Držte im prvý októbrový týždeň do Brém
v Nemecku všetky palce.

Príspevky pripravila a spracovala
D. Kopecká

Tradičný Deň otvorených dverí 14. sep-
tembra patril najmä novým záujemcom o
krúžky, ktorí si mohli pozrieť ukážky práce
niektorých krúžkov (zberateľský, break
dance, šachový,  mažoretky, počítače,
výučba hry na gitaru a pod.), zahrali si stol-
ný tenis, Človeče nehnevaj sa, počítače...,
vyrábali si náramok z korálikov, pozerali
DVD a fotografie z činnosti. V podvečer,
ktorý pre zmenu patril prevažne účastní-
kom letných stonožkiných táborov, preto-
že „indiáni“ i „celebrity z Oravy“ mali stret-
nutie, a to v dvore materského centra, roz-
prúdila polhodinovým koncertom hudob-
ná skupina Applause a pesničky a Hymny
táborov 2007. Súťažilo sa, cez projektor sa
pozerali  táborové fotografie, opekali sa
dobroty a Stonožka deťom napiekla a roz-
dala takmer 80 palaciniek.
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Ako si spoločne 
ochrániť dom

Na spoločnom stretnutí
s ostatnými nájomníkmi sa
dohovorte o bezpečnostných
pravidlách:

Snažte sa spoznať suse-
dov a okolo bývajúcich. Čím viac budete
jeden o druhom vedieť, tým viac môžete
spolu ochrániť váš vlastný majetok.
Všetci musia zatvárať domové dvere.
Na chodbách, v pivnici a vo výťahu zabez-
pečiť vždy funkčné osvetlenie.
Buďte solidárni, v prípade ohrozenia
pomôžte alebo zavolajte políciu, ak bude
v nebezpečenstve majetok alebo zdravie
obyvateľov domu.
Neznámych ľudí nevpúšťajte do domu. Ak
ich stretnete na schodisku, spýtajte sa koho
hľadajú.
Susedom poskytnite telefónne čísla aj do
zamestnania pre prípad včasného vyrozu-
menia, napríklad pri krádeži vlámaním, pri
rôznych haváriách, atď.
Dôchodcovia alebo ženy v domácnosti
a na materskej dovolenke je potrebné, aby
dohliadali na bezpečný odchod a návrat
malých detí susedov do školy a zo školy.
Ak vám niekto zdola zazvoní a nejde
k vám, neotvorte mu alebo sa presvedčite,
že pre vás neznáma osoba, ktorú ste vpus-
tili dnu, ide naozaj za tým, koho menovala.
Ak toto neakceptujete, zbytočne zamykáte
vchodové dvere.
Ostrihajte si pri dome kríky a konáre, ktoré
zakrývajú okná a dvere na vašom dome.
Ak idete preč na dlhší čas, poverte niekoho
vyberať poštu a zalievať kvetiny. Zároveň ho
požiadajte, aby otvoril okno a zapol hlasnej-
šie televízor alebo rádio. Ak máte, použite
automatické zapínanie rádia alebo iných
elektronických prijímačov.
Treba, aby deti vašich susedov dodržiavali
dohodnuté zásady bezpečnosti. Nepova-
žujte za stratený čas, ak zásady určené
deťom im trpezlivo vysvetlíte.

Zásady bezpečnosti, ktoré vštepujete
svojim deťom a vyžadujete od nich, aby
ich dodržiavali, dodržujte aj vy, nech si
z vás berú príklad.
Na dverách by nemal chýbať panoramatic-
ký priezor, správne inštalovaná bezpeč-
nostná retiazka, bezpečnostný uzamykací
systém. Pokiaľ sú pre vás takéto opatrenia
príliš náročné, dohovorte sa s ostatnými
nájomníkmi. Pri väčšej objednávke je
možné získať zľavu.
Ak čakáte opravára alebo inú neznámu
osobu, poproste niektorého zo susedov,
priateľov, aby bol s vami v byte. Túto služ-
bu mu môžete nabudúce oplatiť.
Nikdy neuschovávajte doma väčšiu finanč-
nú hotovosť. Uložte ju v sprievode spoľah-
livej osoby do peňažného ústavu. Veľa sta-
rostí vás zbaví sporožíro alebo platobné
karty.

Pri odchode z domu nenechávajte vo
dverách ceduľku kam idete, neinformujte
široké okolie, že cestujete preč.

Odfotografujte si cennosti vo svojom
byte, neskôr môžu pomôcť pri vyšetrovaní
policajným orgánom.

Mestský policajt trocha inak...
Jozef Adamuščin 
- športový kynológ
- Čo je to športová kynológia a odkedy sa
jej venujete?
„Pretek so psom podľa medzinárodného
poriadku najvyššieho stupňa. Už od svo-
jich 14 rokov sa týmto zaoberám. Boli psy
pracovné, ale aj spoločenské, najviac som
si obľúbil plemeno nemecký ovčiak, pre
jeho všestrannosť.“
- Všetky deti túžia chovať v rodine nejaké
zvieratá alebo vtáky. Ako to bolo vo vašom
prípade?
„Odmalička mám veľmi dobrý vzťah k prí-
rode, uprostred nej som vyrastal a aj doma
sme chovali rôzne zvieratá. Pýchou pre
mňa boli papagáje.“
- Dnes sa už môžete popýšiť pevným vzťa-
hom k iným zvieratám, ktorým venujete
všetok svoj voľný čas - sú to psy - nemecké
ovčiaky, ktoré už teraz pochádzajú z vašej
vlastnej chovnej stanice Barnero.
„Áno, ak chcem uspieť v športovej kynoló-
gii, musím so psom denne trénovať, učiť
ho disciplíne, rozvíjať potrebné vlohy,
postupne ich tvarovať tak, aby sa potlačili
negatívne a zostali tie, ktoré sú potrebné
pre splnenie troch hlavných disciplín pre-
teku: stopa, poslušnosť, obrana. Pri ich
hodnotení sa posudzuje presnosť, rýchlosť
a prejav psa. Pes musí reagovať na jeden
jediný povel, radostne a rýchlo. Inak sa
strácajú body.“
- Určite vaša každodenná práca, tvrdý tré-
ning a vynaložený čas priniesli prvé úspe-
chy. Kedy a kde to bolo?
„Určite, čiastočné úspechy sa dostavili.
Boli to regionálne branné preteky so psom
v Bardejove, odkiaľ pochádzam. Prvý väčší
úspech som dosiahol na medzinárodných
pretekoch CACIT, kde som so psom Ero-
som obsadil tretie miesto. A čo ma najviac
potešilo, že to bolo hneď za dvojnásob-
nou vicemajsterkou sveta. S Erosom som
pracoval viac rokov, pravidelne som sa
s ním zúčastňoval kvalifikačných pretekov
majstrovstiev sveta s umiestnením do 10.
miesta.“
- Už sme spomenuli, že máte vlastnú chov-
nú stanicu, teda už pracujete so psami
z vlastného chovu. Ako sa vám darí praco-
vať s týmito psami?
„S vlastným chovom som začal preto, že
nie je ľahké nájsť kvalitné šteňa zodpove-
dajúce mojim kritériám. Prvým psom bol
Hagi Barnero, ktorý vyhral viacero men-
ších pretekov a bol náhradníkom na maj-
strovstvá sveta. Väčší úspech som dosiahol
so psom Ozzy Barnero, s ktorým som sa
zúčastnil na 10 pretekoch. Osem pretekov
vyhral, dvakrát bol druhý. V roku 2007 sa
stal majstrom Slovenska FCI vo Vranove
nad Topľou. O mesiac neskôr na majstrov-
stvách Slovenska WUSV v Žiline sme boli
opäť prví.“
- Verím, že ste spokojný so svojou prácou.
Čo vám zabezpečilo prvenstvo v Žiline?
„Postup na majstrovstvá sveta FCI v talian-
skom Turíne, ale pre momentálnu nedis-
ciplinovanosť Ozzyho sme tu boli diskvali-
fikovaní.“

- A aký pretek vás čaká v najbližšom čase?
„Účasť na majstrovstvách sveta WUSV
v Bratislave v októbri. Budú to historicky
prvé majstrovstvá sveta na Slovensku.“
- Dovoľte zaželať vám, aby sa vám pretek
vydaril, aby v každej disciplíne stopa,
poslušnosť, obrana ste získali po plných
100 bodov. Mx

Na foto Jozef Adamuščin so psom Ozzy
Barnero.

Najmilší priateľ...
Za mojich mladých čias to bola kniha -

dobrá kniha - verný priateľ. Sprevádzala ma
všade: vo vlaku, v škole, hoci občas otvore-
ná pod lavicou, ale aj tam, kde pán kráľ či
kráľovná chodia peši. Všetko v poriadku,
veď nikoho nevyrušovala, nikoho neuráža-
la, nikomu neublížila, iba ak pútala svojím
obalom alebo veľkosťou. Možno aj tým, že
pri malej nepozornosti občas z nej vypadla
stránka. Tak bola chudinka obchytaná, no
hrdila sa, že prešla toľkými rukami.

Asi v druhej polovici môjho života naj-
vernejšími priateľmi - maznáčikmi - sa stali
rôzne zvieratká, na prvom mieste psík či
mačka. Dobre, láska okrem k svojim
deťom, k milovaným ľuďom, k priateľom,
našla miesto v našich srdciach pre ne viac
ako to kedysi bývalo zvykom. Aj ich, ak to
mi nie je had, potkan alebo koník môžeme
si zohrať hoci aj do dopravného prostried-
ku, ale len za určitých podmienok.

Dnes, v 21. storočí, aspoň si to tak mys-
lím, najmilším priateľom - miláčikom, aj naj-
rozšírenejším medzi nami, sa stal mobil.
Áno, je to veľká vymoženosť. Tešíme sa
z jeho dizajnu alebo čakáme, kedy sa
z neho ozve naša obľúbená melódia či zvo-
nenie. „Ahoj, ahoj...“ a úsmev na perách,
radosťou žiariace oči alebo vážnosť chvíle.
Ale patrí všade tam, kde si ho berieme?
Určite nie! Hlavne tam, kde iný človek pre-
žíva svoje osudové chvíle - krst či vítanie do
života, sobášny obrad i posledná rozlúčka.
Tu priateľ - náš najmilší - pre iných, ktorých
tieto chvíle sa bytostne dotýkajú, stáva sa
nepriateľom. Ale prečo? Veď sme inteli-
gentní ľudia a vieme, že pred každým
takýmto aktom, aj bez vyznania, máme si
mobil vypnúť. Určite nemá rušiť iných ani
na rôznych kultúrnych podujatiach, pred-
náškach, besedách, v kine....

Že je to naša zábudlivosť? Nie, len
nemáme dostatočne vyvinutú empatiu voči
druhým a chýba nám ešte niekoľko promi-
le vážiť si okrem seba a svojich miláčikov aj
iných. Mx
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Summer Flair Camp „07“
V dňoch od 29. augusta do 2. septem-

bra hostila Kunovská priehrada SUMMER
FLAIR CAMP ‘07.

Stretlo sa tu 25 najlepších slovenských
bartendrov pracujúcich v štýle flair. Flair je
novodobý barmanský štýl a športová aktivi-
ta s prvkami extrému a adrenalínu
v jednom.

T e n t o
p r a c o v n ý
smer prišiel
na Sloven-
sko pod
z á š t i t o u
FBA (Flair
Bartenders
A s s o c i a -
tion). Seni-
čania mali
m o ž n o s ť
vidieť tré-
n u j ú c i c h
bartendrov

na Chate nad plážou, na pláži a na celej
Kunovskej priehrade. Vyvrcholením tohto
úsilia bola súťaž Street flair fighter ’07.
Súťaž sa odohrávala 1. septembra od 14.
hod. Historicky jedinečnou udalosťou pre
slovenské barmanstvo  bola aj návšteva
p. Markku Raittinena, Global Brand Ambas-
sadora spoločnosti Finlandia, ktorý bol na
Slovensku prvýkrát. Bol naozaj milo pre-
kvapený vyspelosťou a profesionalitou
našich bartendrov. Všetci zúčastnení spolu
so zástupcami senického bastendingu (Ivan
Šimonovič, Roman Čeliga) mohli absolvo-
vať jeho prednášku o výrobe vodky Finlan-
dia, kde sa okrem iného učili rozoznávať
jednotlivé druhy vodiek.

Súťaž Street flair fighter ‘07 sa zameria-
vala na propagáciu akčného štýlu práce
bartendra. Inovatívny štýl netradičnej súťa-
že, kde sa bartendri navzájom vyzývali
a súťažili so svojou barovou choreografiou.
Seničania a celá odborná, ale aj laická

Tancuj, tancuj...!
23. októbra o 10. hod. sa uskutoční

v Kultúrnom dome Senica 1. ročník regio-
nálnej prehliadky folklórnych a tanečných
skupín detí a mládeže s mentálnym postih-
nutím „Tancuj, tancuj...!“ Organizátorom
podujatia je Spojená škola v Senici. Pre-
hliadky sa zúčastnia žiaci špeciálnych škôl
nášho regiónu. Ako hosť príde zaspievať
Ľuboš Miča, finalista Superstar. Moderáto-
rom podujatia bude Janko Slezák, úspešný
muzikálový spevák a herec. 

Súčasťou prehliadky bude i výtvarný
salón - výstava prác detí s mentálnym
postihnutím. Tento projekt sa uskutoční
vďaka programu Pomôžeme vám rozpre-
strieť krídla Konta Orange, n.f. Týmto
podujatím sa pokúsime o začatie tradície
regionálnej prehliadky. Chceme všetkým
ukázať, aké sú deti s mentálnym postihnu-
tím pohybovo nadané, ako rady tancujú,
citlivo vnímajú hudbu, jej čaro a krásu.
Srdečne pozývame širokú verejnosť. Príď-
te povzbudiť mladých tanečníkov!

Mgr. Anetta Lebánková
vedúca projektu

verejnosť bola súťažou nadšená. Odborné
periodiká (HoReCa magazín) boli iste touto
akciou milo prekvapené. Účastníci súťaže
boli automaticky pozvaní spoločne so širo-
kou verejnosťou a partnermi na After Sum-
mer Party, ukončenie leta spoločne s ukon-
čením Campu ‘07. Program súťaže vynikaj-
úco rozbehla skupina Jara Závodského,
raperi z 2 H pozitív a večer zabávali párty
DJs z Bassline production: Grafik, Win-
chenzo, Denis Žingor, Deeds a Petit.

Gabriel Bača

Drakiáda na letisku
V sobotu 6. októbra sa opäť otvoria

brány senického letiska pre širokú verej-
nosť. Spoločnosť COMP-LET a Záhorácky
aeroklub s veľkou podporou mesta Senica
a mnohých senických spoločností usporia-
dajú 3. ročník DRAKIÁDY. Aj tento rok sa
bude súťažiť o najväčšieho, najfarebnejšie-
ho, najzaujímavejšieho či najdlhšie letiace-
ho šarkana, bude vyhodnotený najmladší aj
najstarší súťažiaci a samozrejme, nás bude
zaujímať aj ten, kto so svojím šarkanom
predvedie najzaujímavejšie kúsky. Pre deti
a ich rodičov sme pripravili mnohé sprie-
vodné atrakcie a predstavenia. Fanúšikovia
lietania si znovu budú môcť vychutnať
vyhliadkové lety - tentokrát pre Seničanov
pripravili viacero typov lietadiel, a tí, ktorí
majú záujem o zvýšenie hladiny adrenalí-
nu, si budú môcť znova vyskúšať zoskok na
padáku - či už sólo alebo v tandeme!
Novinkou tohtoročnej Drakiády budú
výrobné dielne, kde si všetci budú môcť
vyskúšať výrobu lietadielka a iných lietajú-
cich objektov pod dohľadom skúsených
modelárov. Tešíme sa na Vašu účasť!

PR COMP-LET

Výstava obrazov
Štefana Horínka

Trnavský samosprávny kraj a Záhorské
osvetové stredisko v Senici pripravilo od 14.
septembra do 12. októbra výstavu výtvar-
ných diel výtvarníka Štefana Horínka
z Veľkých Levár, člena Klubu skalických
výtvarníkov, pod názvom Štefan Horínek -
Obrazy. Po úspešnej výstave v Skalici sa
autor pri príležitosti svojho životného jubi-
lea samostatne prezentuje prierezom svo-
jej výtvarnej tvorby i v meste Senica.

Slávnostné otvorenie výstavy sa usku-
točnilo v piatok 14. septembra vo výstav-
ných priestoroch Záhorského osvetového
strediska v Senici, kde si návštevníci môžu
pozrieť výstavnú kolekciu pozostávajúcu
z vyše šesťdesiat olejomalieb, v kurátor-
skom usporiadaní PhDr. Štefana  Zajíčka,
riaditeľa Záhorskej galérie v Senici.

Maliar Štefan Horínek sa narodil 11.
augusta 1937 v Bratislave. Študoval v Ostra-
ve a na Strednej umelecko-priemyslovej
škole v Uherskom Hradišti. Naposledy pra-
coval v Slovenskej televízii v Bratislave
v oblasti scénickej výpravy. Autor, ktorý sa
venuje maľbe a kresbe s abstraktnou tema-
tikou, je od roku 1996 členom Klubu výtvar-
níkov v Skalici.

Výtvarník Štefan Horínek pravidelne
vystavuje na rôznych kolektívnych výsta-
vách, ale verejnosti sa viackrát predstavil aj

samostatnými autorskými výstavami v Skali-
ci, vo Veľkých Levároch, v Bratislave, ale
i v ČR v Litoměřicích a v Jedenspeigene
v Rakúsku.

Jubilejná výstava Štefan Horínek Obrazy
k 70. narodeninám autora bude usporiada-
ná ešte v mesiaci októbri aj vo Veľkých
Levároch, kde  autor v súčasnosti žije
a tvorí.

Výstavu obrazov Štefana Horínka môžu
záujemcovia navštíviť vo výstavných pries-
toroch

Záhorského osvetového strediska
v Senici do 12. októbra. Otvorená je v pra-
covných dňoch od 8. do 16. hod.

V. Poláková, ZOS Senica

III. Deň podnikateliek
a manažérok 

V dňoch 8. - 9. septembra sme sa
zúčastnili na III. Dni slovenských podnika-
teliek a manažérok v Lučenci, nazvanom
Ženy bez hraníc, pod záštitou Prvej dámy
SR - pani Silvie Gašparovičovej.

Akciu usporiadalo Top Centrum Podni-
kateliek SR a občianske združenie Astra
Lučenec. Medzinárodná konferencia
o podnikaní žien v európskom prostredí
mala veľmi bohatý program, v ktorom
vystúpili:

Na foto zľava K. Jablonická, O. Girstlová
nad nimi J. Poláčková.

Prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičo-
vá, Elvíra Chadimová - prezidentka TCP Slo-
venska, Oľga Girstlová - Vedúca podnika-
teliek sveta, Žena roka 2005, Dr. Sztrémy
Melinda - primátorka mesta Šalgotarján.

V programe ďalej vystúpili zástupkyne
nemeckých podnikateliek a zástupkyne
regionálnych centier Banská Bystrica, Levi-
ce, Martin, Spišská Nová Ves, Trnava, Žili-
na. Za občianske združenie Profesionálne
ženy Senica vystúpila Ing. Kvetoslava Jab-
lonická. Na záver prvého dňa sa uskutoč-
nila nadčasová módna prehliadka dizaj-
nérky Juliany Bitterovej z Bratislavy.

Na druhý deň bola pripravená podnika-
teľská burza účastníčok konferencie
a odchod do Maďarskej republiky na hrad
Šomoška, kde nás privítala primátorka
mesta Šalgotarján spolu s členkami maďar-
ského centra podnikateliek, s ktorými sme
spoločne prešli pešo na slovenskú stranu
Šomošky.

Ďalšie stretnutie bude v roku 2008
v Banskej Bystrici a v roku 2009 v Senici.
Na toto podujatie sa musíme i my dobre
pripraviť. Ing. Klára Baculíková

hospodárka OZ Profesionálne ženy
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Hasiči znova v akcii 
Koncertovanie dychovej hudby Seni-

čanka 8. augusta pred zimným štadiónom
zvolávalo pozorovateľov a fanúšikov hasi-
čov. Stretol sa rok s rokom a XV. ročník
hasičskej súťaže O putovný pohár primáto-
ra mesta Senica otvorili mažoretky Lienky
z CVČ Senica. Úvodné slovo mal primátor
Ľubomír Parízek, ktorý aj ocenil štvornásob-
né majsterky Slovenska - družstvo žien zo
Senice a ich trénera Ľubomíra Žáka. Vo svo-
jom vystúpení vyzdvihol ich dlhoročnú vytr-
valosť a obetavosť. Jarmila Drinková, predse-
da DHZ Senica, predstavila rozhodcov a prí-
tomných hostí. Slova sa ujala i pani Marta
Hurbanisová, ktorá v mene prezidenta DPO
SR Jozefa Minárika odovzdala medailu Za
príkladnú prácu pánovi Štefanovi Orthovi za
každoročné hodnotenie prác detí v kreslení
a maľovaní o požiarnej ochrane.

Po úvodných slovách sa súťažiaci presu-
nuli na trávnatú plochu, kde profesionálni
hasiči z OR HaZZ Senica predviedli vypros-
ťovanie osôb z havarovaného vozidla, hase-
nie požiaru vozidla, ukážku výcviku lezec-
kej skupiny a predstavili automobil hasičskej
záchrannej služby Mercedes - Vario. Tradí-
ciou na hasičskej súťaži býva, že pri príleži-
tosti Svetového dňa prvej pomoci Územný
spolok SČK prezentuje ukážky prvej pomo-
ci. Ani tento rok nebol výnimkou.

Hasičskej súťaže v našom meste sa kaž-
doročne zúčastňuje veľa DHZ z nášho
okresu a susednej Moravy. XV. ročníka sa
zúčastnilo 37 družstiev - 25 mužských a 12
ženských. Tento rok prijali pozvanie aj hasi-
či zo Švajčiarska, z mesta Herzogenbuch-
see. Víťazmi mužskej kategórii sa stali hasi-
či z Poriadia s výsledným časom 33,50
sekúnd, ktorí si zároveň odniesli putovný
pohár primátora mesta. Na druhom mieste
skončilo hasičské družstvo z Velkej nad
Veličkou s výsledným časom 33,86 s. a na

Výlov rybníka s atrakciami 
Výlov rybníka Dvorský na Písečné

u Lužic sa uskutoční v sobotu 27. a v nede-
ľu 28. októbra.

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

Vstup a parkovanie je zadarmo. NS

Výzva ZSE
Prostredníctvom Mesta Senica  Zápa-

doslovenská energetika a.s. Bratislava, Tím
služieb regionálnej správy sietí Západ -
Trnava, vyzývajú občanov a firmy - vlastní-
kov a správcov nehnuteľností, aby si vyko-
nali orezanie konárov stromov, ktoré rastú
v blízkosti vzdušných elektrických vedení
a narušujú plynulú dodávku elektrickej
energie.

Orezanie konárov je treba vykonať do
vzdialenosti 2 m od vodičov vedenia níz-
keho napätia. V prípadoch, ak  konáre
stromov sa nachádzajú v menšej vzdiale-
nosti ako 1 m od elektrického vedenia, je
nevyhnutné požiadať vopred Západoslo-
venskú energetiku a.s. o vypnutie elektric-
kého vedenia. NS

Príďte sa s nami potešiť
Tradičný jesenný Benefičný koncert

klientov zariadení sociálnych služieb
Senického a Skalického okresu, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja sa bude tento rok
konať vo štvrtok 25. októbra o 16. hod.
v Dome kultúry v Senici.

Opäť pod záštitou primátora mesta
a poslanca zastupiteľstva Trnavského
samosprávneho kraja Ľubomíra Parízka.

Benefičný koncert pripravuje občian-
ske združenie Promethea z Rohova v spo-
lupráci so všetkými účinkujúcimi zariade-
niami sociálnych služieb - DSS Rohov, DSS
Bojková, DD, DPD a DSS Senica, DSS Bor-
ský Sv. Jur, DSS Moravský Sv. Ján, DD
a DSS Holíč a DSS Zelený dom Skalica.

Ani tento rok nebudú chýbať zaujímaví
hostia programu.

Hlavnými myšlienkami koncertu je
zapojenie sa klientov zo zariadení do kul-
túrnospoločenského života spoločnosti
a možnosť prezentácie ich umeleckých
schopností v rámci širšej verejnosti.
Všetkých vás srdečne pozývame.

Monika Knezovičová, DSS Rohov

Zádrapky v Martine
Scénická žatva predstavuje pre ochot-

níckych divadelníkov vrchol ich tvorivého
snaženia, a tak je snom mnohých z nich
dostať sa aspoň raz na martinské dosky.
85. ročník súťaží slovenských divadelných
súborov s medzinárodnou účasťou sa
uskutočnil v dňoch 28. 8. - 1. 9. v Martine
a počas piatich festivalových dní sa pre-
zentovalo 11 divadelných kolektívov zo
Slovenska, 2 divadlá z Čiech, 1 zo Slovin-
ska, 1 od krajanov zo Srbska a 1 profesio-
nálny súbor. Nechýbali tiež vystúpenia naj-
lepších recitátorov roka 2006, tvorivé diel-
ne a sprievodné podujatia.

V tomto bohatom programe festivalu
mali zastúpenie aj Seničania - detský diva-
delný súbor Zádrapky zo ZUŠ, ktorý
s nonverbálnym predstavením Stopárka
prešiel sitom regionálnej, krajskej i celoslo-
venskej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti a na Scénickej žatve v Martine
reprezentoval slovenské scénické miniatú-
ry. Seničania mali možnosť toto predstave-
nie vidieť na regionálnej a krajskej súťaži
konanej v Senici i počas Parkojády v rámci
Senického kultúrneho leta. Poroty na všet-
kých stupňoch súťaží vrátane vrcholnej
v Martine chválili dobre zvládnutý panto-
mimický príbeh a zaujali i samotní inter-
preti. Ďakujeme za pekný zážitok a šírenie
dobrého mena senického divadla protago-
nistom Zuzane Turanskej, Petrovi Harno-
šovi, Eugenovi Klempovi a pedagogičke
a režisérke súboru  Mgr. Ivete Fodorovej.

J. Slezáková

treťom mieste sa umiestnilo hasičské druž-
stvo mužov z Drgoňovej Doliny s časom
34,38 s.

V ženskej kategórii sa víťazkami stali
čerstvé majsterky Slovenska, ženy Senica
1, s výsledným časom 43,49 s. Obhájili
minuloročné prvenstvo a po druhýkrát sa
stali držiteľkami putovného pohára primá-
tora mesta. Na druhom mieste skončilo
družstvo žien Senica 2 s výsledným časom
53,04 s. a na treťom mieste sa umiestnili
ženy z Hrubej Vrbky s časom 65,62
s. Ocenenie dostali aj hostia zo Švajčiar-
ska, a to trofej hasiča a diplom za účasť.
Nezabudli sme ani na družstvo našich
„Zakladateľov“, ktorí stáli pri zrode DHZ
v našom meste. Aj oni sa zapojili do súťaže
o putovný pohár primátora mesta a pred-
viedli požiarny útok. Za ich snahu boli
odmenení cenou útechy.

Ocenenia súťažným družstvám odovz-
dala Katarína Vrlová, prednostka MsÚ
Senica. Súťaž ukončili nástupcovia hasičov
- deti, hasiace oheň krhličkami.

DHZ Senica ďakuje všetkým zúčastne-
ným družstvám v súťaži O putovný pohár
primátora mesta Senica za predvedené maj-
strovstvo v hasičských akciách a teší sa opäť
o rok na stretnutie. Lenka Čmaradová

členka DHZ
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Blahoželáme jubilantom
V októbri 2007 oslávia:
80 rokov Michal Hospodár, Helena Konečná, Mária Kristiníková,
Jozef Svatý, Ján Baďura a Anastázia Hospodárová.
85 rokov Ján Čavrčka, Mária Slezáková a Pavel Junas.
93 rokov Mária Rybnikárová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Bederka a Monika Praskačová
Radoslav Tomeček a Katarína Piláriková
Jaroslav Vašek a Eva Zaťková
Slavomír Hološka a Anna Šabatová
Stanislav Malý a Veronika Hanzelová
Róbert Harnoš a Katarína Kostrábová
Vladimír Kovár a Tatiana Gašpárková
Miroslav Krcha a Anna Fúsková
Ing. Tomáš Trnečka a Katarína Kondelová
Ľubomír Filípek a Dana Staniszewská
Andrej Fišan a Petra Veselá
Radovan Masár a Gabriela Binková

Narodili sa
Bianka Poláková 3. 8. 2007
Radka Florianová 5. 8. 2007
Mária Jelínková 6. 8. 2007
Branislav Šťastný 7. 8. 2007
Barbora Čopjanová 10. 8. 2007
Denis Halabrín 10. 8. 2007
Jakub Kabát 10. 8. 2007
Sára Pániková 10. 8. 2007
Juraj Zrutta 13. 8. 2007
Barbora Škodová 18. 8. 2007
Bibiana Pavelková 22. 8. 2007
Nina Heltová 22. 6. 2007
Filip Novák 26. 8. 2007
Linda Ravasová 27. 8. 2007
Sofia Ravasová 27. 8. 2007
Patrik Palkovič 28. 8. 2007

Opustili nás
Oľga Bánska, Robotnícka 68 1. 8. 2007
vo veku 77 rokov
Michal Škodáček, Hurbanova 486 1. 8. 2007
vo veku 89 rokov
Vladimír Sloboda, Štefánikova 707 6. 8. 2007
vo veku 65 rokov
Mária Anderlová, Robotnícka 57 11. 8. 2007
vo veku 84 rokov
Anna Chropúvková, Štefánikova 1377 11. 8. 2007
vo veku 82 rokov
Jozef Blažo, Kolónia 547 13. 8. 2007
vo veku 79 rokov
Ján Lisý, Štefánikova 1377 13. 8. 2007
vo veku 86 rokov
Štefánia Mičová, Nám. oslobodenia 4 15. 8. 2007
vo veku 56 rokov
Ladislav Khúla, Štefánikova 1377 16. 8. 2007
vo veku 67 rokov
Ivan Procházka, Kólonia 604 19. 8. 2007
vo veku 66 rokov
Mária Orgoňová, Štefánikova 1377 21. 8. 2007
vo veku 84 rokov
Zdenko Černek, Palárikova 291 22. 8. 2007
vo veku 56 rokov
Gabriela Pirohová, Štefánikova 1377 22. 8. 2007
vo veku 86 rokov
Bernardína Španková, J. Mudrocha 662 22. 8. 2007
vo veku 67 rokov
Mária Čentešová, Vajanského 20 23. 8. 2007
vo veku 93 rokov
Anna Mikulčíková, Štefánikova 1377 23. 8. 2007
vo veku 76 rokov
Jaroslav Kmec, Sotinská 1373 28. 8. 2007
vo veku 49 rokov
Pavol Horňák, Štefánikova 723 29. 8. 2007
vo veku 47 rokov
Ján Hutta, Štúrova 140 29. 8. 2007
vo veku 53 rokov
Mária Krivošíková, Štefánikova 1377 29. 8. 2007
vo veku 78 rokov
Karol Jánošik, Štefánikova 1377 31. 8. 2007
vo veku 80 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 5. 10. o 19. hod. Divadelný spolok Jozefa Miloslava Hurbana Hlbo-
ké s hrou Emila Gellnora Jaká bolest taká mast, vstupné 50 Sk, kino-
divadelná sála
� 7. 10. od 11. do 13. hod. FLORUS, s. r. o., Jablonica, výstava kvetín
� 12. 10. o 19. hod. JUDr. Dušan Krivský, Skalica, Aj Himaláje sú mi
nízke - beseda so spisovateľom v rámci projektu Jak nám zobák naros-
teu, vstup voľný, DAV - Múzeum Laca Novomeského v Senici.
� 18. - 21. 10. Plody Záhoria 2007 - regionálna výstava ovocia a zele-
niny, Slovenský zväz záhradkárov, tanečná sála
� 20. 10. o 17. hod. Koncert tanečnej skupiny Sonny - kino-divadelná
sála, vstupné 80 Sk
� 22. 10. o 19. hod. Koncert FLERET s Jarmilou Šulákovou - kino-diva-
delná sála, vstupné 140 Sk, 180 Sk
� 26. 10. o 19. hod. Divadlo na hambálku Malacky, J. G. Tajovský,
bratia Moravčíkovci - Ženský zákon, vstupné 50 Sk
� 28. 10. o 17. hod. Záhorácke divadlo Senica, Princezná zaľúbená do
strašidla - premiéra detského bábkového predstavenia, vstupné 30 Sk.

I. Senický dia deň
Mestské kultúrne stredisko a Základná organizácia Zväzu diabe-

tikov Slovenska Diamant Senica pod záštitou primátora mesta Seni-
ca RNDr. Ľubomíra Parízka a diabetologičky MUDr. Libuši Čamba-
lovej organizujú I. Senický dia deň pre diabetikov a širokú verejnosť:
Téma: novinky v diagnostike a liečbe diabetes mellitus a čo môže
diabetik urobiť sám pre seba.

Akcia sa uskutoční v sobotu 27. októbra v Dome kultúry Senica.
V tento deň od 9. až do 16.30 hod. to budú:
- prednášky o diabetes (kinosála a malá sála DK) - 15 až 20 minútové,
5 min. diskusia,
- bezplatné poradne pre návštevníkov (kancelárie DK) - sociálno-
právna poradňa pre diabetikov a zdravotne postihnutých, kardiolo-
gická, psychologická poradňa, aj ako si odvyknúť od fajčenia,
- prezentácia Dia výrobkov a prístrojov (tanečná sála a chodby DK),
- bezplatne si môžete zmerať glykémiu, krvný tlak, vibračnú citlivosť
nôh, znečistenie pľúc.

Alois Matela

Tesco charita
Piate kolo verejnej finančnej zbierky Tesco charita prinieslo v senic-

kom hypermarkete Tesco pre Slovenský červený kríž v Senici 13 280
Sk. Spolu návštevníci Tesca doteraz prispeli do zbierky 74 771 Sk.

Vyzbierané finančné prostriedky zostanú v danom regióne a pou-
žijú sa na pomoc starším a odkázaným ľuďom podľa toho, ako si vyu-
žitie peňazí určil konkrétny územný spolok SČK.

Posledné kolo zbierky v tomto roku bude 11. - 14. októbra, kedy
budete môcť stretnúť špeciálne označených dobrovoľníkov.         TS

Podujatia v Dome kultúry Kunov
� 6. 10. o 19. hod. „Punk není mrkev“ - koncert 4 skupín - KONFLIKT,
ZoPsaHlava, Zdanie Klame, Mišý Šramot
Vstupné: 119 Sk v predpredaji, 149 Sk na mieste.
(predpredaj: www.ticketart.sk, Infosen, Čajovňa u sousedú)

Pripravujeme v DK v Senici: november
Radošinské naivné divadlo - Stvorenie sveta
Vystúpenie tanečného súboru Lúčnica
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na OKTÓBER 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Utorok 2. a streda 3. október
TRANSFORMERS
Od nepamäti vo vesmíre okolo nás zúri
vojna dvoch vyspelých mimozemských
civilizácií. Dosiaľ sa nám vyhýbali, ale keď
títo vyspelí mechanoidi objavia na Zemi
zdroj energie, ovládnutie ktorého môže
jednej alebo druhej strane priniesť koneč-
né víťazstvo, premení sa naša planéta
v peklo na zemi. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 144 min.

� Sobota 6. a nedeľa 7. október
HORŠIE TO UŽ NEBUDE
Po desiatich rokoch namáhavej práce
konečne dokončuje spisovateľka Karen Eif-
felová svoju najnovšiu a pravdepodobne aj
najlepšiu knihu. Jedinou úlohou, ktorá ju
od dokončenia delí, je nájsť spôsob, ako
ukončiť život hlavnej postave, Haroldovi
Crickovi. Netuší však, že Harold Crick,
nech to znie akokoľvek nevysvetliteľne,
skutočne existuje...a počuje jej slová.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 113 min.

� Utorok 9. a streda 10. október
VRATNÉ LAHVE
Hlavným hrdinom filmu je Josef Tkaloun,
učiteľ na dôchodku. Je však stále plný živo-
ta, nápadov a chlapských túžob a nechce
sa zmieriť so životom dôchodcu, posedá-
vajúceho na lavičke v parku. Zamestná sa
teda vo výkupe fliaš, čo jeho žena Eliška
nesúhlasne a sarkasticky komentuje. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 103 min.

� Sobota 13. a nedeľa 14. október
HAIRSPRAY
Tracy Turnbald, veľké dievča s veľkým úče-
som a ešte väčším srdcom, má len jednu
vášeň -tanec. Sníva o tom, že sa objaví
v baltimorskej televíznej tanečnej show.
Mohlo by sa zdať, že Tracy do show doko-
nale zapadne. Má však jeden malý pro-
blém - nezapadne. Vďaka svojej bucľatej
postave vždy vyčnievala z davu, čo jej neu-
stále pripomína aj jej milujúca, ale príliš sta-
rostlivá bucľatá matka. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 117 min.

� Utorok 16. a streda 17. október
KEĎ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Chuck a Larry sú hasiči, ktorí by jeden za
druhého obetovali aj život. Zodpovedný
vdovec Larry sa snaží všetok voľný čas trá-
viť so svojimi deťmi, naopak Chuck sa
častým striedaním partneriek snaží vyhnúť
tomu, aby nejakých potomkov vôbec mal. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 115 min.

� Piatok 19. a nedeľa 21. október
HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Harry sa vracia do Rok-
fortu, aby začal piaty ročník štúdia. Zistí, že
väčšina čarodejníckej komunity si myslí, že

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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jeho príbeh o stretnutí s Lordom Volde-
mortom je lož a pochybujú o jeho čest-
nosti. A čo je ešte horšie, Minister Mágie,
Cornelius Fudge, vymenoval novú učiteľku
Obrany proti čiernej mágii, pokryteckú
profesorku Dolores Umbridge.
Vstupné: 70 Sk, MP, 138 min.

� Utorok 23. a streda 24. október
POSLEDNÁ LÉGIA
Jedno ostrie na obranu, jedno na víťaz-
stvo...tento meč patrí do ruky toho, kto je
predurčený vládnuť. Rímska ríša sa zmieta
na pokraji zániku a nová legenda určená
pretrvať naveky čaká na svoj zrod.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 110 min.

� Sobota 27. a nedeľa 28. október
IBA NA OBJEDNÁVKU
Úspešná šéfkuchárka Kate žije svoj život
rovnako ako riadi svoju kuchyňu v prestíž-
nej manhattanskej reštaurácii - so serióz-
nou náruživosťou, ktorá fascinuje, ale
i zastrašuje všetkých okolo nej. Jej perfek-
cionistická povaha prejde zaťažkávacou
skúškou, keď po rodinnej tragédii „zdedí“
svoju 9-ročnú neter Zoe. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 104 min.

� Utorok 30. a streda 31. október
RUŠNÁ HODINA 3
Tucker a Chan sa opäť vracajú ako detektív
James Carter a honkongský policajt Lee.
Tentokrát cestujú do Paríža bojovať proti
čínskej tajnej zločineckej organizácii.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 91 min.

PROGRAM FILMOVÉHO
KLUBU NA OKTÓBER 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.

PROJEKT 100 2007
13. ročník putovnej filmovej prehliadky

� Pondelok 8.október
CESTA DOMOV
Luo Jűšeng sa po mnohých rokoch vracia
z mesta do rodnej dediny, aby pochoval
svojho otca, miestneho učiteľa. Jeho matka
trvá na tradičnom pohrebnom obrade, pri
ktorom musí byť nebožtík dopravený
z márnice k hrobu striedajúcimi sa nosičmi. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 100 min.

� Piatok 12. október
TAXIDERMIA                                              
Tri príbehy - tri historické obdobia. Traja
muži - dedo, otec a syn. Jeden túži po láske,
druhý po úspechu, tretí po nesmrteľnosti. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 91 min.

� Pondelok 29. október
CLÉO OD PIATEJ DO SIEDMEJ                  
Jeden z najvýznamnejších filmov francúz-
skej novej vlny, v ktorom sa režisérke
Agnés Varda podarilo dokumentárne
pôsobiacim spôsobom zachytiť deväťdesi-
at minút zo života slávnej šansoniérky,
ktorá sa obáva, že má rakovinu. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 90 min.

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Nedeľa 7. 10. od 14.00 do 16.00 
Nedeľa 14. 10. od 13.30 do 15.30 
Sobota 20. 10. od 14.00 do 16.00 
Nedeľa 21. 10. od 14.00 do 16.00 
Piatok 26. 10. od 16.00 do 17.30
Utorok 30. 10. od 15.45 do 17.15
Štvrtok 1. 11. od 15.00 do 17.00 
Sobota 3. 11. od 14.00 do 16.00 
Nedeľa 4. 11. od 13.30 do 15.30

Okienko JDS
Na posedenie v Mesiaci

úcty k starším, ktoré sa uskutoční
16. októbra o 14. hod. v Dome kultúry
Senica pozýva MsÚ a JDS všetkých
dôchodcov.

Posedenie pri živej hudbe bude
18. 10.  o 15. hod. v hoteli Branč.

Spomienka na zosnulých
Október a dážď.
Spolu spia v daždi
a každá kvapka
aj tmu v noci podráždi.
Tam pod  vekom zeme, v bludiskách
spia naši mŕtvi.
Spomenúc na nich vždy srdce puká.

Mesto Senica a Zbor pre občianske zále-
žitosti pri MsÚ si vás dovoľuje pozvať na
pietny akt spomienky zosnulých, ktorá sa
uskutoční v stredu 31. októbra 2007 o 16.
hod. v Dome smútku v Senici.

Sobášne dni
Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 6.

septembra schválilo termíny pre uzavretie
manželstva a vítania detí do života
v sobášnej sieni Mestského úradu na rok
2008:
5. a 19. január, 2. a 16. február, 1., 15. a 29.
marec, 12. a 26. apríl, 10. a 24. máj, 7. a 21.
jún, 12. a 26. júl, 9. a 23. august, 6. a 20.
september, 4. a 18. október, 8. a 22.
november, 6. a 20. december.

Náš život so Slnkom
Pod týmto názvom organizuje Hvezdá-

reň Sobotište v sobotu 20. októbra o 17.
hod. v Dome kultúry Sobotište verejnú
prednášku a následne prehliadku ďaleko-
hľadov a iných astronomických prístrojov
značiek Meade a Celestron. Prednášať
bude RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Oddele-
nie fyziky Slnka, Astronomický ústav SAV.
V prípade priaznivého počasia sa bude
konať aj večerné pozorovanie.

Svetozár Štefeček
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