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Memorandum o porozumení 
Mesto Senica a Investorsko Inženýrska

a.s. podpisom Memoranda o porozumení
15. novembra 2007  na senickej radnici pre-
javili záujem  uzavrieť zmluvu o spolupráci
ako rámec pre dokončenie  výstavby prie-
myselného parku. Mesto Senica týmto kro-
kom našlo spôsob, ako dobudovať priemy-
selný park po tom, čo agentúra SARIO
v máji t.r. vypovedala zmluvu o poskytnutí
dotácie.  

Za Mesto Senica memorandum  podpí-
sal primátor mesta Ľubomír Parízek  a za
Investorsko Inženýrsku a.s. predseda pred-
stavenstva  Jaroslav Makovička a člen pred-
stavenstva Tomáš Hampl. 

Pri podpise memoranda obe strany
vyjadrili vzájomnú súčinnosť  pri dosahova-
ní proklamovaných cieľov dobudovania
priemyselného parku v juhozápadnej časti
Senice, ktorého využitie je plánované pre
rôzne druhy výroby s výnimkou projektov
zaťažujúcich životné prostredie. 

Ľubomír Parízek  pri podpise Memoran-
da  o porozumení  zdôraznil, že Mesto
Senica našlo  v developerskej spoločnosti
schopného  partnera, ktorý disponuje
potrebným know-how a personálnymi
kapacitami, aby projekt priemyselný park
mohol byť úspešne dokončený.  „Mesto
Senica už nemá záujem vkladať do projek-
tu ďalšie financie.  V spolupráci s Investor-
sko Inženýrskou a.s. chceme zúročiť náš
doterajší  vklad, ktorý je vo finančnom
i nefinačnom vyjadrení približne 220 milió-
nov Sk.  Developerská spoločnosť dobudu-
je infraštruktúru priemyselného  parku
i obsadenie investormi,“ povedal primátor
Senice. 

Jaroslav Makovička zámer podnikať
v Senici odôvodnil nielen výhodnou geogra-
fickou  polohou  v blízkosti Bratislavy i Brna,
ale predovšetkým tým, že Mesto Senica pri
budovaní priemyselného parku urobilo
veľký kus práce. „Spolupracujeme so spo-
ločnosťou Czechinvest, zaoberajúcou sa
vyhľadávaním  investorov a naším úmyslom
je obsadiť priemyselnú zónu  v priebehu 3-4
rokov. Tým, že zóna je v značnej miere už
pripravená  odhadujem, že prvý investor
v našej réžii by mohol byť už v roku 2008,“
povedal Jaroslav Makovička. 

Spoločnosť Investorsko Inženýrska a.s.
vznikla v roku 1999 v Liberci  a ako develo-
perská spoločnosť sa  zaoberá sa prípravou
a realizáciou  projektov veľkého rozsahu.
Má za sebou realizáciu viacerých priemy-
selných parkov v Českej republike a ďalšie
akcie sú rozpracované. Investorsko Inže-
nýrska a.s. pôsobí v skupine Syner Group,
ktorej základ tvorí stavebná firma Syner,
podnikajúca na Slovensku.

Investorsko Inženýrska a.s. patrí do sku-
piny PPF group. Viera Barošková

Ďalšie ihrisko 
s umelým povrchom 

Senica má ďalšie viacúčelové ihrisko
s umelým povrchom pre loptové hry.  Sláv-
nostné otvorenie tohto nádherného športo-
vého stánku sa uskutočnilo 23. novembra
v IV. základnej škole na Mudrochovej ulici.
Zelenú pásku slávnostne prestrihli riaditeľ
sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre
mládež a šport Tibor Gašaj, primátor Seni-
ce Ľubomír Parízek a zástupca primátora
Senice Peter Hutta. 

Otváracia slávnosť prebiehala v štýle
úvodného olympijského ceremoniálu,
ktorý zvládli  deti zo  IV. ZŠ perfektne. Prvý
výkop na novom ihrisku patril  riaditeľovi IV
ZŠ  Branislavovi Grimmovi, ktorému trestný
kop za ovácií prítomných žiakov „zlikvido-
val“ v bránke stojaci  žiak štvrtého ročníka,
brankár Henrich Ravas, mladá nádej Futba-
lového klubu  Senica. 

Riaditeľ IV. ZŠ Branislav Grimm poďako-
val za dar k 19. narodeninám školy takto:
„Som veľmi rád,  že začíname novú etapu
rozvoja premenou areálu školy na moderný
športový stánok. Výraznou mierou sa tak
zlepšia podmienky na výučbu telesnej
výchovy i mimoškolskej športovej činnosti.
Nezanedbateľnú úlohu bude ihrisko hrať pri
organizovaní družobných zahraničných
podujatí a športových  aktivít Mesta Senica.“ 

Senica je jedným z 50 miest na Sloven-
sku, v ktorom sa v tomto roku budovalo via-
cúčelové ihrisko. Prvé pracovné stretnutie
sa konalo 2. augusta v Bratislave za účasti
predstaviteľov  Úradu vlády SR, splnomoc-
nenca vlády SR pre mládež a šport  Dušana
Galisa, zástupcu Nadácie SPP a zástupcov
technickej komisie.   (pokr. na str. 14)

Vianočné námestie 
V očakávaní vianočných sviatkov samo-

správa Senice v spolupráci s Technickými
službami opäť pripravuje na Námestí oslo-
bodenia vianočnú dedinu, ktorá bude tento
rok od 12. do 23. decembra. 

Námestiu s vynovenými predajnými stán-
ky a najrôznejším vianočným tovarom bude
dominovať vianočný stromček a chýbať
nebude ani zvonček pre šťastie, ktorý sa už
tradične teší najväčšej obľube u detí.  Okrem
adventných vencov, prúteného tovaru,
medovníkov, sviečok, detských drevených
hračiek a pod. budú aj dva stránky s občer-
stvením.  Na námestí sa budú predávať aj
živé ryby. Idylku blížiacich sa Vianoc bude
dotvárať vysvietené a vyzdobené  celé
námestie,  vrátane  fontány, vôňa medovní-
kov a vareného vína. Deti sa určite potešia,
pretože súčasťou vianočného námestia
budú i zvieratká, malé ovečky. Otvorenie sa
uskutoční 12. decembra napoludnie,  a jeho
súčasťou bude i zabíjačka a podávanie zabí-
jačkových špecialít. (pokr. na str. 2)

Vianočné námestie 
(dokončenie zo str. 1)

Najbohatší kultúrny program bude 12.
decembra.  O 12. hod. vystúpia heligónkari
z Klubu priateľov heligónky, o 15.hod. sa
s pásmom kolied  predstavia žiaci a učitelia
ZUŠ, o 16. hod. zahrá dychovka Seničanka,
o 17. hod.  country kapela Colorado z Vel-

Zľava Juraj Vróbel, Martin Bečka, František
Bečka a Jaroslav Jankovič.
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Daň z nehnuteľností na rok   2008
Daň z pozemkov: zákl. sadzba % suma

a) orná pôda.. Senica cena pôdy 21,84  Sk/m2 0,25 %
„ Kunov „ 7,01 Sk/m2 0,25 %

b) tráv.porasty Senica cena pôdy 5,94 Sk/m2 0,25 %
„ Kunov „ 3,28 Sk/m2 0,25 %
lesy,rybníky   Senica 0,25 %
„         Kunov „ 0,25 %

c) záhrady, nádvoria, ostatné plochy 
zastavané plochy /pri domoch využívaných výlučne na bývanie/
Senica, Kunov, Čáčov, Košutovec cena pôdy 140 Sk/m2 0,43 %

záhrady, nádvoria, ostatné plochy
zastavané plochy /pri domoch využívaných výlučne na bývanie/
Brestové, Horné  a Dolné Suroviny “ 140 Sk/m2 0,29 %    

vo všetkých častiach:  
1.  zastavané plochy a nádvoria “ 140 Sk/m2 3,60 %        
2.  ostatné plochy “ 140 Sk/m2 3,60 %
3. stavebné pozemky “ 1 400 Sk/m2 2,15 %

Daň zo stavieb:
a) stavby na bývanie + príslušenstvo  Senica, Kunov, Čáčov, Košutovec 5,25

“ Horné a Dolné Suroviny, Brestové, časť Kunov-hradská
s. č. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 164, 203 3,00    

b) stavby poľnohosp.prvovýroby,skleníky 7,50
c) chaty, záhr. chatky 33
d) garáže 25
e) priemys. stavby 95
f) podnikateľ.objekty, administr. budovy, sklady 95           
g) ostatné stavby 35

Daň z bytov:
a) byty 7

Nebytové priestory:
nebytové priestory vo všetkých častiach mesta
a/ v bytových domoch učených na podnikanie /predajne, kancelárie, sklady ap./ 95           

nebytové priestory vo všetkých častiach mesta
b/ v bytových domoch určených ako garáž 25        

Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a), b), c), g)  sa  upravená  ročná sadzba
dane zvyšuje o 3 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné
podlažie (aj manzardka) okrem prvého nadzemného podlažia a pri viacpodlažných stav-
bách uvedených v písm. e), f)  sa upravená ročná  sadzba  dane  zvyšuje   o 10 Sk   za
každý aj začatý  m2 zastavanej plochy za  každé ďalšie podlažie  okrem prvého nadzem-
ného podlažia.

Platenie dane
Správca dane určuje platenie vyrubenej dane:
v troch rovnakých splátkach:
-   prvá  splátka dane je splatná  do    15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti PV 
-  druhá  splátka dane je splatná do    31. augusta  
-  tretia  splátka dane je splatná do     31. októbra  
Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka  vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom
dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok  začínajúc prvým dňom
v mesiaci  nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.                                       
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.
Oslobodenie a zníženie dane                                     
Správca dane ustanovuje,  že oslobodzuje od dane  z pozemkov, stavieb a bytov 
a) pozemky užívané školami  a školskými zariadeniami, zdravotníckymi zariadeniami  
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská , remízky, háje, vetrolamy a pásma

hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa 
d) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
e) stavby užívané  na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene,

osvetové zariadenia, kostoly a modlitebne
Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17ods. 3 záko-
na 582/2004 Z.z.)      
takto: a) 50 % na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
b) 50 % na byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie Finančné odd. MsÚ

Uzávierka cesty 
Mesto Senica oznamuje, že od 29.

októbra do 10. decembra je čiastočná uzá-
vierka cesty I/51 v prieťahu mestom Seni-
ca z dôvodu rekonštrukcie existujúcej sty-
kovej križovatky ciest I/51 Hurbanova
ulica a II/500 Sotinská ulica na okružnú
križovatku.

Premávka je presmerovaná po voľnom
jazdnom pruhu komunikácie použitím
prenosného dopravného značenia a cest-
nej svetelnej signalizácie. Úseky komuni-
kácií sú riadne vyznačené dočasným
dopravným značením, ktoré žiadame
dodržiavať.

Odd. výstavby, 
ŽP a dopravy MsÚ

Vianočné námestie 
(dokončenie zo str. 1)

Najbohatší kultúrny program bude 12.
decembra.  O 12. hod. vystúpi detský spe-
vácky zbor Hviezdička, o 12.30 heligónkari
z Klubu priateľov heligónky, o 15.hod. sa
s pásmom kolied  predstavia žiaci a učitelia
ZUŠ, o 16. hod. zahrá dychovka Seničanka,
o 17. hod.  country kapela Colorado z Vel-
kých Pavlovic a o 18. hod. už v Dome kul-
túry bude vianočný koncert Cantileny. 

Program v nasledujúcich dňoch sa začí-
na vždy o 15. hod. 13. 12. účinkujú žiaci
ZUŠ a dychovka Seničanka, 14.12. heligón-
kari, 17.12. dychové kvarteto J. Jankoviča,
18.12. helogónkari, 19.12. dychové kvarteto
J. Jankoviča, 20.12. dychovka Seničanka
a 21.12. dychové kvarteto J. Jankoviča. Toto
teleso bude mať koncerty slovenských
a českých vianočných kolied  od 17. do
22.12.  aj predpoludním v čase od 9. do 10.
a od 10.30 do 11.30 hod. 

Viera Barošková

Zaujímavá výstava 
V Základnej  umeleckej  škole v Senici

je od 17. novembra do 8. decembra sprí-
stupnená výstava pod názvom Andrej Gáf-
rik   Fotografia, Štefan Zajíček  Kresba. 

Týchto dvoch autorov, hoci každého
z inej oblasti  umenia, netreba senickej
verejnosti zvlášť predstavovať. Andreja
Gáfrika (na foto vpravo) poznáme dlhé
roky ako zanieteného fotografa, člena
fotoklubu Retina a riaditeľa Záhorskej
galérie Štefana Zajíčka ako človeka, ktorý
farebnými ceruzkami a tušom zachytáva
krajinárske a figurálne motívy.  bar

Foto Š  Orth 
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva

7. riadne zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senici sa uskutočnilo 15.
novembra. Na rokovaní  bolo prítomných
22 poslancov z 25 členného poslaneckého
zboru. Rokovanie MsZ viedol RNDr. Ľubo-
mír Parízek, primátor mesta. Záznam
z celého rokovania odvysielala TV SEN. Na
rokovaní boli prítomní: hlavný kontrolór
mesta, vedúci oddelení mestského úradu,
riaditelia rozpočtových, príspevkových
a neziskových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a riaditelia obchodných
spoločností s majetkovou účasťou mesta,
Ing. Vladimír Kocourek, viceprezident pre-
zídia FNM, predseda OSBD Senica, zástup-
covia médií a dvaja občania mesta.

V úvode primátor mesta zablahoželal
Anne Gajdoščíkovej, poslankyni MsZ
k okrúhlemu životnému jubileu a odovzdal
jej pamätnú plaketu mesta. Anna Gajdoščí-
ková je prvé volebné obdobie aktívnou
poslankyňou MsZ  za stranu SMER – SD
a je členkou komisií MsZ. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok s termínom plnenia k 15.11.2007,
- správu o sociálnej starostlivosti v meste
Senica,
- správu o činnosti Zariadenia sociálnych
služieb, n.o. Senica,
- správu o projektoch mesta Senica a orga-
nizácií v jeho riadení vypracovaných referá-
tom regionálneho rozvoja MsÚ za obdobie
I. – VIII. 2007,
- správy o školských zariadeniach, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja a Krajského školské-
ho úradu Trnava.
Poslanecký zbor mal k dispozícii správy
škôl:
- Spojená škola, Brezová ul., Senica,
- Gymnázium Ladislava Novomeského,
Dlhá ul., Senica,
- Obchodná akadémia, Dlhá ul., Senica,
-  Súkromná stredná škola podnikania, Hol-
lého ul.,  Senica,
-  Súkromná stredná odborná škola Via
Humana Skalica, pobočka Senica,
-  Stredné odborné učilište, Ul. V. P.Tótha,
Senica.
Výpočet školských zariadení mimo zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta dopĺňa Fakulta
hospodárskej informatiky Ekonomickej uni-
verzity Bratislava, ktorá v Senici zabezpeču-
je externé bakalárske štúdium  v Súkromnej
strednej škole podnikania na Hollého ul.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení uzne-
sení a o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok
2007,
- zmenu a doplnenie VZN č. 20 - o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu mesta aj s pripo-
mienkami,
- doplnenie VZN č. 27 - o používaní pyro-
technických výrobkov na verejnosti prístup-
ných miestach na území mesta Senica,
- VZN č. 9 – zásady prideľovania bytov
v meste Senica,
- VZN č. 7 – o dane z nehnuteľností na rok
2008. Predpis dane z nehnuteľností v roku
2007 predstavoval 46 443 tis. Sk a úpravou

niektorých sadzieb sa očakáva navýšenie
dane z nehnuteľnosti o 16 600 tis. Sk.
Výška dane pri rodinných domoch pri
počte daňovníkov 1554 stavieb na bývanie
predstavuje predpis vo výške 1 308 tis. Sk
a výška dane pri bytoch pri 4 825 daňovní-
koch predstavuje predpis na rok 2008 vo
výške 2 400 tis. Sk. Aj keď základná sadzba
dane pri stavbách na bývanie je 5,25 Sk /m2

v časti Senica, Čáčov, Kunov a Košútovec
a 3,00 Sk/m2 v časti Brestové, Horné
a Dolné Suroviny, táto sa ešte navyšuje o 3
Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia, preto pri
navýšení sadzby dane z bytov na 7 Sk/m2

došlo len k priblíženiu výške dani medzi
rodinnými domami a bytmi,
- opatrenia mesta na zabezpečenie požiar-
nej prevencie počas zimného vykurovacie-
ho obdobia 2007 – 2008,
- správy o výchovno -  vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach   základných
škôl na ulici V. P. Tótha, Komenského,
Sadová a J. Mudrocha, Základnej umelec-
kej školy Senica, Materskej školy Senica
a Centra voľného času Senica,
- prijatie dotácie od Nadácie SPP vo výške
1 mil. Sk na projekt „výstavba viacúčelové-
ho ihriska“ v Základnej škole na ulici
J. Mudrocha. Ihrisko bolo slávnostne otvo-
rené 23. novembra 2007,
- výšku nájomného v 60 bytoch na Sotiskej
č. 1590/3,
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2007,
- dispozície s majetkom ,
- doplnenie Mestského výboru č. 1 o člena
Petra Vacha,
- prijatie daru finančných prostriedkov vo
výške 500 tis. Sk od Nafta Gbely, a.s. na verej-
no-prospešné účely na základe dohody.
V interpeláciách poslancov poslankyňa
Ľubica Melegová žiadala skontrolovať ako
sa plnia podmienky  výsadby ochrannej
zelene pri konkrétnych rozhodnutiach spo-
ločného obecného úradu: Ľubica Krištofo-
vá upozornila na nedostatočný odvoz
odpadu v záhradkových osadách v Kunove
a na potrebu kompostovania v záhradko-
vých osadách a triedenie odpadu. Anton
Cibula a Stanislava Halašová  apelovali na
dokončenie chodníka v parku L. Novomes-
kého a zaujímali sa, prečo nebola dodržaná
podmienka termínu kolaudácie novoposta-
venej bytovky v Sotine a aké budú z toho
vyvodené dôsledky. Anna Gajdoščíková
tlmočila požiadavku občanov z Rovenskej
ul., kde nie je riešené odkanalizovanie daž-
ďovej vody a upozornila na nedostatočné
osvetlenie v časti od Hlaváčkovho mlyna,
smerom ku kúpalisku a až od Sotiny. Stani-
slava Halašová v interpelácii žiadala odpo-
veď či bude pokračovať oprava chodníka
z Ul. Gen. Svobodu cez most na Hurbano-
vu ul., pretože je vo veľmi zlom stave.
Písomnú interpeláciu odovzdali Milan Pod-
horáni, ktorý predložil žiadosť obyvateľov
bytovky č. 4 na Námestí oslobodenia na
pomoc pri odstránení technických závad
pri realizovaní nadstavby bytov v tejto
bytovke a Dušan Brichta žiadal informovať,
kedy sa začne s výstavbou cestného prepo-
jenia Štefánikova ulica - Sotina a či sa
v zámeroch mesta uvažuje aj s výstavbou
detského dopravného ihriska.

Viceprezident Fondu národného majetku
(FNM) Vladimír Kocourek oboznámil mest-
ské zastupiteľstvo s čerstvým rozhodnutím
FNM (rokovalo 15.11.), ktoré umožňuje
Mestu Senica nakladať s budovou starej
polikliniky v centre mesta.  Ako je známe
Mesto Senica získalo v roku 2002 bezod-
platným prevodom do vlastníctva starú
polikliniku aj rozostavaný objekt v Sotine.
Túto budovu mesto z vlastných prostried-
kov dobudovalo a po presťahovaní sa v nej
vykonáva zdravotnícka činnosť v nezmene-
nom rozsahu. Stará časť sa neskôr dostala
do správy  akciovej spoločnosti Admi, kto-
rej  zriaďovateľom je  Mesto.  Tento krok
i niektoré ďalšie vytkla tohtoročná kontrola
FNM, pretože podľa V. Kocourka  v privati-
začnej zmluve boli zakotvené podmienky,
ktoré hovoria o tom, že v privatizovanom
zariadení je na dobu neurčitú, čiže neustá-
le, potrebné vykonávať zdravotnícku čin-
nosť  a pri akejkoľvek zmene vlastníctva
alebo nakladania s majetkom bolo Mesto
povinné získať  predchádzajúci   súhlas
FNM ako zmluvnej strany. Za porušenia
ustanovení privatizačnej zmluvy kontrolné
orgány Mestu vyrubili pokutu takmer
950 000 Sk, ktorú  orgány FNM znížili na
100 000 Sk. Aby Mesto mohlo nakladať so
starou budovou polikliniky, muselo mať aj
súhlasné stanovisko Ministerstva zdravot-
níctva, pretože   v prípade predaja nehnu-
teľnosti, ktorú sprivatizovalo, je povinné
účtovnú hodnotu privatizovaného majetku
odviesť na fond zdravotníctva na dofinan-
covanie zdravotníctva SR.  Tým, že Mesto
Senica dofinancovalo dobudovanie polikli-
niky v Sotine, kde sa vykonáva zdravotníc-
ka starostlivosť,  Ministerstvo zdravotníctva
upustilo od tejto povinnosti. 
8. riadne zasadnutie Mestskej rady v Senici
sa uskutočnilo 29.11. s týmto programom:
- správa o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 29.11.2007,
- návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok
2007,
- VZN  č. 3a miestny poplatok za komunál-
ny odpad a drobný stavebný odpad na rok 

2008  - sadzby na rok 2008,
- VZN č. 5 o parkovaní a státí  a zmena
VZN č. 3 o miestnych daniach.
- Program hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta:
– kontrola plnenia programového doku-
mentu, ktorý bol schválený v roku 2006
ako základný strategický dokument mesta
na obdobie do roku 2013,
- návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho
riadení na rok 2008.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení
na rok 2008.
- návrh na zmenu VZN č. 23 o rozpočto-
vých pravidlách,
- dispozície s majetkom,
- návrh na vyplatenie odmeny za III. štvrť-
rok 2007 zástupcovi primátora a hlavné-
mu kontrolórovi,
- plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2008.
Materiály, ktoré boli predmetom rokova-
nia 8. MsR prerokuje mestské zastupiteľst-
vo 13. decembra  na svojom poslednom
zasadnutí v tomto roku.
JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

Viera Barošková
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Boli v parlamente
Dňa 17. októbra sa vybraní študenti 3.

ročníka Obchodnej akadémie Senica
zúčastnili zaujímavého podujatia,  navštívi-
li Národnej rady Slovenskej republiky.
Počas exkurzie v NR SR mali možnosť
prezrieť si priestory parlamentu a ako divá-
ci sa zúčastniť aj na rokovaní poslancov.
Zaujímavou bola aj beseda s poslancom
Jurajom Horváthom, ktorý ochotne odpo-
vedal na zvedavé otázky študentov.

Zaujímavou sprievodnou akciou bola
aj prehliadka Múzea polície SR, v ktorom
sa žiaci oboznámili s históriou Policajného
zboru a s najznámejšími kriminálnymi prí-
padmi Slovenska.

Vďaka tomuto podujatiu si mohli štu-
denti mnohé poznatky, ktorými sa zaobe-
rali v škole v predmetoch občianska
a právna náuka, overiť aj praxi.

Zaujímavým spestrením učiva, pre štu-
dentov 3. ročníka OA v predmete právna
náuka, sú návštevy súdnych pojednávaní.
Vďaka ochote pracovníkov Okresného
súdu v Senici sme sa v minulých mesia-
coch zúčastnili na viacerých súdnych
pojednávaniach. Predmetom boli súdne
spory v oblasti občianskeho a trestného
práva. Na týchto podujatiach mali žiaci
možnosť vidieť ako prebieha skutočný
súdny proces a najmä zamyslieť nad niek-
torými prípadmi zo súdnej praxe.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli
tieto nezabudnuteľné akcie pre študentov
zorganizovať. Ing. Antónia Černeková

Imatrikulácie na Dvojke 
16. november bol na našej Dvojke svia-

točným dňom. Za prítomnosti rodičov,
spolužiakov a hostí sme prijímali prvákov
za riadnych žiakov školy. A nebolo to len
tak. Prváci museli najprv všetkým ukázať,
že sú veru dobre pripravení a šikovní, že
našej škole hanbu neurobia. Dokazovali to
v rôznych disciplínach, ako je počítanie,
písanie, poznávanie zvierat, skákanie na
lopte, kreslenie spoločného výkresu. Po
tejto namáhavej pracovnej časti si trocha
oddýchli a vypočuli si príhovor deviatakov
a riaditeľa K. Siwieca. Potom zase vystúpi-
li prváci so spevom a básňou a všetkých
presvedčili, že počas dvoch mesiacov sa
toho už veľa naučili a nič nebráni tomu,
aby riaditeľ školy imatrikuloval všetkých
prváčikov za riadnych žiakov školy. Záver
spestrili žiaci druhého a štvrtého ročníka

kultúrnym programom. 
Imatrikuláciu zhodnotila za rodičov

Magdaléna Hessková takto: „Za veľmi
pozitívny prvok  považujem hojnú účasť
rodičov na tomto milom podujatí. Malých
to potešilo, cítili sa istejšie. Vo chvíľach,
keď potrebovali podporu, očkami blúdili
po miestnosti, aby si našli svoju maminu
alebo ocina. Rodičia zase s hrdosťou sle-
dovali svoje ratolesti pri práci a plnení si
svojich prvých úloh, prvom verejnom škol-
skom vystúpení. Myslím, že každý rodič,
ktorý sa zúčastnil na tejto slávnosti bol
milo prekvapený nielen atmosférou, ale aj
prístupom deviatačiek i deviatakov, ktorí
mali na starosti jednotlivé skupinky detí.
Bolo tu cítiť priateľstvo a radosť z úspechu
medzi malými a veľkými kamarátmi. Patrí
im za to veľká pochvala.  Mnohí sme sa tu
opäť utvrdili v tom, že naša voľba, zveriť
svoj najväčší poklad dieťa do rúk pedagó-
gom tejto školy, bol správny. Veríme, že aj
v budúcnosti  sa budeme môcť zúčastniť
na podobných podujatiach. Pre každého
rodiča je dôležité, aby z jeho dieťaťa
vyrástla inteligentná  a kultivovaná osob-
nosť. To je možné len vtedy, ak budú aj
naďalej veľmi úzko spolupracovať  a fun-
govať  vzťahy  rodina - dieťa - škola.“ 

Mgr. E. Cígerová, II. ZŠ 

Tiché spomínanie 
Cintorín v tom čase svietil do tmy stov-

kami malých či väčších svetielok. Neza-
budli sme na  rodičov, životných partne-
rov,  príbuzných, susedov, známych...
Prednedávnom alebo dávnejšie odišli  do
večnosti.  V tichosti odpočívajú v 0záhra-
de pokoja, kde na ich hroby s láskou kladi-
eme kvety.  Spoločne sme si zaspomínali
30. októbra v obradnej sieni Domu smút-
ku, kedy Mesto Senica a Zbor pre občian-
ske záležitosti (ZPOZ) pripravili podujatie
pri príležitosti Pamiatky zosnulých.  Plná
sála svedčila o tom, že verejnosť víta také-

to podujatie. Recitácia, hudba i príhovor
členky ZPOZ Miliny Rosovej zaviedli
v mysli každého nielen k svojim blízkym,
ktorí ležia na senickom cintoríne alebo
kdekoľvek inde, ale i k významným osob-
nostiam nášho mesta či padlým vojakom.
Všetci spomínali na ľudí, ktorých poznali,
a tým na  záver  každý odniesol  zapálený
kahanček. Text a foto bar 

Ako sa rozhodnúť? 
Dom kultúry sa v dňoch 29. a 30.

októbra stal  miestom prezentácie stred-
ných škôl i zamestnávateľov z regiónu pre
tých, ktorí si v tomto období vyberajú
svoje budúce povolanie a rozhodujú sa,
na ktorú strednú školu sa po skončení
základnej vydať.  Rozhodovanie sprevád-
za mnoho otázok a práve Otvorené dni
kariéry mali uľahčiť  rodičom i žiakom
výber školy.

Podujatie sa konalo v rámci projektu
Správne sa rozhodni  a v spolupráci  s Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny
a Pedagogicko-psychologickou poradňou
ho pripravilo občianske združenie Empí-
ria. Jednotlivé školy sa snažili pútavými
stánkami prezentovať svoje študijné
i učebné odbory, prezentovať rôzne akti-
vity, možnosti ubytovania a stravovania
a pod. O svojich budúcich žiakov sa takto
usilovalo 27 škôl z Trnavského, Bratislav-
ského i Trenčianskeho kraja, ba zopár
zástupcov tu mala i susedná Česká repub-
lika. Kladom podujatia bola  skutočnosť,
že popri školách sa prezentovali i zamest-
návatelia, čo prispelo k tomu, že žiaci
základných škôl, rodičia a verejnosť získali
informácie o najžiadanejších profesiách.  

Text a foto bar

Deviataci prvákom 
Stalo sa nepísaným pravidlom, že

každý rok 16. november je pre prvákov
slávnostný.

Ani v tomto školskom roku žiaci 9. roč-
níkov nesklamali. Pripravili pre prváčikov
oslavu na ich oficiálne prijatie do radov
žiakov tunajšej základnej školy. Deň sa
niesol v znamení čarov a kúziel Harryho
Pottera. Nechýbal spoločný tanec a záve-
rečný spev všetkých prvákov i deviatakov
piesne Keď si šťastný.  Vďaka patrí vedeniu
školy, pani učiteľkám 9. ročníkov a ich žia-
kom. Helena Minxová
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Deň vojnových veteránov 
V obradnej sieni  senickej radnice sa

12. novembra uskutočnila slávnosť pri prí-
ležitosti Dňa  vojnových veteránov. Primá-
tor Senice Ľubomír Parízek prijal pri tejto
príležitosti vojnových veteránov zo Slo-
venska, Česka a Belgicka. Prítomní boli i
ďalší hostia: minister obrany František
Kašický, poslanec NR SR Juraj Horváth, ria-
diteľ Vojenského historického ústavu
Jozef Bystrický, zástupca ministerstva
obrany  Daniel Kostra a predseda Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov
Karol Pitka. 

Na úvod sa prihovoril primátor mesta
pripomenutím dátumu 11. november,
ktorý  v spojitosti s vojnovými veteránmi je
u nás ešte málo známy.  Pripomíname si
ním  obetavosť veteránov svetových vojen
i novodobých vojakov z mierových misií. 

Minister Kašický vzdal úctu bojovní-
kom, ktorých neľahké životné príbehy
a osudy sa nám prihovárajú s odkazom na
ktorý nemôžeme a nesmieme nikdy
zabudnúť.  Podľa slov ministra tým preu-
kazujeme svoj postoj  k hodnotám, na kto-
rých stojí naša štátnosť, keď povedal:
„Sme povinní vážiť si vlastenectvo tých,
ktorí v ťažkých podmienkach  nezištne
a bez váhania  riskovali svoje zdravie
a životy v boji za slobodu svojej vlasti a za
obnovenie štátnej suverenity,“ V príhovo-
re  pripomenul, že generačnú štafetu  po
veteránoch svetových vojen preberajú
účastníci zahraničných mierových misií
a mierových operácií, ktorí plnia náročné
úlohy spojené s obranou nevinných ľud-
ských životov, s minimalizovaním napätia
v krajinách  zmietaných vojnovými konflik-
tami a s udržiavaním práva a poriadku.
Minister sa venoval aj sociálnej starostli-
vosti o vojnových veteránov. 

Poslanec NR SR Horváth povedal, že

Deň vojnových veteránov je čas, kedy
treba pripomínať aj mladým ľuďom, že
hrdinstvo a obete veteránov v prospech
mieru a slobody využívame aj dnes, keď
aj dnes pozorujeme vo svete rôzne preja-
vy extrémizmu a netolerancie. 

Vojnoví veteráni  sa potom zapísali do
Pamätnej knihy mesta a z rúk primátora
mesta prevzali pamätnú plaketu mesta. Boli
to:  plk. v.v.  Alexander Beer, plk. v.v.  Václav
Kuchyňka, plk. v.v.  Mikoláš Končický, brig.
gen. v.v.  Karel Blahna,  plk. v.v.  Pavel Budín-
ský,  plk. v.v.  Sornas Ladislav (všetci  ČR),
Georges Rensonnet, Émile Godard  (obaja
Belgicko) a Ing. Ján Bzdúšek  a Emil Mikula
(obaja  členovia Oblastnej organizácie
SZPB Senica).  Predseda SZPB K. Pitka
potom odovzdal P. Budínskemu Medailu
M. R. Štefánika III. stupňa  za významnú čin-
nosť v odboji  a za šírenie poznania o zápa-
se za slobodu. Pamätné plakety mesta pre-
vzali aj ďalší zúčastnení hostia. 

Program pokračoval občerstvením
a besedou na Mestskom úrade.  Všetci
účastníci stretnutia potom položili vence
pri soche Víťazstvo na Námestí oslobode-
nia. Na záver sa stretli  v koncertnej sieni
ZUŠ na kultúrnom programe žiakov
a pedagógov tejto školy.  Predseda OV
SZPB Jozef Fritz odovzdal veteránom
Pamätné listy. 

Deň vojnových veteránov sme si v Seni-
ci po prvý raz pripomenuli v roku 2005,
kedy odznak Vojnový veterán prevzali
Karol Bajus, František Čech, Jaroslav
Dudík, Jozef Fritz, Štefan Fukna, Bohumír
Havíř, Jakub Krempaský, Jozef Michálek,
J8n Pekar, Martin Potúček, Ján Ryčovský,
Valter Smyčka, Antonín Šimek, Štefan
Šimek a František Vach. 

Dňom vojnových veteránov nie  náhod-
ne sa stal 11. november. Totiž 11. novem-
bra 1918 bolo uzavreté prímerie medzi
krajinami, ktoré viedli prvú svetovú vojnu.
Podpísané bolo v železničnom vozni vo
francúzskom  Compiégne pri Paríži franc-
úzskym maršalom F. Fochom  a nemec-
kým poslancom M. Erzbergom.  V západ-
nej Európe sa tomuto dňu hovorí aj Deň
červených makov. To bol jediný kvet, ktorý
počas prvej svetovej vojny rástol medzi
hrobmi rozrytého bojiska západného
frontu. Viera Barošková, Foto autorka  

Pomôžte spolu s nami
Vo štvrtok  29. novembra  sa začala

v Tesco obchodoch po celom Slovensku
verejná finančná zbierka pod názvom
Pomôžte   spolu s nami,  ktorej cieľom je
podporiť projekty na zlepšenie života deti
z detských domovov, špeciálnych základ-
ných škôl, zdravotne postihnutých a sta-
rých občanov. Vianočná zbierka je už tra-
dične organizovaná  v spolupráci so Slo-
venskou humanitnou radou, najväčším
dobrovoľníckym centrom na Slovensku
zastrešujúcim 175 neziskových organizá-
cií. Zbierka sa organizuje od roku 2003
vždy v čase adventu. 

V každom obchodnom dome a hyper-
markete Tesco sa bude robiť zbierka  pre
konkrétne neziskové zariadenie v danej
lokalite. V senickom hypermarkete sú
peniaze zo zbierky určené pre   neziskovú
organizáciu Zariadenie sociálnych služieb
(ZSS) Senica a použijú sa na vopred urče-
ný lokálny projekt.

Tým je podľa informácií riaditeľky ZSS
Zuzany Krčmárikovej     rekondično-rehabi-
litačný pobyt klientov ZSS Senica v Vyso-
kých  Tatrách.    V tomto zariadení nie sú len
starí ľudia, ale i ľudia, ktorí z nejakého dôvo-
du potrebujú 24 hod. opatrovateľskú sta-
rostlivosť, ale nemajú stabilný príjem (sta-
robný alebo invalidný dôchodok). „Keďže
naše zariadenie nemá rehabilitačné praco-
visko, ktoré by mnohí z nich potrebovali,
chceme im túto službu zabezpečiť aspoň
týmto spôsobom,“ dodala Z. Krčmáriková.
Kapacita zariadenia je  8 miest pre ľudí bez
domova, 7 miest pre osamelých rodičov
s deťmi a 29 miest pre starých ľudí v opat-
rovateľskej starostlivosti. Zariadenie je stále
plne využité. 

Verejná finančná zbierka bude prebie-
hať počas štyroch adventných víkendov
vrátane štvrtkov a piatkov vždy  v popo-
ludňajších hodinách po individuálnom
rozhodnutí  každej miestnej neziskovej
organizácie. Štvrtý adventný víkend je pre
neziskové organizácie dobrovoľný. 

Spoločnosť Tesco  vyškolila 60 zástup-
cov zapojených neziskových organizácií
a Tesco manažérov ľudských zdrojov. Aj
tentoraz bude chodiť trojica dobrovoľní-
kov v špeciálne označených vestičkách
s názvom zbierky a s prenosnou urnou.
Dobrovoľní aktivisti sú buď špeciálne
vybraní mladí ľudia zo stredných škôl,
alebo pracovníci príslušných neziskových
zariadení, ich rodinní príslušníci, ako aj
samotní adresáti, pre ktorých sa robí
zbierka.

Dobrovoľní darcovia, ktorí vhodia do
urny aspoň 20 korún, dostanú ako odme-
nu darček – vianočnú ozdobu, ktorá im
bude pripomínať ich šľachetný čin.

Zbierka sa koná v nasledujúcich termí-
noch:

1. adventný víkend 29.11.  – 2.12.
2. adventný víkend 6.12. – 9. 12. 
3. adventný víkend 13.12. – 16. 12. 
4. adventný víkend 20. – 22. 12. 

TS, barEmil Mikula

Émile Godard mal pripnutý červený mak.
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Zdravotnícke okienko 

Ako sa chrániť pred
zápalom pľúc 

Zápaly pľúc patria medzi najpočetnej-
šie choroby ľudskej populácie. Predsta-
vujú tretiu najčastejšiu príčinu smrti vo
svete, pričom v rozvojových krajinách sa
ich výskyt stále zvyšuje. Postihnuté sú
najmä deti do 5 rokov a osoby vo veku
nad 65 rokov.

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej
organizácie zápal pľúc zabíja každoročne
okolo 1,6 milióna ľudí na celom svete. Naj-
častejším vyvolávateľom je baktéria Strep-
tococcus pneumoniae, nazývaný pneu-
mokok, ktorý zapríčiňuje ochorenie až
v 75 % prípadov. Okrem zápalu pľúc má
na svedomí aj zápal mozgových blán,
zápal stredného ucha a otravu krvi. Výskyt
pneumokokov je sezónny s jasnými
vrcholmi počas zimy (najmä veľmi chlad-
né zimy) a často sprevádza aj epidémie
chrípky.

Pneumokoky ľahšie napádajú ľudský
organizmus pri poklese jeho prirodzenej
obrannej schopnosti (imunity). K tomuto
dochádza v dôsledku fajčenia, nadmernej
konzumácie alkoholu, podvýživy, pri chro-
nických ochoreniach srdca a ciev, dýcha-
cieho systému, pečene, obličiek, metabo-
lických (cukrovka) a neurologických ocho-
reniach. Zvýšený výskyt sa zaznamenáva
najmä u osôb v kolektívnych zariadeniach
(domovy dôchodcov, školy).

Jeden z najvýhodnejších nástrojov pre-
vencie predstavuje očkovanie (vakciná-
cia). Bolo zistené, že u pacientov nad 65
rokov sa v dôsledku očkovania znížil
výskyt zápalu pľúc až o 50 %. Na Sloven-
sku sú dostupné očkovacie látky Prevenar
a Pneumo 23. Prevenar je vakcína, ktorá
sa používa na očkovanie malých detí od 2
mesiacov do 5 rokov života, pričom počet
dávok závisí od veku dieťaťa. Pneumo 23
sa môže použiť na očkovanie osôb star-
ších ako 2 roky, pričom je potrebné pre-
očkovanie každých 3-5 rokov. Rizikovým
skupinám, t. j. osobám so špecifickými dia-
gnózami, hradí vakcínu zdravotná poisťov-
ňa. Očkovanie proti pneumokokovým
infekciám je vhodné vykonať súčasne
s očkovaním proti chrípke.

Ak sa chceme chrániť proti pneumoko-
kovým infekciám nesmieme popri očkova-
ni zabúdať ani na správnu životosprávu
a pestovanie fyzickej aktivity v každom
veku, ktoré priaznivo vplývajú na náš imu-
nitný systém. Mgr. Barbora Machová

RÚVZ Senica

Študentská kvapka krvi  
Slovenský Červený kríž (SČK) v dňoch

1.11. - 17.11. organizoval v spolupráci
s Národnou transfúznou službou už
13.ročník  Študentskej kvapky krvi. 

S akým ohlasom sa táto darcovská
náborová kampaň stretla u mládežníkov
v senickom regióne sme sa spýtali riadite-

Obnovený kríž
0V nedeľu 28. októbra bolo pomerne

nepríjemné počasie, sychravé
„dušičkové“.

Napriek dažďu a chladnému jesenné-
mu vetru sa zišla skupinka Seničanov  ku
krátkemu duchovnému stíšeniu v strede
senického cintorína. Zastavili sa pri starom
kríži, ktorý  má v senických  dejinách svoje
čestné miesto. Nie je  pod ním nikto
pochovaný,  zato má však  dlhú históriu.
Dnes  už nie je ošarpaný, ale čerstvo
obnovený. Na jeho náročnú, pomerne
zdĺhavú i nákladnú rekonštrukciu v pod-
statnej miere prispelo mesto Senica
sumou 100 000 Sk.

Pred 101 rokmi, presne 6. októbra

1906, ho vtedajší senický evanjelický farár,
básnik, spisovateľ a redaktor Martin Braxa-
toris Sládkovičov posvätil slovami: „Ja som
vzkriesenie a život a kto verí vo mňa bude
žiť, aj keď zomrel.“  (Originál vytesaný na
kríži je pravdaže napísaný iným pravopi-
som.). Dal tak základ novému cintorínu.
Do tesnej blízkosti tohto kríža po 28
rokoch uložili Seničania jeho samého
k večnému odpočinku. 

Tieto udalosti krátkou kázňou, modlit-
bou a nábožnou piesňou pripomenul prí-
tomnému zhromaždeniu senický farár,
senior  Myjavského seniorátu, Juraj Šefčík. 

Text a foto Oľga Zlochová

Rozvoj regiónov
V Slovenskom inštitúte v Budapešti 5.

novembra slávnostne podpísali    dohodu
o spolupráci medzi Trnavským samospráv-
nym krajom (TTSK) a župou Győr –
Moson – Sopron ich najvyšší predstavite-
lia  T. Mikuš a I. Szakács. Stalo sa tak na
úvod   Týždňa TTSK v Budapešti. 

Podpísaním dohody o spolupráci sa
vzťahy oboch regiónov dostali na kvalita-
tívne vyššiu úroveň a budú sa rozvíjať
napríklad v oblasti cestovného ruchu, kul-
túry, sociálnej sféry, využívaní eurofondov.
V rámci týždňa TTSK  sa obyvatelia maďar-
skej metropoly mohli oboznámiť  s históri-
ou, kultúrou, školstvom i možnosťami
turizmu v TTSK. Každý zo 4 dní   mal  vlast-
né tematické zameranie pre odbornú
i laickú verejnosť. V úvodný deň sa konala
vernisáž obrazov profesora Ľudovíta
Hološku, ktorú pripravila Záhorská galéria
Senica. Text a foto bar 

Text k foto zľava I. Szakácz, T. Mikuš, Ľ.
Hološka a B. Juríčková. 

ľky Územného spolku  SČK Senica Vero-
niky Kopúnkovej:

- Študenstá kvapka krvi ako znamienko
krásy sa stala ozdobou až  112 študentov
stredných škôl a odborných učilíšť z regió-
nu Záhoria. Najväčší počet bol zazname-
naný počas mobilného odberu krvi
v Dome humanity SČK Senica dňa 6.
novembra, kde na výzvu v rámci kampane
reagovalo Stredné odborné učilište Seni-
ca, odkiaľ prišiel   najvyčší počet - 49 štu-
dentov. Študenti prišli aj so  svojimi peda-
gógmi Mgr. Zuzanou Pipíškovou,
Ing. Miroslavom Púpalom a Mgr. Alenou
Mrázovou. Okrem SOU prišli aj študenti
z Obchodnej akadémie Senica a Gymná-
zia L. Novomeského Senica. 

Na mobilnom  odbere krvi sa zúčastni-
la i pracovníčka zdravotnej poisťovne
Apollo, ktorá všetkým prvodarcom,  štu-
dentom,  okrem vitamínov darovala príve-
sky na kľúče a hrnčeky. Čokoládovne
Opavia zase darovali pre všetkých účastní-
kov sladkosti.

Na Hematologicko - transfúznom
oddelení v Myjave na výzvu reagovali štu-
denti Gymnázia Myjava a Strednej prie-
myselnej školy Myjava a na Hematologic-
ko - transfúznom oddelení  Skalica študen-
ti Gymnázia zo Šaštína.

Účasť darcov krvi na Študentskej kvap-
ke krvi bola výnimočná. Celkom darovalo
krv 280 darcov krvi. Všetci, ktorí darovali
krv,  budú zaradení do žrebovania pri hod-
notení celonárodnej kampane na ÚS SČK
v Bratislave. 

Všetkým darcom krvi,  ale i tým, ktorí
pomohli pri organizácii alebo sponzor-
stvom, patrí veľké poďakovanie.  

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková

Študentky SOU Senica
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Sonny po 17. raz 
Každý jeden v sále netrpezlivo čakal na

prvé tóny.   Priaznivci tanečnej skupiny
Sonny už vedia, že ich pravidelné koncer-
ty sú od prvej do poslednej minúty nabité
energiou, úžasným tempom a skvelou
náladou. Iný nebol ani sedemnásty kon-
cert, ktorý sa konal 20. októbra v Dome
kultúry pod názvom Dance 2007 alebo
Tancuj ako happy feet. Jeho organizátormi
boli TS Sonny, CVČ a Mestské kultúrne
stredisko Senica.

Moderátor Ján Hyža, dlhoročný člen
skupiny, postupne vítal na pódiu všetky
tanečné zložky a pripomenul ich úspechy
za posledný rok. Sú za tým hodiny trénin-
gov, driny, tiež nápadov, nadšenia  a rados-
ti.  Svoje tanečné umenie predviedlo v 70
minútovom plnom nasadení 115 taneční-
kov vo veku    od 5 do 18 rokov. 

Sonny má viacero zložiek.  Najmladší-
mi sú dve tanečné prípravky, ktoré od roku
2000 vedie Ivana Sadloňová. Každoročne
do prípraviek chodí 20 až 30 detí od 5 do
8 rokov. Každý si vie predstaviť koľko
práce je s takými malými  deťmi, kým sa
naučia základné prvky a kroky. Trpezlivosť
na oboch stranách však prináša radosť v
podobe prvých vystúpení a potom už ide
všetko ľahšie.

Detské zložky Sonny Bambuľky a
Sonny Kuriatka vedie piaty rok asistentka
hlavnej trénerky Martina Jamrichová, dlho-
ročná aktívna tanečníčka. Kuriatka získali
7. miesto na majstrovstvách Európy  tento
rok v Žiline, finálové umiestnenie  na Top
Dancig Topoľčany 2007. Bambuľky sa
zase môžu pochváliť  1. miestom v súťaži
VV cup Bratislava. 

Sonny pôsobí na senickej tanečnej
scéne 18. rok pod krídlami MsKS Senica.
Juniorská zložka pri CVČ pracuje   už 12
rokov. S deťmi a mládežou  má na svojom
konte 4. miesto junioriek na svetovom
pohári 2006 v Nemecku, 2. miesto na toh-
toročných majstrovstvách Slovenska.
Hlavná veková kategória  sa zase môže
popýšiť  napríklad 4-násobným titulom
majstrov Slovenska či čerstvým 3. mie-
stom z majstrovstiev SR.  Za úspechmi
skupiny stojí Andrea Jakubcová, z ktorej
dielne pochádza drvivá väčšina choreo-
grafií.  Ako však zaznelo na koncerte  auto-
rmi sa stávajú postupne i tanečníci. To je aj
jeden z cieľov tanečnej výchovy – učiť
deti vytvárať vlastné diela a ešte viac tak
precítiť radosť z tanca. Viera Barošková

Vedia o nás v Nórsku  
Nórsko, jedna zo škandinávskych krajín

ležiaca na severozápade Európy, je mies-
to, kam sa vybralo niekoľko slovenských
tanečných súborov a medzi nimi aj naša
tanečná skupina  Sonny. Pýtate sa prečo?
Konali sa tam majstrovstvá Európy a sveto-
vý pohár v disco dance.

Nórsko je od nás vzdialené vyše tisíc-
päťsto kilometrov, takže nás čakala dlhá,
zdanlivo nekončiaca sa cesta. Trvala okolo
30 hodín autobusom. Na konci cesty na
nás však čakala odmena v podobe krásne-
ho malebného mestečka Lillestrőm.
Potom, čo sme sa ubytovali a vynikajúco
vyspali, museli sme sa presunúť do športo-
vej haly, kde nás čakal prvý deň súťaže.
Bola to malá budova, no o to prítulnejšia.
V strede bolo veľké javisko a po stranách
stáli stánky s rôznymi tanečnými potreba-
mi, rôznymi suvenírmi, oblečením, ale tak-
tiež malé občerstvenie vo forme bagiet,
palaciniek ...

Otvorenie bolo veľmi príjemné hlavne
vďaka šikovným mladým moderátorom,
ktorí ako prvých predstavili členov IDO
a rozhodcov za rôzne krajiny. 

Prvý deň sme súťažili v disciplínach
hlavná veková kategória (HVK)  duá, juni-
orská veková kategória (JVK) skupiny a for-
mácie HVK. Musím povedať, že sa nám
veľmi darilo. Získali sme  prvé medaily pre
Slovensko - bronzové  za formáciu HVK,
a s nimi titul 2. vicemajster Európy. Junior-
ská skupina aj napriek tomu, že jedna
tanečnica nemohla nastúpiť pre bolesti
chrbta, postúpila až do finále, kde skonči-
la na 8. mieste a HVK duo Lucia Búdová
a Beata Oravcová sa umiestnilo na 25.
mieste.

Na druhý deň nás čakali ďalšie disciplí-
ny. Snažili sme sa podať čo najlepšie výko-
ny, čo sa nám  aj podarilo. Zásluhou juni-
orskej formácie zaznela aj slovenská
hymna, pretože zlato bolo naše. Radosť
bola obrovská. Stali sme sa víťazmi sveto-
vého pohára! V HVK skupinách jedna
postúpila do semifinále, kde skončila na
10. mieste a druhá sa umiestnila na 13.
mieste. Šťastie skúšalo aj juniorské duo
Monika Záškvarová a Zuzka Kádeková,
ktoré získali výborné 26. miesto zo 60
zúčastnených dvojíc.

Šťastena pri nás nestála vždy. Jedna
tanečníčka  odpadla asi pol hodinu pred
vystúpením. Napokon vystúpenie
s veľkým sebazaprením zvládla. Ďalšia si
zase zabudla kostým na HVK formáciu
v ubytovni, čo bolo 1,5 hod. cesty tam
a späť. Jedine čím mohla pomôcť  bolo
povzbudzovať svoje spolutanečníčky.

Hoci sa vyskytli drobné problémy, táto
súťaž nám veľa dala v tanečnom smere,
no zistili sme, že sa opláca ísť aj do
vzdialenejších krajín, pretože aj v tvrdej
konkurencii sme dosiahli vynikajúce
výsledky. Dovoľte poďakovať všetkým
sponzorom a hlavne Mestskému úradu
Senica, ktorí nám na túto cestu finančne
prispeli. 

Dominika Kurtová
TS Sonny 

Prevencia diabetes 
Základným bodom programu Zväzu

diabetikov Slovenska je edukácia, teda
výchova  diabetikov (ZDS) k tomu, aby sa
vedeli správne stravovať.  Správne stravo-
vanie totiž tvorí základ života človeka
postihnutého cukrovkou a 85 percent
úspechu jeho liečby. 

Výchovu diabetikov a zároveň osvetu
aj pre zdravú populáciu si vzala za svoju
povinnosť aj základná organizácia ZDS
Diamant v Senici, ktorá má za  sebou prvý
rok činnosti.  Na 27. októbra zorganizova-
li v Dome kultúry Prvý senický dia deň ako
informačné, vzdelávacie i prezentačné
podujatie, ktorého cieľom bolo priniesť
pacientom s diabetes melitus nové trendy
v diagnostike i v liečbe ochorenia, aj
poskytnutie priestoru na výmenu
skúseností.    

Program podujatia bol  naozaj nabitý.
V prednáškach sa mohli od odborníkov
dozvedieť napríklad o komplikáciách
a rizikách diabetu či o možnostiach
homeopatie v samoliečbe.  Nechýbali
samozrejme poradenské služby  a tiež pre-
zentácia  a predajná výstavka  zdravej
výživy, zdravotných doplnkov a zdravot-
níckych pomôcok. Kto chcel, mohol si dať
bezplatne zmerať glykémiu, krvný tlak,
vibračnú citlivosť nôh kalibračnou ladič-
kou a znečistenie pľúc. Celkovo podujatie
podporilo 32 firiem, zaoberajúcich sa
výrobou prípravkov  a potrieb pre
diabetikov.

Prvý senický dia deň  pod záštitou pri-
mátora Senice a diabetologičky
MUDr. Libuše Čambalovej bol prvou
lastovičkou v Senici a tí, ktorí jeho ponuku
prijali, iste  neľutovali, pretože im poskytol
veľa nových poznatkov. 

14. november bol Svetový deň diabetu.
Práve vtedy  mali možnosť záujemcovia
dať si zmerať glykémiu aj v Senici. Z ini-
ciatívy senickej organizácie   ZDS a pomo-
ci firmy vyrábajúcej glukometre a ďalšie
príslušenstvo sa tak udialo na prízemí
obchodného domu Cieľ. Predseda Alois
Matela nám povedal, že opäť pristúpili
k osvete a k preventívnym opatreniam
medzi verejnosťou. Počas dňa urobili 271
meraní, z toho 34 ľudí malo diabetes meli-
tus, u 52 ľudí meraním zistili vyššiu hladinu
cukru ako stanovuje norma. Týmto odpo-
ručili ďalšie vyšetrenie u lekára. Vďaka
takémuto podujatiu sa iste podarilo odha-
liť prípady  začínajúceho ochorenia. 

Text a foto Viera Barošková



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 11/2007

8

Pamiatka obetí
dopravných nehôd

V roku 2005 OSN prijala rezolúciu,
ktorou žiada vlády sveta,  aby si každý rok
v tretiu novembrovú nedeľu pripomenuli
pamiatku obetí dopravných nehôd.
V tomto roku to bolo  v nedeľu 18.
novembra. 

Deň pamiatky obetí dopravných nehôd
sa po prvýkrát uskutočnil v roku 1993 vo
Veľkej Británii. Zámerom dňa je upozorniť
na dôsledky nezodpovedného správania
sa na cestách, uctiť si obete dopravných
nehôd, ale aj upozorniť na ťažké emočné
a ekonomické dôsledky týchto nehôd, do
ktorých sa dostávajú rodinní príslušníci
obetí.

Viac ako 3 400 ľudí zomiera denne na
svetových cestách a desaťtisíce ďalších sa
stávajú invalidmi na celý život.  Devastá-
cia, ktorú tieto nehody spôsobujú na obe-
tiach, ich rodinách, priateľoch a komuni-
tách,  je nevyčísliteľná. Úmrtia a zranenia
pri dopravných nehodách ako aj riziká
hroziace všetkým účastníkom cestnej pre-
mávky naberajú rozmer epidémie. 

Štatistické údaje sú varovným signálom
nielen na  zamyslenie sa  nad týmito pro-
blémami, ale i nad konkrétnym konaním
každého z nás, no hlavne ochotu prevziať
časť svojej zodpovednosti. 

Bezpečnosť na cestách si vyžaduje od
každého vodiča, ale i od ostatných účast-
níkov cestnej premávky, okrem dodržiava-
nia dopravných predpisov aj  viac ohľadu-
plnosti, tolerantnosti a uvedomenia si, že
každý z nás sa môže ocitnúť na tej strane,
odkiaľ už niet návratu či trvalými násled-
kami na zdraví stratiť možnosť žiť jedineč-
ný plnohodnotný život. 

Veľmi dôležitú úlohu v bezpečnosti
zohráva i kvalifikovaná odborná príprava
vodičov, ale i ostatných účastníkov cestnej
premávky v poskytovaní prvej pomoci. Pri
dopravných nehodách rozhodujú minúty,
s každou minútou naviac klesá nádej na
život či zvyšuje sa riziko ťažkého zdravot-
ného postihnutia.  Spoliehať sa len na
odbornú lekársku pomoc z časových dôvo-
dov nie je tá najsprávnejšia alternatíva. 

Doterajšie skúsenosti však nasvedčujú,
že vedieť správne poskytnúť prvú pomoc
za každej situácie nedokáže mnoho ľudí. 

Slovenský Červený kríž je  pripravený
prevziať časť svojej zodpovednosti
a v rámci vzdelávacích aktivít na úseku
prvej pomoci naučiť v kurzoch každého
záujemcu úkonom, ktoré zachraňujú
život.   

O kurzy prvej pomoci je najväčší záu-
jem iba zo zahraničných firiem, čo svedčí
o vážnosti, ktorá je venovaná tejto proble-
matike v iných krajinách. 

Na výzvu  Slovenského Červeného
kríža Senica a ponuku bezplatných uká-
žok úkonov zachraňujúcich život pri príle-
žitosti Svetového dňa pamiatky obetí
dopravných nehôd prejavilo záujem  94
žiakov základných škôl, 2 stredoškoláci
a 9 dospelých. Poďakovanie za spoluprá-
cu patrí regionálnemu Rádiu G3 a mláde-

žníkom SČK zo Strednej zdravotníckej
školy v Skalici pod vedením Mgr. Mileny
Ambrúsovej. Ťažko hodnotiť záujem verej-
nosti či to bolo veľa alebo i málo. Isté však
je, že tí, čo prišli získali cenné informácie
pre záchranu  toho najdrahšieho - ľudské-
ho života.   

Veronika Kopúnková
riaditeľka ÚS SČK Senica

Pozor na platobné
karty   

V predvianočnom období zaznamená-
vame približne o pätinu viac pokusov
o zneužitie platobných kariet ako zvyčaj-
ne. Klientov upozorňujeme, že je dôležité
dodržiavať bezpečnostné zásady a nosiť
karty na bezpečnom mieste. Ku karte by
mali pristupovať rovnako opatrne ako
k hotovosti. Klienti by si napríklad na kartu
nemali písať svoj PIN kód, aby neuľahčili
prístup ku svojmu účtu neoprávneným
osobám. Prinášame vám ďalšie tipy ako
bezpečne používať platobnú kartu a ako
sa chrániť pred jej zneužitím. 

Tipy ako bezpečne používať platobnú
kartu
1. Kartu si hneď po jej prevzatí podpíšte.
2. Na kartu si nepíšte svoj PIN kód, ani ho
neuchovávajte spolu s kartou. 
3. Mali by ste vždy vedieť, kde máte svoju
kartu.
4. Kartu uchovávajte oddelene od osob-
ných dokladov.
5. Pri používaní platobnej karty na platby
za nákupy cez internet používajte iba bez-
pečné a overené stránky.

Tipy ako sa chrániť pred zneužitím karty
1. Pri výberoch z bankomatov si pozorne
prezrite bankomat – najmä otvor, do kto-
rého sa vkladá karta, či v ňom nie je nain-
štalované cudzie teleso.
2. Pri zadávaní PIN čísla si zakryte druhou
rukou klávesnicu, aby ste zabránili jeho
odpozorovaniu.
3. Nastavte si na karte limity na výber
hotovosti a na platbu kartou tak, aby
neboli príliš vysoké.
4. Hneď po zistení straty karty si ju telefo-
nicky zablokujte*. Telefónne čísla Sporote-
lu sú 0850 111 888, 0915 111 888, 0910
111 888. 
5. Pravidelne si kontrolujte výpisy z účtu.
Ak zistíte nezrovnalosti, ihneď kontaktujte
banku.

*Pri debetných kartách preberá Slovenská
sporiteľňa zodpovednosť za škody vznik-
nuté neoprávneným použitím karty od
momentu nahlásenia jej straty či odcudze-
nia na non-stop linke Sporotel. Pri kredit-
ných kartách poskytuje banka zdarma poi-
stenie zneužitia karty pri jej strate alebo
odcudzení. Vzťahuje sa aj na neoprávne-
né transakcie, ku ktorým dôjde v priebehu
24 hodín pred nahlásením blokovania
karty na linke Sporotel.

Bezpečnosť na ulici
- Neskracujte si cestu neo-
svetlenými a opustenými
miestami, staveniskami
a tmavými parkami. 
- Venujte pozornosť svoj-
mu okoliu. 

- Nechoďte v tesnej blízkosti rohov budov
a ich vchodov, kde môže na vás čakať
nebezpečenstvo.
- Zvýšte pozornosť pri vstupe do domou
a do výťahu. 
- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim
vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás
nepozorovane zastaviť. 
- Ak prechádzate okolo zastaveného vozid-
la, všimnite si, či v ňom niekto nesedí. Ak
áno, buďte opatrní .
- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa ohro-
zení, utekajte vždy proti smeru jazdy. 
- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz od
ľudí, ktorých nepoznáte. 
- Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých
hodinách, požiadajte známeho, aby vás
odprevadil. Ak to nie je možné, objednajte
si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ nepríde.
Šetriť v takejto situácii a prílišná emancipo-
vanosť sa mnohým ženám už nevyplatila. 
- Ak chodíte často domov v neskorých
hodinách, je najvyšší čas na zakúpenie si
niektorého prostriedku na účinnú obranu.
Majte ho vždy pripravený na použitie
a naučte sa s ním zaobchádzať. 
- Tašku a kabelku majte vždy uzatvorenú.
Kľúče od bytu si pripravte vopred, naprí-
klad do vrecka bundy. V prípade ohroze-
nia vstúpite do bytu alebo domu omnoho
rýchlejšie. 
- Ak máte dojem, že vás niekto sleduje,
prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite
alebo spomaľte chôdzu. Overte si, či je
neznámy stále za vami. Ak je to pravda,
hľadajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí,
poprípade požiadajte o pomoc v najbliž-
šom dome. Pamätajte na to, .že ak ste boli
svedkom nejakej udalosti a neoznámite to
na políciu, umožňujete páchateľovi ďalej
pokračovať v jeho činnosti. 
- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu,
odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdiale-
nosti. 
- Ak máte dôvodné podozrenie, že by
mohlo prísť k útoku voči vašej osobe, vždy
sa obráťte na políciu, ktorá urobí potrebné
opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú
cestu do vášho bytu.
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Primátor Senice Ľ. Parízek s časťou ocenených študentov.    

Deň študentstva na
radnici 

V obradnej sieni Mestského úradu
Senica prijal primátor Senice Ľubomír
Parízek  12. novembra 17 študentov z pia-
tich senických stredných škôl. Pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa študentstva sa
u nás táto akcia konala po šiesty raz. Pri-
pravili ju Centrum voľného času Stonožka,
Študentský parlament a Mesto Senica. 

Mladí ľudia nie sú iba budúcnosťou
Senice, ale jej súčasnosťou - také bolo
motto slávnosti, ktorá sa konala za účasti
pedagógov z jednotlivých škôl.  Primátor
mesta v príhovore mladým poprial, aby  sa
dobrými nadobudnutými vedomosťami,
jazykovými znalosťami i zdravým  sebave-
domím postupne zapájali do života. Za
neúnavnú a trpezlivú prácu so študentmi
poďakoval aj pedagógom. Potom pamät-
nou plaketou mesta a zápisom do Pamät-
nej knihy mesta ocenil 17 študentov. 

Po druhýkrát sa udeľovala aj Cena
senickej  mládeže. O víťazovi sa rozhodlo
priamym hlasovaním mladých ľudí
z mesta.  Držiteľkou tohtoročnej ceny sa
stala cvičiteľka aerobiku a trénerka taneč-
nej skupiny Sonny Andrea  Jakubcová.

Na slávnostnom oceňovaní  študentov
za vzornú reprezentáciu školy i mesta
Senica    bola súčasne inaugurovaná  nová
predsedníčka Študentského parlamentu
16-ročná  Ivana Bachurová, študentka
Gymnázia L. Novomeského. Nová pred-
sedníčka predstavila ďalšie smerovanie
hnutia mladých a tiež  nový slogan Svet
mladých – náš svet, ktorého autorkou je
Veronika Štefková.

Záverečná časť podujatia bolo v zname-
ní vystúpení zástupcov jednotlivých škôl:
Elišky Gašparínovej  (SSŠP), Miloša Fojtlína
a Andrei Furicovej (Gymnázium), Petry
Turekovej (OA) a Petra Siwieca
(Gymnázium). 

V programe vystúpili študentka gymná-
zia L. Novomeského  Lydka Rosová s bás-
ňou, gymnazista Juraj Gembeš, recitátorka
Michaela Kohlmanová  zo SSŠP. Svojím
vystúpením oživili slávnosť Petra Zongoro-
vá a Monika Holická (OA), ktoré aj  pomo-
cou pána primátora (viď foto str. 10) odo-
hrali a odspievali pesničku od Zuzany Sma-
tanovej Nekráčaj predomnou. Pýtate sa
prečo jeho pomocou? Pokazil  sa stojan na
noty a prvý pri dievčatách bol pán primátor. 

Študentský parlament v Senici sa
postupne vypracúva na stále vyššiu úro-
veň. O jeho aktivitách sa vie nielen tu
doma, ale aj na Rade mládeže Slovenska
či dokonca v sídle EÚ Bruseli.

Dominika Kurtová

Držitelia pamätných
plakiet mesta 
Gymnázium Ladislava Novomeského

Miroslav Caboň - Už viac rokov robí
dobré meno nielen svojej triede Oktáve A,
ale i celej škole, najmä v oblasti biologic-
kých súťaží. Svojou vytrvalosťou a usilo-
vnou  prácou počas celého štúdia dosaho-
val vyššie a vyššie méty. V minulom škol-
skom roku sa na celoslovenskom kole bio-
logickej olympiády umiestnil na 3. mieste,
a tu jeho úspechy nekončia. So svojou prá-
cou, samozrejme z oblasti biológie, získal
v celoštátnom kole SOČ Cenu dekana. Vo
voľnom čase sa okrem príprav na blížiace
maturity venuje štúdiu zvierat.

Ján Tomlain - Žiak septimy A.  Jeho
záujmami sú najmä počítače a činnosti
s nimi spojené, ktorým sa nevenuje len
doma, ale i v škole  a svoje nadanie  sa roz-
hodol ukázať na nejednej počítačovo či
informaticky zameranej súťaži. Za zmien-
ku určite stojí jeho úspech z minulého
školského roka, kedy sa v krajskom kole
súťaže pod názvom  Zenit, umiestnil na 2.
mieste a postúpil do celoštátneho kola.      

Peter Júnoš -  Peter je študentom septi-
my A, ktorý už od prímy sa zúčastňuje na
mnohých súťažiach i olympiádach. Svojím
logickým myslením sa neraz presadil
najmä v oblasti fyzikálnej a matematickej.

Viackrát sa jeho meno objavilo na popred-
ných miestach výsledkovej listiny v mate-
matickej olympiáde, a tak nás ani jeho
minuloročný úspech neprekvapil. Na kraj-
skom kole matematickej olympiády získal
3. miesto.

Obchodná akadémia 

Zuzana Vilémová – študentka tretieho
ročníka, je 6-násobnou úspešnou riešite-
ľkou medzinárodnej súťaže Klokan. Víťaz-
stvo v krajskom kole matematickej olympi-
ády jej umožnilo účasť v celoslovenskom
kole, kde získala vynikajúce 8. miesto.
Popri záujme o matematiku sa venuje aj
hudbe. Je členkou hudobnej skupiny
Magic.

Michaela Plačková - maturantka, dosa-
huje výborné študijné výsledky. V 3. roční-
ku bola predsedníčkou  študentskej spo-
ločnosti v rámci projektu Junior Achieve-
ment Slovensko. V danom projekte sa
zapojila do súťaže Mladý líder, kde postú-
pila do celoslovenského kola.

Petra Tureková -  V škole  vždy dosa-
hovala vynikajúce študijné výsledky. Počas
štúdia sa zapájala do rôznych súťaží,
napríklad  olympiády v nemeckom jazyku
alebo do stredoškolskej odbornej činnosti.
Bola členkou družstva, ktoré v celoštát-
nom kole súťaže Mladý Európan repre-
zentovalo OA i región.

(pokr. na str. 2)
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Držitelia pamätných
plakiet mesta 
(dokončenie zo str. 1)

Lucia Klímová -   Popri výborných štu-
dijných výsledkoch má rozmanité záujmy.
Pravidelne sa zúčastňuje Hurbanovho
pamätníka, olympiády v nemeckom jazy-
ku i medzinárodnej matematickej súťaže
Klokan,  v ktorej je úspešnou riešiteľkou.
Udržiavanie zvykov a tradícií vo svojom
bydlisku podporuje aj pôsobením vo folk-
lórnej skupine Libuša.

Katarína Židlíková - Katka počas svoj-
ho celého štúdia zastupovala inteligenciu
nežnejšieho pohlavia nielen vo svojej triede
oktáve A. Jej záujem o biológiu ju priviedol
k rozhodnutiu venovať sa jej troška viac ako
ostatným predmetom. Usilovná práca čos-
koro priniesla svoje ovocie v podobe úspe-
chu v krajskom kole biologickej olympiády
v minulom školskom roku, kde sa umiestni-
la na 3. mieste. So svojou prácou sa zúčast-
nila  i súťaže SOČ, konkrétne skúmala
výskyt bobrov.

Miloš Fojtlín - Študuje  ôsmy rok a svoju
triedu oktávu A reprezentuje ako člen Štu-
dentského parlamentu už 3. rok. Aktívne
sa zapája do aktivít organizovaných
mestom pre mládež. V rámci školského
projektu Comenius navštívil Bulharsko, kde
zapôsobil nielen svojou charizmou, ale
i vedomosťami. Znalosti v angličtine, poli-
tike a svoje komunikačné zručnosti pre-
zentoval v minulom školskom roku na
medzinárodnom modelovom zasadnutí
OSN pod názvom BratMun, kde zastupo-
val názory afrického štátu Lýbia.

Stredné odborné učilište 
Aneta Rybáriková - Žiačka 4. B študuje

odbor kozmetička. V októbri tohto roka sa
zúčastnila na súťaži pod názvom  Maj-
strovstvá SR v účesovej a dekoratívnej
tvorbe, kde obsadila 4. miesto. Aneta sa
počas celého štúdia na SOU Senica aktív-
ne zapájala do celoslovenských, ale aj
medzinárodných súťaží. V minulosti obsa-
dila 1. miesto v medzinárodnej súťaži,
ktorá niesla názov  ENERSOL.

Daniela Labová - Svojimi úspechmi
reprezentuje triedu 4. B so zameraním
obchodný pracovník. Už ako malá ukazo-
vala svoj hudobný talent a rozhodla sa roz-
víjať ho pod vedením pedagógov v Centre
voľného času. Mali sme možnosť vidieť ju
na mnohých speváckych súťažiach, naprí-
klad POP Senica. Svoj hlas prezentovala

i na súťaži organizovanej práve jej školou
s názvom  SOU Star. Danka sa zapojila
v rámci cezhraničného programu
INTERREG III A do projektu Mosty na
Moravu, kde obsadila 1. miesto.  

Súkromná stredná škola podnikania
Eliška Gašparínová – Je výborná štu-

dentka a aktívne sa venuje mimoškolskej
činnosti. V školskom roku 2006/2007 bola
prezidentka študentskej spoločnosti Chi-
vas Coast. Zúčastnila sa rôznych akcií,
napríklad  Mladý líder a veľtrh študent-
ských spoločností. Pod jej vedením firma
veľmi dobre prosperovala  a dokázala
zhodnotiť vklady akcionárov. Okrem uve-
denej činnosti reprezentuje mesto aj ako
aktívna členka skupiny Scream.

Martina Nosková - Je taktiež výbornou
študentkou.V minulom školskom roku pra-
covala v študijnej spoločnosti ako vicepre-
zidentka pre financie. Poznatky z účtovníc-
tva uplatnila aj v práci SOČ. V súčasnej
dobe sa aktívne pripravuje na olympiádu
v účtovníctve, riešenú v programe Omega. 

Súkromná stredná odborná škola
Via Humana 

Andrea Pálková - Pravidelne dosahuje
výborné študijné výsledky. Svedomito pristu-
puje k plneniu mimoškolských povinností
súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatí
pre verejnosť, čím aktívne prispieva k pre-
zentácii školy. Pracuje ako lektorka anglické-
ho jazyka pre deti predškolského veku
v jazykovej škole Via Humana. Vo voľnom
čase sa venuje modernému tancu.

Študentský parlament
Veronika Zlochová -  Je tretiačkou na

SSŠP, ale Plaketu za mimoriadnu mláde-
žnícku aktivitu dostáva od Študentského
parlamentu (ŠP). Veronika pracuje v ŠP
tretí rok, je členkou mediálnej sekcie,  čo
je starostlivosť o vitríny a nástenky a je
našou stálou a veľmi dobrou fotografkou.
Nevynechala  ani jedno zasadnutie a žiad-
nu väčšiu akciu parlamentu. Pomáha kde
je treba, je príkladom ostatným.

Katarína Smíkalová - Ocenená  je za
mimoriadnu aktivitu a vzornú reprezentá-
ciu ŠP. Je úspešnou študentkou OA
a v tomto roku bude maturovať. Dva roky
je predsedníčkou študentskej rady vo svo-
jej škole, aktívnou členkou redakčnej rady

Študentských listov a od minulého roka je
riadne zvolenou členkou Študentskej únie
Slovenska. To znamená, že nemá problém
s vedením ľudí a rozhodovaním. 

Peter Siwiec - Úspešný gymnazista,
veľmi dobrý organizátor,  skvelý manažér,
nositeľ nových progresívnych myšlienok.
Členom parlamentu je takmer 5 rokov,
z toho predsedom od roku 2004. Za tú
dobu vybudoval nielen v ŠP,  ale i v Senici
širokú aktívnu mládežnícku základňu. Je
autorom všetkých podstatných nápadov,
projektov a aktivít parlamentu, dokonca
ešte ako sedemnásťročný napísal a s par-
lamentom doviedol do cieľa úspešný pro-
jekt Mladí na scénu (pod Ministerstvom
školstva), ktorého zásluhou vznikla i nová
komisia mládeže pri mestskom zastupite-
ľstve. Bol by z neho i dobrý žurnalista, veď
aj  jeho zásluhou vznikajú každý mesiac
Študentské listy v Našej Senici.

A ako ho berú členovia ŠP? Vysoko ho
uznávajú, pretože vždy hľadá spravodlivosť,
morálku a priateľstvo. Keby som mala
pokračovať, bolo by to na kroniku, ktorú  od
nás  dnes dostane na pamiatku  za 5 spo-
ločných rokov.  Plaketu mesta dostáva za
mimoriadne zásluhy o rozvoj mládežnícke-
ho hnutia. Niet pochýb, že si ju zaslúži.

Foto Viera Barošková

Ivana Bachurová

Andrea Jakubcová a Peter Siwiec

Druhá časť ocenených študentov.
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Literárna Senica
Laca Novomeského

V Dome kultúry  a v Záhorskej galérii
sa 13. decembra uskutoční vyhlásenie
výsledkov XXI. ročníka autorskej súťaže
Literárna  Senica Ladislava  Novomeského.
Podujatie sa bude konať pod záštitou
predsedu  Trnavského samosprávneho
kraja Tibora Mikuša a organizujú ho Trnav-
ský samosprávny kraj (TTSK), Záhorská
knižnica Senica, Mesto Senica. Spoloč-
nosť L. Novomeského Bratislava, Národné
osvetové centrum, Literárne informačné
centrum, Spolok slovenských spisovateľov
a Záhorské osvetové stredisko. 

Program sa v Dome kultúry začne o 10.
hod. odborným seminárom Správny deň
pre poéziu L. Novomeského a o 11. hod.
pokračuje  tvorivými dielňami a rozboro-
vým seminárom pre účastníkov súťaže.
V Záhorskej galérii bude pokračovať
o 14.30 hod. vyhodnotením súťaže a odo-
vzdávanie cien. O 17. hod. bude autorské
čítanie Pri stíšenom svetle.

Zo senických autorov sa v druhej kate-
górii stredoškolákov s prózou  na 3. miest-
ne umiestnila Mária Kolajová.  Hlavnú
cenu predsedu TTSK získal Grigorij Staro-
dubcev z Nitry a Cenu Literárneho infor-
mačného centra Katarína Kováčiková
z Čierneho Balogu. NS Rebríček najpredávanejších kníh

v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - NOVEMBER 2007 
autor: názov: vydavateľ:

1. Monsigny,J.: Rebelka Bianka Arkus
2. Dickinson, M.: Tulipánové dievča Arkus
3. Mečíř, A.: Veselé bludiská Arkus
4. Pratchett, T.: Carpe jugulum Laser
5. Clarke, A.C.: 2061: Třetí vesmírná odysea Allpress
6. Pawlowská, H.: Charakter mlčel a mluvilo tělo Motto
7. Kol.: Kniha hádaniek a hlavolamov pre prvákov Arkus
8. Čechov, A.P.: Gaštanka Q111
9. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk. podprsenky Arkus

10. Samelová, G.: Sedem Tibeťaniek Ikar
11. Pol, A.-M.: Moja voľba Arkus
12. Brezina, T.: Kto prenasleduje psa Nula nula hav? Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk.

Novinka vydavateľstva Arkus:
Kol.: 250 otázok a odpovedí. Pravda či omyl?
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
Táto kniha obsahuje 250 zaujímavých, často až neuveriteľných tvrdení. Prídeš na to, ktoré
z nich sú pravdivé? V knihe nájdeš i odpovede spolu s podrobnými vysvetleniami, takže si
svoje riešenia môžeš i skontrolovať a zároveň sa aj mnohému naučiť.
Kniha je určená deťom od 8 rokov, je vytlačená na kvalitnom kriedovom papieri, obsahu-
je viac ako 120 farebných fotografií, má 128 strán, pevnú väzbu a stojí 299 Sk.  

Mečíř, A.: Zimné hlavolamy
Táto knižka prináša viac ako 60 rozmanitých hlavolamov: doplňovačky, hádanky, kreslenie
obrázkov podľa čísiel, bludiská a mnohé ďalšie, ktoré ti spríjemnia nudné zimné dni a dlhé
večery. Predáva sa nielen v kníhkupectvách a hypermarketoch, ale i vo všetkých stánkoch
Mediaprint-kapa na celom území SR. 
Formát: 210 x 148 mm, mäkká väzba, 72 strán, cena: 99 Sk

DęAnterny, Fredrick: Storine, sirota z hviezd, kniha prvá: Biely lev  
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
Skvelý fantasy príbeh kanadského autora o malej Storine, žijúcej na planéte Ectarus. Jed-
ného dňa sa Storine stane obeťou únosu a spolu so svojím priateľom, levíčaťom Griffom,
ktorý má nebezpečné telepatické schopnosti, sa ocitne v zajatí na kozmickej lodi, patria-
cej obávanému vesmírnemu pirátovi Marsorovi. Medzi pirátom a dieťaťom sa však zrodí
nečakané spojenectvo. Kto vlastne je Storine? Podarí sa rozlúštiť tajomstvo, zahaľujúce jej
pôvod? 
Pevná väzba, formát 200 x 125 mm, 216 strán. Cena: 259 Sk 

Týždeň mediácie 
V dňoch 19. až 23. novembra sa usku-

točnil na Okresnom súde v Senici Týždeň
mediácie, zorganizovaný v spolupráci
s Ministerstvom spravodlivosti SR a Asoci-
áciou mediátorov Slovenska.

Mediácia je nový, moderný spôsob rie-
šenia konfliktov v Európskej únii, ktorý je
na Slovensku upravený Zákonom
č. 420/2004 Z. z. Spočíva v tom, že spor-
né strany riešia svoj spor, ktorý medzi nimi
vznikol prostredníctvom tretej osoby
mediátora. Mediátorom je odborne skúse-
ná osoba, ktorá podniká na základe osved-
čenia vydaného Ministerstvom spravodli-
vosti SR. V záujme zníženia počtu sporov
vedených na Okresnom súde v Senici
v Týždni mediácie poučovali  sudcovia
tohto súdu na pojednávaniach o možnosti
riešiť ich spor mediáciou, resp. vyšší súdni
úradníci a ostatní zamestnanci súdu infor-
movali  stránky na súde o výhodách využi-
tia mediácie pred súdnym riešením.

V Týždni mediácie počas pojednávaní
boli v budove súdu prítomní mediátori,
ktorí vysvetľovali záujemcom možnosti
a výhody mediácie, prípadne sa s nimi
dohodli na  termíne možnej mediácie.

Uvedená akcia sa uskutočnila i v roku
2006 na iných okresných súdoch s veľmi
pozitívnymi výsledkami. Kontakt na miest-
nych mediátorov sa nachádza na oznamo-
vacej tabuli súdu.

Bližšie informácie o mediácii získate
v informačnom centre súdu a na www.jus-
tice.gov.sk, prípadne na www.amssk.sk.

OS

Vďakyvzdanie za úrodu
Každý rok si uvedomujeme, že mať

každodenný chlieb nie je niečo samoz-
rejmé. Človek pre jeho získanie zaiste
vynaloží veľkú námahu. Námaha a jej
výsledok je Božím darom. Nuž, a práve
dary nás učia ďakovať. 

Apoštolská cirkev v Senici mala aj
tento rok slávnostné bohoslužby pri príle-
žitosti Vďakyvzdania za úrodu, a to 28.
októbra. Zvláštnosťou tohtoročných
bohoslužieb bolo, že prišli aj hostia z Pie-
šťan, z Nového Mesta nad Váhom,
z Myjavy, ba dokonca aj študenti teológie
z Rumunska.

Po slávnostných bohoslužbách bol
spoločný obed. Takéto stretnutia priná-
šajú so sebou veľa radosti. Človek je rád,
keď sa môžeme stretnúť s blízkymi ľuďmi
rovnekého zmýšľania.   

Jaroslav Bača 

Pomôže pri preprave 
Partnerom dlhodobého projektu Tesco

charita bol tento rok Slovenský Červený
kríž.  V 4. ročníku projektu išlo o zbierku
finančných prostriedkov v obchodoch
Tesco na zlepšenie kvality života starších
občanov so zámerom na zvýšenie starost-
livosti v sociálnych službách.

Spolu sa vyzbieralo 2 740 996 korún,
z toho tretím najúspešnejším Územným
spolkom  SČK bola Senica  so sumou 91
581 Sk.

„Suma pre nás je vyššia o 13 898,50 Sk,
pretože pre náš územný spolok sa konala
zbierka aj v piešťanskom Tescu. Výsledok
zbierky 105 479,50 Sk   sme použili na
nákup schodolezu, ktorý využijeme
v našom  prepravnom  vozidle   na prevoz
ľudí na vozíčku, prípadne ťažko zdravotne
postihnutých.  Zariadenie sme už kúpili,
stálo 170 000 Sk a rozdiel doplatil ÚS SČK
Senica z prostriedkov, ktoré  sme získali
z 2 % daní,“ upresnila riaditeľka ÚS SČK
Senica Veronika Kopúnková.  

Tesco charita roku je najväčším filantro-
pickým projektom spoločnosti Tesco
v danom roku a tentoraz sa doň zapojil
doposiaľ najväčší počet dobrovoľníkov –

viac ako 400 ľudí po celom Slovensku.
Projekt sa organizoval v 49 obchodoch
Tesco, čo je doposiaľ  najväčší počet loka-
lít. Verejná trvala finančná zbierka s pod-
pornými programovými aktivitami trvala
od  mája do  októbra 2007. bar
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Fiktívna krajina 
Stredoškolská študentská organizácia

Slovenska (Šuska) usporiadala už V. ročník
projektu Fiktívna krajina v dňoch 8. - 11.
novembra. Projekt prebiehal na Chate
u Daniela v Repišti, ktorá sa nachádza na
prekrásnom mieste uprostred lesov, pri ryb-
níku a pri ohrade s lesnou zverou. 

Ako už sám názov projektu Fiktívna kra-
jina prezrádza, išlo o vymyslenú krajinu,
ktorá mala množstvo ekonomických pro-
blémov. Tieto riešili účastníci, teda členovia
parlamentu krajiny a interaktívnou formou
simulovali parlament fiktívnej krajiny. Celý
projekt bol koncipovaný tak, aby si študen-
ti mohli vyskúšať svoje rétorické, organi-
začné a vyjednávacie schopnosti, a tak
vlastne podporiť mladých ľudí v študent-
ských samosprávach, čo je jeden z hlav-
ných cieľov Šusky. 

V októbri  sa uskutočnil projekt Základ-
né školenie, na ktorom mladí aktívni štu-
denti mali možnosť získať informácie o fun-
govaní študentských rád v školách a štu-
dentských parlamentoch.  

Šuska je nezisková mimovládna organizá-
cia, ktorá združuje študentov zo študent-
ských samospráv stredných škôl na Sloven-
sku. Jej cieľom je zapájať študentov do roz-
hodovacieho procesu ich vlastného vzdelá-
vania a umožniť im organizovanie vlastných
nápadov. Ďalej sa snaží podporovať ich vše-
stranný rozvoj organizovaním rôznych akti-
vít a napokon pôsobiť ako ochranca a tlmoč-
ník ich práv a záujmov. Šuska je členom
Európskej študentskej organizácie OBESSU.
Viac informácií www.suska.sk. 

Katarína Smíkalová, OA

Nebezpeční piráti vítali
Už veľa rokov je tradíciou na mnohých

stredných školách privítať nových spolužia-
kov, teda prvákov, imatrikuláciami. Ani na
Obchodnej akadémii v Senici nezaháľali
a nových študentov privítali naozaj vo
veľkom štýle. V pondelok 19. novembra  už
počas doobedia nebezpeční piráti (3. D
a zopár študentov z iných tretiackych tried)
odchytávali na chodbách školy svoje obete
a zmaľovali ich do krásy – teda na nepozna-
nie ☺. Po skrátenom vyučovaní sa všetci
odobrali do prístavby školy, kde jednotlivé
prvácke triedy predviedli svoj program.
Potom nebezpeční piráti vykonali  imatriku-
láciu.  Na záver treba dodať, že imatrikulá-
cie sa veľmi vydarili, a to najmä vďaka skve-
lému programu a atmosfére, ktorú vytvorili
tretiaci, teda piráti...

Katarína Smíkalová, OA

Timravina studnička
Pätnásť recitátorov z deviatich škôl

z okresov Senica a Skalica konfrontovalo
26. októbra svoje interpretačné umenie na
II. ročníku regionálnej súťaže v umelec-
kom prednese pôvodnej slovenskej prózy
Timravina studnička. Odborná porota
z nich vybrala najlepších – Martina Očka,
Juraja Gembeša (na foto), Dominiku
Hoferkovú (všetci zo ZUŠ v Senici)
a Máriu Magdalénu Plančárovú (ZŠ s MŠ

v Štefanove), aby zastupovali Záhorie na
celoštátnej súťaži v Lučenci.

Celoslovenská súťaž, ktorá vzišla
z pôvodne mestskej škôlkarskej súťaže, sa
počas 11 rokov svojej existencie dostala
do povedomia slovenskej kultúrnej  verej-
nosti a tak v dňoch  23. - 24. novembra
Lučenec privítal interpretov umeleckého
slova z 32 slovenských miest a obcí.
Nechýbali medzi nimi ani žiaci senickej
ZUŠ, ktorých do súťaže pripravovala
pedagogička Štefánia Jánošová. V naj-
mladšej vekovej kategórii sa Martin Očko
predstavil prednesom textu Jána Uličian-
skeho s názvom Červená šiltovka. Je na
škodu, že Dominika Hoferková, ktorá patrí
medzi najvyspelejšie recitátorky Sloven-
ska, sa Timravinej studničky z dôvodu cho-
roby nezúčastnila. Veľkú priazeň publika
i uznanie odbornej poroty zožal talento-
vaný Juraj Gembeš za prednes Eržika
z autorskej dielne Petra Holku. Za smutno
smiešny príbeh o utrpení zamilovaného
chlapca si Jurko priniesol z celoslovenskej
súťaže najvyššie ocenenie  1. miesto a so
svojim prednesom sa verejnosti predstavil
na slávnostnom galavečere spojenom
s vyhlásením výsledkov. 

V rámci Timravinej studničky organizá-
tori po prvýkrát vyhlásili celoslovenskú lite-
rárnu súťaž vo vlastnej tvorbe Literárny
Lučenec 2007. Zapojilo sa do nej 62 auto-
rov z celého Slovenska a Seničan Samuel
Židek získal v kategórii dospelých veľmi
pekné 2. miesto. 

Súťažný program XI. ročníka celoslo-
venskej súťaže v prednese pôvodnej slo-
venskej prózy bol doplnený prijatím účast-
níkov  primátorom mesta Lučenec
Ing. Milanom Markom a galaprogramom
venovaným slávnej rodáčke Novohradu
spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave.
Účastníci súťaže   navštívili jej hrob
v Lučenci, rodný dom v Políchne a pamät-
ný dom v Ábelovej, kde Timrava istý čas
žila a tvorila. Recitátori, pedagógovia, rodi-
čia súťažiacich detí i Lučenčania si celo-
slovenskou súťažou pripomenuli 140.
výročie narodenia tejto významnej sloven-
skej spisovateľky. 

Záhorské osvetové stredisko v Senici
ako organizátor Timravinej studničky
v našom regióne ďakuje za reprezentáciu
mesta zúčastneným deťom,  za prípravu
detí do súťaže ich pedagógom a primáto-
rovi mesta Senica RNDr. Ľubomírovi Paríz-
kovi za podporu mladých talentov.

Jaroslava Slezáková

Stratený čas?
„... Z toho všetkého by mal postupne

vyvstať obraz života na Slovensku medzi
rokmi 1969 a 1989, ktorý bol zaiste pozna-
čený stagnáciou a spoločenskou „nehyb-
nosťou“, ale azda nebol celkom strateným
časom. Veď hodnota jednotlivých ľud-
ských životov nie je až tak závislá od pri-
aznivých či menej priaznivých spoločen-
ských rámcov.“

Aurel Hrabušický, kurátor výstavy

Slovenská národná galéria  (SNG)
v Bratislave  pripravila a predstavila
v Mesiaci fotografie  svoj tohtoročný
výstavný a edičný projekt – unikátnu
výstavu fotografií v kurátorskom usporia-
daní Petry Hanákovej a Aurela Hrabušic-
kého pod názvom

Stratený čas?  Slovensko 1969-1989
v dokumentárnej fotografii.

Poslaním výstavy, ktorá približuje prost-
redníctvom fotografie život na Slovensku
medzi rokmi 1969 až 1989 (teda od nástu-
pu tzv. normalizácie – opätovného pritvr-
denia politického režimu po okupácii Čes-
koslovenska vojskami Varšavskej zmluvy v
auguste 1968 až po udalosti tzv. Nežnej
revolúcie v novembri-decembri 1989) je
vyplniť medzery v mapovaní novších dejín
fotografie na Slovensku.  Výstava bola sláv-
nostne otvorená a jej atmosféra umocne-
ná hudobným sprievodom a spevom
Janka  Lehockého z Modusu  v podvečer
30. októbra  v Esterházyho paláci v Brati-
slave za účasti autorov, hostí a ďalších
významných fotografov a osobností slo-
venskej fotografie. 

Vo výstavnej kolekcii fotografií, pozo-
stávajúcej z viacerých celkov od vybra-
ných 80-tich autorov z celého Slovenska
(profesionálnych i neprofesionálnych foto-
grafov) prezentuje svoju dokumentárnu
tvorbu i viacero fotografov z nášho regió-
nu, zväčša členov fotoklubu Retina  Seni-
ca: Martin Kálka, Ján Náhlik, MUDr. Ond-
rej Šimek zo Senice, Drahotín Šulla z Bra-
tislavy, Ladislav Matušovich z Unína, Vili-
am Selko z Lakšárskej Novej Vsi a Fero
Tomík zo Skalice, ktorých fotografie kurá-
tori výstavy po predchádzajúcom priesku-
me v regióne vybrali a zaradili do koncep-
cie výstavnej prezentácie.  Právom môže-
me byť hrdí na to, že fotografi nášho
mesta, nášho regiónu sa podieľajú svojou
fotografickou tvorbou na vytvorení celko-
vého obrazu slovenskej dokumentárnej
fotografie spomínaných rokov a že všetci
autori, rodina a príbuzní nežijúcich foto-
grafov sa zúčastnili a stretli na slávnostnej
vernisáži v SNG. Odporúčame záujem-
com fotografie navštíviť výstavu, ktorá je
dokončením veľkého cyklu predchádzajú-
cich fotografických výstav Slovenská foto-
grafia 1925-2000 a Slovenské vizuálne
umenie 1970-1985.

Výstava je sprístupnená verejnosti až
do 2. marca 2008 v Esterházyho paláci na
Námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave. Otvorená
je denne okrem pondelka od 10. do
17.30 hod. V. Poláková,

Záhorské osvetové stredisko Senica
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Grand prix Záhoria 
V minulom roku sa začala písať história

Grand Prix Záhoria. Iniciátorom seriálu
pretekov bol Ján Dobiáš z Borského Miku-
láša. Grand Prix Záhoria je bežecká liga
pod záštitou Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti. Pretekári pretekajú
v kategóriách muži do 39 rokov, muži od
40 – 49 rokov, 50 – 59 rokov, 60 – 69
rokov, muži nad 70 rokov, ženy do 34
a ženy nad 35 rokov. Rozhodujúci je rok
narodenia. 

Pretekári v jednotlivých pretekoch zís-
kavajú body: za 1. miesto 20 bodov, za 2.
miesto 15 bodov, za 3. miesto 13 bodov
a postupne ďalších 11 pretekárov boduje
nasledovne 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
a všetci ďalší v cieli po 1 bode. Pri rovnos-
ti celkového súčtu bodov rozhoduje pora-
die vo vzájomných súbojoch a potom
vyšší bodový zisk.

Prvý ročník začínal štyrmi pretekmi,
a to Beh okolo Hlbokého, Beh šaštínskymi
bormi, Búranská desiatka a Malacká
desiatka. V tomto roku sa seriál rozšíril
o ďalšie štyri. Pribudla Mravenčárska míľa
v Plaveckom Štvrtku, Medlenov chodní-
ček v Gbeloch, Beh Smrdáky – Koválov –
Smrdáky a náš Záhorácky polmaratón.

V ďalšom ročníku sa počet organizáto-
rov ešte rozšíri  o Silvestrovský beh v Seni-
ci a desiatym podujatím bude Beh k rado-
šovským vinohradom.

Organizátori Silvestrovského behu
Mesto Senica,  komisia pre  šport pri MsZ
a Oblastné športové združenie v Senici už
teraz srdečne pozývajú na 22. ročník bež-
cov, ich sprievodcov, rodinných príslušní-
kov a všetkých priaznivcov behu. Usku-
toční sa v posledný deň roka 2007.
Podrobnejšie informácie prinesieme
v budúcom čísle.

Dňa 10. novembra po slávnostnom
vyhlásení Malackej desiatky vyhlásili uspo-
riadatelia aj celkové výsledky Grand Prix
Záhoria.

Muži do 39 rokov
1. miesto Branislav Černák, Myjava – 90
bodov
2. miesto Aleš Farkaš, AŠK Skalica -  78
bodov
3. miesto Jaroslav Moravec, AŠK Skalica –
55 bodov

Muži do 40 do 49 rokov
1. miesto Peter Porášik, AŠK Skalica – 115
bodov
2. miesto Ján Moravec, ŠKP Skalica – 80
bodov

3. miesto Peter Tomiš, Galanta – 77 bodov

Muži do 50 do 59 rokov
1. miesto Ján Lukáč, ŠKP Skalica – 127
bodov
2. miesto Jozef Chrenka, ŠKP Skalica – 115
bodov
3. miesto Miroslav Mikula, Radošovce –
108 bodov

Muži od 60 do 69 rokov
1. miesto Jiří Kaňa, AŠK Skalica – 95 bodov
2. miesto Michal Janota, AŠK Skalica – 72
bodov
3. miesto Jozef Sedláček, Joging Trnava –
68 bodov
3.   miesto Jozef Sloboda, Joging Trnava –
68 bodov

Muži nad 70 rokov
1. miesto Anton Hajro, Kľačany – 55
bodov
2. miesto Vojtech Orth, BBS Bratislava – 25
bodov
3. miesto Tibor Váňo, Chrabrany – 20
bodov
3. miesto Květoslav Hána, BBS Bratislava –
20 bodov
3. miesto Daniel Paško, Poprad – 20 bodov

Ženy do 34 rokov
1. miesto Erika Štefková, AŠK Skalica – 143
bodov
2. miesto Jana Ammerová, AK Hodonín –
40 bodov
3. miesto Zuzana Nováčková  - 20 bodov

Ženy nad 35 rokov
1. miesto Anna Portášiková, AŠK Skalica –
103 bodov
2. miesto Eva Budinská, Poluvsie – 40
bodov
2. miesto Zuzana Stoličná, Kyjov – 40
bodov
3. miesto Zuzana Klimešová – 35 bodov

Erika Mášiková

Skončila futbalová
jeseň

Prvú polovicu zápasov súťažného roč-
níka 2007/2008 majú za sebou už aj ostat-
né tímy Futbalového klubu Senica. Naj-
slabšími výsledkami v jesennej časti sa pre-
zentovali dospelí, ktorí vo svojej súťaži (IV.
liga Severo-západ) obsadili až 14. miesto.
Zopakoval sa tak nelichotivý stav z minu-
lého ročníka, keď rovnako ako teraz boli
s 12 získanými bodmi na treťom mieste od
konca. Neteší najmä katastrofálna bilancia
Seničanov na domácej pôde, kde z 8 due-
lov nedokázali ani jeden dotiahnuť do
víťazného konca a získali iba dva body po
remízach so Skalicou a Novou Dubnicou.
Ešteže ako tak dokázali priviesť body zo
súperových ihrísk. Z víťazstva sa radovali
v Chynoranoch, v Kanianke a v Nitrian-
skom Pravne. Jarná časť bude teda opäť
bojom o záchranu v súťaži.

Oveľa lepšie sa darilo mládežníckym
tímom. O účinkovaní starších a mladších
žiakov v 1. lige sme čitateľov informovali
v minulom čísle. Výborné výsledky dosiah-
li starší a mladší dorastenci, ktorí pôsobia
v III. lige Západ. Oba tímy skončili po

jesennej časti na druhých miestach, keď
starší majú stratu na prvú Lokomotívu
Trnava osem bodov a mladší na tím AS
Trenčín B tri body.

Starší dorastenci získali 34 bodov, keď
body stratili za jednu remízu (s ČFK Nitra)
a trikrát odchádzali z ihriska bez bodu
(v zápasoch s Lok. Trnava, vo Vrábľoch
a v Komárne). Ich skóre je vysoko aktívne
51:15. Najlepším strelcom družstva bol
s 20-gólmi Vladimír Šimo.

Mladší dorastenci získali v 15 zápasov
35 bodov. Úspešní neboli v zápasoch
s Galantou a v Bánovciach, kde prehrali.
Nerozhodný výsledok uhrali chlapci
v dueloch vo Vrábľoch a so Spartakom
Trnava B. Skóre po jeseni je 44:11. Najlep-
ším strelcom družstva bol s 9-gólmi Filip
Stančík.

V súťaži 3. liga Stred starších a mladších
žiakov pôsobili B-tímy. Starší sa po zlom
začiatku postupne prebrali k lepším výko-
nom a výsledkom a nakoniec skončili
presne v polovici tabuľky, teda na sied-
mom mieste so ziskom 22 bodov so skóre
36:34.

Mladší žiaci obsadili veľmi pekné 3.
miesto, keď z 13 zápasov dokázali vyhrať
desať, jedenkrát remizovali a dvakrát
odchádzali z ihriska ako porazení. Získali
teda 31 bodov a skóre mali 41:7.

Vo svojich súťažiach sa dobre darilo aj
prípravkárom. Piataci (roč. 1997) skončili
v tabuľke na druhom mieste za prvou Nit-
rou, štvrtáci (roč. 1998) obsadili tretie
miesto za Nitrou a Lok. Trnava a tretiaci
(roč. 1999) sa umiestnili na piatom mieste.

Po skončení jesennej časti pokračujú
všetky družstvá v tréningovom procese,
keď niektoré tímy odohrali či odohrajú prí-
pravné stretnutia a kvalitne obsadené tur-
naje. Druhá polovica futbalových súťaží
začne počas víkendu 15. a 16. marca
2008. Ivan Tobiáš

Z Grécka do Senice 
Na Svetovom pohári v štýle šito ryu

karate 24. - 27. októbra v gréckom Herak-
lione zvíťazila reprezentantka senického
klubu Hanko kai Miroslava Vašeková v kata
ženy a obhájila tak svoje prvé miesto
z predchádzajúceho šampionátu vo franc-
úzskom Chartrés. Turnaja na Kréte sa
zúčastnili športovci z 24 krajín. Predchádzal
mu tréningový seminár s prezidentom Sve-
tovej federácie šito ryu šuko kai, japonským
majstrom Yamadom (9. Dan). 

(pokračovanie na str. 14) 
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Naprieč Malými 
Karpatmi  

Žiaci Základnej školy na Komenského
ulici v Senici, majú možnosť vybrať si
z pestrej palety krúžkov, a tak zmysluplne
využívať voľný čas. Jedným z krúžkov je aj
Strom života, ktorý vedie pán učiteľ Ján
Cilík. Z krúžku podnikáme rôzne výpravy
do prírody a učíme sa o jej ochrane. Naša
posledná  vychádzka sa uskutočnila 26.
a 27. októbra  do Brezovej pod Bradlom. 

Po skončení vyučovania nás autobus pri-
viezol do Školy v prírode v Brezovej pod
Bradlom, kde sme sa ubytovali. Hneď nás
očaril pekný výhľad z chaty na okolitú prí-
rodu, a preto sme sa pred večerou vybrali
na prechádzku do okolia chaty. Mnohí
z nás ani netušili, že tu, „len za humnami“,
je taká nádherná príroda.

Na druhý deň po raňajkách sme absolvo-
vali túru naprieč Malými Karpatmi. Po troj-
hodinovom  pochode sme sa zastavili na
zrúcanine hradu Dobrá voda a v dedine
toho istého mena sme sa na cintoríne poklo-
nili pamiatke slovenského Homéra  Jána
Hollého. Cestou späť sme si aj za-       spie-
vali, aby nám cesta rýchlejšie ubehla. Dobrý

obed a krásne zážitky urobili bodku za
našou výpravou. Barbora Hlavičková, 8. B

Radka Reháková, 8. B

Ďalšie ihrisko 
s umelým povrchom 
(dokončenie zo str. 1)

Medzi poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku, Nadáciou SPP
a naším mestom bola uzatvorená zmluva,
na základe ktorej bola na realizáciu ihriska
poskytnutá suma 1 000 000 Sk. Prípravné
zemné a podkladové práce, ktoré neboli
súčasťou projektových nákladov, t.j. boli
nad rámec ceny ihriska jedného milióna Sk,
zabezpečovalo na vlastné náklady Mesto
Senica. Cena týchto prípravných prác pred-
stavovala čiastku 756 000 Sk, vrátane ume-
lého osvetlenia.

Zemné a podkladové práce realizovala
podľa vzorového projektu senická firma
DEVIS, ktorej majiteľom je Mário Demo.
Zhotoviteľom diela, realizátorom uloženia
umelého trávnika, osadenia mantinelov
a ochranných sietí bola pre Senicu vybratá
bratislavská firma Sporter.

Ihrisko má rozmery 33  x 18 metrov,
hrací povrch je z umelej trávy 2. generácie
(multifunkčná), ihrisko je vybavené čiarami
pre malý futbal, volejbal, nohejbal, hliníko-
vé futbalové bránky majú rozmer 4 x 2
metre, v rohoch bude nainštalované umelé
osvetlenie. Ihrisko má vypracovaný  vlastný
prevádzkový poriadok, ktorý je záväzný
pre všetky osoby zabezpečujúce prevádz-
ku. Záujemcovia zo  športových klubov,
krúžkov, občianskych združení i širokej
verejnosti sa môžu kontaktovať na tel. čísle
034 651 4294, e-mailová adresa je 4zsseni-
ca@stonline.sk.

Chcem  poďakovať  všetkým, ktorí sa
zaslúžili o získanie nenávratného finančné-
ho príspevku z rezervy Úradu vlády SR
a Nadácie SPP. Osobitne  Petrovi Sadloňo-
vi, poradcovi splnomocnenca vlády SR pre
mládež a šport a poslancovi MsZ Senica,
realizátorom stavby firmám Devis a Spor-
ter, Mestu za poskytnutie potrebných
finančných  zdrojov. 

Otvorením viacúčelového ihriska podpo-
ra Mesta športu a mládeže nekončí.  V nasle-
dujúcom období bude snahou zamestnan-
cov a poslancov mestského zastupiteľstva
vytvárať ešte lepšie podmienky na športova-
nie pre mladých ľudí. Chceme a budeme sa
snažiť o zlepšenie podmienok života aj pre
mladé rodiny s deťmi budovaním ďalších
detských ihrísk.  Dúfame, že aj s pomocou
a všímavosťou všetkých ich dokážeme pre-
vádzkovať čo najdlhšie.

Mgr. Peter Hutta, zástupca primátora

Z Grécka do Senice 
(dokončenie zo str. 13)

Mirka porazila všetky svoje súperky, vrá-
tane reprezentantiek Japonska a zaslúžene
vystúpila na stupeň víťazov po zlato.
Ďalšie poradie: 2. miesto  R. Di Tana (Tali-
ansko), 3. miesto Yamada (Japonsko)
a A. Sila (Taliansko). Družstvo žien, tiež
obhajkyne zlata, nemohlo nastúpiť, lebo
najmladšia členka reprezentantka Sloven-
ska Monika Čulenová štartovala na junior-
ských MS v Istanbule.

Prvý raz sa karatisti z nášho mesta
zúčastnili na medzinárodnom turnaji
Grand prix Ostrava v Českej republike.
V severomoravskej metropole sa 27. októb-
ra zišla výborná konkurencia 172 preteká-
rov z Čiech, Slovenska a Poľska. Vynikajúco
zorganizovaný turnaj sa Seničanom zapáčil
a budú sa na ňom zúčastňovať pravidelne.
Okrem rozhodcov, ktorí úspešne rozhodo-
vali stretnutia v kata i kumite, sa darilo
i našim pretekárom. 11-ročná Alžbeta
Ovečková porazila všetky svoje súperky vo
vyraďovacích kolách a v popoludňajšom
finálovom bloku i v súboji o zlato P. Klapa-
lovú (VŠB Ostrava) a získala veľký zlatý
pohár za víťazstvo v kata žiačok. V kata
dorastencov sa 14-ročnému Michalovi Tou-
remu taktiež podarilo napodobniť Alžbe-
tku. V kvalitnej súťaži vyrazil postupne
Pyshza z Poľska, Saidla z ČR, v semifinále
ďalšieho Poliaka Walysza a vo finále i hvi-
ezdu českého karate Mareka Pohanku
(Budo Písek). Okrem zlatej medaily a pohá-
ra mu víťazstvo na VC Ostrava 2007 bude
pripomínať i nádherný japonský meč waki-
zashi (jap. verný priateľ). Meč wakizashi
a dlhší meč katana bývali kedysi výzbrojou
japonských samurajov.

V tom istom termíne 27. októbra sa
v Banskej Bystrici uskutočnil už 22. ročník
tradičného Pohára SNP a zároveň Turnaj
európskych univerzít. Jediný zástupca
Hanko kai Senica 17-ročný Boris Thebery
bojoval na tatami športovej haly fakulty
humanitných vied UMB ako lev a odviezol
si hneď dve zlaté medaily. Najskôr zvíťazil
vo svojej kategórii dorastencov pred Lies-
kovským a Bušovským (obaja Rapid Brati-
slava) a potom sebavedomo nastúpil i do
staršej kategórie mužov. Aj v nej triumfoval
a po finálovom víťazstve nad domácim
Polovkom (UMB B. Bystrica) získal okrem
zlatej medaily i finančnú prémiu pre víťaza
1 000 Sk. Že by sa doteraz v čisto amatér-
skom športe (čo sa týka odmien) blýskalo
na lepšie časy? Zásluhou Borisovho zlatého
dvojzásahu sa Hanko kai Senica dokonca
v celkovom poradí 24 klubov umiestnil na

Michal Toure a Alžbeta Ovečková

treťom mieste.
Na turnaji North Bohemia 3. novembra

v Ústí nad Labem sa nepredstavili senickí
pretekári, ale naše mesto malo zastúpenie
medzi rozhodcami. Medzi ocenenými naj-
lepšími rozhodcami zo zahraničia bol
medzi arbitrami zo Slovenska, Azerbaj-
džanu a Dagestanu aj senický rozhodca
Jaroslav Rehuš.

Exkluzívny turnaj najvyššej svetovej úrov-
ne sa uskutočnil 17. novembra v Brne. V zná-
mom Boby centre sa predstavili najlepší sve-
toví karatisti na Turnaji majstrov. Pozvaní boli
iba najlepší svetoví karatisti, majstri sveta,
Európy a medailisti z európskych a sveto-
vých šampionátov a najlepší svetoví rozhod-
covia. Pozvánku dostala i niekoľkonásobná
majsterka Európy a sveta Miroslava Vašeko-
vá z Hanko kai Senica. Dorastenci sa v tom
istom termíne predstavili v Trenčíne na dru-
hom kole Slovenského pohára a 8. decem-
bra sa bude v Sabinove rozhodovať o titu-
loch a medailistoch na majstrovstvách Slo-
venska dorastencov. Aj tu bude mať Senica
tie najvyššie ambície.

Rok 2007 zakončia senickí karatisti
účasťou na tradičnom Vianočnom pohári
v slovinskom Trbovlje (15. decembra), kam
odchádzajú autobusom v piatok 14.
decembra. Záujemcovia o karate sa môžu
prihlásiť na tento športový výjazd, sú ešte
voľné miesta pre rodičov, športovcov
i fanúšikov. E. J.
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Blahoželáme jubilantom
V decembri 2007 oslávia:
80 rokov Ing. Radvan Vaca, Mária Bojnanská, Anna Bradňanská,
Kristína Končitá, Anna Hallonová, Mária Voľanská, Anna
Rusňáková a Ľudmila Hargašová.
85 rokov Ján Tóth, Terézia Nemcová, Albína Sásová a Anna
Filková.
90 rokov Mária Volková.
92 rokov Anna Chalupová a Štefan Jurovatý.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Jozef Horňáček a Denisa Olšová
Milan Leška a Adela Medlenová
Andrej Miko a Milota Hamerlíková
Peter Kudoláni a Lenka Bednárová
Ing. Andrej Ukropec a Ing. Lenka Kuklišová
Peter Masaryk a Beáta Staňková
Juraj Pecha a Jana Caboňová
Taras Viktorovyč Nahirnyak a Marianna Máčalková
Roman Vanek a Hana Valachovičová
Miroslav Póša a Mária Petrúfková
Martin Láska a Soňa Halabrínová
Ján Franko a PaedDr. Silvia Orságová
Pavol Blanárik a Simona Trnková
Tibor Malík a Saskia Schildová
Benjamín Šiša a Jana Reháková
Marek Naňák a Mgr. Zuzana Maňáková

Narodili sa
Lea Bekešová 4. 10. 2007
Jakub Dudáš 4. 10. 2007
Karolina Sekáčová 4. 10. 2007
Matej Csiba 7. 10. 2007
Tomáš Kováč 9. 10. 2007
Samuel Zelenka 12. 10. 2007
Denis Ožvoldík 14. 10. 2007
Leonard Rybnikár 14. 10. 2007
Ján Gora 19. 10. 2007
Alexandra Chovancová 19. 10. 2007
Samuel Otrubčák 21. 10. 2007
Juraj Bartúnek 22. 10. 2007
Daniel Kačaba 23. 10. 2007
Marek Oslej 24. 10. 2007

Opustili nás
Anna Hanzlúvková, Olivová 1145 2. 10. 2007
vo veku 60 rokov
Vladimír Jamárik, Štefánikova 723 2. 10. 2007
vo veku 57 rokov
Štefan Kalman, Hviezdoslavova 471 2. 10. 2007
vo veku 66 rokov
Alojz Mudroch, Štefánikova 1377 2. 10. 2007
vo veku 82 rokov
Ján Borot, Moyzesova 839 4. 10. 2007
vo veku 61 rokov
Cecília Radočáková, Dlhá 250 5. 10. 2007
vo veku 77 rokov
Pavla Jurkovičová, Hollého 741 9. 10. 2007
vo veku 75 rokov
Mária Slámová, Štefánikova 1377 10. 10. 2007
vo veku 83 rokov
Jozef Vašíček, Štefánikova 1377 11. 10. 2007
vo veku 65 rokov
Vendelín Labo, M. Nešpora 913 12. 10. 2007
vo veku 78 rokov
Pavel Savara, Štefánikova 1377 12. 10. 2007
vo veku 94 rokov
Zdenek Chobot, Hurbanova 1378 15. 10. 2007
vo veku 47 rokov
Emília Heráková, Štefánikova 1377 16. 10. 2007
vo veku 79 rokov
Miroslav Holba, J. Mudrocha 1354 19. 10. 2007
vo veku 48 rokov
Anna Sékelová, Štefánikova 1377 21. 10. 2007
vo veku 82 rokov
Margita Ambrušová, Štefánikova 723 22. 10. 2007
vo veku 80 rokov
Ján Zríni, Štefánikova 1377 23. 10. 2007
vo veku 74 rokov
Anna Pavlechová, Hollého 746 28. 10. 2007
vo veku 55 rokov
Emil Mihalík, M. Nešpora 916 29. 10. 2007
vo veku 75 rokov
Ernestína Havlová, Kolónia 591 31. 10. 2007
vo veku 82 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 3.12.  11.-13. hod. Medzinárodný festival detskej zborovej 

piesne Spevom k srdcu
� 3.12.   17.-19. hod. Mikulášska akadémia IV.ZŠ Senica, 

dobrovoľné vstupné
� 4.12.2    9.-12. hod. GOLDEN GATE, prezentácia firmy
� 5.12.  16. hod. Princezná zaľúbená do strašidla - detské 

predstavenie pre Fi Complet, s.r.o., Senica
� 7.12.  13.-21. hod. Spoločenské stretnutie pracovníkov ÚPSV

Senica 
� 9.12.   14.00  hod. spoločenské stretnutie pracovníkov DEMA,

Senica 
� 10.12. 15.30, 17.15, 19.00 hod.

Vianočný koncert tanečného odboru ZUŠ 
Senica, vstupné 60 Sk

� 12.12.  18. hod. Vianočný koncert CANTILENY a jej hostí,
MsKS, Vstupné dobrovoľné 

� 15.12.   19. hod. Koncert Františka Nedvěda, vstupné 220 Sk,
260 Sk

� 19.-20.   8.15, 8.30, 9.30 hod.
Výchovné koncerty ZUŠ Senica + TS Scream 

� 20.12.   19. hod. Posedenie s básnikom – Pavol Stanislav Pius
� 21.12.   19. hod. Fi – Complet, s.r.o. Senica – pracovné

posedenie 
� 30.12.   19. hod. Predpremiéra  ZÁHORÁCKEHO DIVADLA 

Rómeo a Júlija, vstupné 50 Sk
� 31.12.   20. hod. Silvestrovská zábava, priestory DK Senica,

vstupné 500 Sk

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa 
u sousedú
� 1. 12. 14. hod. Viazanie adventných vencov 
� 7. 12. DSS Svetluška – Mikulášske posedenie
� 8. 12. 17. hod. Staroslovanské luciovské obrady spojené

s lukostreľbou 
Občianske združenie Karpatský pecúch

� 14 .12. 18. hod. Vernisáž výstavy výtvarných prác detí
a mládeže z DSS Svetluška

� 25. 12. 19. hod. Vianočná besiedka – posedenie pre členov
občianskeho združenia Čajovňa u sousedú

� 28. 12. 19. hod. Benefičná Between Party - charitatívny
koncert 4 alternatívnych skupín, ktorého
výťažok Čajovňa u sousedú  daruje DSS Svetluška

� 31. 12. 20. hod. Silvester pre priateľov Čajovne u sousedú

Miloval som život,
miloval som svoju rodinu,
mal som vás všetkých rád,
... a predsa mi krutý osud život vzal
2. decembra 2007 uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil

Ing. Vladimír Sedlák
Kto ste ho poznali a mali radi,
Venujte mu tichú spomienku.
I keď si musel odísť, stále si tu s nami.

Smútiaca rodina

Spomienka 
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na DECEMBER 2007
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Sobota 1. a nedeľa 2. december
INVÁZIA
Invázia je desivou cestou do sveta, kde
jediný spôsob ako prežiť je nespať. Po
záhadnej havárii raketoplánu objavia vedci
v jeho troskách niečo mimozemské. Ľudia,
ktorí sa dostali do kontaktu s vrakom sa
nevysvetliteľne menia. Čoskoro washing-
tonská psychiatrička Carol a jej kolega
odhalia šokujúcu pravdu o mimozemskej
epidémii: svoje obete napáda počas spán-
ku a hoci sa fyzicky nezmenia, zobudia sa
bezcitní a neľudskí. Nakazených je stále
viac a viac a Carol nevie, komu môže veriť.
Jej jedinou nádejou je nezaspať, kým nená-
jde svojho syna, ktorý je možno kľúčom k
zastaveniu invázie...    
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 99 min.

� Utorok 4. a streda 5. december
KLIATBA DOMU SLNEČNÍC
Rodina Solomonovcov opustila hektický
život Chicaga a presťahovala sa na tiché a
odlúčené miesto – na farmu v Severnej
Dakote. Medzi pokojným vlnením slnečni-
cových polí dcéra Jess zisťuje, aké desivé
toto odlúčenie od sveta môže byť. Jej brat
Ben sa stane svedkom zjavení, ktoré nevidí
nikto iný. Jessina búrlivá minulosť sa stretá-
va s minulosťou tých, ktorí kedysi žili v
tomto dome...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 84 min.

� Sobota 8. a nedeľa 9. december
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Pomoc ohrozeným prináša Milla Jovo-
vich...
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 90 min.

� Utorok 11. a streda 12. december
SUPERBAD
Poďte s nami, zažijete tú najlepšiu žúrku.
Varujúci príbeh dvoch dospievajúcich
chlapcov tesne pred maturitou. Sú na sebe
strašne závislí, ale teraz by mal každý z
nich ísť na inú vysokú školu a čaká ich odl-
účenie. Evan je milý, chytrý a hanblivý. Seth
je drzý, náladový a posadnutý dievčatami.
Vo filme sledujeme ich zúfalé pokusy
zapôsobiť behom jednej bláznivej noci na
objekty ich túžob...
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 114 min. 

� Piatok 14. december a nedeľa 16.
december
HRDINOVIA  A  ZBABELCI
Keď nebudeš trvať na svojom, vždy pre-
hráš. Je vojna, i keď to tak na prvý pohľad
nevyzerá. Tisíce mladých mužov nasadzu-
je americká armáda v najrôznejších kútoch
sveta, aby bojovali s terorizmom. Ich osud
však riadia politici z dobre zabezpečených
pracovní vo Washingtone. Sú to práve ich
rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť život tisíc-

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 23. novembra 2007. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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kam ľudí a zďaleka nie takým spôsobom,
ako by si pôvodne priali.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Utorok 18. a streda 19. december
NIET  NÁVRATU
Newyorská rozhlasová moderátorka Erica
má úžasný život a snúbenca, ktorého
zbožňuje. Nasleduje však brutálny útok,
ktorý zanechá Ericu ťažko zranenú a jej
snúbenca mŕtveho. Erica sa nedokáže s
touto tragédiou vyrovnať, začne sa túlať
nočnými ulicami a sledovať mužov, o kto-
rých si myslí, že sú za útok zodpovední. Jej
honba za spravodlivosťou sa dostane do
pozornosti verejnosti, ktorá je jej odvážny-
mi činmi fascinovaná. Ale v pätách má neu-
stále detektíva newyorskej polície, ktorý
zúfalo pátra po páchateľovi nočných úto-
kov. Erica sa musí rozhodnúť, či je jej cesta
za pomstou skutočne správna, alebo či sa
sama nestáva rovnakou, ako sú tí, ktorých
sa snaží zastaviť.
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 122 min.

� Piatok 21. a sobota 22. december
SHREK  TRETÍ
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Za normálnych okolnos-
tí by krásni, mladí a zelení manželia Shre-
kovci po odstránení zákernej Víly Kmotrič-
ky a jej nemožného syna Krasoňa žili neru-
šene a hlavne šťastne až do smrti. Vzhľa-
dom k tomu, že sa stali protagonistami naj-
úspešnejšieho animovaného filmu všet-
kých čias, nemajú na pohodu nárok. Keď si
Shrek bral princeznú Fionu, vo sne ho
nenapadlo, že by ho niekedy mohlo
postihnúť vládnutie. Kráľ Harold umiera, a
preto je jasné, že musí niekomu v kráľov-
stve odovzdať vládu. Ale Shrek sa kraľova-
niu veľmi intenzívne bráni a rozhodne sa
zohnať iného vladára...
Vstupné: 45 Sk, 93 min.

Kam na turistiku 
Klub slovenských turistov Senica
organizuje na 26. decembra tradičný
Vianočný výstup na Záruby.

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú termíny korčuľovania na zimnom
štadióne:

Nedeľa 2. 12. od 14.00 do 16.00
Piatok 7. 12. od 16.00 do 17.45
Nedeľa 16. 12. od 13.30 do 15.30
Utorok 18. 12. od 15.30 do 17.30
Nedeľa 23. 12. od 9.00 do 11.00

od 13.30 do 15.30
Pondelok 24. 12. od 11.30 do 13.30
Utorok 25. 12. od 15.00 do 17.00
Streda 26. 12. od 9.00 do 11.00

od 15.00 do 17.00
Sobota 29. 12. od 14.30 do 16.30
Nedeľa 30. 12. od 10.00 do 12.00

od 13.30 do 15.30
Pondelok 31. 12. od 10.00 do 12.00

Vianočné trhy
V Dome kultúry budú v dňoch 17. a 18.

decembra trhy s bohatou ponukou
vianočného tovaru. Po oba dni bude otvo-
rené od 8. do 18. hod.   

Okienko JDS
Členský príspevok na

rok 2008 vo výške  30 Sk
budeme vyberať po Novom
roku. Zároveň oboznamujeme termíny
posedenia pri hudbe v Branči.

Decembrové stretnutie pri hudbe
bude v hoteli Branč vo štvrtok 13.
decembra  o 15. hod. M. S.

Nezbedný Tomáš
a svätý Mikuláš 

Centrum voľného času Stonožka Seni-
ca aj tento rok organizuje tradičné miku-
lášske predstavenie pre verejnosť nazvané
Nezbedný Tomáš a svätý Mikuláš.

Predstavenie pre verejnosť sa uskutoč-
ní v kinosále Domu kultúry v Senici 8.
decembra o 16. hod. 

Okrem Mikuláša medzi nás zavíta aj
kráľ, princezná, anjelici, víly a samozrejme
čerti s Luciferom. Nebudú chýbať pekné
pesničky a tance, farebné kostýmy, zaují-
mavá scéna a napínavý rozprávkový
príbeh. Vstupné je 100 Sk, rovnako pre
deti i dospelých. Deti však naviac dostanú
od Mikuláša aj balíček plný sladkostí
a dobrôt. Príďte si pozrieť naše predstave-
nie a vychutnať si spolu s nami  krásnu
mikulášsku a predvianočnú atmosféru.

Vianoce v Záhorskej
knižnici 

Záhorská knižnica  pripravila pre svo-
jich detských čitateľov už tradičnú Vianoč-
nú súťaž. Od Mikuláša budú môcť deti
všetkých vekových kategórii, teda pred-
školáci, malí i veľkí školáci, vypĺňať  pripra-
vené hárky plné hádaniek, skladačiek
a vymaľovaniek. Tí najlepší sa stretnú po
Novom roku, vyhodnotia súťaž a dostanú
sladké ceny. Okrem toho sa 14. decembra
stretnú v knižnici deti zo Spojenej školy, I.
ZŠ a dramatický krúžok z CVČ, aby si vzá-
jomne  pripravili   i vymenili  darčeky
a zabavili sa pri vianočnom kultúrnom pro-
grame. KS
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