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Byty pre 60 rodín
Na sídlisku Sotina sa do  bytového

domu so 60 jednoizbovými bytmi začí-
najú v novembri sťahovať nájomníci.
Mesto Senica postavilo bytový dom za 16
mesiacov od júla 2006 v projekte Minis-
terstva výstavby regionálneho rozvoja
Program rozvoja bývania. Ministerstvo
poskytlo  nenávratnú dotáciu 13,5 mil. Sk
a Mesto Senica získalo úver aj zo Štátneho
fondu rozvoja bývania vo výške  31,5 mil.
Sk. Prostriedky vo výške 3,5 mil. Sk išli aj
z mestského rozpočtu na vybudovanie
inžinierskych sietí.

Nájomný bytový dom sa nachádza za
budovou Polikliniky, n.o. na mestskom
pozemku. Ide o 4-podlažný objekt, ktorý
projektovalo architektonické štúdio H + R
Bratislava a jeho zhotoviteľom je firma
Hílek a spol. 

Prideľovanie bytov v meste sa riadi Všeo-
becne záväzným nariadením č. 9  a v tomto
prípade sa prideľovanie riadi aj podmienka-
mi Ministerstva výstavby a regionálneho roz-
voja, keďže ide o byty v rámci Programu roz-
voja bývania. Komisia si pri prideľovaní bytov
stanovila kritériá, na základe ktorých prvými
v poradí boli rodiny s deťmi, slobodní rodičia
s deťmi, mladí manželia bez detí a slobodní.
Keďže prvé tri skupiny boli počtom veľké,
tak  žiadateľom  zo štvrtej kategórie byty
nepridelili a z 85 evidovaných žiadostí
o byty na Mestskom úrade sa vyhovelo 60
žiadateľom.  

Nájomné schváli v novembri mestské

zastupiteľstvo a jeho výška sa bude pohy-
bovať v závislosti od počtu osôb od 3400
do 4200 Sk. V tejto sume je zahrnuté
vykurovanie, osvetlenie spoločných pries-
torov, studená voda, domovník a nájomné
Mestu Senica, ktorým sa spláca úver od
Štátneho fondu rozvoja bývania. S nájom-
níkom sa zmluva uzatvára na 3 roky, no
i po tejto dobe je možné zmluvu uzavrieť
na ďalšie obdobie.  Mesto Senica musí
nájomný charakter bytov zachovať najme-
nej 30 rokov 

Byty majú kuchynskú linku, drez, dvoj-
platničkový el. varič. Je možnosť napoje-
nia  aj el. sporáka. V kúpeľni je aj el. bojler
na prípravu TÚV a miesto na pripojenie el.
práčky.  Každý byt má meranie spotreby
studenej vody. Dom má samostatnú kotol-
ňu na zemný plyn. 

Správu bytového domu bude vykoná-
vať Službyt, s.r.o. Senica.  Vonkajšie plo-
chy (parkovisko, detské pieskovisko) budú
spravovať Technické služby, a.s.

Charakter štartovacích bytov majú
v Senici  aj bytovka na Kolónii (61 bytov)
a v bývalej administratívnej budove Agro-
stavu (32 bytov). Samospráva Senice má
vo výhľade výstavbu ďalších podobných
bytov, čo je otázkou 2-3 rokov. Už teraz
sa rieši situácia ohľadom pozemku, ktorý
sa nachádza  tiež na sídlisku Sotina. Tam
by pribudli 2 alebo 3 bytové domy, ktoré
by mali 24, prípadne 36 bytov.  Je záujem
vybudovať v nich 2 a 3-izbové byty. 

Viera Barošková
Foto autorka

Predíďme tragédiám
V čerstvej pamäti máme  nešťastnú uda-

losť z minuloročného záveru roka na
Námestí oslobodenia, keď svetlica ťažko
zranila mladého muža, ktorý sa  len prišiel
zabaviť, rozlúčiť so starým rokom a spolu
s kamarátmi privítať nový. Ešte pred spuste-
ním oficiálneho ohňostroja ho zasiahla
svetlica, ktorú odpálil niekto z davu, nehľa-
diac na možné riziká. Vieme, že riziko
úrazu na Silvestra znásobuje bujará zábava,
zhromaždenie množstva ľudí,  neodborné
nakladanie s pyrotechnikou a hlavne požitý
alkohol. Ako stúpa počet promile v krvi, tak
klesajú zábrany a človek sa púšťa do vecí,
ktoré by v triezvom stave nikdy nepodnikal.

Organizátora  silvestrovského podujatia
Mesto Senica, ktorého súčasťou býval aj
ohňostroj, táto nešťastná udalosť  veľmi
mrzí. Hoci koncoročná diskotéka a násled-
ný ohňostroj boli medzi Seničanmi obľúbe-
né, o čom svedčí aj stále narastajúca účasť
na námestí, mestská samospráva sa rozhod-
la v tomto roku pre zmenu.   V snahe pre-
dísť  podobným udalostiam prijíma viaceré
opatrenia, ktoré by tomu mali zabrániť. 

Tento rok sa už nebude na Námestí oslo-
bodenia konať  diskotéka, pretože v Senici
je už veľa možností, kde sa môžu mladí
ľudia zabaviť. Na námestí nebude  ani
ohňostroj,  no príchod nového roka sa  neu-
deje bez tejto tradičnej  pestrofarebnej
a ohlušujúcej  zábavky.  Ohňostroj Mesto
Senica presúva na bývalé trhovisko pri auto-
busovej stanici, kde bude odpal ohňostroja
v ohradenom priestore bezpečný. Občania
ho budú môcť sledovať z parkoviska pri Lidli
a z ďalších okolitých priestranstiev. Mestská
polícia počas konania ohňostroja posilní
svoje hliadky tak, aby sa v priestore na
zhromaždenie nepoužívala žiadna pyro-
technika. 

Na novembrovom mestskom zastupi-
teľstve sa bude rokovať o predkladanom
návrhu všeobecne záväzného nariadenia
pre zákaz používania pyrotechnických
výrobkov všetkých stupňov  na verejných
priestranstvách počas celého roka. Mesto
nezakazuje počas silvestrovskej noci použí-
vanie pyrotechnických výrobkov nižších
stupňov, ale len tak, aby sa neohrozovala
bezpečnosť.  V prípade  konanie ohňostro-
jov napríklad pri výročiach firiem  alebo
iných slávnostných udalostiach je možné
udeliť výnimku, ktorú na základe žiadosti
vydá Mesto Senica. Podmienky konania
ohňostroja stanovuje vyhláška Slovenského
banského úradu.      

Takže ten, kto sa chce nového roku dožiť
v zdraví, by sa mal ísť radšej pozrieť na ofi-
ciálny ohňostroj. Vizuálne pôjde určite
o kvalitný zážitok, ktorý bude aj bezpečný. 

Viera Barošková
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
7. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa uskutočnilo  30. októbra
s týmto programom:
- Správa o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 30.10.2007.
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v základ-
ných   školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Senica.
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Senica.

Zo správ vyplýva, že 4 základné školy
v školskom roku 2007/2008 navštevuje
celkom 2 207 žiakov, Základnú umeleckú
školu 1 115 žiakov, Centrum voľného času
470 žiakov a do materských škôl v Senici
chodí 597 detí. Celkom rozpočet bežných
výdavkov na rok 2007   základných škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta  Senica je 116, 167  mil.
Sk. Kapitálové výdavky škôl a školských
zariadení predstavujú 4, 806 mil. Sk.
- Informácia o školských zariadeniach
mimo zriaďovacej pôsobnosti Mesta Seni-
ca poskytla údaje o stredných školách,
ktoré sa nachádzajú v Senici – Gymnázi-
um Ladislava Novomeského, Obchodná
akadémia Senica,  Súkromná stredná škola
podnikania, Súkromná stredná odborná
škola  Humanus Via, Stredné odborné uči-
lište, Spojená škola v Senici a o externom
štúdiu Vysokej školy ekonomickej Fakulty
hospodárskej informatiky, ktorá už  pôsobí
v našom meste  7.  rok. 
- VZN – zásady prideľovania nájomných
bytov v majetku Mesta Senica.  Upravuje
podmienky podávania žiadostí o pridele-
nie nájomného bytu, posudzovanie žiado-
stí o pridelenie bytu, kritériá pri zostavova-
ní evidencie žiadateľov a postup pri pride-
ľovaní nájomných bytov. Celkový počet
nájomných bytov, ktoré mesto prenajíma
prostredníctvom správcu bytového fondu
je  250.  V priebehu mesiaca november
2007 mesto pridelí  nájomníkom 60
nových nájomných bytov v Sotine. Od
účinnosti zákona č. 182/1993 z.z. o vlast-
níctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov Mesto Seni-
ca odpredalo celkom 2 731 bytov. Z cel-
kového počtu bytov určených na odpredaj
ešte 44 bytov nebolo odpredaných.
S dotáciou ŠFRB sa  zrekonštruovalo
a postavilo  209 bytov.
- Určenie výšky nájomného v nájomnom
bytovom dome 60 b. j. Sotinská ul. Senica. 
- VZN – sadzby dane z nehnuteľností na
rok 2008. Mestskej rade sa predložil návrh
úpravy daní tak, aby sa zabezpečil nárast
v príjmovej časti rozpočtu. Návrh rieši
navýšenie sadzby dane z bytov v bytových
domov,  sadzby dane za chaty, garáže,
ostatné stavby, sadzby dane za zastavané
plochy a nádvoria, stavebné pozemky
a ostatné plochy. Nenavrhuje sa navýšenie

Oznam
Mesto Senica ako obstarávateľ Územného
plánu mesta Senica – Zmeny a doplnky
č. 01/2007 podľa § 18 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením §§
22 a 31 stavebného zákona 
oznamuje prerokovanie Územného plánu
mesta Senica - Zmeny a doplnky
č. 01/2007 v dňoch od 29.10. - 29.11.2007.
Územný plán mesta Senica – Zmeny
a doplnky č. 01/2007 je k nahliadnutiu na
Mestskom úrade v Senici oddelenie inves-
tičnej výstavby, životného prostredia
a dopravy  a je aj zverejnený na interneto-
vej stránke mesta www.senica.sk.
Záujemcovia môžu do návrhu nahliadnuť
v priebehu stanovenej lehoty  a dať k nemu
svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripo-
mienky a námety je potrebné doručiť
písomne, najneskôr  do 29.11.2007 na
Mestský úrad v Senici. NS

sadzby dane u stavieb určených na býva-
nie, stavieb na pôdohospodársku produk-
ciu, priemyselných stavieb a stavieb na
podnikanie, stavieb  na viaceré účely,
ornej pôdy, záhrad a nebytových priesto-
rov určených na podnikanie. Návrhy sad-
zieb daní  prerokuje finančná komisia,
ktorá zaujme stanovisko k pripravenému
návrhu a odporučí návrh sadzieb dane
z nehnuteľností na rok 2008. Celkový
predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2007
je 46 443 000  Sk.  Novela zákona o miest-
nych daniach určuje hornú hranicu sadzby
dane za byt alebo za nebytový priestor
a platný zákon rieši tiež horné hranice
sadzby dane z pozemkov a stavieb. 
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok
2007.
- Návrh na požitie Fondu rozvoja bývania
a Rezervného fondu mesta.
- Dispozície s majetkom.                             
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
III. štvrťrok 2007.
Všetky  návrhy všeobecne záväzných na-
riadení sú zverejnené na úradnej tabuli
mesta a na www.senica.sk najmenej 15
dní pred rokovaním mestského zastupi-
teľstva. Dňom vyvesenia návrhu všeobec-
ne záväzného nariadenia začína plynúť 10
dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
aj právnické osoby uplatniť pripomienku
k návrhu predkladaného nariadenia. Doru-
čené pripomienky po spracovaní a vyhod-
notení sú predložené  poslancom mest-
ského zastupiteľstva.
Materiály, ktoré boli predmetom rokova-
nia  6. mestskej rady 27. septembra  a 7.
mestskej rady dňa 30. októbra  prerokuje
mestské zastupiteľstvo 15. novembra  na
svojom 7. riadnom zasadnutí. Na posled-
nom zasadnutí mestského zastupiteľstva
v Senici v roku 2007, ktoré sa uskutoční
13. decembra, mestské zastupiteľstvo
bude prerokovávať návrh rozpočtu na rok
2008, návrh VZN – o parkovaní a státí
vozidiel na pozemných komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách
mesta, návrh VZN o poplatku za
komunálny a drobný stavebný odpad
na rok 2008.                             

Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Fantázia z odpadu  
Kto už v minulých rokoch aspoň raz

navštívil výstavu Odpadáčik vie, že na nej
vždy uvidí nejedno prekvapenie. Veci,
ktoré odhadzujeme ako nepotrebné, sa
dajú pri troche fantázie ešte využiť tak,
aby nám slúžili prakticky alebo ako deko-
rácia.

Vytvoriť svojho odpadáčika môžu aj
tento rok deti materských, základných
škôl a špeciálnej školy, pretože Trnavský
samosprávny kraj, Záhorské osvetové stre-
disko spolu s ďalšími opäť vypísalo súťaž.
Tá má v deťoch a mládeži podnietiť tvori-
vé myslenie a priviesť ich k zamysleniu sa,
koľko predmetov, ktoré zahadzujeme do
smetia sa dá ešte použiť.

Termín doručenia prác do Záhorského
osvetového strediska je 16. november.
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy
bude 26. novembra o 13. hod. Súčasťou
výstavy budú i sprievodné podujatia so
zameraním na problematiku odpadu. bar

Akadémia nevidiacich 
Základná organizácia zrakovo postih-

nutých  ľudí  v Senici zabezpečuje činnosť
pre svojich členov v Senickom a Skalickom
okrese. Sú to viaceré podujatia, ktorými sa
snažia zmierniť ich postihnutie a učia ich
zaradiť sa do bežného života v čo najväč-
šej miere. Obľubu má podujatie, na kto-
rom zrakovo postihnutých učia priestoro-
vej orientácii.  V závere roka však býva tra-
dičnou akciou Únie nevidiacich slávnost-
ná akadémia, ktorá je zavŕšením aktivít
v danom roku. Tohtoročná sa uskutoční
30. novembra. Zrakovo postihnutí ľudia sa
tu stretávajú, nadväzujú medzi sebou kon-
takty, vymieňajú si skúsenosti i užitočné
rady.   NS

Deň veteránov 
Na Mestskom úrade v Senici sa 12.

novembra  o 14. hod. uskutoční podujatie
pri príležitosti Dňa veteránov vojny, ktoré
organizujú Mesto Senica, Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a občianske združenie Delost-
relec v Senici. Vojnových veteránov zo
Slovenska, Česka, Poľska, Belgicka a
Rumunska prijme v obradnej sieni MsÚ
primátor Senice Ľubomír Parízek a  usku-
toční sa za prítomnosti poslanca NR SR
Juraja Horvátha, ministra obrany Františka
Kašického a ďalších hostí. Veteráni vojny
sa zapíšu do Pamätnej knihy  a prevezmú
pamätné plakety   mesta. Pri soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia položia
kvety a v Základnej umeleckej škole ich na
záver čaká kultúrny program v podaní uči-
teľov a žiakov ZUŠ. bar
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Aktivity radnice
24.9. - Priemyselný park – prezentácia

pre investorov.
- Otvorenie dialyzačného stre-

diska  v Senici.
25.9. - Otvorenie kancelárie Únie ne-

vidiacich v Senici.
- Stretnutie politických strán pô-

sobiacich na území mesta.
26.9. - Pracovné stretnutie odborných

poradcov na tému doprava.
- IPEC – rokovanie o postupe

mesta  o riadení  projektu   prie-
myselný park. 

28.9. - Komunálny manažment – pred-
náška v Žiline.

1.10. - Rokovanie s projekčnou kancelá-
riou na tému výstavba občianskej
vybavenosti.

- Rokovanie s SPP o vysporiadaní
technologických zariadení vybu-
dovaných mestom.

2.-3.10.-  Rada ZMOS
3.10. - Kontrolný deň  Technické služby

Senica, a.s. 
4.10. - Ministerstvo hospodárstva -

riešenie žiadosti o dotáciu s pod-
porou podpredsedu  vlády.

5.10. - DK – seminár k výročiu J. M.
Hurbana.

- Čáčov – pietna spomienka na
čáčovského richtára M. Bartoňa.

- Pracovné stretnutie k zimným
aktivitám mesta.

8.10. - Bratislava – rokovanie Slovensko-
švajčiarskej komory.

9.10. - Prijatie belgických študentov
v projekte spolupráce so
senickým  gymnáziom.

- Green Energy – veterný park
a energetické projekty.

10.10. - Rokovanie s talianskym investo-
rom investujúcim v priemysel-
nom parku, budovanie cesty.

11.10. - Riešenie problematiky správy
cintorínov.

- TTSK – sociálna komisia.
12.10. - Pracovné stretnutie na tému

kanalizácia, rozvody vody a prí-
prava projektov v tejto oblasti.

15.10. - Rada školy Obchodná akadémia
Senica.

- Pracovné rokovanie na tému
železničné napojenia.

16.10. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
TS Senica – dokladovanie pripra-
venosti na zimnú sezónu, moder-
nizácia technických  zariadení TS
Senica, riešenie odpadov.

- Záverečná fáza prípravy investič-
ného projektu domáceho investora.

- Kordárna – rokovanie s maji-
teľom skupiny Kord, konzultácia
k realizácii projektu Slovkord.

17.10. - Rada TTSK.
- Pracovné rokovanie na tému prí

prava projektov z prostriedkov
EÚ.

18.10. - Prezentácia výstavby golfového
areálu.

19.10. - Rokovanie s firmou  ZIPP o zá-
meroch mesta.

- Rokovanie s majiteľom firmy

OMS Ing. Levárskym a zámeroch
mesta a spoločnosti OMS.

22.10. - Pracovné stretnutie s primátor-
kou mesta Brezová pod Bradlom.

- Návšteva areálu SH Senica
a prehliadka výstavby novej fabriky.

- Analýza Plánu hospodárskej
a sociálnej činnosti mesta.

23.10. - Skalica ZOZO – stretnutie
s odborníkmi v oblasti dopravy
s VUC Trnava na tému  Rekon-
štrukcia a opravy ciest II. a III. triedy.

24.10: - ZMOS – spoločné rokovanie
komisie vzdelávania, mládeže
a športu a finančnej komisie,
pracovné rokovanie sekcií
ZMOS-u.

- Arcelor – návšteva firmy. Prezen-
tácia zámeru ďalšieho rozvoja
firmy.

25.10. - TTSK – rokovanie s vedením
o spoločných zámeroch.

- Prezentácia výstavby golfového
areálu a výstavba komunikácií.

Seniorom zo srdca  
„Tento deň je jeden z mnohých, ktorý-

mi vám môžeme poďakovať,“ prihovorila
sa asi 400 senickým seniorom zhromaž-
deným 16. októbra v Dome kultúry  vedú-
ca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Katarí-
na Poláková. Samospráva mesta pre svo-
jich dôchodcov každoročne v októbri,
Mesiaci  úcty k starším, pripravuje spolo-
čenské stretnutie ako výraz vďaky za celo-
životnú vykonanú prácu. 

Ani tentoraz nechýbal na stretnutí  pri-
mátor Senice  Ľubomír Parízek. Prihovoril
sa poďakovaním za všetko, čo počas svoj-
ho života urobili pre mesto, poďakoval za
vytvorenie podmienok na lepší život pre
svoje deti, vnukov i pravnukov.  „Som rád,
že napriek rôznym zdravotným ťažkos-
tiam nestrácate chuť a ochotu sa stretávať
a byť stále nápomocní.“ Primátor pri tejto
príležitosti spomenul aj individuálne
poskytovanie pomoci starším občanom.
Rada starších i JDS môžu podľa neho upo-
zorňovať kompetentných na osoby i rodi-
ny, ktoré ktorí sa ocitnú v ťažkej situácii. 

Predsedníčka Mestskej organizácie Jed-
noty dôchodcov (JDS) Senica Božena
Hradská informovala, že v meste žije pri-
bližne 3 000 dôchodcov, z ktorých je 760
členmi JDS. Vyzvala aj ďalších, aby sa stali
členmi organizácie, ktorá ako jediná pre-
sadzuje záujmy dôchodcov. „Čím viac nás
bude, tým skôr presadíme niektoré naše
potreby,“ dodala   B. Hradská. Pripomenu-
la tiež  mnohé aktivity, ktoré JDS robí pre
svojich členov, aby mali dosť príležitostí na
schádzanie sa a nepociťovať tak samotu.
Patrí medzi ne napríklad už piaty rok orga-
nizované štvrtkové popoludnie pri živej
hudbe, ktoré  v priemere využíva stovka
seniorov. Okrem toho sú to aj zájazdy,
rekreačné pobyty v Liptovskom Jáne.

V programe podujatia nechýbali ani
deti a mládež, ktoré tradične prispievajú
k dobrej atmosfére. Predstavili sa  vynika-
júci breakeri z Crazy  teamu, skupiny
Sonny Kuriatka a Sonny Junior, spevácke
duo Pavla Krajčiová a Jakub Konečný,
Veronika Dimmelová  a Kristína Morávko-
vá zo skupiny Itęs Over, mažoretky Lienky
a Erik Otrísal  hrou na heligónku a klarine-
tista Martin Dudáš- to všetko deti z CVČ
Stonožka. Recitátor Oliver Orth zo ZUŠ
Senica a Školský klub pri IV. ZŠ doplnili
mozaiku vystúpení. Na záver dôchodcom
vyhrávala dychovka Seničanka, pri ktorej
si mnohí radi zatancovali i zaspievali. 

Viera Barošková

Informačný deň
Myšlienka priblížiť Európu občanom

Slovenska sa stala podkladom pre poduja-
tie s názvom Európsky informačný deň
venovaný záujemcom o prácu v zahraničí,
študentom a širokej verejnosti. 

Dňa 24. októbra  sa v priestoroch
Domu kultúry Senica zišli na pozvanie
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Senica, realizované prostredníctvom siete
EURES, Európske služby zamestnanosti na
Slovensku, zástupcovia inštitúcií pôsobia-
cich v štruktúrach Európskej únie. Ich spo-
ločným zámerom bolo oboznámiť širokú
verejnosť, a hlavne študentov stredných
a základných škôl formou prezentácií so
zásadnými otázkami medzinárodných
mobilít. Záujemcovia sa dozvedeli bližšie
informácie o pracovných a študijných
možnostiach v Európe ako i o živote
v európskych krajinách v oblastiach sociál-
neho a zdravotného zabezpečenia
a daňového systému. Rovnaké stretnutie
sa konalo súbežne v ďalších troch
mestách, a to v Nitre, Žiline a Humennom. 

Možno skonštatovať, že Európsky infor-
mačný deň sa stal nápomocným a inšpira-
tívnym najmä pri riešení otázok hľadania
zamestnania, podnikania resp. štúdia
v zahraničí.  Ing. Ivona Klimentová

Odkazy
V nedeľu 4. novembra o 16. hod.

sa v galérii Základnej umeleckej
školy v Senici uskutoční slávnostný
krst prvej básnickej zbierky
Dr. Eleny Harnúškovej - Kálkovej
pod názvom Odkazy.
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Paleta prírody  
V tomto roku sa uskutočnil už tretí roč-

ník výmenného pobytu študentov stred-
ných škôl v rámci projektu L.L.P.-
COMENIUS  z Gymnázia L. Novomeské-
ho v Senici a zo strednej školy Rozenberg
S.O. Mol v Belgicku. Výmenného pobytu
sa zúčastnilo 21 študentov a 2 pedagógo-
via z Belgicka. Z našej strany bolo do pro-
jektu zapojených 22 študentov a 2 peda-
gógovia z Gymnázia v Senici. Pobyt sa
uskutočnil v dňoch 8.-12. októbra 2007.

Novinkou v tomto ročníku bola inten-
zívna  spolupráca pri príprave programu
so Záhorským osvetovým strediskom
v Senici a klubom Humanita a zdravie pre
všetkých v Senici. V pondelok po príchode
sa mladí Belgičania zoznamovali nielen so
svojimi hostiteľmi - študentmi senického
Gymnázia, ale aj s pamätihodnosťami
a históriou mesta Senice. V utorok po pri-
jatí na Mestskom úrade zástupcom primá-
tora  Petrom Huttom  mali nielen belgickí,
ale i naši študenti možnosť pozrieť  si
a spoznať jednotlivé dôležité priestory
Mestského úradu. Zaujímavé  a určite
netradičné bolo i stretnutie s primátorom
Ľubomírom Parízkom. 

Vo svojom putovaní Senicou pokračo-
vali  spoznávaním podľa mládeže najkraj-
šej časti nášho mesta – Mestským parkom
pri Múzeu  L. Novomeského. Tu sa konalo
zmyslové vnímanie prírody  v rámci pro-
jektu klubu Humanita a zdravie pre všet-
kých. Podujatie sa uskutočnilo v spoluprá-
ci so študentmi, ktorí pre svojich starších
spolužiakov pripravili na jednotlivých sta-
noviskách stretnutie prírody a človeka
s dôrazom na jeho zmysly. Cieľom týchto
aktivít bolo nielen uvedomenie si prírod-
ných krás, ale i uvedomenie si dôležitosti
každého z piatich zmyslov. Tak sme boli
svedkami netradičných  voňavých koktei-
lov, vytvorených účastníkmi podujatia,
ochutnávania so zatvorenými očami, aby
sme umocnili význam chuti, tekuté i tuhé
pochutiny, zapisovania okolitých zvukov
do notovej osnovy. Slepá karavána postu-
povala len na základe pokynov kamaráta
vytýčenou trasou, aby prišla k cieľu –
k soche Laca Novomeského. Najväčší reš-
pekt mali všetci, najmä dievčatá, pri hmat-

kách. V škatuli  s otvorom mali nájsť päť
rôznych prírodnín, medzi ktorými bol
i živý škrečok.  Zaujímavým  ukončením
stretnutia zmyslov  a prírody boli paletky,
vytvorené  z farieb, nachádzajúcich sa
v najbližšom okolí.  Utorkový večer ukon-
čili medzinárodným posedením mládeže
v Čajovni u sousedú v Kunove. 

Streda sa niesla v znamení  spoznáva-
nia   národných parkov Slovenska v rámci
projektu organizovaným ZOS Senica
Tajomstvá života národných parkov. Doo-
beda slovenskí študenti predstavili formou
powerpointu svojim zahraničných kamará-
tov naše národné parky v priestoroch ZOS
Senica, kde bola pripravená i výstava
k tejto problematike. V poobedňajších
hodinách potom študenti spoločne puto-
vali  interaktívnou výstavou a plnili rôzne
úlohy so zameraním na  špecifiká jednotli-
vých NP Slovenska. Počas svojho putova-
nia pracovali na výzdobe Aragonitovej jas-
kyne v Slovenskom krase, zhotovovali
leporelo NAPANT-u, plte i pltníkov plávaj-
úcich po Dunajci v Pieninách, zdravili sa
v slovenskom, poľskom a ukrajinskom
jazyku na vrchu Kremenec v Poloninách.
Zoznámili  sa so živočíšnymi obyvateľmi
Malej Fatry, rozoznávali prírodné zvuky vo
Veľkej Fatre, putovali po prekážkovej
dráhe v Slovenskom raji, no a v TANAP-e si
vyskúšali svoju presnú mušku počas šiško-
hry. Na Muránskej planine mali za úlohu
postaviť Muránsky hrad z papierových
škatúľ.  

Najkrajším a nezabudnuteľným  podu-
jatím pre všetkých študentov bolo štvrtko-
vé putovanie po náučnom chodníku Diery
v národnom parku Malá Fatra, ktorý sa
zrealizoval v spolupráci s odbornými pra-
covníkmi správy národného parku, čo
malo na všetkých veľmi pozitívny dopad.
Z krás našej prírody boli prekvapení
nielen Slováci, ale najmä Belgičania, ktorí
boli očarení  členitým  terénom. Všetko
bolo umocnené i príjemným jesenným
počasím.

Posledný deň bol venovaný vyhodnote-
niu celotýždňovej práce a študenti dotvá-
rali prostredie výstavnej siene  ZOS Senica
svojimi prácami a postrehmi. Dominantou
toho dňa bola súťažná výstava študent-
ských fotografií, ktoré vznikli počas poby-
tu. Vybrané fotografie hodnotili senickí
fotografi pán Andrej Gáfrik, Bohuš Králik
a Jozef Kalka. 

Koniec výmenného pobytu bol pre nás
začiatkom  novej, netradičnej výstavy,
ktorá vznikla počas týždňového výmenné-
ho pobytu. Výstava bola prístupná verej-
nosti od 16. do 22. októbra. Na základe
skúseností predpokladáme, že aj v budúc-
nosti budeme v tejto činnosti pokračovať.
Najkrajším aspektom bolo, že  v závereč-
ných minútach sa strácali a potierali jazy-
kové bariéry, jednoducho sa komunikova-
lo. A vidieť našu mladú generáciu, že je
rovnocenná, ba v mnohom prevyšuje svo-
jich západných rovesníkov, je naozaj úžas-
né. Ďalším podujatím z tejto série bude
týždenný pobyt našich študentov v Belgic-
ku vo februári 2008.

RNDr. Magdaléna Hessková 

Skvelí akordeonisti 
V dňoch 5.-9. októbra  sa konala

v Dunajskej Strede  medzinárodná akor-
deónová súťaž Coupe Jeunesse organizo-
vaná  pre akordeonistov všetkých krajín
sveta. Súťaž je súčasťou medzinárodného
akordeónového festivalu a majstrovských
kurzov organizovaných MCA Marty Szo-
keovej Bratislava. Výkony súťažiacich
posudzovala medzinárodná porota zlože-
ná z významných interpretov, komponi-
stov a pedagógov z piatich krajín Európy.
Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom
súťažný program musel byť zostavený
z pôvodných skladieb pre akordeón - mini-
málne s jednou originálnou kompozíciou
z krajiny, ktorú súťažiaci reprezentovali.

V roku 2007 sa  na medzinárodnú
súťaž  prihlásili i dvaja akordeonisti zo
ZUŠ v Senici  Lukáš Krcha  a Patrik Sadloň,
ktorí študujú akordeón piaty rok pod vede-
ním pani učiteľky  Anny Rýzkovej. Patrik
Sadloň je zaradený do projektu Hviezdy
umeleckého neba pod Konzervatóriom
v Bratislave v triede prof. Tibora Rácza.
Žiaci veľmi pekne reprezentovali Sloven-
sko, o čom svedčia ich  umiestnenia.
V kategórii A do 14 rokov Patrik Sadloň
obsadil 1. miesto a Lukáš Krcha 6. miesto.

V rámci medzinárodného festivalu sa
zúčastnili i majstrovských kurzov a zahrali
si  na otvorených hodinách u významných
pedagógov. V tomto roku majstrovské
kurzy lektorovali  prof. Antonín Dvořák
(Česká republika), prof. Joachim Pichura
(Poľsko), prof. Nikolaj Sevrjukov (Bielorus-
ko) a prof. Aleksandar Nikolič (Srbsko). 

Súčasťou festivalu bol rad vynikajúcich
koncertov, na ktorých sa predstavil laureát
súťaže Klingenthal 2007 Vladislav Pligov-
ka (Bielorusko), Viedenský komorný
orchester.(Rakúsko), sólista Daniel Lis
(Poľsko), duo Irena Holomková - Miroslav
Pilný (Česká republika). 

Spolu s ocenením si žiaci ZUŠ v Senici
priniesli i plnohodnotné umelecké zážitky,
krásnu tvorivú atmosféru, ktorá sa niesla
celým podujatím a v konečnom dôsledku
bohatú inšpiráciu pre ďalšie štúdium. AR
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Ocenenie za štedrosť
Spoločnosť priateľov detí z detských

domovo Úsmev ako dar je vo všeobec-
nosti verejnosti dobre známa. Málokto
však vie, že prednedávnom oslávila už 25.
výročie svojho trvania. Pri tejto príležitosti
sa 2. októbra  uskutočnila  v bratislavskom
divadle West benefičná akcia. V progra-
me, ktorý moderovala Adela Banášová,
účinkovali nielen umelci, ale aj bývalí
a terajší „domováci“. Svojím vystúpením
chceli poďakovať všetkým, ktorí prostred-
níctvom tejto spoločnosti najviac prispie-
vajú opusteným deťom: politici, umelci
a predstavitelia rôznych spoločností. Zara-
dila sa medzi nich i COOP Jednota Senica,
spotrebné družstvo, ako jediná Jednota
zo Slovenska. Z rúk predsedu Spoločnosti
priateľov detí z detských domovov  Jozefa
Mikloška prijal predseda Predstavenstva
COOP Jednota Senica, SD Ivan Bzdúšek
Ocenenie za kľúčové zmeny v kvalite
života detí v náhradnej starostlivosti.

Oľga Zlochová

Stretnutie jednotárov 
V COOP Jednota Senica, Spotrebné

družstvo  patrí medzi najaktívnejšie dozor-
né výbory práve Mestský dozorný výbor
(MDV) Senica. Pre svojich členov v minu-
lom mesiaci zorganizovali veľmi pekný
výlet na južnú Moravu do Valtíc a Ledníc.
Okrem toho svojim členom kúpili i vstu-
penky na divadelné predstavenie Ženský
zákon v záhoráčtine do Domu kultúry
v Senici. Uskutočňujú i zaujímavé stretnutia
s dozornými výbormi z okolia, konkrétne
s Myjavčanmi sa stretli už dvakrát. Jednotá-
rov z Trnavy pozvali na návštevu 16. októb-
ra. Stretnutie bolo  vecné i pracovné, no
pritom milé a veľmi príjemné.

Aby mali hostia z Trnavy spomienku na
Senicu, obdarovali ich  malou pozornosťou
- okrem iného i knihou Neznáma Senica od
Vladimíra Jamárika. Stretnutie spestrila spo-
ločná návšteva Záhorskej galérie. Hoci tu
práve nebola žiadna výstava, riaditeľ galé-
rie Štefan Zajíček pripravil pre hostí skutoč-
ne zaujímavú  prezentáciu prác záhorác-
kych umelcov Jána Mudrocha a Ľudovíta
Hološku, spojenú s pútavým výkladom. Pri-
pomenul i mnohých ďalších umelcov, ktorí
tu strávili časť svojho života, tvorili tu alebo
zo Záhoria aspoň pochádzajú. Členovia
obidvoch dozorných výborov  strávili spolu
pekné a užitočné popoludnie a vo vzájom-
nej spolupráci budú pokračovať aj v bud-
úcnosti. Oľga Zlochová

Prechádzky históriou 
„Budúcnosť je neistá, minulosť je istá,

a už nemenná. Preto mám rád históriu.“  Aj
týmito slovami  sa prihováral Vladimír Jamá-
rik našej mladej generácii na sérii stretnutí
spojených aj s prezentáciou jeho kníh
Kunov -  555 rokov, Neznáma Senica a Lite-
rárny Kunov. Uskutočnili sa v posledný
septembrový týždeň v Dome kultúry
v Kunove.

Zúčastnili sa na nich  študenti prvých
a druhých ročníkov z Gymnázia L. Novo-
meského Senica a Súkromnej strednej
školy podnikania  Senica, ôsmaci a deviata-
ci z I., II. a III. ZŠ, Senica. Príjemné, ale
najmä poučné podujatie sa uskutočnilo
v obklopení  výstavy prezentujúcej historic-
ké  zábery  a dokumenty  zo života v tejto
malej dedinky, dnes už súčasti mesta Seni-
ce. Organizátormi bolo  Záhorské osvetové
stredisko, klub Humanita a zdravie pre všet-
kých v spolupráci s Mestským výborom
v Kunove.

Vladimír Jamárik len nedávno oslávil
svoje 86. narodeniny. Celý svoj život zasvätil
putovaniu históriou a zbieraniu rôznych
archeologických dokumentov, k čomu viedol
i svojich žiakov. Vo svojom  krásnom veku
dokázal vlastnými  vedomosťami, životnými
skúsenosťami a najmä kultivovaným preja-
vom zaujať  naozaj každého. Pre mládež
obklopenú technickým pokrokom bolo toto
stretnutie veľkým zážitkom. Stretli sa totiž
s človekom, ktorý výdobytky dnešnej moder-
nej doby nepoužíva, a napriek tomu je to
vzácny a múdry človek. V prvej časti svojho
rozprávania  sa venoval  vzniku a pôvodu
priezvisk. Tak sa mnohí dozvedeli, že ich pri-
ezvisko má pôvod v charakteristickej činnos-
ti ich predkov Jamárik - kopali malé jamy,
Rybár - chytali ryby,  Pekár - piekol chlieb.
Niektorí zistili, že ich priezvisko je kompliko-
vanejšie a pochádza z kumánštiny. Po priez-
viskách prišli na rad názvy obcí a miest
v našom regióne.  I tu badať vplyv Kumánov.

V druhej časti  sprevádzal študentov
výstavou a bližšie oboznamoval s podrob-
nosťami jednotlivých tematických celkov .
Na záver si nechal pre mládež  veselé prí-
hody zo života v minulosti. Zaujali najmä
príbehy o psom stehienku, kunovskom
bubeníkovi, žartovných kúskoch slobod-
ných mládencov, no i príbehy o rôznych
historických nálezoch jeho žiakov počas
búrania starých budov v meste Senica.

Výstava bola určená nielen  účastníkom
stretnutí s Vladimírom Jamárikom, ale si ju

pozrela  široká verejnosť. Pôvodne bola pri-
pravovaná pri príležitosti osláv 1.písomnej
zmienky o Kunove. Nakoľko obyvatelia
Kunova i okolia mali o ňu záujem, rozhodli
sme sa  doplniť ju o niektoré prvky a opäť
predstaviť. Mala  niekoľko tematických cel-
kov.  Prvý odzrkadľoval život v minulosti,
dôležité osobnosti i udalosti Kunova,
medzi ktoré sa zaradila i veľká voda
v Kunove v roku  1997.  Mnohí si až tu uve-
domili, hoci bol Kunov malou dedinkou, žil
bohatým spoločenským životom. Bolo tu
ochotnícke divadlo, heligónkari  i rôzne
spolky, ktoré zabezpečovali  kultúrne vyži-
tie v obci. Druhý celok tvoril ľudový odev.
Ten zaujal najmä ženskú časť návštevníkov.
Kunovčania v 2. svetovej vojne a rozpráva-
nie o vlastnom putovaní Vladimíra Jamárika
počas vojny zaujalo najmä mužskú polovi-
cu. Ďalším celkom boli Lužickí  Srbi. V tejto
expozícii sme sa mohli dozvedieť základné
fakty o tejto slovanskej národnosti žijúcej
v Nemecku, ako i Kunowoch v Nemecku.
Všetkých bez rozdielu veku a pohlavia zau-
jala archeológia. V tomto celku sa prezen-
tovali archeologické nálezy a mapka arche-
ologického výskumu v našom okolí. S obdi-
vom a úžasom počúvali kedy a kde boli jed-
notlivé predmety nájdené. Určite veľkým
zážitkom bolo, že vystavené exponáty zo
súkromnej zbierky si mohol každý chytiť do
ruky a skúsiť ako sa s nimi pracovalo.  

Počas výstavy bol premietaný i doku-
ment,  ktorý bol spracovaný pri príležitosti
osláv 555.výročia Kunova.  Obsahuje doku-
mentačný materiál z histórie Kunova
a augustových osláv 1. písomnej zmienky
o Kunove. Bol zaujímavým oživeným nie-
len pre mládež, ale aj ostatných návštevní-
kov výstavy. Ten si mohli občania v prípade
záujmu aj kúpiť. 

Na základe rozhovorov s mladými, i tými
skôr narodenými návštevníkmi, sme sa utvrdi-
li v tom, že podobné akcie je v Kunove vhod-
né, ba priam potrebné realizovať i v budúc-
nosti.  Každý  odchádzal z Kunova bohatší
o nové poznatky a skúsenosti. Zúčastnené
školy  dostali  do svojej školskej knižnice všet-
ky tri publikácie aj s podpisom autora. Verím,
že aj to prispeje k väčšiemu záujmu našej mlá-
deže o históriu našej Senice.

Na to, aby dojem z podobných poduja-
tí bol naozaj len pozitívny, je nutné, aby aj
prostredie a vybavenie  Kultúrneho  domu
v Kunove bolo kultúrne. To boli jediné
negatíva účastníkov podujatia. Mnohí štu-
denti pochádzajúci z okolitých obcí nášho
regiónu nám položili otázku „tomu hovorí-
te kultúrny dom?  V pripomienkach mla-
dých rezonovali požiadavky na rekonštruk-
ciou tohto objektu,  vymaľovanie ošarpa-
ných stien, výmenu osvetlenia a rozpadá-
vajúcich sa stoličiek, zlepšenie interiéru,
zametanie pavučín.  Je potrebné sa nad
danou skutočnosťou zamyslieť . Verím, že
aj vďaka podobným podujatiam sa kompe-
tentní zamyslia nad nepriaznivou realitou
a začnú sa spoločne  hľadať cesty, ako
obnoviť nielen kultúrny stánok tejto časti
Senice, ale oživiť tu kultúrny i spoločenský
život aspoň tak, ako to bolo v minulosti.
Niekedy stačí naozaj len chcieť.  

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica
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Stonožkina ponuka 
Počas jesenných  prázdnin (2. 11.)  je

v CVČ Stonožka od 9. do  14. hod.  pre
deti pripravený program: šachový turnaj,
stolný tenis, pešia turistika  a cykloturistika,
hry na počítači.  
Z ďalšej ponuky vyberáme:
- 6. 11., 15.15 hod. v CVČ
Zasadnutie Študentského parlamentu
- 7. 11., 8.30 hod. v CVČ
Majstrovstvá okresu v šachu - žiaci ZŠ, SŠ
- 16. 11., 8.30 hod., telocvičňa SOU a špor-
tová hala
Gymnaziáda ku Dňu študentstva - turnaje
študentov v basketbale a futsale
- 16. 11., 18. hod. v CVČ - Materské centrum
Diskusný večer  na tému Problémy škol-
stva na Slovensku 
- 19. 11., 8.30 hod., kinosála DK
Dance for you - tanečno-zábavný program
CVČ a DK pre žiakov OA Senica v rámci
Dňa študentstva

Deň študentstva na
radnici

Tradičné oceňovanie 17-tich najlepších
študentov za minuloročnú úspešnú činnosť
na poli školskej a mimoškolskej aktivity
a reprezentácie školy a mesta, spojenú
s kultúrnym programom, diskusiou, banke-
tom, a najmä osobnou účasťou primátora
mesta Ľubomíra Parízka  sa uskutoční
v pondelok 12. novembra o 10.30 hod.
v obradnej sieni Mestského úradu v Senici.

O organizáciu a prípravu podujatia sa
ako každý rok podelí Mestský úrad a Štu-
dentský parlament mesta. Z programu
prezradíme, že bude udelená Cena mlá-
deže za rok 2006/2007 a príde tiež
k menovaniu nového predsedu Študent-
ského parlamentu.

Ožijú divadelné dosky ?...
Princezná, vodník či blúdiaci nešťast-

ník... Príď a vyber si  svoju rolu! Objav
svoje možnosti a divadelný talent a preži
nepoznané. Staň sa v Stonožke novým
členom dramatického krúžku - možno
budúceho divadelného súboru. Sme par-
tia zatiaľ deviatich 11-13 ročných nadšen-
cov, na čele s vedúcou Dominikou.

Príď sa pozrieť, stretávame sa každý
pondelok o 17. hod. v CVČ.

Príď medzi mažoretky 
Mladšia zložka mažoretkového súboru

Lienky hľadá ešte 4 až 5 dievčat vo veku 8-
9 rokov.

Trénujeme v pondelok  v telocvični
II.ZŠ a vo štvrtok v CVČ, vždy o 16. hod.
Príď, určite ťa nesklameme a vystúpenia,
kostýmy, nové kamarátky i vedúce sa ti
budú páčiť.

CVC blahoželá
Okresná asociácia športu na školách spolu
so Spoločným školským úradom a CVČ
Stonožka v Senici začiatkom školského
roku opäť otvorili kalendár školských špor-
tových súťaží základných a stredných škôl
okresu Senica. Prinášame niektoré
z prvých úspechov:
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
26. septembra
chlapci: 1. m. IV. ZŠ  Senica            
dievčatá: 1. m. I.  Senica, 2. m. IV. ZŠ  Senica
Jednotlivci:
1. m. Michal Planka  IV. ZŠ Senica 

Ingrida Slováková I. ZŠ Senica 
2. m. Monika Halabrínová III. ZŠ Senica 
3. m. Nikola Buchtová IV. ZŠ Senica    

Memoriál Márie Zavarskej 5. októbra 
Štafeta dievčat 5 x 800 metrov:
1.m. I. ZŠ Senica 
3.m. III. ZŠ Senica
Štafeta chlapcov 10 x 1000m: 
1.m. IV. ZŠ Senica 
2.m. III.  ZŠ Senica 

Poďakovanie
V dňoch 11.-12. októbra sa v našom

meste uskutočnila verejná zbierka pod
názvom Dni nezábudiek, ktorú na Sloven-
sku organizuje Liga za duševné zdravie
(LDZ). Jej koordinovaním bolo poverené
Materské centrum  Stonožkine slniečka.
Za nezištnej pomoci študentov  dobrovo-
ľníkov zo senického Gymnázia, Súkrom-
nej strednej školy podnikania a Stredného
odborného učilišťa sa nám podarilo na
účet LDZ vyzbierať presne 37 355 sloven-
ských korún, za čo patrí úprimné ďakujem
nielen im, ale predovšetkým vám – obča-
nom mesta Senica, ktorí ste neváhali
pomôcť dobrej veci. Všetci veríme, že
peniaze poputujú tam, kde ich najviac
potrebujú...  A nezabudnime, že nezábud-
ka bola symbolom krehkosti duševného
zdravia, preto si to naše chráňme.

Za MC Stonožkine slniečka
Mgr. Silvia Krišáková

Šarkany nad ihriskom 
V prvom októbrovom týždni usporia-

dali  vychovávateľky II. ZŠ v rámci Tvori-
vých dielní súťaž vo výtvarnom spracovaní
na tému Všetko letí. Z detskej fantázie,
šikovných rúk a rôznych materiálov vzišli
neobyčajné dielka, ktoré teraz zdobia
priestory školy a Domu kultúry  v Senici.

Prípravy na Šarkanparádu vyvrcholili
v sobotu 6. októbra. Slnečné popoludnie
sa vydarilo.  Vynikajúcu atmosféru dotvá-
rala príjemná hudba, šíriaca sa po celom
školskom areáli. Nad ihriskom sa vznášali
pestrofarebné šarkany a porota mala
ťažkú úlohu rozhodnúť, ktorý z nich je na
oblohe najdlhšie a najvyššie. Žiadnemu
účastníkovi 6. ročníka tejto súťaže nemu-
selo byť ľúto, že nezvíťazil, lebo všetci boli
odmenení sladkosťami.

Vyvrcholením pekného odpočinkové-
ho popoludnia bola  opekačka rodičov
spolu s deťmi.

Ďakujeme tiež za poskytnuté vecné
dary žiakom Evičke Ščepkovej, Natálke
Saibelovej, Jurkovi Kalmánkovi,  Daniele
Ortohovej a Rade rodičov. J. Saková

ŠKD II. ZŠ  

Malý futbal JEDNOTA Cup 
obvodné kolá-6 družstiev postupujúcich
do okresného kola v máji 2008
Mladší žiaci 10. októbra  
obvod Senica: III. ZŠ Senica, IV. ZŠ Senica 
Starší žiaci 17. októbra 
obvod Senica: IV. ZŠ Senica, III. ZŠ Senica

M. Bohunová

Colníci v škole 
Piatok 21. september

bol pre žiakov našej školy
výnimočný. Nielen preto,
že sme sa neučili, ale aj

preto, že našu školu navští-
vili pracovníci Colnej správy

zo Senice. Porozprávali nám o svojej práci
a tiež nám ukázali aj niečo zo svojej

výstroje. Mohli sme si dokonca aj sami
vyskúšať nepriestrelnú vestu a strieľanie
zo zbraní (samozrejme bez nábojov).
Ochotne nám ukázali základné techniky
sebaobrany a prácu so psom, ktorý pomá-
ha vyhľadávať drogy na letisku. Všetkým
sa tento deň páčil a okrem toho, že sme sa
„uliali“ z vyučovania, naučili sme sa aj veľa
o práci colníkov.

Eva Chocholáčková, 8.A, II. ZŠ 
Foto Tomáš Tóbik, 8. B, II. ZŠ 
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Crazy team nesklamal
Nielen v nemeckých Brémách, kde na

majstrovstvách sveta  HIP-HOP DAYS 2007
v dňoch 6.-8. októbra  vzorne reprezento-
vali seba, ale najmä Centrum voľného času
a mesto Senica. Trináste miesto na medzi-
národnom podujatí skúsených braekdance
teamov  z celého sveta nie je vôbec zlým
výsledkom. Veď za sebou nechali tím
z Čiech, Talianska i ďalších Slovákov.
A naviac do finále postúpili iba štyri tímy zo
sedemnástich Rumuni, Slovinci a dva
nemecké tímy.  Tie sa stretli v battli o 1.
a 2.miesto a túto lahôdku si veru nenechal

Rodičia spoznávali 
Deti pravidelne navštevujú školu,

poznávajú jej priestory i činnosť, ale čo
rodičia? Aby sme im priblížili naše priesto-
ry i prácu v poobedňajšej činnosti, pozva-
li sme našich rodičov i rodinných príslušní-
kov 9. októbra  do našej školy - III. ZŠ. Za
spoločne strávené chvíle pri rôznych súťa-
žiach dostalo  každé dieťa i rodič malú
pozornosť. Podujatie bolo pre všetkých
podnetné a veríme, že také budú i ďalšie,
ktoré plánujeme v spolupráci s rodičmi
uskutočniť. ŠKD v III. ZŠ 

Jazyky otvárajú bránu
do sveta 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov,
ktorý si 26.septembra každoročne pripo-
mína všetkých 46 štátov Európy,  sa konajú
podujatia rôzneho zamerania. Ich cieľom
je upozorniť verejnosť na dôležitosť jazy-
kového vzdelávania  v škole i mimo nej
a podporiť štúdium cudzích jazykov
medzi všetkými vekovými skupinami.

S týmto zámerom zorganizovali učitelia
cudzích jazykov v ZŠ na Sadovej ulici
netradičné podujatie pre deti učiace sa
nemecký a anglický jazyk. Išlo o súťažné
dopoludnie, v ktorom  žiaci 6.a 7. ročníkov
mali možnosť vyskúšať si nadobudnuté
vedomosti a jazykové zručnosti v rôznych
súťažiach. Úlohou žiakov bolo nacvičiť
a zahrať divadielko na základe jednodu-
chého scenára v cudzom jazyku. Pomo-
cou počítačov a internetu riešili úlohy
z oblasti  reálií a hľadali odpovede na otáz-
ky týkajúce sa Európskej únie. Gramatické
vedomosti si overili na súbore zábavných
testov, rébusov, tajničiek a doplňovačiek.
Jazykovú pohotovosť si vyskúšali riešením
jazykového labyrintu. Ich úlohou bolo
nájsť  ukryté slová napísané vo viacerých
cudzích jazykoch a určiť ich pôvod
a význam. V každej úlohe bolo skryté
jedno slovo hesla, poskladaním ktorých
získali názov témy na plagát. V závere
každá skupina žiakov vytvorila plagát
s tematiku Európskeho dňa jazykov.
Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:
Anglický jazyk: 
1. miesto Linda Mičová, Nikoleta Nemeč-
kayová, Barbara Pastuchová, Erik Otrísal,
Lukáš Rehák
2. miesto Natália Skuráková, Tomáš Skala,
Zuzana Turanská, František Kulhánek,

Zuzana Kršáková
3. miesto Matej Bezoušek, Ema Ožvoldí-
ková, Adriana Koníková, Mário Štefka,
Petra Šalíková
4. miesto Nina Hyžová, Diana Jonášová,
Juraj Semanko, Lukáš Baláž, Juraj Portáš
Nemecký jazyk:
1. miesto Ľubica Kukurová, Daša Kubisová,
Klaudia Vachová, Andrej Svatý, Šimon
Svatý
2. miesto Natália Kuklišová, Kristína Ander-
lová, Markéta Lebánková, Denis Mihál,
Ondrej Hadidom
3. miesto Simona Zajíčková, Michal Blaš-
ko, Patrik Cúl, Veronika Cvečková, Monika
Janičová
4. miesto Klaudia Kotvanová, Denisa Gab-
rielová, Denisa Kudláčová, Radka Belohláv-
ková, Simona Baumgartnerová

Mgr. Katarina Ružičková

Viete, čo znamená 
bienále?

S touto otázkou sme pozývali našich
šiestakov na Bienále ilustrácií Bratislava.
I keď nás v Bratislave vítalo upršané
a chladné ráno, neodradilo nás popreze-
rať si originály ilustrácií autorov z rôznych
kútov sveta. Zaujali nás nielen európske
ilustrácie, ale i námety z Afriky, Japonska,
USA, Kanady, Švédska, ba dokonca
z Iránu. Naši nadšenci výtvarného umenia
mohli spoznať i používanú techniku tej-
ktorej ilustrácie, upútala nás rozmanitosť
farieb, nápaditosť a nevynechali sme ani
práce ocenené Zlatým jabĺčkom. Na tejto
výstave sme strávili prezeraním necelé 2
hodiny a vôbec sme neboli unavení. Práve
naopak.  Milé rozprávkové ilustrácie i ďal-
šie nápady autorov nás  nadchli do ďalšej
práce a naši milí šiestaci sa budú určite
viac tešiť na hodiny výtvarnej výchovy.

Svojou osobnou návštevou si vedeli
zodpovedať na úvodnú otázku – prehliad-
ka umeleckej tvorby konaná každý druhý
rok -  a z výstavy sme sa vrátili plní nápa-
dov a chuti maľovať. Pre deti to bola úžas-
ná motivácia do ich ďalšej tvorivej práce. 

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica

ujsť nik!
Celý pobyt v Brémach, aj keď možno

stál veľa peňazí, bol veľký zážitok,  na aký
sa nezabúda.  Tiež veľká  skúsenosť, ktorá
posunie chlapcov o ďalší kus dopredu.
Mimochodom,  viac ako polovicu finanč-
ných prostriedkov  breakeri získali vystúpe-
niami počas leta 2007 a tiež vďaka realizá-
cii vlastného nápadu Tour de schol. Ďaku-
jeme  preto II. a III. ZŠ za umožnenie vystú-
pení. Vďaka za finančnú pomoc tiež patrí
Mestu  Senica a komisii mládeže pri mest-
skom  zastupiteľstve. 

Chlapci  nesklamali a majú  ďalšie smelé
plány a ciele. Tento školský rok sa chcú
venovať nielen vlastnému tvrdšiemu trénin-
gu, ale v Stonožke  sa chcú starať najmä
o deti,  ktorých zaujíma break dance. Darí
sa im to zatiaľ skvele! Stali sa z nich zod-
povední vedúci, ktorí dvakrát týždenne tré-
nujú 17 chlapcov a dievčat vo veku od 8 do
13 rokov a je radosť  sa na nich pozerať! 

S nadšením sa stretlo tiež ich októbrové
vystúpenie pre Jednotu dôchodcov a na
Európskych dňoch, volajú ich zo ZUŠ
Gbely, na tradičné Beatfórum a záujem
o nich má i vedenie celoslovenskej súťaž H
– T CUP Bratislava.

Verím a teším sa, že im nadšenie a pred-
savzatia vydržia čo najdlhšie. D.K.

Boli sme v Modre 
Krásne jesenné slnečné ráno nás pozý-

valo na plánovanú literárnu exkurziu do
Modry, a tak naši deviataci s úsmevom
kráčali do školy s cieľom navštíviť Pamätnú
izbu Ľ. Štúra a literárnu expozíciu
v Modre. 

Samotná izba nášho literárneho veliká-
na nás ohromila útulnosťou  a autentickos-
ťou. Z každého kútika tejto izby na nás
dýchala história. Pri návšteve literárnej
expozície nás okrem lektorky sprevádzali
krásne veľké maľované obrazy  Ľ. Štúra
a jeho priateľov i jeho rodnej dedinky.
Okrem týchto obrazov nás upútali
i mnohé predmety historickej doby, ruko-
pisy štúrovských básnikov, miestnosť
venovaná Adelke Ostrolúckej a jej rodine
i sochy našich básnikov.

Nezabudli sme v tento krásny deň nav-
štíviť aj pomník Ľ. Štúra, ktorý nesie hrdý
názov Slovenská jar.  V rámci exkurzie si
deviataci upevnili svoje vedomosti i vzá-
jomné priateľstvá.. 

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica
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Predstavuje sa trojica
absolventov 

Do štvrtého ročníka  vstúpil projekt
ZUŠ Senica  pod názvom  Návraty,  keď sa
každoročne  na začiatku školského roka
svojou tvorbou predstavujú bývalí absol-
venti výtvarného odboru, súčasní  študen-
ti stredných alebo vysokých škôl s výtvar-
ným zameraním.

V sobotu 20. októbra sa v Galérii ZUŠ
Senica uskutočnilo slávnostné otvorenie
výstavy troch  výtvarníkov   Seničanov -
Rodolfa Janáka, Lukáša Grohmana a Štefa-
na Ortha ml..

Rudolf Janák študuje maľbu na Akadé-
mii umení v Banskej Bystrici  (4. ročník)
a na výstave sa prezentuje predovšetkým
olejomaľbami. Na veľkom formáte  vyjad-
ruje svoje úvahy a postoje k problémom
súčasného života. Lukáš Grohman je štu-
dentom  3. ročníka Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave, odbor sochár-
stvo. Okrem priestorových prác s názvom
Trofeje   sú na výstave početne zastúpené
jeho kresby, skice a prípravné štúdie
k sochárskym zámerom. 

Štefan Orth ml. je študentom Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave odbor
reštaurovanie maľby (2. ročník). Na výsta-
ve sa prezentuje svojimi  olejomaľbami -
výtvarnými interpretáciami  diel Gustava
Klimta, ďalej kresbami,  skicami a maľbami
krajiny v jej premenách a náladách (Búrka,
Kremnica). 

Je to len jedna etapa vývoja výtvarného
snaženia týchto troch mladých výtvarní-
kov, ktorých spája nielen tvorba a záujem
o umenie, ale i priateľstvo.

Výstava už tradične prispieva k oboha-
teniu kultúrneho života Senice a je dobrou
motiváciou nielen pre žiakov  ZUŠ, ale pre
všetkých žiakov a študentov senických
škôl, ktorí výstavu  so svojimi pedagógmi
radi navštevujú.
Výstava Návraty  potrvá do 10. novembra.

Štefan Orth

Zádrapky v D. Kubíne  

Trnavu reprezentovala
Senica   

Hviezdoslavov Kubín dlhé roky nesie
hrdo štandardu s tým najlepším, čo na Slo-
vensku v oblasti umeleckého prednesu
máme. Do hlavného mesta poézie  Dol-
ného Kubína sa už pomaly ako domov
každoročne vracajú aj senickí recitátori.

Na 53. ročníku celoštátnej súťažnej prehli-
adky v umeleckom prednese a tvorbe
divadiel poézie reprezentovali Trnavský
kraj  štyria detskí recitátori a detský reci-
tačný kolektív Zádrapky zo ZUŠ v Senici,
víťazi krajskej súťaže Hollého pamätník.

O priazeň odbornej poroty sa súbor
Zádrapky uchádzal montážou veršov D.
Heviera, E. Janikowskej, V. Klimáčka,
V. Marčoka, J. Mokoša, J. Tuwima, T. Bre-
zinu a N. Tánskej s názvom Najťažšie
kúzlo, ktorá prináša tému najviac aktuálnu
- vzťahu falošného sveta dospelých
a úprimného sveta detí. Zádrapkári
v tomto zložení sa do Kubína prebojovali
po prvý raz a práve od tohto roku sa celoš-
tátna prehliadka stala pre detské recitačné
kolektívy súťažnou. Hoci sa im ocenenie
na 53. Hviezdoslavovo Kubíne neušlo,
určite boli v programe Poetické večerníč-
ky vyrovnanými súpermi zástupcov ostat-
ných siedmich krajov.

V troch vekových kategóriách nesúťaž-
ne recitovalo 45 detských recitátorov
z celého Slovenska, ktorí prešli sitom škol-
ských, obvodných, okresných a krajských
súťaží v prednese detí. Mesto Senica
i Trnavský kraj zastupovali  štyria recitátori
zo senickej ZUŠ - Oliver Orth, Vanesa Slá-
dečková, Juraj Gembeš a Dominika Hofer-
ková. Oliver sa v najmladšej vekovej kate-
górii prezentoval v nesúťažnom detskom
programe v réžii Romana Večereka verša-
mi Š. Moravčíka a s vnútorným zaujatím
Zúfalo hľadal ženu snov. Darilo sa aj diev-
čatám. Vaneska úspešne zarecitovala
náročné verše P. O. Hviezdoslava Mesiac
a Venuša a Dominika,  takmer už pravidel-
ná súčasť Hviezdoslavových Kubínov
(recitovala na dolnokubínskom javisku už
po štvrtýkrát), sa predstavila veršami
J. Tuwima v preklade V. Mihálika Režisér.
Juraj Gembeš opäť nezaprel svoj zmysel
pre humor, keď veľmi prirodzene s maxi-
málnym využitím výrazových prostriedkov
oslovil publikum vtipným textom D. Duše-
ka Strýkovia a strýko Albert. Partnerom
lektorského zboru boli detské poroty,
ktoré rozdávali ocenenia. Z našich recitá-
torov  v silnej konkurencii 1. miesto dostal
Juraj Gembeš a 3. miesto Dominika Hofer-
ková. 

Hviezdoslavov Kubín je každoročne
tiež  konfrontáciou recitátorských škôl.
Medzi nimi výrazné miesto v rámci Slo-
venska patrí i senickej ZUŠ a jej pedago-
gičke Štefánii Jánošovej, ktorá recitátorov

i divadelný kolektív do súťaží v umelec-
kom prednese pripravovala a priviedla až
na vrcholnú prehliadku.

V programe Hviezdoslavovho Kubína
sa ako hostia predstavili dva najlepšie
české tohtoročné súbory divadla poézie
z Karlových Varov a Brna, ako aj študenti
VŠMU v Bratislave. Medzi sprievodné
podujatia patril program Nite, venovaný
nedožitým 80. narodeninám básnika
Miroslava Válka, výlet pre deti na Oravský
hrad, koncerty pesničkára Petra Janků
a banskobystrickej kapely Real Jazz, stret-
nutie literárnych klubov i otvorená mož-
nosť zarecitovať si Hviezdoslava priamo
pri jeho soche v Spomienke na básnika.
Pre pedagógov, ktorí s recitátormi pracujú
a chceli sa niečo o prednese naučiť, bol
pripravený hodnotiaci seminár, tvorivé
dielne voicebandu a panelová diskusia
k problematike vzdelávania Od intuície
k poznaniu. 53. Hviezdoslavov Kubín sa
začal 26. septembra popoludní stretnutím
pri hrobe básnika Pavla  Országha Hviez-
doslava a vyvrcholil 29. septembra sláv-
nostným večerom.  

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica  
Foto RNDr. Ľubica Krištofová

Vaneska Sládečková počas prednesu
Hviezdoslavových veršov na regionálnej
súťaži Hurbanov pamätník. 

O trendoch prevencie
Záhorská knižnica v spolupráci

s Mestom Senica, Obvodným úradom,
OR Policajného zboru, Pedagogicko-psy-
chologickou poradňou, Záhorským osve-
tovým strediskom a Združením miest
a obcí záhorskej oblasti pripravili na 29.
novembra o 8.30 hod.  11. ročník odbor-
ného seminára Chráňme sa pred drogo-
vým nebezpečenstvom,  ktorý sa bude
konať vo veľkej zasadačke Mestského
úradu v Senici.  

Cieľom  seminára je vyhodnotiť, koor-
dinovať a rozvíjať prácu subjektov pôsobi-
acich v oblasti prevencie drogových závis-
lostí v rámci komplexného prístupu
k danej problematike. Základnou myšlien-
kou seminára v tomto ročníku je pokračo-
vať v dlhodobej práci s deťmi, mládežou
a rodičmi. Rodina sa stáva primárnym
prostredím pre prevenciu, mala by byť pri-
pravená na riešenie a zvládanie problé-
mov súvisiacich s drogami a vzhľadom na
súčasný trend i negatívneho vývoja
v oblasti nelátkových závislostí (počítače,
hracie automaty, nakupovanie apod.).
Semináru predchádzali workshopy s rodič-
mi, s pedagogickými zamestnancami a sta-
rostami obcí.

Zámerom projektu je v kontexte pred-
chádzajúcich ročníkov a prehlbujúceho sa
záujmu  účastníkov prezentovať projekty
a trendy zamerané na prevenciu, zvýšiť infor-
movanosť odborníkov pôsobiacich v oblasti
školstva a výchovných zariadení, zapojiť širo-
kú verejnosť a samosprávu, rozšíriť okruh ich
informovanosti o tejto problematike. V pro-
grame seminára vystúpia Mgr. Miroslav Jab-
lonický z Generálneho sekretariátu ministrov
pre drogové závislosti a kontrolu drog
Úradu vlády SR a PhDr. Mária Bratská, CSc.
z Katedry psychológie Filozofickej fakulty
UK Bratislava.                                           KS
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Tancuj, tancuj... 
Spojená škola v Senici pripravuje so

svojimi žiakmi rôzne podujatia, ktorými
pomáhajú rozvíjať ich duševné i fyzické
schopnosti. Navštevuje ju 120 žiakov
s rôznym stupňom mentálneho postihnu-
tia. Spojená škola v tento rok oslavuje 40.
výročie vzniku.

Jubilujúca škola bola organizátorom
programu Tancuj, tancuj..., ktorý bol
v Dome kultúry v Senici 23. októbra. Na
prvý  ročník regionálnej prehliadky folklór-
nych súborov a tanečných skupín mentál-
ne postihnutých detí a mládeže dostala
Spojená škola finančnú podporu z Konta
Orange v rámci projektu Pomôžeme vám
rozprestrieť krídla.  V úvodnom príhovore
riaditeľ školy Otto Mareček, povedal, že
im nešlo o zorganizovanie podujatia,
ktoré by bolo síce na vysokej úrovni, ale
odtrhnuté od všednej reality a skutočnej
úrovne a možností detí, ale o podujatie,
v ktorom deti budú môcť predviesť to, čo
sa naučia v bežných krúžkových a iných
voľnočasových aktivitách. „Podujatie je
pre nás akousi vernisážou všetkých
významnejších akcií organizovaných
našou školou v tomto školskom roku,  no
v prvom rade je kontinuálne  späté s čin-
nosťou krúžku ľudových piesní a tancov,
pôsobiacim v našej škole už tretí rok pod
vedením. Mgr. Anetty Lebánkovej,“ dopl-
nil riaditeľ školy.

Na pódiu sa ako  prvé predstavili deti
z usporiadateľskej školy a právom sa im
ušiel za ich výkon veľký potlesk. Potom aj
všetkým ostatným účinkujúcim, pretože
ukázali ako vedia dobre spievať, tancovať
i zahrať divadielko. K veľmi dobrej atmo-
sfére podujatia prispel  muzikálový herec,
Seničan Ján Slezák, ktorý veľmi dobre pra-
coval s publikom.   Hľadisko oceňovalo
potleskom nielen výkony detí, ale i jeho
spevácky vstup, rovnako ako ďalšieho
herca, Seničana pôsobiaceho v Česku,
Vlada Volečka a spevácku hviezdu Senice
Ľuba Miča. 

V programe Tancuj, tancuj... sa predsta-
vili žiaci ŠZŠ Šaštín-Stráže, ŠZŠ Malacky,
ŠZŠ Holíč, ŠZŠ Myjava,  DSS Rohov,   MŠ
a ZŠ Hodonín a domáca Spojená škola
Senica. Milými hosťami programu boli
detičky z materskej školy U veselého šaša.  

Na záver sme sa zhodli s organizátor-
mi, že týmto podujatím sa založila tradícia
prehliadok a tohtoročný I. ročník určite
nebol ročníkom posledným. Veď hendike-

pované deti  sa tak mohli  zapojiť do plno-
hodnotného života spoločnosti a ukázať,
že aj ony sú v mnohom konkurencie-
schopné. Viera Barošková

Foto autorka

Plody Záhoria  
V Dome kultúry v Senici sa od 18. do 21.

októbra konala výstava s príznačným
názvom Plody Záhoria, vypovedajúca
o výsledkoch práce záhradkárov, ktorú zor-
ganizoval   Okresný výbor Slovenského
zväzu záhradkárov (SZZ).  Na otvorení
výstavy predseda OV SZZ Florián Pavlík
privítal aj zástupcu primátora  Senice Petra
Huttu a poradcu primátora Senice Petra
Horvátha. 

Výpestkami sa predstavili členovia 28
základných  organizácií  SZZ z regiónu,
ktorí prezentovali 383 vzoriek zeleniny
a ovocia. Najpočetnejšie  boli zastúpené
jablká, bolo ich vystavených 252.  Návštev-
níci mohli obdivovať aj 23 vzoriek hrušiek
a 108 vzoriek zeleniny. Výstavu dopĺňali lie-
čivé rastliny, rôzne vzácne a neobvyklé
druhy kvetov, jesenné aranžmá, výstavka
výtvarných prác  i netypické výpestky.
Medzi také patrili napríklad gigantické
tekvice či zemiaky. Súčasťou záhradkárske-
ho podujatia celkom prirodzene bola
i základná organizácia Slovenského zväzu
včelárov.  Výstavka medu  ako výsledku
opeľovania včiel, rôzneho náradia včelárov
i odborné texty  takisto zaujali návštevní-
kov, medzi ktorými neboli len záhradkári či
včelári, ale aj žiaci zo škôl. 

Medzi najaktívnejšie organizácie
záhradkárov v regióne patria aj senické
organizácie, ktorých je v meste 10. Základ-
ná organizácia Senica - prídomoví poskytla
59 vzoriek, Kunov II. 14 vzoriek, Kunov III.
13 vzoriek, Opendáky 13 vzoriek, Kunov -
prídomoví 9 vzoriek. Komisia vyhodnotila
vzorky. Jablkom výstavy sa stala odroda
Bohemia Pavla Šurka zo ZO SZZ Myjava
Priečne.   Zo Seničanov bolo ocenené jabl-
ko Idared prvým miestom Ing. Vladimíra
Šveca, prvým miestom hruška Lucasova
Ing. Jozefa Bauera, druhým miestom kapus-

ta Ing. Jána Rybnikára  - všetko členovia
ZO SZZ Senica prídomoví. Táto organizá-
cia dostala aj čestné uznanie za aktívnu
prácu. Z jednotlivcov OV SZZ ocenil  prácu
Zuzany Andelkovej a Pavlíny Šarabokovej
zo ZO Senica - prídomoví, ktoré na výstavu
spolu dodali 19 vzoriek. 

Súťaž žiakov II. stupňa základných škôl
v aranžovaní zo siedmich účastníkov vyhra-
la Monika Kolényová z II. ZŠ. 

Viera Barošková, Foto autorka

Čo sú Vianoce?
Každý vníma tieto sviatky inak. Všetci sa

na ne tešíme a objavujeme pre seba i svo-
jich blízkych ich čaro v rodinných stretnuti-
ach, cirkevných spoločenstvách, vzájom-
ným obdarovaním. 

Kto sa chce s ostatnými podeliť o svoje
pocity, má príležitosť vo vianočnej súťaži
pre deti, mládež i dospelých Čarovný
odkaz Vianoc. Cieľom súťaže je dať mož-
nosť vyjadriť sa, čo cítia pri slove Vianoce,
aké sú ich túžby, pocity, zistiť, čo pre nich
znamená tento kresťanský sviatok. Vo
výtvarnej časti môžu účastníci kresliť,
modelovať a ľubovoľnou výtvarnou techni-
kou stvárňovať odkaz Adventu a Vianoc.
V literárnej časti môžu napísať krátky prís-
pevok, čo pre nich znamenajú Vianoce, čo
sa im na nich najviac páči, čo od nich oča-
kávajú, na čo sa tešia, čo by si želali. Môžu
to byť aj zážitky, ktoré prežili počas Vianoc
v minulosti, ale aj ich sny, predstavy a pria-
nia (listy Ježiškovi).

Súťaž vyhlásilo Záhorské osvetové stre-
disko a spoluorganizátormi sú Evanjelická
a. v. cirkev, klub Humanita a zdravie pre
všetkých a Femina klub v Senici. Práce
treba do Záhorského osvetového strediska
priniesť do 5. decembra, kde bude aj
výstava prác. NS

Deň výživy a boja proti
hladu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa výži-
vy a boja proti hladu sa 16. októbra  Územ-
ný spolok Slovenského  Červeného kríža
v Senici zapojil do tohto projektu tak, že vo
svojom  stravovacom  zariadení v Dome
humanity SČK poskytol bezplatne obed
všetkým dôchodcom, ktorí sa v zariadení
stravujú, ale i ďalším občanom, ktorí sú
v hmotnej  alebo sociálnej núdzi. Pre deti tu
boli pripravené balíčky sladkostí, ktoré veno-
val hypermarket Tesco Senica. -rzv-
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Týždeň miestnej
demokracie   

Od 15. do 19. októbra   sa konal Európ-
sky týždeň miestnej demokracie. Ide
o projekt Rady Európy zameraný na pod-
poru miestnej demokracie a myšlienky
demokratickej účasti občanov na verej-
nom živote. Cieľom iniciatívy bolo  zvýše-
nie povedomia o tom, ako pracujú orgány
regionálnej samosprávy a šíriť informácie
o možnostiach účasti občanov na rozho-
dovaní na regionálnej úrovni posilniť ich
pocit euroobčianstva.

Záhorské osvetové stredisko (ZOS) zor-
ganizovalo 19. októbra v Dome kultúry
v Senici podujatie, ktorého cieľom bolo
sprostredkovať stretnutie občianskych
združení (OZ) a neziskových organizácií
s predstaviteľmi samosprávy. Hosťom
podujatia bol primátor mesta a poslanec
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)
Ľubomír Parízek  a riaditeľka Nadácie
Socia Helena Voleková.

Primátor mesta v úvode zopakoval myš-
lienku, že samospráva  sa usiluje pomáhať
a podporovať všetky všeobecne prospeš-
né  aktivity občanov.  Informoval,  že
v tomto roku samospráva vynaložila na
základe žiadostí občianskych združení,
neziskových organizácií  na podporu ich
aktivít z fondu Pro Senica  do 26. októbra
3 511 400 Sk.  Z tejto sumy išlo na kultúr-
ne aktivity 417 300 Sk.  „Aby sme mohli
pracovať systémovejšie s financiami,  plá-
nujeme v budúcom roku zmenu ohľadom
podávania žiadostí, ktorou sa bude zaobe-
rať mestské zastupiteľstvo. Podľa tohto
návrhu by sa žiadosti o príspevok z fondu
Pro Senica mohli podávať do konca marca.
Žiadatelia o príspevok nad 100 000 budú
mať podľa návrhu  termín na predkladanie
do konca februára,“ informoval primátor.
Okrem toho uviedol aj možnosti získania
financií na projekty z TTSK, prípadne ces-
tou spolupráce s novovzniknutou Senic-
kou rozvojovou agentúrou TTSK, Regionál-
nou rozvojovou agentúrou. Istú   pomoc
poskytuje aj MsÚ prostredníctvom zamest-
nancov  oddelenia regionálneho rozvoja. 

Na stretnutí sa zúčastnilo zo 130 iba  20
predstaviteľov OZ, ktorí predstavili ťažisko
svojej činnosti i predostreli problémy, s kto-
rými zápasia. Keďže ich zastúpenie sa
zdalo pomerne slabé o stanovisko sme
požiadali riaditeľku ZOS  Ľubicu
Krištofovú. 

„Občianske združenia majú svoje neza-
stupiteľné miesto v demokratickej spoloč-
nosti i v živote mesta.  Sú súčasťou veľkej
skupiny neziskového sektora, do ktorého
patria okrem občianskych združení aj
združenia vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, politické strany a hnutia, nadá-
cie, vnútroštátne a medzinárodné obchod-
né komory, odborové organizácie a odbo-
rové zväzy, poľovnícke združenia, pozem-
kové spoločenstvá (urbariáty),náboženské
spoločnosti a cirkvi, športové kluby a špor-
tové zväzy, neziskové organizácie posky-
tujúce všeobecne prospešné služby,
záujmové združenia podnikateľov, druž-
stvá (založené na nepodnikanie), neinves-
tičné fondy a ďalšie.

V registri možno nájsť vyše 130 občian-
skych zdužení  majúcich sídlo v Senici,  56
z nich sú športové kluby a spolky, 6  poľov-
né združenia, 1 združenie vlastníkov pôdy.

Tieto tvoria  špecifické skupiny záujmo-
vých združení a svojím charakterom
a poslaním sú trocha odlišné od združení
vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť
(z oblasti  sociálnej, environmentálnej,
vzdelávacej, osvetovej, kultúrnej, zdravot-
nej) .  Na šport a telesnú kultúru zamerané
OZ a poľovné združenia žijú svojím  živo-
tom a majú svoje platformy, na ktorých sa
stretávajú a pracujú, čo však neznamená,
že nie sú pre život mesta významné
a nezapájajú sa do jeho aktivít.

O 19 združeniach chýbajú informácie,
nič sa o nich nevie – buď svoju činnosť
nezverejňujú, alebo nefungujú, z ich názvu
sa nedá určiť ani ich náplň a činnosť. Takis-
to nereagujú na naše písomné pozvánky
a nezúčastňujú sa stretnutí.  Niektoré OZ
boli založené pre úzko špecifkovaný účel,
za ktorým bol obyčajne projekt. Ďalšiu sku-
pinku tvoria OZ pri firmách, ktoré slúžili
zrejme na príjem 2 % daní.

Napokon tu zostáva 56 subjektov,
o ktorých máme informácie  či už priamo
z ich podujatí, alebo zo žiadostí o podpo-
ru z fondu PRO Senica, či ďalších
grantov.“  

Zo stretnutia vyplynulo, jestvuje
v meste stabilná skupina občianskych
združení , ktorá obohacuje život mesta
v rôznych oblastiach.  Problémy, ktoré spá-
jajú všetky združenia, sú tie isté: je to
sústavná práca pri získavaní finančných
prostriedkov na činnosť, získavanie podpo-
ry od ľudí a organizácií. 80 % aktivistov
vykonáva prácu v OZ popri svojom
zamestnaní, 20 % sú dôchodcovia. Len
mizivé percento funkcionárov, lepšie
povedané dobrovoľných manažérov,
dostáva za svoju prácu odmenu, často len
symbolickú. Táto práca však býva rovnako
hodnotná ako práca v ktoromkoľvek
zamestnaní a je preto obdivuhodné, že sa
v dnešnej dobe nájde toľko nadšencov
(alebo hlupákov, ako sami seba nazývajú),
ktorí sú ochotní pracovať ako dobrovoľní-
ci. Taktiež majú spoločné to, že  ich izby,
kuchyne fungujú ako kancelárie, archívy,
niekedy i miesta stretnutí. Členské schôdze
sa nezriedka konajú v reštauráciách
a o osobnom sponzorovaní organizácie
formou používania telefónov, poštovného

alebo zakúpenia cien pre detské súťaže ani
nehovoriac.

To sú všeobecné rysy týchto združení.
Podľa slov zástupcov na stretnutí v meste
Senica majú vytvorené občianske združe-
nia dobré podmienky pre činnosť a to
zásluhou primátora mesta, ktorý v minu-
losti sám pôsobil ako riaditeľ školy
v takomto združení. V meste majú občian-
ske združenia svoje priestory na činnosť,
sú im bezplatne poskytované priestory na
stretávanie sa v budove MsÚ alebo
v priestoroch iných organizácií, majú mož-
nosť uchádzať sa o finančnú podporu
z Fondu PRO Senica. Napríklad Jednota
dôchodcov má v meste dva kluby financo-
vané mestom, združenia zoskupujúce zne-
výhodnené skupiny obyvateľstva prípadne
starajúce sa o deti a mládež sa tiež  tešia
z podpory mesta. Treba však dodať, že
práve tieto združenia sa mestu odplácajú
svojou aktivitou v prospech týchto skupín
ľudí, ktorí potrebujú pomoc, tiež aktívne
obohacujú spoločenské dianie v meste.
Zazneli i kritické pripomienky, týkajúce sa
bezbariérovosti v našom meste. Hoci sa
v tomto smere robia pokroky, situácia
z hľadiska telesne postihnutých ľudí nie je
dobrá.  Podnety  bude  samospráva riešiť.  

Problémy mali spoločného menovateľa
-  neochotu väčšiny firiem a podnikov
v meste sponzorovať práve túto skupinu
občianskych združení. Ochotne spolupra-
cujú  len určité firmy,  obyčajne tie isté,
ostatné sa odvolávajú na sponzoring špor-
tu alebo vlastných aktivít. 

V súčasnosti je aktuálnou témou pre
OZ registrácia pre  príjem 2% daní, ako  aj
stále diskutovaná zmena v legislatíve nezis-
kového sektora. Potrebné je aj vzdelávanie
sa vedúcich a manažérov, ale i samotných
členov  OZ, ktoré si však často nemôžu
dovoliť. Záhorské osvetové stredisko v spo-
lupráci s mestom uvažuje nad seminármi
a školeniami práve pre tieto  organizácie
v budúcom roku. Naskytla sa tu aj otázka
schopnosti písania projektov na rôznej
úrovni – od samosprávy po eurofondy.
Zaznela i celkom dobrá myšlienka spojiť
sa pri príprave veľkého spoločného projek-
tu, do ktorého by bolo zainteresovaných
viacero združení, prípadne samospráva.
Do pozornosti dal primátor mesta i projekt
remeselného rínku, ktorý sa bude realizo-
vať v priestoroch bývalých kasární a v kto-
rom by mohli nájsť uplatnenie niektoré
združenia. Neradostne vyznela prognóza,
podľa ktorej u nás populácia starne
a v spoločnosti bude pribúdať starých
a odkázaných ľudí. V praxi to znamená, že
bude treba viacej sociálnych zariadení,
hospicov, domovov dôchodcov, opatrova-
teľských služieb, ale i organizácií, ktoré sa
budú venovať tejto skupine obyvateľov.
A práve tu je miesto pre občianske združe-
nia, cirkev, neziskové organizácie.

Nápadov a myšlienok na stretnutí bolo
dosť, len  treba veriť, že sa podarí niektoré
z nich zrealizovať tak, aby sa  obohatil
život obyvateľov mesta i okolia. 

Viera Barošková
Ľubica Krištofová



11

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 10/2007

Príležitosť pre výtvarníkov
Trnavský  samosprávny kraj - Záhorské

osvetové stredisko v Senici v snahe podpo-
rovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu
v našom regióne vytváraním priestoru pre
zdravú konfrontáciu a verejnú prezentáciu
skúsenejších, ale i mladých a nových
výtvarníkov, vyhlásilo i v tomto roku regio-
nálnu súťaž  a výstavu neprofesionálnej
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica
Výtvarná Senica 2007/2008.

Záujemcovia, ktorí zašlú svoje práce,
budú súťažiť v piatich kategóriách: 

A - autori vo veku od 15 do 25 rokov
bez výtvarného vzdelania, B - autori vo
veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzde-
laním,  A 1 - autori nad 25 rokov bez
výtvarného vzdelania,

B 1 - autori nad 25 rokov s výtvarným
vzdelaním a kategória C - insitná tvorba.

Odborná porota vyberie výtvarné práce
do výstavnej kolekcie a v každej kategórii
ocení najlepšie diela autorov v zmysle
súťažných propozícií vecnými cenami.
Súťaž je postupová - trojstupňová (súťažné
výtvarné práce odporučené odbornou
porotou postupujú do krajského a celoš-
tátneho kola súťaže Výtvarné spektrum
2008).

Regionálna tvorivá súťaž sa vyhlasuje vo
všetkých výtvarných žánroch bez obmed-
zenia a môžu sa do nej prihlásiť neprofesi-
onálni výtvarníci a mladí autori, ktorí v roku
2007 dosiahnu vek 15 rokov.

Súťaž nie je určená profesionálnym
umelcom (absolventom VŠVU, AVU a čle-
nom profesionálnych výtvarných združe-
ní). Uzávierka súťaže je 16. novembra.

Bližšie informácie o súťažných pod-
mienkach možno získať v Záhorskom
osvetovom stredisku v Senici, Hviezdosla-
vova  323 (tel. 034/651 3740 - odd. ZUČ
V. Poláková). -vp-

Janák, Klimešová a Miča: 

Prezentácia v Humennom 
Od 28. septembra až do 31. októbra

mohli záujemcovia o výtvarnú tvorbu nav-
štíviť vo výstavných priestoroch Vihorlat-
ského múzea, Vihorlatského osvetového
strediska a Mestského kultúrneho strediska
v Humennom Výtvarné spektrum 2007
- 44. ročník celoštátnej súťažnej výstavy
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorého
vyhlasovateľom a hlavným usporiadateľom
bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Garantmi regionálnych a krajských kôl
súťaže boli regionálne osvetové strediská.

Rozsiahla prezentácia výsledkov súťaže
na celoštátnej výstave, vyhodnotenie súťa-
že, rozborový  seminár, sprievodná autor-
ská výstava, prezentujúca výber tvorby
dvoch jubilujúcich osobností z oblasti insi-
ty - to všetko je súčasťou podujatia, ktoré sa
už ôsmy rok koná pod záštitou primátora
mesta  Humenné.

V tohtoročnej konkurencii veľkého
množstva výtvarných prác z celého Sloven-
ska (478 výtvarných prác od 228 autorov)
sa na celoštátnej výstave prezentovali svoji-
mi výtvarnými dielami opäť i výtvarníci

nášho regiónu.  Do výstavnej kolekcie (254
výtvarných prác od 169 autorov) celoštát-
neho kola súťaže boli vybrané päťčlennou
odbornou  porotou výtvarné práce od šies-
tich  autorov Senického a Skalického okre-
su:. mladí autori Rudolf  Janák a Ivana Kli-
mešová (kategória autorov do 25 rokov),
obaja zo Senice a skúsenejší starší autori
Jozef Anovčin z Radošoviec, Ľubomír
Miča zo Senice, Jozef Palkovič-Dopiera
z Kútov a Štefan Horínek z Veľkých Levár
(kategória autorov nad 25 rokov). 

Účasť a prezentácia výtvarných diel
autorov nášho regiónu na Výtvarnom
spektre 2007, ktoré je vyvrcholením diania
na neprofesionálnej výtvarnej scéne, je
zároveň jediným takto komplexne koncipo-
vaným podujatím svojho druhu na Sloven-
sku, je prejavom úspešnosti našich výtvarní-
kov za umelecký prínos v súťaži, za kvalitu
ich tvorivej výtvarnej činnosti. -vp-

Fotografie L. Tűkőra

Od Viedne po Bratislavu 
Pod  týmto názvom uviedli usporiadate-

lia Trnavský samosprávny kraj -  Záhorské
osvetové stredisko (ZOS) a fotoklub Retina
Senica jedno z ďalších podujatí Senického
fotoroka 2007, realizované k 65. výročiu
fotoklubu Retina - autorskú výstavu fotogra-
fií MUDr.

Ľubomíra  Tüköra z Himbergu, člena
fotoklubu Traiskirchen Rakúsko a tiež člena
fotoklubu Retina Senica.

Výstavnú kolekciu tvoria krajinárske
umelecké fotografie, ktoré vznikli počas
autorových cyklovýletov a dokumentujú
krásu prírodného a kultúrneho dedičstva
krajiny medzi Viedňou a Bratislavou.

Usporiadatelia pozývajú verejnosť na
výstavu vyše 90-tich umeleckých fotografií
MUDr. Ľubomíra  Tüköra, ktoré si môžu
záujemcovi pozrieť vo výstavných priesto-
roch ZOS v Senici od 26. októbra do 18.
novembra. Výstava fotografií, ktorej sláv-
nostné otvorenie sa uskutoční v piatok  26.
októbra o 16. hod. v ZOS, bude sprístup-
nená návštevníkom v pracovných dňoch
od 8. do 16. hod.

Fotograf  MUDr. Ľubomír  Tükör sa
narodil v Skalici a od roku 1992 žije a pra-
cuje v Rakúsku. Svojej záľube  fotografova-
niu sa venuje už vyše tridsať rokov. V prie-
behu tohto obdobia sa prezentoval na
verejnosti šiestimi samostatnými výstavami
na Slovensku, v Rakúsku a na mnohých klu-
bových a súťažných výstavách po celom
svete, kde získal viacero ocenení. Doteraz
ilustroval fotografiami tri knihy, vydáva
kalendáre, plagáty a pohľadnice.

V súčasnosti spolupracuje s redakciami
a agentúrami v Čechách, Nemecku, Rakúsku,
Švajčiarsku, USA a Kanade. I v tomto roku
získal  za svoju fotografickú tvorbu víťazstvo
na Rakúskych fotomajstrovstvách 2007.

Autorskou výstavou fotografií
MUDr. Ľubomíra  Tüköra vrcholí tohtoroč-
ný Senický fotorok 2007, ktorý je zároveň
poctou spoluzakladateľovi, duchovnému
otcovi fotoklubu Retina a významnému slo-
venskému fotografovi  Jánovi Náhlikovi,
ktorý by v tomto roku oslávil svoje 85. naro-
deniny. Pri tejto príležitosti si pripomíname

a nezabúdame ani na ďalších pokračovate-
ľov senickej fotografie, súčasných dlhoroč-
ných členov fotoklubu Retina, tohtoroč-
ných jubilantov Drahotína Šullu, AFIAP
a Jozefa Kalku, MZSF, ktorí svojou fotogra-
fickou tvorbou po vzore Jána Náhlika pre-
slávili senickú fotografiu nielen na Sloven-
sku, ale i v zahraničí.

V. Poláková, ZOS Senica

Pavlica vystavuje na
Slovensku 

Čajovňa u sousedú  v Dome kultúry
Kunov sa 16. novembra o 18. hod.  stane
miestom prezentácie maliara Františka Pav-
licu.  Predstavme si bližšie jeho tvorbu. 

V súčasnosti sa prezentuje svojím naj-
novším dielom, a to súborom 12-tich
pôvabných litografií pod názvom Rok na
Slovácku, ktoré predstavujú kalendár. Ume-
lec zachytáva svojimi očami slovácky rok
v duchu tradícií a inšpiruje sa tiež zaujíma-
vými miestami regiónu. Napríklad január
znázorňuje Troch kráľov v dedinke Louka,
február Kužeľovský mlyn a Fašiangy, marec
vynášanie Moreny v Hrubé  Vrbce.  Môže-
me tiež spoznať Bartolomejský jarmok,
Veľkú noc, vinobranie, Dušičky a živý Bet-
lehem v rôznych častiach Slovácka. „Na
každém obrázku jsem se snažil naivním
způsobem zachytit pohled do konkrétní
obce a zdůraznit, co je pro které místo
typické,“ pripomína svoj zámer Pavlica.

Maliar František Pavlica žije v Hroznovej
Lhote neďaleko Veselí nad Moravou. Ráz
tejto malebnej moravskej obce s bohatou
kultúrnou tradíciou sa  výrazne podpísal
pod jeho tvorbu. Maľovaniu sa venoval od
detstva, no zámer študovať na vysokej
škole umeleckého smeru po absolvovaní
Strednej poľnohospodárkej školy v Strážni-
ci, mu nevyšiel. Začal chodiť medzi ama-
térskych výtvarníkov, do skupiny pri vtedaj-
šom Združenom závodnom klube v Uher-
skom Hradišti. Tu získal predovšetkým teo-
retické znalosti a v praktickom maľovaní
mu zase pomohli návštevy u maliara Karla
Benedíka. Venuje sa maľbe, kresbe, mozai-
ke a v poslednej dobe i plastike a grafike.
Jeho práce môžete nájsť aj ako ilustrácie
rôznych publikácii. mc
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Máte podozrenie, že vaše
dieťa užíva návykové látky?

- Všímajte si zmeny
v správaní dieťaťa: náhle
zmeny v obliekaní,
nedbalosť o osobné
veci, zmeny stereotypov
správania, trávenia dlhé-

ho času v uzavretých miestnostiach (kúpe-
ľne, vlastné izby),opúšťanie dlhoročných
priateľov, nadväzovanie nových priateľsti-
ev, časté náhle odchody z domu pod rôz-
nymi zá-mienkami a podobne.
- Všímajte si príznaky po použití drogy:
červená pokožka okolo nosa a úst, žalúd-
očné ťažkosti, vzhľad ako po použití alko-
holu, nekoordinované pohyby, agresívne
správanie, neprítomný pohľad, ospalosť,
únava, spomalené reakcie, nezreteľná reč,
červené oči, premenlivé nálady, rozšírené
zreničky, sklenené oči, apatia.
- Nie každý z nás vie presne a správne
zareagovať, ak sa dozvie, že jeho dieťa je
ohrozené drogou alebo inou návykovou
látkou. V prvom rade zachovajte pokoj
a rozvahu. Nepodceňujte nebezpečen-
stvo, ale ho ani nedramatizujte.
- Svojím správaním poskytujte svojmu
dieťaťu dostatok porozumenia a lásky,
vytvárajte mu prostredie poskytujúce isto-
tu, bezpečnosť a pocit domova.
- Urýchlene problém riešte, neodkladajte
ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši samo.
Taktne zistite fakty, odlíšte domnienky
a klebety od skutočnosti.
- Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu,
tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite to
a dajte mu najavo, že vám môže
dôverovať.
- Nechajte si v takom prípade poradiť od
odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku
dôvery, vyhľadajte odbornú pomoc.
V každom meste sú psychologické porad-
ne na tieto problémy.
- O zistených skutočnostiach informujte
zainteresovaných členov výchovného
tímu (rodičia, psychológ, pedagóg, vycho-
vávateľ, lekár) a vyžadujte od nich diskrét-
nosť. Na druhej strane nekarhajte vaše
dieťa pred týmito osobami.
- Pamätajte, že od dnešného dňa neexis-
tuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše
dieťa. Majte čas sa s ním rozprávať, buďte
trpezliví, vysvetliť mu všetky jeho otázky
a venovať mu všetok svoj čas.

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

1. Ebner, E., Bothe, L.: 499 tipov na vydarené detské slávnosti Arkus
2. Stoker, B.: Dracula Európa
3. Burnie, D.: Malá encyklopédia prírody Talentum
4. Streatfeild, N.: Baletné črievičky Arkus
5. Clarke, A.C.: 2061: Třetí vesmírná odysea Allpress
6. Orenstien, J.: 365 užitečných nápadů pro 1.rok s dítětem Portál
7. Pol, A.-M.: Nina, vychádzajúca hviezda Arkus
8. Mečíř, A.: Od bodky k bodke Arkus
9. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus

10. Cameronová, S.: Francúzska štvrť Ikar
11. Pol, A.-M.: Moja voľba Arkus
12. Kol.: Kniha hádaniek a hlavolamov pre prvákov Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk.

Novinka vydavateľstva Arkus:
Hopkins., Cathy: Kamošky, schôdzky a nafukovacie podprsenky 
Preklad z angličtiny: Richard Mečíř
1. časť úspešnej série britskej autorky o 14-ročnej Londýnčanke Lucy, ktorá si uvedomuje,
že veci okolo nej sa začínajú meniť. Všetci od nej zrazu očakávajú, že už presne vie, čo
chce v živote dosiahnuť a čomu sa chce venovať.  Ale práve s takýmito rozhodnutiami si
Lucy nevie dať rady, naviac zisťuje, že jej  kamarátka Izzie sa začala priateliť s atraktívnou
Nestou, ktorá sa Lucy vôbec nepozdáva. Potom však na ulici zbadá toho najúžasnejšieho
chlapca na svete a všetko zrazu vyzerá inak... Tvrdá väzba, 128 strán, cena: 189 Sk.

Kol.: Detské doplňovačky 4/07 vesmírne
Ďalšie číslo Detských doplňovačiek je plné rakiet, komét, planét, ba nájdu sa i nejakí
mimozemšťania! V predaji v stánkoch Mediaprint Kapa a v sieti predajní Panta Rhei. 
Cena: 22 Sk 

Kol.: Veselé obrázky - Moja 1. kniha sudoku s obrázkami
Nová verzia populárneho hlavolamu sudoku pre malé deti - do mriežky sa nedopĺňajú
čísla ani písmená, ale obrázky! Princíp je rovnaký ako pri klasickom sudoku - v každom
stĺpci, riadku a regióne sa musí nachádzať každý obrázok iba 1 raz. Cena: 129 Sk

Mečíř, Andy: Veselé bodky
Nová knižočka z populárnej edície Od bodky k bodke - keď deti správne pospájajú bodky,
môžu si nakresliť 40 pekných obrázkov! Cena: 39 Sk

Výpadok dodávky tepla
Službyt, spol. s r.o. Senica sa ospravedl-

ňuje všetkým svojim odberateľom a spo-
trebiteľom za prerušenie dodávky tepla
a teplej úžitkovej vody v dňoch 18. a 19.
októbra. Prerušenie dodávky bolo vyvola-
né nutnosťou preložiť časť primárneho
rozvodu tepla z dôvodu výstavby obchod-
ného domu na Hurbanovej ulici v Senici.

Za problémy nezavinené našou spo-
ločnosťou sa týmto dodatočne ospravedl-
ňujeme.

Vedenie spoločnosti

Prvá stavebná oslavuje
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS)

vznikla v novembri 1992 ako prvá špeciali-
zovaná banka na podporu výstavby a býva-
nia na Slovensku. Hoci na trhu sú aj ďalšie
stavebné sporiteľne, PSS si už 15 rokov
stále  drží dominantné postavenie.

PSS má najväčší podiel na trhu i najväč-
ší  podiel na celkovom objeme financií,
ktoré sa cez stavebné sporiteľne dostávajú
do sféry výstavby a bývania.  Vyjadrené
v číslach 44 % celkových investícií do býva-
nia v SR poskytla práve PSS, čo predstavuje
144 mld. Sk použitých na rekonštrukciu,
kúpu bytu alebo domu, či  novú výstavbu.
Aj tieto fakty predostrela pri bilancovaní 15
rokov existencie PSS riaditeľka Regionálnej
pobočky PSS Bratislava Iveta Kandlová na
tlačovej besede. PSS sa svojimi hospodár-
skymi výsledkami pohybuje stále v prvej
desiatke bánk na Slovensku a jej klientom
je každý piaty občan. 

PSS má viacero prvenstiev. Ako prví
začali poskytovať stavebné úvery a medzi-
úvery, prišli s ponukou  pre právnické
osoby – správcov bytových domov, atď.
Medzi jedinečné produkty patrí aj špeciál-
na tarifa  Junior extra určená pre najmlad-
ších stavebných sporiteľov, ktorá má veľkú
popularitu. 

PSS má aj svoj humanitárny program,
v rámci ktorého tento rok schválila   56 pro-

jektov v hodnote 2,3 mil. Sk. Od roku 1996
podporila takmer 700 projektov za takmer
50 mil. Sk.. 

V roku 15-ročného jubilea pripravila PSS
pre svojich klientov prekvapenie pre každé-
ho, kto si do 16. novembra uzatvorí novú
zmluvu o stavebnom sporení alebo si zvýši
cieľovú sumu na už existujúcej zmluve.
K aktivitám   PSS patria aj  rokovania s vlá-
dou či parlamentom v súvislosti so zmena-
mi v zákone o stavebnom sporení a ďalších
spojitostiach, kde sa usilujú presadzovať
záujmy stavebných sporiteľov. Podľa navr-
hovanej novely zákona čakajú klientov via-
ceré pozitívne zmeny.   bar

Zmena sídla
Všeobecná zdravotná poisťovňa,

pobočka Senica, oznamuje svojim klien-
tom, že od 22. októbra je  presťahovaná na
novú adresu: Štefánikova  698/7, 905 01
Senica (budova poisťovne Allianz - Sloven-
ská poisťovňa, a. s.).

Pre klientov sú k dispozícii tieto telefón-
ne čísla: 651 3071, 651 3073, 651 3074.
V prípade, že budete poznať klapku na
konkrétneho pracovníka, je možné použí-
vať i tel. číslo 034 28 24 + klapka. Faxové
číslo je 034 651 2278.

Od 1. decembra bude možné okrem
vyššie uvedených telefónnych liniek použí-
vať i nasledovné: 034 651 3284, 651 7961,
651 4181, 651 2268, 651 3489 a 657 4361.
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Dve zlaté z ME v karate 
Na majstrovstvách Európy v godžu ryu

karate v nemeckom Dortmunde dosiahla
skvelý úspech reprezentantka Hanko kai
karata klubu Senica Miroslava Vašeková.
V konkurencii karatistov z 20 krajín si 24-
ročná slečna s rýchlymi rukami i nohami
vybojovala dve zlaté medaily. Európsky
šampionát v jednom zo 4 najrozšírenejších
štýlov (godžu - jap. polotvrdý) sa v dňoch
22. a 23. septembra Mirke naozaj vydaril,
keď zvíťazila v kata ženy i v kata družstiev.
Vo finále žien si obhajkyňa titulu z Viedne -
M. Vašeková hladko 5:0 poradila s prekva-
pujúcou finalistkou, mladou českou junior-
skou reprezentantkou Veronikou Ištvánko-
vou. Tréner oboch medailistiek
MUDr. Martin Čulen v Nemecku v novej
funkcii reprezentačného trénera Českého
zväzu godžu ryu, mohol byť naozaj spokoj-
ný. Naviac, keď jeho ďalšie horúce želiezko,
družstvo žien, úradujúce majsterky sveta
z Talianska v zostave Vašeková, Ištvánková
a Masaryková na šampionáte nenašli od
seba lepšie a technikou, rýchlosťou i silou
dokazovali v každom kole, že sú najlepšie.
Zaslúžene zvíťazili aj vo finále v súboji
o prvé miesto nad celkom Rakúska, keď tro-
jica Rakúšaniek nepred-viedla naozaj reálnu
sebaobranu karate. Po finále si prevzala
zlaté medaily naša trojica a Rakúšankám
zostalo striebro.

V uplynulých dňoch sa medzi najlepšími
svetovými karatistami predstavila ďalšia
veľká hviezda slovenského karate - najlep-
šia dorastenka SR Monika Čulenová.
Majsterka Slovenska 2007 zvíťazila na
oboch nominačných turnajoch, ktoré Slo-
venský zväz karate určil ako rozhodujúce
pre reprezentantov bojujúcich o nomináciu
na juniorské majstrovstvá sveta. Monika
najprv zvíťazila v reprezentačnom kimone
na Slovenija open v slovinskom Šempeteri
v konkurencii 465 pretekárov z 9 krajín
a 15. septembra porazila celú slovenskú
konkurenciu na prvom kole Slovenského
pohára dorastencov v Galante. Konečné
poradie v kata dorastenky 1. M. Čulenová
(Hanko kai Senica), 2. B. Botúnová (Metro-
pol Košice), 3. K. Liptáková a M. Pipíšková,
znamenalo aj nomináciu pretekárky, ktorá
6. októbra oslávila len 17 rokov, na junior-
ské Majstrovstvá sveta v tureckom Istanbu-
le v dňoch 19. - 21. októbra.

V prvom kole Slovenského pohára dora-

stencov v Galante prvý raz štartoval medzi
dorastencami v kata 14-ročný Michal Toure
(Hanko kai Senica). Člen širšieho reprezen-
tačného výberu SR potvrdil, že i medzi star-
šími bude patriť medzi najlepších, po skve-
lých výkonoch porazil všetkých svojich
súperov a z južného Slovenska si priviezol
diplom za 1. miesto. Obaja reprezentanti
štartovali úspešne i na veľkom medzinárod-
nom turnaji Budapest open 22. - 23. sep-
tembra v Maďarsku. V hlavnom meste
Maďarska Michal Toure triumfoval v kata
žiakov a získal zlatú medailu a Monika
Čulenová, ktorá nastúpila v ženách, si vybo-
jovala striebro.

Po vstupe ďalšej krajiny Číny a jej pol
milióna karatistov, má WKF (Svetová fede-
rácia karate) už 175 členských krajín a patrí
medzi najväčšie na svete. Je potešujúce, že
Slováci a Seničania patria v tomto nároč-
nom športe s tak veľkou konkurenciou
medzi najlepších v Európe i vo svete. Po
Veľkej cene Ostravy 27. októbra sa pred-
stavia senickí karatisti 17. novembra na dru-
hom kole Slovenského pohára dorastencov
v Trenčíne a v Čechách na najväčšom čes-
kom turnaji, známej Bohemii cup.

E. Jareč

Veľtrh Šiška

So senickou účasťou
Jubilejný celoslovenský  X. ročník Veľtr-

hu environmentálnych výučbových pro-
gramov  ŠIŠKA sa konal v dňoch 4. – 6.
októbra  v priestoroch Strediska environ-
mentálnej výchovy Slovenskej agentúry
životného prostredia Ekocentrum Drieňok
- Teplý Vrch.

Senica mala na veľtrhu v tomto roku
hojné zastúpenie. Zúčastnili sa ho
RNDr. Magdaléna Hessková zo Záhorské-
ho osvetového strediska, Ing. Zuzana
Kubovičová z klubu Humanita a zdravie
pre všetkých, Ing. Andrea Trojková zo ZŠ
na Sadovej ulici a Mgr. Anna Marečková
zo Spojenej školy v Senici. Celé podujatie
bolo i napriek nepriaznivému počasiu
veľmi vydarené, a to hlavne vďaka dobrej
organizácii a skvelým environmentalistom,
ktorí sa prišli podeliť o svoje vedomosti
a zručnosti. Piatkové dopoludnie prebie-
halo v dvoch súbežných programoch
a blokoch. Senickí účastníci nielen získa-
vali nové informácie, ale aj prezentovali
projekty realizujúce sa v našom meste.
RNDr. M. Hessková prezentovala projekt
Senica a odpad v našich rukách
a Ing. A. Trojková vystúpila s prezentáciou
o triedení odpadu a ekoaktivitách v škole.
V druhom bloku bola odprezentovaná
interaktívna výstava realizovaná v rámci
projektu zameraného na materské školy
a 1. stupeň základných škôl Tajomstvá
života národných parkov, ktorá sa stretla
s priaznivým ohlasom. Poobedie bolo spo-
jené s turistickou vychádzkou na biofarmu
a zážitkový dvor Transylwahnja. Tu sa
účastníci obznámili so  zvieratami farmy
i jej  netradičnými objektami. Potom si aj
zamiesili a upiekli chlieb z múky ich vlast-
nej produkcie, vyrobili z mlieka tvaroh
a kravský syr, ochutnali ručne vyrobené
maslo s domácim chlebom, kravský syr
vyzretý i menej vyzretý, domáci tvaroh
a jogurt.  Večer nasledovala tradičná burza
kníh, metodických materiálov, učebných
pomôcok a nápadov, kde sa prezentovali
aj predávali pracovné listy našich účastní-
kov. Sprievodnou večernou aktivitou bolo
i premietanie ekofilmov a tradičné tvorivé
ekodielne, kde si účastníci mohli sami
z prírodných materiálov vyrobiť malé ume-
lecké dielo.  V nabitom programe sa
pokračovalo i v sobotu dopoludnia, kedy
opäť bežali súbežné programy, v ktorých
sa prezentovali špičkoví odborníci ako:
PhDr. Lucia Fančová - MŽP SR, Mgr.

Rudolf Pado -  OZ Tatry, Ing. Silvia Kapu-
stová – SAŽP Banská Bystrica, RNDr.Dani-
ca Božová - ZŠ Svit, Ing. Elena Kulichová -
ZSŠ Nováky, Ing. Mária Skalová - Mestské
kultúrne stredisko Nové Zámky a ešte
ďalší, a v neposlednej rade aj Ing. Beáta
Vaculčíková, ktorá je zároveň aj manažér-
ka tohto projektu pod názvom Šiška.  Sme
radi, že sa takéto podujatie uskutočnilo,
a že sme sa na ňom mohli aj my určitou
formou podieľať a zároveň načerpať pod-
netné a cenné vedomosti a zručnosti.
Dúfame, že tento jubilejný ročník nebol
posledným a budeme sa môcť zúčastniť aj
toho nasledujúceho. Ing. A. Trojková

RNDr. M. Hessková

Ligoví žiaci po jeseni  
Počas posledného októbrového víken-

du odohrali senickí starší a mladší žiaci
v najvyššej futbalovej súťaži záverečné
stretnutia v jesennej časti. Prinášame vám
teda krátke zhodnotenie, ako sa im ako
nováčikovi v súťažiach darilo.

Starší žiaci, ktorých trénuje Jaroslav
Hutta, skončili v tabuľke na 8. mieste so
ziskom 16 bodov a skóre 17:22. O 17
gólov sa podelilo šesť chlapcov: D. Štora
a B. Tipan dali 4, T. Kratochvíl a B. Matus-
ký 3, R. Balážik 2 a B. Madák 1 gól. Oveľa
lepšie sa v 1. lige darí mladším žiakom.
Zverenci trénera Zdena Nádaského sa po
jeseni umiestnili na veľmi peknom 5. mies-
te so ziskom 25 bodov a skóre 37:20. Tu sa
zišla veľmi dobrá partia chlapcov, ktorá je
určite prísľubom do budúcnosti. O góly sa
podelilo sedem chlapcov. Najlepším strel-
com je D. Nemec s 11 gólmi, P. Balážik dal
8, D. Ventura a M. Šimek po 7, M. Šustek
2, P. Nádaský a K. Koníček po 1 góle. Jarná
časť 1. žiackej futbalovej ligy začína 15.
marca 2008. Ivan Tobiáš
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V novembri opäť na
futsal

V polovici novembra (17. 11.) sa v mest-
skej športovej hale v Senici začne už XXIII.
ročník 1. Senickej ligy vo futsale. Tento
halový šport má v našom meste nielen
dlhodobú tradíciu, ale aj množstvo úspe-
chov, ktoré Seničania vo futsale dosiahli.
V prvej lige bude opäť štartovať 20 druž-
stiev, ktoré si to v devätnástich kolách roz-
dajú o titul majstra Senickej ligy. Novinkou
v tomto ročníku bude, že ligu opustia až tri
tímy, nakoľko v nasledujúcom ročníku
bude mať iba 18 účastníkov. Nováčikmi 1.
Senickej ligy v novej sezóne budú dva
ambiciózne tímy  Sokol Borský Mikuláš
a Victory team, hráči ktorého prekvapujú-
co vyhrali Senický pohár.

Minulú sezónu sa z majstrovského titu-
lu radovalo družstvo Jednoty Tangoę86
Senica, ktoré súťaž vyhralo s trojbodovým
náskokom pred tímom Panthers. Na tre-
ťom mieste sa umiestnilo s päťbodovou
stratou družstvo Nad Ress.

17. novembra začne tromi zápasmi aj 2.
Senická liga. V XVII. ročníku bude hrať
opäť 12 tímov. Aj tu príde k malej zmene
v systéme súťaže. Po základnej časti, ktorá
bude mať 11 kôl sa tabuľka rozdelí na dve
skupiny, pričom v každej bude šesť druž-
stiev. V skupine o postup budú družstvá
bojovať o jedno postupové miesto do 1.
ligy. Zo skupiny o záchranu vypadnú
posledné tri tímy. Body a skóre získané
v základnej časti si každé družstvo prene-
sie do druhej časti. Kvalifikácia o jedno
postupové miesto do XVII. ročníka sa usku-
toční v sobotu 10. novembra.

Všetci hráči a fanúšikovia tohto športu
už netrpezlivo čakajú, kedy sa rozbehne
futsalová sezóna. Tento rok sa začína
o niečo neskôr, o to viac však budú jedno-
tlivé tímy pre tento krásny halový šport
zapálení.

Prinášame termíny jednotlivých kôl v 1.
a 2. lige:
1. liga
1. kolo - 17. 11., 2. kolo - 25. 11., 3. kolo - 2.
12., 4. kolo - 8. 12., 5. kolo - 15. 12., 6. kolo
- 22. 12., 7. kolo - 26. 12. a 8. kolo - 30. 12.
2. liga
1. kolo - 17. a 25. 11., 2. kolo - 24. 11., 3.
kolo - 1. 12., 4. kolo - 9. 12., 5. kolo - 16. 12.
a 6. kolo - 23. 12.

Ďalšie kolá v jednotlivých súťažiach sa
budú hrať v novom roku 2008.

Ivan Tobiáš

Seničanom sa zatiaľ darí
Minuloročný víťaz 2. ligy Západore-

gión vo futsale, družstvo C.V.S.- Jako Bor-
ský Mikuláš už naplno zarezáva v najvyš-
šej slovenskej súťaži vo futsale - Joma
extralige. V súťaži však pôsobia už pod
novým názvom  FC Patrik Senica.

V extralige odohrali zatiaľ päť kôl a na
svojom konte majú desať bodov za tri
výhry, jednu remízu a jednu prehru. Zvíťa-
ziť dokázali nad Popradom (5:1) a Karpati-
ou Bratislava (7:5), najviac však potešilo
víťazstvo a tri body na horúcej pôde aktu-

álneho majstra Slovenska, družstva Slov-
matic Fofo Bratislava, ktoré nepoznalo
chuť prehry v extralige 22,5 mesiaca. Zati-
aľ jedinú prehru utŕžili Seničania na domá-
cej palubovke, keď prekvapujúco podľahli
tímu Across Pinerola Bratislava 2:3. Stre-
lecky sa zatiaľ najviac darí kanonierovi
Milanovi Pavlovičovi, ktorý nastrieľal už 12
gólov. V bráne podáva stabilné výkony
brankár Andrej Fišan.

Najbližšie domáce stretnutie odohrajú
v piatok 16. novembra o 20. hod., kedy pri-
vítajú družstvo KPP Barabéri Bratislava.

Ivan Tobiáš

Zmeny v senickom  volejbale

Nový tréner a svieža
filozofia

Volejbalový klub Senica prešiel
v poslednom období viacerými zmenami.
Nový český tréner Ondřej Marek, ktorý
má skúsenosti s trénovaním mládežníc-
kych reprezentácií ČR, nemohol od svoj-
ho príchodu počítať s piatimi legionárka-
mi. Tie klub opustili už na konci minulej
sezóny po odstúpení generálneho spon-
zora. Petronela Biksadská sa dohodla
s tureckým Izmirom, Ivana Bramborová
spojila svoju budúcu kariéru s účastníkom
MEVZA CUP-u slovinským Novo Mesto
a Slávka Mihálová odišla do Přerova.

V kádri zostalo reprezentačné libero
Simona Kleskeňová. Vedenie splnilo
záväzky vyplývajúce z predchádzajúceho
kontraktu aj ďalšej členke národného tímu
Martine Viestovej. V senickom drese
zostali aj Petra Rosenbergerová, Lea Mur-
činková a Marcela Krišková. Družstvo
doplnilo sedem kvalitných a perspektív-
nych junioriek, a tak VK Senica bude aj
v tejto sezóne opäť patriť k absolútnej slo-
venskej ženskej volejbalovej špičke.

Filozofia klubu je jasná. Postaviť výbor-
né družstvo, dávať šancu mladým, talento-
vaným hráčkam, venovať sa nielen A -
tímu, ale aj juniorkám, kadetkám i žiač-
kam. Výborne reprezentovať mesto Seni-
ca a svojich reklamných partnerov.

Vstup do nového ročníka volejbalovej
extraligy sa vydaril. Seničanky postupne
zdolali nováčikov z Podbrezovej a Račian-
sku Bratislava, nitrianske družstvá ŠG
a ZŠK UKF. Stratili body len v náročnom
päťsetovom domácom zápase s Pezin-
kom.

Obhájiť titul nebude jednoduché, sezó-
na bude náročná, ale tím trénera O. Mare-
ka sa o najvyššie priečky určite popasuje...

Viktor Blažek
riaditeľ pre marketing a PR

Jesenné aktivity turistov
Snívali sme o krajšej jeseni. Pochody sú

síce príjemné za krásneho slnečného
počasia, ale tohtoročná jeseň nám nepria-
la. Občasné slnečné dni striedali dažde
a búrky. Turisti nášho regiónu sú neúnavní
organizátori, i keď počítajú s tým, že účasť
bude menšia ako po iné roky.

Pri chate na Rozbehoch sme sa stretli 1.

septembra na 27. ročníku Senickej maší-
rovky. Napriek počasiu boli obsadené
všetky značkované trasy, dokonca i naša
najdlhšia  65-ka, na ktorú sa vydali traja
Hlbočania. Milovníci Malých Karpát prišli
z Brezovej, Hlbokého, Holíča, Jablonice,
Rybiek, Sobotišťa, Trnavy a naši zo Senice.
Po túrach si účastníci so záujmom prezreli
propagačné nástenky z histórie klubu
i turistických akcií. Ako  spomienku na
podujatie si odniesli pamätné listy. Spoloč-
ne sme si všetci  posedeli a príjemne bese-
dovali. Prípravný výbor Senickej mašírovky
pracoval pod vedením Ing. Jána Mihálika.

V dňoch 7. - 9. septembra sme sa stretli
v Jablonici. Stanislav Hamerlík, organizá-
tor a cyklista, so svojím štábom pripravil 5.
ročník regionálneho zrazu cykloturistov
regiónu Záhorie a zraz cykloturistov
v Malých Karpatoch. Okolie Jablonice je
veľmi pekné a turistické značenie ciest
dobré. Pripravené cyklotrasy: 50 km,
25 km i krátke trasy 15 - 20 km. Žltá cyklo-
turistická trasa sa napája na modrú cyklis-
tickú magistrálu vedúcu Záhorím po
severnej strane Malých Karpát i po trnav-
skej strane Malých Karpát. S historickými
pamiatkami sme sa oboznámili priamo
v obci, ale i v krásnej publikácii Jablonica,
ktorá bola vydaná tento rok pri  príležitosti
745. výročia prvej písomnej zmienky
o obci. Stanislav Hamerlík ako predseda
úspešne vedie KST, aj pomoc a podpora
obce i starostky Aleny Hazuchovej je
významná.

Ďalším dôležitým podujatím v septem-
bri bol IVV - pochod Po stopách Márie
Terézie v Holíči. 22. septembra zorganizo-
val Ing. Vratislav Schaal so svojím kolektí-
vom XII. ročník pochodu. Jednotlivé trasy
vedú popri historických pamiatkach
v meste, po peknom okolí, blízkych dedin-
kách. Za tie roky sme už absolvovali všet-
ky trasy. Teraz sme sa rozhodli pre novú
15 km trasu. Okrajom mesta cez záhradky
a les sme sa dostali k rieke Morava. Pre-
chádzka popri Morave bola veľmi príjem-
ná. Keď sme opustili hrádzu Moravy,
lesom a poliami sme sa dostali k Margitin-
mu kostolu. Je to zaujímavá stavba z 9. sto-
ročia - najstaršia v tomto okolí. Boli sme tu
prvýkrát. Na pamiatku z pochodu sme si
odniesli pekné pamätné listy.

PhDr. Alžbeta Šnittová
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Blahoželáme jubilantom
V novembri 2007 oslávia:
80 rokov Viera Pihorňová a Mária Michaličková.
85 rokov Hermina Žilová, Rozália Šimková, Zdenka Hlavenková,
Anna Šullová, Viktor Bebjak, Katarína Cablková, Ján Zríni a Ing.
Martin Jankových.
96 rokov Helena Szabová

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

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Peter Holkovič a Mgr. Katarína Komorníková
Ing. Oliver Krátky a Zuzana Sláviková
Sait Gashi a Jana Macečková
Jaroslav Štefanka a Iveta Krčová
Rastislav Baran a Lenka Bašnárová
Marián Jelínek a Jana Kozánková
Pavol Rehák a Miroslava Staňková
Rastislav Uko a Petra Podkopčanová
Miroslav Markovič a Jana Szabová
Slavomír Kalman a Daša Zemanová
Peter Kožuch a Katarína Salčíková
Ing. Peter Husár a Pavlína Beňová
Martin Daniš a Mgr. Lenka Režnáková
Ing. Ladislav Švec a Ing. Svetlana Pechová
Miroslav Chropúvka a Daniela Čechová
Ľubomír Kolečáni a Silvia Mazúrová
Jozef Fila a Katarína Ganzlmárová

Narodili sa
Tiana Kuglérová 2. 9. 2007
Stanislava Havlová 9. 9. 2007
Eva Kičková 11. 9. 2007
David Martin Lőrinčík 12. 9. 2007
Leo Krišák 15. 9. 2007
Lea Šofroničová 17. 9. 2007
Alex Kovár 18. 9. 2007
Daniel Bartoň 21. 9. 2007
Ondrej Stanek 21. 9. 2007
Nikolas Rác 23. 9. 2007
Tomáš Chocholáček 24. 9. 2007
Patrícia Jurášová 25. 9. 2007
Simona Fiderická 27. 9. 2007
Igor Kozaitek 27. 9. 2007
Timotej Svitek 28. 9. 2007
Natália Benediková 30. 9. 2007
Miriam Živicová 30. 9. 2007

Opustili nás
Rozália Theberyová, Štefánikova 1377 1. 9. 2007
vo veku 92 rokov
Ján Mareček, Robotnícka 59 5. 9. 2007
vo veku 67 rokov
Anna Holúbková, Krátka 163 7. 9. 2007
vo veku 88 rokov
Anna Kalamenová, Záhradná 1054 7. 9. 2007
vo veku 56 rokov
Mária Komorná, Štefánikova 1377 8. 9. 2007
vo veku 82 rokov
Štefan Tomek, Štefánikova 709 9. 9. 2007
vo veku 56 rokov
Anna Zríniová, Tehelná 409 11. 9. 2007
vo veku 72 rokov
Celestín Hadidom, Štefánikova 702 12. 9. 2007
vo veku 41 rokov
Hedviga Patáková, Štefánikova 1377 17. 9. 2007
vo veku 87 rokov
Ján Jankovič, Robotnícka 60 18. 9. 2007
vo veku 71 rokov
Emil Junas, Gen. L. Svobodu 1361 18. 9. 2007
vo veku 38 rokov
Helena Nazarejová, Čáčov 36 19. 9. 2007
vo veku 81 rokov
Bohumila Velčická, Štefánikova 1377 19. 9. 2007
vo veku 82 rokov
Štefan Kožák, Štefánikova 1377 22. 9. 2007
vo veku 86 rokov
Peter Jarábek, J. Kráľa 736 23. 9. 2007
vo veku 44 rokov
Viliam Dubrava, Olivová 1148 25. 9. 2007
vo veku 62 rokov
Jozef Gróf, Palárikova 305 25. 9. 2007
vo veku 75 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 5.11. 8.20 hod Črepy lekna - divadelné predstavenie Divadla
oProti pre študentov Gymnázia Laca Novomeského
� 9.11. 19. hod Beseda s Jozefom Moravčíkom, v rámci projektu
Jak nám zobák narosteu, vstup voľný
� 15.11. 19. hod Stvorenie sveta – Radošinské naivné divadlo
vstupné v predpredaji 240 Sk, inak  280 Sk 
� 16.11.  19. hod Beseda s Mariánom Hatalom v rámci projektu
Jak nám zobák narosteu, vstup voľný
� 22.11. 8. hod Imatrikulácie Gymnázia Laca Novomeského 
� 23.11.            PD Senica - posedenie dôchodcov
� 28.11. 14. hod Stretnutie dôchodcov
� 30.11. 30. výročie vydávania Našej Senice 
� 21.11. - 30.11. Výstava fotografií Jozefa Kalku vo vestibule Domu
kultúry

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa 
u sousedú
� 3.11.     19. hod Rock party – koncert 4 rockových kamarátskych
skupín Hadramašmatra (CZ), Absolute Infinity a ďalšie
Vstupné: 40 Sk
� 16.11. 18.00 hod vernisáž výstavy Františka Pavlicu  Rok na Slo-
vácku - výstava prekrásnych grafických prác s moravskou tematikou 
� 24.11.   20,00 hod REGGAE BAAL – reggae a ska koncert
Hrajú: Karavána, Disco Balls (CZ), Buggi 68 Sound System
(predpredaj: www.ticketart.sk, Infosen, Čajovňa u sousedú)
Pripravujeme:
� 15.12. Koncert František Nedvěd 

Klára Vaníčková, Hollého 751 25. 9. 2007
vo veku 88 rokov
Pavol Baláž, Kunov 118 29. 9. 2007
vo veku 55 rokov
Jozef Jagušák, Krátka 164 30. 9. 2007
vo veku 79 rokov
Vilma Manová, Štefánikova 1377 30. 9. 2007
vo veku 78 rokov

Prečo práve Perla Harghitei ?
V obchodoch nám ponúkajú takmer

40 druhov minerálnych vôd, ale skutoč-
ne chutných, pôžitok z pitia vyvolávajú-
cich  je medzi nimi málo. Takou je prí-
rodná minerálna voda Perla Harghitei
a ochutená Allegria, ktoré sa vďaka firme
Viraqua, s.r.o. dostali na pulty všetkých
predajní Jednoty COOP Senica až
z ďalekého Sedmohradska. Nepoškvrne-
ná príroda vulkanických vrchov Hargita,
kde táto priezračná voda vyviera, je
zárukou dokonalej mikrobilogickej čisto-
ty. Vyvážený obsah minerálnych látok
umožňuje, aby vás Perla Harghitei osvie-
žila pri každej príležitosti, aby ste mohli

vychutnávať radosť z jej pitia  každý deň. Allegria je jedinečnou
kombináciou minerálnej vody Perla Harghitei a ovocia. Skúste
lahodnú chuť bazy s citrónom a skvelú Allegriu s príchuťou hrozna.
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na NOVEMBER 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. november
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Predstavte si svet plný skve-
lých, slušne vychovaných a inteligentných
zvieratiek... 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 90 min.

� Utorok 6. a streda 7. november
MR. BROOKS
Má všetko, čo chcel, ale musí to skrývať.
Earl Brooks práve dostal cenu Muž roka od
obchodnej komory a prednáša svoj dojemný,
vtipný a hlavne americký prejav vďaky. Len
málokto v sále tuší, kto je vlastne Brooks. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 120 min.

� Piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. november
HVIEZDNY  PRACH
Český dabing. Príbeh, ktorý stvorila sama
fantázia. Ten príbeh sa začína pádom
hviezdy. Tristan je jednoduchý chlapec
z anglickej dedinky Múr. Miluje miestnu
krásavicu Viktóriu tak, že je pre ňu ochot-
ný urobiť čokoľvek. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 127 min.

� Utorok 13. a streda 14. november
KLIATBA ZLATÉHO KVETU
Čína, desiate storočie. V podvečer festiva-
lu Chong Yang zlaté kvety zaplnia cisársky
palác. Cisár sa neočakávane vracia so svo-
jím druhým synom, princom Jai. Zámien-
kou je, že chce sviatky osláviť so svojou
rodinou, ale keďže vzťahy medzi cisárom
a chorľavou cisárovnou sú chladné, je to
zámienka falošná. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 114 min.

� Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. november
RATATOUILLE - DOBRÚ CHUŤ!
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Animovaná komédia
o živote potkanov vo francúzskej reštaurácii. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 110 min.

� Utorok 20. november
EDITH PIAF
Privítajte nesmrteľnú osobnosť... Narodila
sa na chodníku, dočasne prišla o zrak,
vyrastala v nevestinci, zarábala si poulič-
ným spevom...Napriek tomu sa stala sve-
toznámou hviezdou prvej veľkosti. Život
E. Piaf bol bojom o hudbu, prežitie a lásku. 
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 140 min.

� Streda 21. november
TEPUY
BRÁNA DO HLBÍN ZEME
Najnovší filmový dokument Pavla Barabá-
ša, je strhujúcim príbehom odohrávajúcim
sa hlboko uprostred orinockého pralesa vo
Venezuele. Vďaka jeho nedostupnosti sa
tu zachovali prehistorické formy života,
staré milióny rokov. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 61 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 25. októbra 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Sobota 24. a nedeľa 25. november
NABÚCHANÁ
Stačí jeden úlet a končí sa sranda. Alison
Scott je krásna a chytrá novopečená tele-
vízna reportérka. Ben je obtlstlý a lenivý
povaľač. Tí dvaja sa stretli v bare, spoločne
sa opili, vyspali a len tak mimochodom
počali nového človiečika. Nič netušiac sa
ráno ako rozumní dospelí ľudia zahanbili
a rozlúčili. Navždy. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 129 min.

� Utorok 27. a streda 28. november
NÁVRAT BOCIANOV
Vráť sa k svojim snom. Ide o príbeh mladej
letušky Vandy, ktorá má neustále pocit, že
musí lietať, aj v súkromnom živote, bez
toho, aby mala pevnú zem pod nohami.
Útek do spustnutej dediny Runina, kde žije
Vandina babka, ju vtiahne až do dobro-
družstva vedúceho až k obchodovaniu
s ľudskými osudmi. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 96 min.

� Piatok 31. november
KRÁĽOVSTVO
Ako zastavíte nepriateľa, ktorý sa nebojí
zomrieť? Špičkoví agenti FBI by mali byť
pripravení na všetko. Vrátane situácie,
kedy musia po páchateľoch pátrať v ne-
priateľskom prostredí, v ktorom stačí uro-
biť jeden chybný krok a roly prenasledova-
teľa a koristi sa v okamihu vymenia. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 109 min.

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

PROJEKT 100  2007
13. ročník putovnej filmovej prehliadky

� Pondelok 5. november
TRETÍ  MUŽ
Kriminálny thriller natočený režisérom
Carolom Reedom na motívy románu Gra-
hama Greena. Úspešný spisovateľ prichá-
dza do povojnovej Viedne na pozvanie
svojho priateľa zo školy. Ten však umrel pri
autonehode. Záhadný „tretí muž“ sa po-
núkne, že mu objasní priateľovu smrť
i jeho neblahú povesť. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 105 min.

� Pondelok 12. november
TSOTSI
Oscarom za najlepší cudzojazyčný film
ocenená dráma v sebe obsahuje všetky
aktuálne témy Juhoafrickej republiky -
AIDS, chudoba, kriminalita, násilie, sociál-
na nerovnosť a otázka národnej identity. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 94 min.

� Piatok 23. november
PAT GARRETT A BILLY THE KID
Legendárny western slávneho Sama Pec-
kinpaha rozpráva o dvoch slávnych pišto-
ľníkoch a bývalých priateľoch, ktorí teraz
stoja na rôznych stranách zákona. Pat Gar-
rett sa stal šerifom a jeho úlohou je dostať
Billyho a jeho komplicov. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 122 min.

Kam na turistiku 
10. november - Pochod Šaštínskymi
bormi (Šaštín - Tomky priehrada)
- organizátor KST Senica

24. november - Chodníkom Viktora
Beniaka
- 9. ročník, organizátor KST Senica

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú termíny korčuľovania na zimnom
štadióne:
Štvrtok 1. 11. od 13.45 do 15.45
Sobota 3. 11. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 4. 11. od 14.00 do 16.00
Sobota 10. 11. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 11. 11. od 13.30 do 15.30
Utorok 13. 11. od 15.15 do 17.15
Nedeľa 18. 11. od 13.30 do 15.30
Sobota 24. 11. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 25. 11. od 13.30 do 15.30
Utorok 27. 11. od 15.15 do 17.15
Sobota 1. 12. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 2. 12. od 14.00 do 16.00

Katarínske trhy 
V dňoch 19. a 20. novembra  sa

v Dome kultúry konajú Katarínske trhy.
Pre kupujúcich je otvorené po  oba dni od
8. do  18. hod.  Využite možnosť predvia-
nočných   nákupov.  V ponuke bude širo-
ké spektrum tovarov. 

Zberateľská burza  
Ďalšia z pravidelných Záhoráckych

búrz bude 11. novembra  od 8. do 12. hod.
v reštaurácii W. Wallace. Vstup  na burzu,
kde je možnosť vymieňať si zbierkové
predmety či inšpirovať sa pre novú záľubu,
je zadarmo. NS

Okienko JDS
Výbor Mestskej organi-

zácie Jednoty dôchodcov
Slovenska  srdečne ďakuje za
všetkých senických dôchodcov Mest-
skému úradu za uskutočnenie stretnu-
tia v Mesiaci úcty k starším. Za pekný
a pestrý program ďakujeme aj deťom
z CVČ Stonožka, ako aj dychovke Seni-
čanka.

Stretnutie s jubilantmi plánujeme
v decembri. Pozvánky doručíme.

Posedenie pri  živej hudbe vo štvr-
tok 15. novembra   o 15. hod. v hoteli
Branč.
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