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Od okružnej križovatky smerom na Párovce sa buduje 250 m  komunikácie, kde vyrastie
obchodná zóna. Prvými budú Kaufland a Family centrum.                               Foto V. Zich

Prvá okružná križovatka  
V mesiaci december sa v Senici usku-

točnila prestavba stykovej križovatky ciest
I/51 a II/500 na okružnú križovatku na
vstupe do mesta od Holíča. Prebudovanie
križovatky bolo realizované ako I. etapa
prác v rámci výstavby obchodného centra,
ktorého vybudovanie by sa malo uskutoč-
niť v priebehu tohto roka.  Okružná križo-
vatka umožní plynulý a bezpečný výjazd
vozidiel z obchodného centra.

Súčasťou ďalšej etapy bude stavba prí-
stupovej komunikácie a parkovísk
k obchodnému centru. Prístupová komu-
nikácia v dĺžke cca 250 m napojená na
cestu I/51 povedie v trase budúcej prelož-
ky cesty II/500 smerom do Čáčova. Inves-
torom stavby je VIWO, spol. s r.o. Dunaj-
ská Streda. 

Mesto Senica zároveň požiadalo Kraj-
ský úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Trnava o vydanie stavebné-
ho povolenia na stavbu okružnej križovat-
ky ciest I/51, III/05119 (Hlbocká cesta)
a MK Priemyselný park. Termín realizácie
stavby bude závisieť od finančného zabez-
pečenia budúcej investície.

Cieľom plánovaných opatrení na
komunikáciách v meste  je zabezpečiť
plynulý príjazd vozidiel z vedľajších ciest
na cestu I/51 a napomôže sa zvýšiť bez-
pečnosť cestnej premávky. Z dôvodu
vysokej frekvencie dopravy, najmä tranzit-
nej, prechádzajúcej cez mesto, nie je

možné zlepšiť prejazdnosť vozidiel
dopravno-inžinierskymi opatreniami. Pod-
statné zlepšenie situácie v doprave je
možné očakávať až po vybudovaní pre-
ložky cesty I/51 mimo centra mesta.

Ing. Jana Oslejová 
oddelenie výstavby, ŽP 

a dopravy MsÚ

Investícia do zóny  
V posledných dňoch roka 2007 dostala

samospráva Senice dotáciu 49 miliónov
Sk od Ministerstva hospodárstva na prie-
myselnú zónu. Táto suma  takmer pokryje
náklady na dokončenie základnej infrašt-
ruktúry v priemyselnej zóne, kde už pôso-
bia 2 zahraniční investori Arcelor a Hai-
ronville. 

Ministerská účelová dotácia tak Mestu
Senica bez väčších problémov umožní
dobudovať priemyselnú zónu po tom, čo
v roku 2007 agentúra SARIO vypovedala
zmluvu s Mestom Senica.  Poskytnutiu
dotácie predchádzalo  predloženie žia-
dosti. „Pridelenie dotácie považujem za
potvrdenie našich pôvodných rozhodnutí,
osvedčenie, že sme nepochybili. V súvis-
losti s priemyselnou zónou je to ocenenie
našej doterajšej systematickej práce,“
povedal primátor Senice Ľubomír Parízek. 

Podľa Jána Sališa z Mestského úradu
Senica dotácia sa viaže na vybudovanie
dvoch úsekov ciest a vonkajšieho osvetle-
nia ciest. Úsek cesty C je súčasťou obsluž-
no-manipulačnej cesty cez priemyselnú
zónu.  Úsek cesty D je spojovacia komu-
nikácia s novobudovanou cestou okolo
Arceloru.  V súčasnej dobe sa   spracúvajú
podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže
na vybudovanie oboch úsekov ciest a von-
kajšieho osvetlenia. 

Stavebné práce prebiehajú na úseku
cesty A, ktorú buduje firma Technoimes
Myjava  a na základe uznesenia mestské-
ho zastupiteľstva po jej dokončení príde
k zámene pozemku v priemyselnej zóne
za cestu.  Mesto Senica v tomto roku prib-
ližne za 20 mil. Sk dokončí začaté investí-
cie z roku 2007 a to železničný prejazd
a retenčnú nádrž. Dobudovaním ciest do
konca roka 2008 bude dokončená základ-
ná  infraštruktúra. 

Záujem  investorov o senickú priemy-
selnú zónu trvá a podľa Jána Sališa roko-
vania prebiehajú  s približne 20 investor-
mi, ktorí preverujú podmienky investova-
nia. Ide o širokú škálu výrobných podni-
kov od  strojárskej  produkcie cez elektro-
techniku, stavebníctvo  až po energetické
zariadenia.  

V súvislosti s priemyselnou zónou sa
rieši aj tzv. Hlbocká križovatka.  Mesto
Senica požiadalo  Krajský úrad pre cestnú
dopravu  a pozemné komunikácie Trnava
o vydanie stavebného povolania  na stav-
bu okružnej  križovatky ciest  I/51, Hlboc-
kej cesty a komunikácie   k priemyselnej
zóne.  V blízkosti križovatky bude svoj
zámer realizovať aj Ipec Point.

Viera Barošková

Ešte raz o parkovaní
V súlade s VZN č.5 o podmienkach stá-

tia vozidiel na území mesta Senica
a o dani za užívanie verejného priestran-
stva za trvalé parkovanie vozidiel na verej-
nom priestranstve a zmene VZN č.3
o miestnych daniach je s platnosťou
od 1. 1. 2008 v meste Senica zrušená
zóna dočasného parkovania. Z tohto
dôvodu  sa parkovacie karty a parkovacie
lístky nepredávajú a užívanie verejného
priestranstva na dočasné parkovanie vozi-
diel je bezplatné okrem parkovísk s oso-
bitným režimom (parkovisko pred OD
Cieľ, parkovisko pri MsÚ).

V platnosti naďalej zostáva trvalé par-
kovanie.  V zmysle VZN č. 5 o vyhradenie
parkovacieho miesta môže požiadať fyzic-
ká osoba (občan) s trvalým pobytom
v meste Senica alebo fyzická osoba opráv-
nená na podnikanie, resp. právnická
osoba so sídlom podnikania alebo s pre-
vádzkou v meste Senica. 

(pokračovanie na str. 11)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
1. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa uskutočnilo  31. januára. Začí-
na sa druhý rok volebného obdobia 2006
– 2010. Primátor a poslanci MsZ pokra-
čujú v plnení Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta, ktorý bol
schválený v roku 2006 a určuje hlavné
smery rozvoja mesta do roku 2013.
Mestská rada prerokovala:
-  Správu o plnení uznesení a riešení pri-
pomienok k 31.1.2008. 
-  Správu o činnosti Mestskej polície za rok
2007. Zo správy vyplýva, že Mestská polí-
cia  riešila v roku 2007   2 036 priestupkov,
z toho 1 114 priestupkov bolo  zistených
vlastnou činnosťou a 922 priestupkov
bolo oznámených na dispečing. Zo štatis-
tiky priestupkov vyplýva, že najväčší počet
tvorili priestupky proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky  (1 081), nasle-
dovali priestupky  na úseku porušovania
všeobecne záväzných nariadení mesta
(429) a početné boli aj priestupky proti
verejnému poriadku (331). Existujúci
kamerový systém, ktorý 9 kamerami
nepretržite monitoruje najfrekventovanej-
šie miesta mesta, zaznamenal v minulom
roku 346 udalostí, ktorými boli 
zistené páchané priestupky. Jednou z pri-
orít mesta na úseku bezpečnosti je rozší-
renie kamerového systému aj do ďalších
častí mesta. 
-  Správu  o činnosti Mestského hasičského
zboru (MsHZ) pri MsZ v Senici a Dobro-
voľného  hasičského zboru (DHZ) v Seni-
ci za rok 2007. V MsHZ  je zaradených 26
členov, jeho činnosť riadi veliteľ MsHZ
Jozef Kovačovský. DHZ pracuje pod vede-
ním predsedníčky Ing. Jarmily   Drinkovej.
-  Rozpis rozpočtu príspevkových a rozpo-
čtových organizácií na rok 2008. Mestské 
kultúrne stredisko Senica s rozpočtom tak-
mer 15 mil. Sk zabezpečuje kultúrno-spo-
ločenské podujatia v Dome kultúry v Seni-
ci, v amfiteátri, v Múzeu L. Novomeského  
a v Spoločenskom dome v Kunove. Pri
MsKS  pôsobia: spevácky zbor Cantilena,
skupina moderného tanca Sonny, skupina
mažoretiek  Ladies, skupina spoločenské-
ho tanca Synkopa, dychová hudba Seni-
čanka, Klub priateľov heligónky, divadelné
súbory Záhorácke divadlo, súbor činoher-
ný a súbor bábkový a rocková skupina
Applause.  
Rekreačné služby mesta Senica s rozpo-
čtom 35,3 mil. zabezpečujú prevádzku
a poskytovanie služieb na strediskách: pla-
váreň, sauna, športová hala, rekreačná
oblasť Kunovská priehrada, mestské kúpa-
lisko, zimný štadión, informačná kancelá-
ria Infosen a futbalový štadión.
- Návrh kapitálového rozpočtu mesta
organizácií v jeho riadení na rok 2008 –
rozpočet kapitálových výdavkov  vo výške
takmer 90 mil. Sk rieši pokračovanie
výstavby priemyselného parku,  realizáciu
nových stavieb (výstavbu ihrísk, parko-
vísk), rekonštrukciu, modernizáciu
a výstavbu nových ciest, IV. etapu cyklot-

rasy, projektovú dokumentáciu nových
ciest, transfer príspevkovým organizáciám
a podiel mesta na grantoch pre rozpočto-
vé organizácie.
- Návrh poplatku za stravu v školských
jedálňach pri základných školách a škol-
ských jedálňach  pri materskej škole.
-   Výšku mesačného príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov spojených s hmotným   
zabezpečením v predškolskom zariadení.
-   Návrh na odpredaj bytov.
-   Návrh na  dispozície s majetkom mesta.
-   Správu o činnosti hlavného kontrolóra
za IV. štvrťrok 2007.
- Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kon-
trolóra mesta Senica, nakoľko dňom 1.
máj 2008 uplynie šesťročné funkčné
obdobie hlavného kontrolóra mesta.
- Harmonogram úloh mesta Senica na
zavedenie eura k 1. januáru 2009. 
- Doplnenie VZN č. 30 - Trhového poriad-
ku mesta o termín konania Senického jar-
moku v dňoch 15.- 16. augusta 2008.
Materiály, ktoré prerokovala mestská rada
budú predmetom rokovania 10. riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať 14. februára. 
V roku 2007 zasadalo mestské zastupi-
teľstvo 8 krát, na svojich zasadnutiach pri-
jalo 226 uznesení a 15 všeobecne záväz-
ných nariadení mesta. Účasť poslancov na
zasadnutiach MsZ bola 94,5 %. Mestská
rada sa v roku 2007 zišla 8-krát a prijala
197 rozhodnutí. Účasť poslancov na
zasadnutí MsR bola 89,06 %. Počas roka
2007 pracovalo 11 komisií mestského
zastupiteľstva a 8 mestských výborov
v jednotlivých častiach mesta.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Chcete žiadať o dotácie?

Nepremeškajte termín 
Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo

na svojom zasadnutí 15. novembra 2007
zmenu VZN č. 20 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta. Týka sa najmä termínov
na podávanie žiadostí o poskytovaní dotácií.

Žiadosti nad 100  000 Sk je treba doru-
čiť na MsÚ Senica do 29. februára 2008,
ktoré  následne budú predložené do Mest-
skej rady. Pri žiadostiach do 100 000 Sk je
termín doručenia 31. marec 2008. Tieto
žiadosti budú odovzdané komisiám pri
MsZ, ktoré ich do 30. apríla schvália, resp.
neschvália.

Mesto Senica môže dotáciu poskyto-
vať právnickej osobe, ktorej zakladateľom
nie je mesto a fyzickej osobe - podnikate-
ľovi, ktorý má  sídlo alebo trvalý pobyt na
území mesta. Žiadosti sa musia týkať
finančnej podpory na všeobecne prospeš-
né služby alebo verejno-prospešné účely:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a pre-
zentácia duchovných a kultúrnych hod-
nôt,
- ochrana ľudských práv a základných slo-
bôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej
kultúry,
- tvorba a ochrana životného prostredia
a ochrana zdravia obyvateľstva,
- ochrana práv detí a mládeže,
- žiadosti na sociálne účely.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta nájdete na stránke www.senica.sk.

Ivan Tobiáš

Nový poskytovateľ
stravy pre dôchodcov 

Mesto Senica  v rámci svojej pôsob-
nosti vyplývajúcej zo zákona o sociálnej
pomoci má na svojom území zriadené tri
jedálne pre dôchodcov. Dve z nich posky-
tujú svoje služby, a to jedno teplé jedlo
denne už tradične: Dom Humanity, ktorý
je zriadený Slovenským Červeným krížom
a Poľnohospodárske družstvo Senica. Tre-
tím poskytovateľom stravy je od decem-
bra 2007 Súkromná stredná škola podni-
kania (SSŠP) Senica, Hollého ulica 1380,
Stravovanie u tohto poskytovateľa využíva
priemerne 70 občanov, pre asi 30 obča-
nov zabezpečuje dovoz obedov Opatro-
vateľská služba MsÚ v Senici. Podľa slov
občanov, ktorí sa tu stravujú, je kvalita
podávaných obedov vysoká, je možnosť
vybrať si z ponuky troch jedál, prostredie
jedálne je útulné a vľúdny personál. Cítia
sa tu príjemne a niekedy sa im ani nechce
vrátiť domov.

Cena stravnej jednotky v SSŠP bude od
februára 2008 vo výške 59 Sk. Mesto Seni-
ca tak ako aj pri iných poskytovateľoch
priznáva stravujúcim sa dôchodcom prís-
pevok na jedno odobraté jedlo vo výške 8
– 16 Sk v závislosti od výšky dôchodku.

Vzhľadom na rastúce ceny potravín, a tým
aj poskytovaných obedov sa pripravuje
novelizácia všebecne záväzného nariade-
nia, ktoré rieši príspevok na stravu pre
dôchodcov v zmysle zvýšenia tohto prís-
pevku. RNDr. K. Poláková

vedúca odd. MsÚ

Dotácie VÚC Trnava
VÚC Trnava vyhlásil výzvy na predkla-

danie žiadostí o dotácie v roku 2008.
Výzvy sa týkajú finančnej podpory v oblas-
ti kultúrnych aktivít, mládežníckych aktivít,
aktivít zameraných na pomoc pre sociálne
odkázaných občanov, aktivít zameraných
na podporu zdravia a prevenciu chorôb
a podpory športových aktivít. Oprávnený-
mi žiadateľmi vo všetkých oblastiach sú
právnické a fyzické osoby so sídlom alebo
trvalým pobytom na území Trnavského
samosprávneho kraja. Uzávierka žiadostí
o dotáciu je 29. 2. 2008. 

Výzvy, podmienky pridelenia dotácie
a formulár nájdete na stránke mesta
www.senica.sk alebo na stránkach VÚC
www.trnava-vuc.sk. V prípade akých-koľvek
nejasností, môžete vypracovanie projekto-
vej žiadosti konzultovať s Referátom regio-
nálneho rozvoja MsÚ Senica. NS
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Aktivity radnice
3.12. 2007 - Pracovné rokovanie

s talianskym  investorom  - byto-
vá a priemyselná výstavba.

- Správna rada Polikliniky –
riešenie zdravotníctva v meste
a regióne.

4.12. - Stretnutie starostov okresov
Senica, Skalica a Malacky združe-
ných v ZOZO.

- IUVENTA  Rada  pre mládež –
pracovné rokovanie s ministrom
školstva  Jánom Mikolajom na
tému  zákon o mládeži.

- Stretnutie s ministrom výstavby
Mariánom Janušekom.

5.12. - Rokovanie výkonného výboru
Oblastného združenia telový-
chovných združení.

- Rokovanie s personálnou firmou
na tému procesný audit a kvalita
samosprávy.

6.12. - Valné zhromaždenie Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti – prípra-
va zámerov pre budúce obdobie.

7.12. - Príprava projektu obchodnej
zóny na Párovciach.

- Sociálne zariadenia – príprava
projektov pre skvalitnenie služieb.

10.12. - Lesný závod Šaštín-Stráže –
pracovné rokovanie o zámeroch
mesta.

- Klub starostov okresu Senica –
vyhodnotenie roka a zámery pre
ďalšie obdobie.

- Rokovanie s rakúskym investorom.
11.12. -  Valné zhromaždenie Službyt-u –

príprava investičných akcií pre
rok 2008.

- Pracovné rokovanie s manaž-
mentom SH  Slovkord na tému
výstavba  novej fabriky a mož-
nosti revitalizácie starej časti.

14.12. - Riešenie problematiky priemysel-
nej zóny, príprava žiadosti na
Ministerstvo hospodárstva SR.

18.12. - Príprava českého projektu v prie-
myselnom parku.

- Pracovné rokovanie s Regionál-
nou rozvojovou agentúrou.

- Pracovné stretnutie na Minister-
stve hospodárstva SR - prie-
myselný park.

19.12. - Rokovanie s firmou Reding –
vysporiadanie zmluvných
vzťahov.

20.12. - Ministerstvo hospodárstva SR –
podpis zmluvy na dotáciu vo
výške 49 mil. Sk pre senickú
priemyselnú zónu.

- Kolaudácia prvého kruhového
objazdu v Senici.

21.12. - Prípravné rokovanie ku koncepcii
rozvoja dopravy a časová
realizácia.

8.1. 2008 - Kordárna Velká nad Veličkou –
prijatie u majiteľov SH Senica –
spoločné zosúladenie strategic-
kých zámerov.

9.1. - Prijatie poslanca NR SR Ing. M.
Jureňu v Senici. Pracovné stretnu-
tie na tému otvorenie poslanec-
kej kancelárie a príprava

projektov v regióne.
- Rokovanie s investorom pre byto-

vú výstavbu, príprava stavby.
10.1. - Veľtrh cestovného ruchu v Brne –

návšteva stánku družobného
mesta Velké Pavlovice a stánku
VÚC Trnava.

- Pracovné rokovanie s českou
investičnou spoločnosťou.

11.1. -  Pracovné stretnutie s manažmen-
tom Technických služieb, a.s. na
tému Príprava zámerov pre zber
komunálneho odpadu a bioodpa-
du;  riešenie problémov parkova-
nia na starom sídlisku a ďalších
lokalitách v meste.

- Pracovné rokovanie s riaditeľom
Úradu práce v Senici Ing.
J. Kovárom na tému zamestna-
nosť v meste a regióne.

14.1. - Pracovné rokovanie na tému:
informovanosť mesta  a digitali-
zácia v samospráve.

16.1. - Prijatie u prezidenta SR.
- Ministerstvo školstva SR –

rokovanie s ministrom Jánom
Mikolajom k pripomienkovaniu
školského zákona.

17.1. - Incheba Bratislava – prezentácia
mesta na medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour.

- Rokovanie so zástupcami spevác-
keho súboru Cantilena.

18.1. - Pracovné rokovanie k výstavbe
v Sotine,  prezentácia výstavby
športovej haly potenciálnemu
partnerovi.

- Pracovné rokovanie na tému
parkoviská a parkovanie.

Nominujte osobnosti
Mesto Senica  každoročne oceňuje

osobnosti  pedagogiky, kultúry a umenia,
ktoré  za predchádzajúci rok dosiahli
v oblasti školstva, kultúry a práce s deťmi
a mládežou  mimoriadne úspechy
a výborné  výsledky.  

Oceňovaní pedagogickí pracovníci
vynikajú v oblasti prípravy žiakov, inovatív-
nych prístupov vo výchovno – vzdeláva-
com procese,  mimoškolských aktivít.
Dlhoročnou pôsobnosťou v školstve,
odbornou a intenzívnou činnosťou, nad-
priemernou prácou so žiakmi a študentmi
sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych
súťažiach.

V oblasti kultúry sú oceňované osob-
nosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú
k rozvoju kultúrneho života mesta, repre-
zentujú ho za hranicami okresu i štátu,
vynikajú úspechmi v oblasti svojej umelec-
kej pôsobnosti na profesionálnej i amatér-
skej úrovni, venujú sa odbornej činnosti
a práci s deťmi a mládežou.  

Možno sa aj vo vašej organizácii
alebo vo vašom okolí nachádza osob-
nosť, ktorá by si toto spoločenské uzna-
nie zaslúžila -neváhajte a podajte návrh. 

Vaše nominácie so stručnou charakte-
ristikou očakávame na adrese: Mestský
úrad Senica, ul. Štefánikova 1408/56, Seni-
ca , prípadne na  e-mailovej adrese: sprav-

ca@msu.senica.sk v termíne do 25.2.
Slávnostné ocenenie pedagogických,

kultúrnych a umeleckých osobností  sa
plánuje v mesiaci marec 2008. 

Organizátorom podujatia je Komisia
pre vzdelávanie, kultúru   a Zbor pre ob-
čianske záležitosti mesta Senica pri mest-
skom zastupiteľstve. NS

Propagovali sme 
turizmus  

Mesto Senica využilo aj tento rok mož-
nosť predstaviť sa širokej verejnosti na
medzinárodných veľtrhoch cestovného
ruchu. 

Na veľtrhu konanom v dňoch 10. – 13.
1. 2008 pod názvom Go-Regiontour
v Brne sa predstavitelia nášho mesta
zúčastnili na pozvanie partnerského
mesta Velkých Pavlovíc. O týždeň neskôr
zase cestovali zástupcovia Velkých Pavlo-
vic na pozvanie primátora mesta Senica
na veľtrh organizovaný na Slovensku.  Ten
sa konal v dňoch 17. - 20. 1. na výstavisku
v bratislavskej Inchebe pod názvom ITF
Slovakiatour. Prvé dva dni na tomto veľtr-
hu boli určené pre odbornú verejnosť,
víkend patril širokej verejnosti. 

Senica sa tu prezentovala v spoločnej
expozícii Združenia obcí záhorskej oblas-
ti, kde mali vedľa seba stánky jednotlivé
mestá a obce Záhoria. Realizáciu nášho
stánku a propagáciu nášho mesta zabez-
pečovali Rekreačné služby mesta Senica
so svojím strediskom Infosen. V priestore
Senice boli propagované predovšetkým
turistické možnosti mesta a okolia.
Návštevníkov zaujímali možnosti ubytova-
nia či už v meste, alebo v okolitej prírode,
možnosti športového vyžitia, cyklotrasy
a zaujímavosti zo Senice a okolia. Záu-
jemcom sme predstavili nové propagačné
materiály o Senici, ako aj prehľad kultúr-
nych podujatí na rok 2008.  Počas týchto
štyroch dní organizátori privítali v stánku
veľa hostí,  okrem iných aj spomínaného
starostu Velkých Pavlovíc Ing. Pavla Pro-
cházku. Spestrenie podujatia a predstave-
nie tradičnej kultúry záhorskej oblasti
počas jednotlivých dní zabezpečili Májo-
vanka z Holíča, Gbelané z Gbelov, Klub
priateľov heligónky zo Senice, Divadlo na
hambálku z Malaciek a Veterántrio. Na
tohtoročnom veľtrhu sa zúčastnilo 880
vystavovateľov z 32 krajín a navštívilo ho
60 tisíc návštevníkov. Veríme, že propagá-
cia nášho mesta na veľtrhoch priláka do
nášho mesta nielen domácich, ale i zahra-
ničných návštevníkov, čo prispeje k rozvo-
ju cestovného ruchu v Senici. L. Vajdová



Ako je to daňami 
Do redakcie sme dostali list od obyvateľov domov č. 57

a 58/21, ktorí si myslia, že mestské zastupiteľstvo robí rozdiely
medzi obyvateľmi mesta. V liste sa okrem iného pýtajú, „či  sú
obyvatelia  činžových domov  menejcenní v porovnaní s obyva-
teľmi  žijúcimi v rodinných domoch a stavbách na bývanie, keď
za 1 m2 obytnej plochy musia zaplatiť na dani 7 Sk  a užívatelia
stavieb na bývanie, teda rodinných domov 5,25 Sk“. 

Pisateľ, obviňujúci  mestské zastupiteľstvo z daňovej diskrimi-
nácie nepochopil, za čo platia vlastníci týchto rozdielnych nehnu-
teľností. Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach (ďalej len
zákon) hovorí, že Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov.
Rozdiel v týchto daniach je v tom, že daň z pozemkov sa vyru-

buje podľa druhu pozemku. Tu sa vynásobí výmera pozemku
cenou pôdy, ktorá je stanovená v 1. a 2. prílohe zákona o miest-
nych daniach a výsledok sa vynásobí sadzbou určenou vo Všeo-
becne záväznom nariadení (VZN).

Daň zo stavieb - vyrubuje sa podľa zastavanej plochy stavby
v najrozsiahlejšej nadzemnej časti a táto sa vynásobí príslušnou
sadzbou (podľa druhu stavby). Tou zastavanou plochou je aj tera-
sa a vchod do stavby so schodišťom alebo závetrím. K určenej
sadzbe sa na každé ďalšie podlažie, okrem 1. nadzemného (t. j.
prízemia) pripočíta príplatok za podlažie vo výške 3 Sk. To zna-
mená, že vlastník rodinného domu, ktorý má hoci i len manzard-
ku, ktorú inak nevyužíva, platí za 1 m2 zastavanej plochy 5,25 + 3
= 8,25 Sk.

Daň z bytov - sa vyrubuje podľa podlahovej plochy bytu, vyná-
sobením príslušnou schválenou sadzbou. Do podlahovej plochy
bytu sa započítava aj podlahová plocha pivnice alebo komory prí-
slušnej k bytu. Nezdaňujú sa balkóny ani lodžie. Taktiež ak vlast-
níci bytov v bytovom dome vlastnia aj podiel na spoločných pri-
estoroch, t. j. chodbách, schodištiach, vstupných halách, sušiar-
ňach, práčovniach, kočikárňach, sa v zmysle zákona nezdaňujú.

Pisateľ  v liste prepočítava bytový dom podľa podlahovej plo-

chy a porovnáva zastavanú plochu s podlahovou plochou, t. j.
porovnáva neporovnateľné. Pisateľ nemôže spočítať podlahovú
plochu 72 bytov a potom ju vydeliť zastavanou plochou celého
domu. To je zavádzajúci a k ničomu nepoužiteľný údaj. Daň sa
platí podľa toho, čo je zapísané v liste vlastníctva (LV), t. j. podľa
druhu a výmery stavby alebo pozemku, pri bytoch sa zdaňuje
podlahová plocha bytu uvedená v kúpnej zmluve, pretože výme-
ra bytu sa do LV nezapisuje. LV obsahuje vlastnícky podiel, nie
výmeru a údaj, či je vysporiadaný pozemok pod bytovým
domom, čo ale nemá vplyv na daňový povinnosť. Vlastníci bytov
sú vlastníci aj nebytových priestorov (práčovne, sušiarne, kočikár-
ne), ktoré prostredníctvom spoločenstva prenajímajú, sú povinní
za tieto priestory platiť daň z nehnuteľností - na tieto prenájmy
bude zameraná kontrola zo strany správcu dane.

(Škoda, že sa pisateľ nepodpísal, mohli sme o tomto probléme,
ktorý ho ťaží, podebatovať.)

Za služby, ako je napr. dodávka pitnej vody, odvod dažďovej
vody, stočné platí každý vlastník nehnuteľnosti či  bytu alebo
rodinného domu. Za tieto služby platia aj všetci nájomcovia, ktorí
nie sú ešte vlastníkmi, napr. pri neodkúpených bytoch. Taktiež nie
sú obyvatelia činžových domov diskriminovaní pri vyrubení
poplatku za zber a likvidáciu triedeného komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu - tento poplatok zo zákona platí
každá osoba či  je vlastníkom,  alebo nie. Tento poplatok sa platí
aj za novonarodené dieťa.  Taktiež nemáte overené a vaše infor-
mácie  sú mylné, že obyvatelia rodinných domov si upravujú pred-
záhradky, lebo sú ich  vlastníctvom.  Choďte sa pozrieť, napr. na
Brezovú ulicu alebo Železničnú ulicu. Predzáhradky sú za chod-
níkom, je to verejné priestranstvo.  

Vybraná daň z nehnuteľností, ako aj ostatné miestne dane sú
súčasťou rozpočtu mesta - sú to verejné financie. Rozpočet si
môže vyhľadať na internetovej stránke www.senica.sk.  Financie
slúžia predovšetkým na bežné výdavky mesta, ktorými sú okrem
iného aj platby za verejné osvetlenie mesta, údržbu, čistenie
chodníkov, miestnych komunikácií a zelene, na informovanie
občanov mesta, atď. 

Stúpajúce dane nie sú realitou len  v Senici. Pre porovnanie
uvádzame sadzby daní aj v okolitých mestách.                         NS
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Stonožkina ponuka
7. 2., 8.30 hod., telocvičňa Gymnázia L.
Novomeského Senica
Aerobic maratón stredných škôl – okres-
né školské majstrovstvá
- propozície a prihlášky u učiteľov telesnej
výchovy na stredných školách v Senici
- štartovné 40 Sk (študenti gymnázia 20 Sk)
- postup na krajské kolo 21.2.

8. 2., 18.30 hod., CVČ - budova Materské-
ho centra
Diskusný večer na tému Postmoder-
nizmus
13. 2., 8. hod., telocvične senických ZŠ
Majstrovstvá okresu v basketbale 
- nominované družstvá žiačok (ZŠ Sadová
ul.) a žiakov (ZŠ Mudrochova ul.)
14. 2., 15. hod., CVČ
Stonožka-cup O cenu Sv. Valentína
tanečná súťaž disko sólo a duo
- najmä pre členov tanečných skupín CVČ,
veková kategória 7 - 10 rokov
- minútová choreografia na hudbu organi-
zátora, základné kolo, semifinále a finále
- prihlásiť sa treba čo najskôr v CVČ alebo
u trénerky Martiny Jamrichovej
19. 2., 15. hod., CVČ - kancelária Študent-
ského parlamentu
Zasadnutie študentského parlamentu
21. 2., 9.30 hod., XII. MŠ Senica
Návšteva XII. MŠ
- pre členky Materského centra aj s deťmi
Priebežne sa v CVČ koná:
Cyklus besied Podaj mi ruku a Protipo-
žiarna ochrana

Detský jarný tábor 
CVČ  Stonožka ponúka program  (špor-

tovanie, výtvarné dielne, súťaže, zábavu)
počas jarných prázdnin v detskom tábore
s dennou dochádzkou. Od  25. - 29. 2.
v čase od 7.30  do  17. hod.  bude o deti
dobre postarané. V cene 700 Sk je zahr-
nutý obed, pitný režim, vstup do plavárne,
sauny, celodenný výlet, ceny pre deti
a pedagogický dozor.  Prihlášky podávajte
v CVČ do 18. 2. 

Kurz na počítače
Máte problémy vyznať sa v počíta-

čoch? Chcete získať základnú zručnosť
v práci s počítačom? 

Ak ste si na tieto otázky odpovedali
kladne, je tu pre vás riešenie. Centrum
voľného času detí a mládeže Stonožka
pozýva všetkých záujemcov na kurz Práca
s počítačom pre dospelých.

Pohodovou a nenáročnou formou
výučby sa tu naučíte: základné pojmy
z oblasti informatiky, základné operácie
pri práci s PC, pracovať s operačným
systémom Windows, pracovať s progra-
mami Word, Skicár a Excel, surfovať po
Internete, vytvárať vlastnú e-mailovú
schránku a pracovať s ňou.

Kurz bude prebiehať v CVČ od februá-
ra do júna  v podvečerných hodinách
počas pracovného týždňa, prípadne
v sobotu (podľa dohody).

Polročný poplatok za kurz je 1 000 Sk.
Prihlásiť sa môžete v CVČ, Sadová ulica
Senica. 

Bližšie informácie získate na tel.
č. 034/6513539, 0907 981 618.

Prázdniny ako vyšité
Ak ešte váhate, kam na lyžovačku cez

jarné prázdniny, máme pre vás ponuku
z Centra voľného času v Senici.  Ide o 6-
dňový pobyt v chalúpke ako z rozprávky -
chata Poniklec, rekreačná oblasť Remata
pri Handlovej. Termín: nedeľa 24. až pia-
tok 29. februára.

Ubytovanie je na troj- až šesťposteľo-
vých izbách, celková kapacita chaty je 35
miest, výborná  strava. Svahy so štyrmi
vlekmi, ktoré sa nachádzajú 10 minút
cesty od chaty, sú umelo zasnežované
a prevádzkovatelia tu stále udržujú 60 cm
snehu. Ceny a zľavy sú výhodné.

Doprava na chatu je zatiaľ individuál-
na. Príchod na chatu  je 24. 2. do 12. hod.
a odchod z chaty 29. 2.  medzi 15. - 17.
hod. Poplatok za pobyt na jednu osobu
bez dopravy a vlekov je 2 300 Sk. V prípa-
de zaplnenia celej kapacity chaty sa zva-
žuje cesta spoločným autobusom. Cena
by sa potom zvýšila cca o 600 Sk.

Ponuka je určená najmä mládeži od 13
do 25 rokov, ale i napr. oteckom s deťmi,
babičke s vnukom... V prípade záujmu sa
treba prihlásiť osobne do 25. 1. v CVČ
(resp. na tel. č. 651 3539, alebo na e-mail:
informatik@cvcse.edu.sk), vyzdvihnúť si
prihlášku a poukážku a do 8. 2. uhradiť
poplatok.

Stretli sa s prvákmi 
Zápisy detí do prvých ročníkov základ-

ných škôl sú v mnohých rodinách udalos-
ťou roka. Aj preto organizujú základné
školy Dni otvorených dverí, ktoré im
umožnia aspoň čiastočne sa oboznámiť
so životom, priestormi, materiálno – tech-
nickým vybavením i výchovno – vzdeláva-
cími výsledkami škôl. Rodičom i budúcim
prváčikom veľa pri poznávaní škôl pomá-
hajú i neformálne stretnutia so žiakmi
a pani učiteľkami, ktoré pre nich pripravili
prezentácie svojej činnosti.

Dvojka privítala budúcich prváčikov
23. januára.  Podľa informácií Mgr. Dany
Novákovej z II. ZŠ najskôr si pozreli ukáž-
ky vyučovacích hodín, ktoré pani učiteľky
pripravili tak, aby i budúcich prvákov
zapojili do činnosti. Všetci to zvládli na
jednotku a žiakom i učiteľkám ukázali, že

sú už pripravení do školy. Potom ich zve-
davé očká nazreli do jazykovej učebne,
v čitárni si pozreli rozprávku, v telocvični si
zacvičili podľa hudby a v počítačovej
učebni pre nich veľkí žiaci pripravili malé
hry. Záver prehliadky viedol do herne, kde
ich čakalo sladké prekvapenie v podobe
malých koláčikov zo školskej kuchyne. To
však nebolo jediné prekvapenie. Budúci
prváci dostali i malý darček Maľovanky
z našej Dvojky.

Budúcich prváčikov a ich rodičov priví-
tali  26. januára v IV. ZŠ na Mudrochovej
ulici.  Riaditeľ školy Mgr. Branislav Grimm
redakcii napísal, že už pri vstupe do vesti-
bulu školy sa mohli návštevníci oboznámiť
s učebnými pomôckami, formou náste-
niek a video produkcie spoznať históriu
školy. V triedach  boli tvorivé dielne
za aktívnej účastí žiakov školy: členovia
redakčnej rady časopisu Mudroško pripra-
vovali vydanie ďalšieho čísla, v žiackej
kuchynke starší žiaci piekli voňavé koláči-
ky, v učebni informatiky tretiaci zaúčali
svojich budúcich kamarátov do tajomstiev
informatiky, v telocvični sa hrali neúprosné
florbalové zápasy, ,,šikovné ruky“
v školskom klube detí vyrábali nové výrob-
ky, do toho zneli pesničky i rozhovory
v nemeckom a anglickom jazyku. Všade
vládla výborná atmosféra. Pri odchode
domov si ,,prváčikovia“ odnášali nielen
výborné dojmy, ale aj spevácky zbor
Hviezdička ich obdaroval CD albumom
Výletnícke pesničky a samolepkou
s logom školy - Mudroško.

NS 

Pozvánka na výstavu 
Základná umelecká škola v Senici

pozýva priaznivcov umenia na výstavu
reliéfov a plastík autorky Hany Veselej
do   Galérie ZUŠ v Senici pod názvom
Hana Veselá  – Výber z tvorby.   Výstavu
slávnostne otvorili v sobotu 26. januára
a možno  ju navštíviť do 15. februára. 
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Valentínska kvapka krvi
Slovenský Červený kríž

vyhlasuje 13. ročník Valen-
tínskej kvapky krvi v termí-
ne od 14. 2. do 7. 3.. Každý
darca krvi, ktorý v tomto

termíne daruje krv, bude zaradený do
celoslovenského žrebovania o vecné
ceny. Termín mobilného odberu v Dome
humanity SČK Senica bol stanovený na 18.
2.. Na odber je potrebné sa vopred telefo-
nicky nahlásiť na t. č. 034/651 2316, alebo
034/651 5159. 

Pre študentov senických stredných škôl
a učilíšť sa uskutoční mimoriadny odber
v budove Stredného odborného učilišťa
v Senici dňa 14. 2.

Krv je možné darovať aj okrem vyhlá-
sených termínov v tieto odberové dni na:
HTO Myjava: každý štvrtok,  t.č.: 
034/621 2322
HTO Skalica: každý pondelok, utorok, t.č. :
034/664 5048

Aj tu je potrebné, aby sa darcovia na
odber krvi vopred telefonicky nahlásili.

Ďakujeme, že pomáhate pomáhať!

10 rokov Poradne 
zdravia 

Poradenské centrum Poradňa zdravia
pri Regionálnom úrade verejného zdravot-
níctva (RÚVZ)  v Senici oslávilo v decem-
bri 2007 10. výročie svojej činnosti.
V dlhodobom programe zlepšovania zdra-
votného stavu obyvateľov regiónu Senica
si Poradňa zdravia vytýčila hlavné ciele.
Tie sú zamerané na monitorovanie zdra-
votného stavu obyvateľov nášho regiónu
zisťovaním prevalencie osôb s rizikovými
faktormi biologickými a faktormi životné-
ho štýlu, ktoré sú najčastejšími pôvodcami
srdcovo - cievnych a onkologických
ochorení.

Poradňa zdravia pracovala spočiatku
vo veľmi skromných podmienkach. Až
zakúpením prístroja Reflotron, ktorý
získala zo sponzorských príspevkov Mesta
Senica, Slovenskej sporiteľne v Senici,
Hirocemu Rohožník a od drobných pod-
nikateľov regiónu,  sa zlepšila jej činnosť.
Smokerlyzer, ktorý je určený hlavne pre
fajčiarov a zisťuje sa ním hladina CO vo
vydychovanom vzduchu, do protifajčiar-
skej poradne zakúpil vtedajší podnik Slo-
venský hodváb, a. s v Senici. Klientov
Poradňa zdravia získava rôznymi formami
oznamov cez mesačník Naša Senica, TV
Sen, týždenník Záhorák a vytlačili sme
vlastný edičný materiál. S rozvojom
špecializovaného poradenstva pribudli aj
Poradňa na odvykanie od fajčenia a výži-
vová poradňa.

Po 10-ročnom pôsobení si Poradňa
zdravia svojím úsilím v prevencii neinfekč-
ných ochorení vybudovala už pevné mies-
to. Svoju základňu klientov rozširuje aj
aktívnym vyhľadávaním rizikových klien-
tov v teréne, pri dňoch zdravia na praco-
viskách. Preventívne vyšetrenia poskytuje

celej populácii bez vekového obmedzenia
a rajónnej príslušnosti. Rizikové faktory
civilizačných ochorení, ktoré sa v Poradni
zdravia vyšetrujú, sú početné a rozdeľujú
sa z rôznych hľadísk. Také, ktoré nemožno
ovplyvniť - vek, pohlavie, rodinná anamné-
za, prekonané závažné ochorenia,  iné sú
naopak ovplyvniteľné - výživa, alkohol, faj-
čenie, pohybová  aktivita, krvný tlak. Práve
tie sú predmetom záujmu Poradne
zdravia. V sledovanom období v Poradni
zdravia bolo vyšetrených celkove 5 842
klientov.

PhDr. Božena Nemravová
vedúca  Poradne zdravia 

Pohotovosť lekární 
Lekáreň U Martina 2. a 3.2., Arnika

9. a 10.2., Sotinská lekáreň 16. a 17.2.,
Melissa 23. a 24.2.  

Senické zlaté jabĺčko 
Základná umelecká škola v Senici

v spolupráci s Mestom Senica a občian-
skym združením Výchova umením pri
ZUŠ Senica vyhlásili  4. ročník výtvarnej
a speváckej súťažnej prehliadky žiakov
senických škôl Senické zlaté jabĺčko 2008.

Téma tohtoročnej výtvarnej časti súťa-
že Senica moje mesto – štyri ročné obdo-
bia dáva možnosť deťom a mládeži,  aby
sa výtvarnými technikami vyjadrili, čo všet-
ko ich zaujalo v živote nášho mesta počas
štyroch ročných období. Od zobrazenia
architektúry a krajiny, ich premien v roč-
ných obdobiach až po rôzne kultúrne,
športové a spoločenské podujatia. Súťaž
je určené pre deti od predškolského veku
až po študentov stredných škôl. Práce je
možné odovzdávať do 20. 2., kedy je uzá-
vierka súťaže. Vyvrcholením súťaže bude
vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 14. 3..
Bližšie informácie k výtvarnej časti projek-
tu poskytne Daniela Orthová, vedúca
výtvarného odboru ZUŠ, Vajanského
27/4, Senica. 

Poslaním
s p e v á c k e j
časti projek-
tu s názvom
Ľudová pie-
seň – naše
dedičstvo je
p e s t o v a ť
vzťah detí
k ľudovej
piesni – stálej
hodnote kul-
t ú r n e h o
d e d i č s t v a .
Zúčastniť sa
môžu deti

a mládež bez ohľadu na vek zo Senice
a okolia. Na súťaži budú účastníci prezen-
tovať dve ľudové piesne (jednu pomalú
a jednu rýchlu) s hudobným sprievodom.
Prihlášky je potrebné zaslať na adresu
ZUŠ do 15. februára. Pre súťažiacich,
pedagógov, resp. rodičov pripraví ZUŠ 3.
marca metodický deň, na ktorom bude
možnosť konzultovať   s hlasovým peda-
gógom. Samotná súťaž sa uskutoční 7.
marca.  Bližšie informácie k speváckej
časti súťaže poskytne Blažena Izakovičo-
vá, sekretariát ZUŠ Senica (t. č.: 651
2277). NS

Končí sa Hurbanov rok 
Pri príležitosti  120. výročia úmrtia

a ukončenia   Roka Jozefa Miloslava  Hur-
bana organizujú Trnavský samosprávny
kraj, obec Hlboké, Záhorská knižnica
a ECAV na Slovensku v obci  Hlboké spo-
mienkové podujatie. Uskutoční sa v piatok
22. februára. 

Program sa začne o 14. hod. pri mohy-
le J. M. Hurbana. Po položení vencov  sa
účastníkom prihovorí predseda Trnavské-
ho samosprávneho kraja (TTSK) T. Mikuš
a senior Myjavského seniorátu Juraj  Šef-
čík.  Program bude pokračovať v kultúr-
nom dome. S prednáškou  Jozef Miloslav
Hurban, prvý predseda  SNR - medzníky
života a diela, vystúpi PhDr. Natália Rolko-
vá z Parlamentného   inštitútu.  Po prího-
voroch hostí odznie literárno-dramatická
kompozícia Pasovanie s víchrom, ktorej
scenár a réžiu  upravil Juraj Sarvaš. Spe-
vácky zbor mesta Senica  Cantilena  sa
predstaví s pásmom Pocta Hurbanovi. 

V nedeľu 24. februára, v deň výročia
pohrebu J. M. Hurbana,  budú v evanjelic-
kom kostole bohoslužby.  Slávnostným
kazateľom bude generálny biskup ECAV
Miloš Klátik. 

Sprievodným podujatím bude výstava
Jozef Miloslav Hurban vo výtvarnom
umení nainštalovaná v Pamätnej izbe J. M.
Hurbana. bar 

Kanalizácia ukončená 
V decembri 2007 bola ukončená reali-

zácia stavby Odkanalizovanie mestských
častí Čáčov a Kunov.  Podľa vyjadrenia
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
(BVS)  1-2 mesiace ešte potrvá zabezpe-
čenie dokladov potrebných k prevzatiu
stavby  a k podaniu žiadosti o kolaudačné
rozhodnutie. Po vydaní tohto rozhodnutia
môže byť stavba užívaná. Až  potom si
môžu občania Čáčova a Kunova podať
žiadosť na BVS, a.s. Bratislava o pripojenie. 

BVS  nás informovala o tom, že v splaš-
kovej kanalizácii sa v súčasnej dobe už
nachádzajú splašky. V prípade, že sa situá-
cia nezlepší, bude podaný podnet Obvod-
nému úradu životného prostredia  na opa-
kované porušovanie zákona.  

Dôrazne žiadame občanov Čáčova
a Kunova, aby rešpektovali zákon a so svo-
jou  splaškovou kanalizáciou sa napojili až
po súhlase  BVS, a.s. Bratislava. Výstavba
kanalizácie sa začala v novembri 2006. Plá-
novaná investícia BVS bola 200 miliónov
Sk. Na odkanalizovaní sa finančne podieľa-
la aj samospráva mesta takmer 50 miliónmi
Sk,  ktoré boli použité na domové prípojky
a dažďovú kanalizáciu v Kunove. 

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Prvé tohtoročné úspechy
V Stonožke sa nedávno stretli víťazi

školských kôl súťaže v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko a olympiá-
dy v nemeckom jazyku. Bolo ich spolu tak-
mer päťdesiat z 29 základných škôl
a základnej umeleckej školy. Okrem žia-
kov okresu Senica Stonožka privítala
i súťažiacich a učiteľov z okresu Skalica.
Vyhlasovateľom oboch súťaží bol Krajský
školský úrad v Trnave a hostiteľom senická
Stonožka.

Kým prvá postupová súťaž Ministerstva
školstva podporuje najmä materinský
jazyk, druhá  otvára brány do Európy. Obe
podujatia sú preto odrazovým mostíkom
pre ďalšie vzdelávanie alebo záujmovú
činnosť detí. 

Súťažilo sa  dôsledne a poctivo, na čo
dohliadala senicko-skalická porota na čele
s učiteľom a rétorikom Petrom Kozolkom
(Šaliansky Maťko) a učiteľkou ZŠ na Sadovej
ulici, predsedníčkou kabinetu nemeckého
jazyka - Katarínou Ružičkovou (nemčina). 

Zo súťaže Šaliansky Maťko si vavríny
odniesli nasledovní mladí Seničania. V naj-
mladšej kategórii skončil na treťom mieste
Martin Očko zo ZUŠ. V kategórii 4. - 5.
ročníkov zvíťazila Dominika Štuberová zo
ZŠ V. P. Tótha a 3. miesto si vybojoval Oli-
ver Orth zo ZUŠ. Najstaršiu kategóriu už
tretí rok za sebou vyhrala Vanesa Sládeč-
ková zo ZUŠ a tretia bola Eliška Gáfriková
z Gymnázia L. Novomeského.

Všetci menovaní žiaci sú už viacnásob-
nými úspešnými finalistami tejto súťaže
nielen v okrese Senica, ale i vo vyšších
kolách. Oliver Orth je dokonca dvojná-
sobným víťazom krajského kola a víťazom
celoslovenského finále 2007. Zaujímavos-
ťou je, že všetky menované deti pripravo-
vala pani učiteľka Štefánia Jánošová zo
ZUŠ. 

Na olympiáde v nemeckom jazyku sa
Seničania umiestnili takto:

V kategórii 1A - žiaci 5. - 7. ročníka ZŠ -
bodovali Seničania na všetkých troch
miestach:  
1. miesto získala Yasmin Vajda zo ZŠ na
Mudrochovej ul. (príprava D. Hnilicová), 2.
miesto patrí Radoslavovi Tóthovi zo ZŠ
V. P. Tótha (príprava D. Stašková) a 3. mies-
to si vybojoval Patrik Sadloň zo ZŠ Sadová
ul. (príprava K. Ružičková).

V kategórii 1 B - žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ
- obhájila farby úspešných Seničanov Soňa

Dobiášová zo ZŠ Sadová ul., ktorá získala
2. miesto (pripravovala riaditeľka tejto
školy, Svetlana Chábelová)

Víťazi každej kategórie oboch súťaží sa
nominovali na februárové krajské kolá
v Trnave, držíme im palce. D.K.

Víťazi  Výtvarnej Senice
V piatok  18. januára boli na slávnostnej

vernisáži výstavy  vyhlásení a ocenení víťa-
zi 42. ročníka regionálnej súťaže neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica
a Skalica Výtvarná Senica 2007/2008.
Výtvarné práce prihlásené do súťaže hod-
notila odborná porota, a to predsedníčka
Mgr. B. Juríčková, kunsthistorička Záhor-
skej galérie v Senici, členovia Mgr. Art.
P. Žúrek, grafik, pedagóg  a Doc. Milan
Rašla, akad. maliar a vysokoškolský peda-
góg z Bratislavy, ktorí vybrali do výstavnej
kolekcie 81 výtvarných prác (z celkového
počtu 101 prác) od 28 autorov oboch
okresov.
Odborná porota udelila  v kategórii auto-
rov do 25 rokov  ceny dvom autorom zo
Senice:
Rudolfovi Janákovi (na foto) za maľbu
Miseria, kombinovaná technika a Matejovi
Vidovi  za celú kolekciu abstraktných ole-
jomalieb. Čestné uznanie v kategórii mla-
dých autorov získal Vladimír  Minx zo
Senice za maľbu temperou  Pohľad
z Lipovca.

V kategórii autorov nad  25 rokov boli
ocenení traja autori:
Anna  Emrichová zo Senice za celú pred-
loženú kolekciu kresieb,  Jozef  Halás
z Gbelov za olejomaľby Poznanie a Viac
ako dvaja  a Peter  Pollák z Kopčian za
úžitkovú keramiku.

Čestné uznania v tejto kategórii si
odniesli výtvarníci Roman  Macko zo Seni-
ce za maľby temperou Hrad Branč a Kvet,
Jozef  Anovčin z Radošoviec za kresby
pastelom Jarný breh a Morava - Neskorá
jeseň, Jaroslav Salay z Holíča za olejoma-
ľby Kalvária v Holíči  a Brodské - Pri kosto-
le  a Štefan  Horínek z Veľkých Levár za
olejomaľby Senior a Domov.

Výtvarné práce ocenených autorov
z regionálnej súťažnej výstavy neprofesio-
nálnej výtvarnej tvorby okresov Senica
a Skalica  Výtvarná Senica 2007/2008
postúpia a budú prezentovať  v mesiaci
apríl náš región na krajskej súťažnej výsta-
ve Trnavského kraja Výtvarné spektrum
2008 v Dunajskej Strede.

Najnovšiu výtvarnú tvorbu autorov

okresov Senica a Skalica si môžu návštev-
níci pozrieť na výstave  Výtvarná Senica
2007/2008 vo výstavných priestoroch
Záhorského osvetového strediska v Senici
do 15. februára. -vp-

Vyhodnotili súťaž 
V detskom oddelení Záhorskej knižni-

ce v Senici bolo 15. januára veselo. Za
účasti predškolákov z Materskej školy na
Ul. J. Kráľa tu hodnotili Vianočnú súťaž,
ktorá bola vyhlásená tak ako po iné roky
na sv. Mikuláša a trvala do konca roka
2007.

Tento rok sa do súťaže zapojilo až 120
detí, rozdelené do troch kategórií. Mater-
ské školy mohli súťažiť v kategórii pred-
školáci, žiaci základných škôl v kategó-
riách I. a II. stupeň. 

Súťaž pozostávala z vyriešenia háda-
niek, vianočných otázok, osemsmeroviek,
bludísk a kresieb, ktoré boli prispôsobené
jednotlivým vekovým skupinám.  Z každej
kategórie boli ocenení 4 súťažiaci, ktorých
vyžrebovali prítomné deti z materskej
školy. Jedna z cien sa ušla aj ich kamarátke
zo škôlky Terezke Baďurovej. Ďalšími
víťazmi v kategórii predškolákov sa stali:
David Hasarovič, Radka Hnátajová
a Katka Šrámková. V kategórii I. stupeň
cenu získali: Sabinka Borotová, Terezka
Mičková, Nikodém Pokorec, Monika
Chvaštuová a v kategórii II. stupeň: Mária
Povalačová, Lucia Vašková, Radoslava
Juráková a Nikolka Hechtová.

Deti, ktoré nevyhrali, neodišli domov
smutné. Z knižnice si odniesli nielen slad-
kú odmenu za pomoc pri žrebovaní, ale
mohli si tiež vypožičať knižku podľa svoj-
ho vkusu. Cieľom Vianočnej súťaže, ale aj
iných akcií organizovaných Záhorskou
knižnicou, je spríjemniť svojim čitateľom
navštevujúcim knižnicu chvíle strávené
v spoločnosti kníh. L. Vajdová

Zápis prváčikov
Riaditeľstvá základných škôl v Senici

oznamujú, že zápis do 1. ročníka sa usku-
toční vo všetkých ZŠ vo štvrtok 7. februára
v čase od 14. do 18. hodiny.

K zápisu prídu deti narodené od 1. sep-
tembra 2001 do 31. augusta 2002. Rodičia
si prinesú na zápis občiansky preukaz
a rodný list  dieťaťa. Deti, ktoré mali odlo-
ženú povinnú školskú dochádzku, prídu
na zápis znova. Zápis sa uskutoční podľa
ustanovených školských obvodov v meste.
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Domáce násilie 
Domáce násilie je jed-

nou z najrozšírenejších
a zároveň najmenej kon-
trolovaných foriem násilia
v našej spoločnosti.
Zahŕňa všetky prejavy

fyzického, sexuálneho a psychického nási-
lia páchaného medzi jednotlivými členmi
rodiny, väčšinou páchaného mužmi voči
ženám (vlastným manželkám, družkám,
partnerkám) a čiastočne aj voči deťom
a prarodičom. 

Charakteristickým rysom domáceho
násilia je jeho opakovanie, dlhovekosť
a skoro každodenná prítomnosť. Ide
o vzorec donucovacieho správania sa uží-
vaného jednou osobou na ovládanie inej
alebo iných osôb. Môže mať rozmanité
podoby: hrubé nadávky, neustále kritizo-
vanie, ponižujúce urážky, zosmiešňova-
nie, podrývanie sebadôvery, obmedzova-
nie osobnej slobody, ekonomické vydiera-
nie, vyhrážanie telesným ublížením až po
priame fyzické ublíženie. K domácemu
násiliu dochádza vo všetkých krajinách
a sociálnych vrstvách, bez ohľadu na vzde-
lanie, náboženskú orientáciu, vek, etnickú
príslušnosť. 

Obeť, najčastejšie žena, nemusí na
začiatku vzťahu poznať, že jej partner má
sklony k násiliu. Partner býva po určitú
dobu milý, pozorný a trpezlivý. Až v záťa-
žových životných situáciách (narodenie
dieťaťa, nedostatok peňazí, choroba, stra-
ta zamestnania, atď.) jedná a reaguje na
tieto podnety odlišne. V čase, keď sa jeho
násilnícke sklony prejavia, obeť už často
nemá silu ani možnosť vzťah ukončiť
a odísť. K dôvodom, prečo ženy po celom
svete zotrvajú v domácnosti, kde je násilie
páchané, patrí hlavne: 

1. Ekonomická závislosť - žena nemá
vlastný príjem (alebo nepostačujúci), byt,
nemá kam odísť s deťmi. 
2. Strach z budúcnosti - čo sa stane, keď
odíde od muža, čo bude robiť, čo bude
s deťmi, ako zareaguje muž, ako sa na to
budú pozerať priatelia a okolie, atď. 
3. Tradičný obraz o poslaní ženy - žiť pre
druhých, zodpovednosť za citovú atmo-
sféru v rodine, vina za stroskotanie rodiny
spočíva vždy na žene, „nutnosť“ potlačo-
vať vlastné potreby v prospech ostatných
členov rodiny. 

V každej spoločnosti pretrvávajú rôzne
mýty o domácom násilí, ktoré sú najväč-
šou prekážkou pre poznanie a prijatie
tohto javu ako závažného spoločenského
problému. Predovšetkým ide o názor, že
násilie v rodine je súkromnou záležitos-
ťou, že obeť dáva k tomu podnet, že si to
zaslúži, dokonca, že má násilie rada. Často
je počuť aj frázu, že domáce násilie nie je
zločin ako taký, ale ide o jednanie z lásky
a vášne. 

Spoločenská reakcia na domáce nási-
lie, môže mať tri podoby: 
1. Bez reakcie, ide o súkromnú vec. 
2. Dôsledná a okamžitá kriminalizácia pro-
blému, páchateľ je zadržaný, obžalovaný

a potrestaný. 
3. Flexibilná a diferencovaná reakcia, kom-
binácia opatrení právnej a sociálnej povahy. 

Najhorším variantom je uvedená prvá
možnosť, ktorá znamená skoro úplnú
nečinnosť a je tu veľké riziko neustále ras-
túceho násilia v rodine, ktoré môže skon-
čiť vážnym fyzickým a psychickým poško-
dením obete. Žiaľ, tento prístup je dosť
rozšírený v našom štáte. 

Druhý variant bol považovaný za najú-
činnejší, ale ukázalo sa, že účinok sankcií
je krátkodobý a vedie k rozpadu rodiny. 

Najlepším variantom sa javí číslo tri.
Znamená včasné odhalenie a riešenie
konfliktu, kombináciou opatrení právnej
a sociálnej povahy. 

Pri spozorovaní alebo podozrení
domáceho násilia sa s dôverou obráťte na
zamestnancov mestskej polície, ktorí vám
poskytnú potrebné rady ako situáciu čo
najlepšie vyriešiť. Nepodceňujte domáce
násilie! Môže znamenať katastrofu pre
vašu rodinu, rodinu vašich priateľov
a susedov.

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JANUÁR 2008 

autor: názov: vydavateľ:

1. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk. podprsenky Arkus
2. Kol.: Láska na každý den Vyšehrad
3. D Anterny, F.: Biely lev Arkus
4. Kol.: Detské doplňovačky Arkus
5. Streatfeild, N.: Baletné črievičky Arkus
6. Mráz, I.: Horár Sever 12 Epos
7. Bendová, K.: Opice z našej police Buvik
8. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus
9. Kol.:  250 otázok a odpovedí Arkus

10. Pol, A. - M.: Moja voľba Arkus
11. Kol.: Křišťálové sféry Mladá fronta
12. Brezina, T.: Kto uniesol žriebä Faraóna? Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk - tentoraz
s novým dizajnom!

Novinka vydavateľstva Arkus:
Pol, Anne-Marie: Prvé vystúpenie
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
3. časť úspešnej série Tancuj! o budúcej baletke Nine Fabbriovej. Nina má plné ruky práce
- v škole Camargo totiž vrcholia prípravy na vianočný balet, v ktorom bude vystupovať aj
ona. Na predstavenie chce pozvať i svojho otca, ktorý má vzápätí odísť za prácou do
Egypta.  Nepriateľská Julia je však rozhodnutá všetko Nine prekaziť. I jej priateľky - Zita a
Alice - Nine situáciu vôbec neuľahčujú. Na to, aby sa dalo v takýchto podmienkach tan-
covať, treba pevnú vôľu a dostatok odvahy. Našťastie, Nine nič z toho nechýba, a tak sa
rozhodne ďalej čeliť prekážkam, ktorých je však stále viac a viac...
Pevná väzba, 128 strán, formát 200 x 125 mm, cena 189 Sk.

Besedujte s lekárom
Centrum voľného času detí a mládeže

Stonožka Senica a Materské centrum Sto-
nožkine slniečka pozývajú na besedu
s pediatrom MUDr. Z. Šulekom na tému
Ochorenia dýchacích ciest a chrípkové
ochorenia, ktorá sa uskutoční v utorok 5.
februára o 10. hod. v Materskom centre
Stonožkine slniečka. Beseda je určená pre
všetky mamičky, nielen z nášho materské-

O vzťahovej výchove
Centrum voľného času detí a mládeže

Stonožka Senica a Materské centrum Sto-
nožkine slniečka  pozývajú na prednášku
Vzťahová výchova v rodine  so psycholo-
gičkou a laktačnou poradkyňou
Mgr. Emou Krajčovičovou, ktorá sa usku-
toční vo štvrtok 14. februára o 10. hod.
v Materskom centre Stonožkine slniečka.

Témy: 
ako nadviazať vzťah s dieťaťom, nástro-

je vzťahovej výchovy v praxi „7 P“ (pôrod,
plač dieťaťa/komunikácia, potreba
satia/dojčenie, prenášanie dieťaťa v nosiči,
posteľ s dieťaťom, pozor na hranice,
pozor na dobre mienené rady), praktické
ukážky nosičov pre deti, pomôcok pre
rodičov a ošatenia pre tehotné a dojčiace
matky s možnosťou zakúpenia.

Vstup na besedu aj s detičkami je
zdarma!

Informácie získate u S. Krišákovej
(0908 110 814) alebo u O. Kučkovej
v CVČ 651 3539.

ho centra, ktoré chcú pre svoje dieťatko to
najlepšie a práve  v čase, keď je táto téma
veľmi aktuálna.

Vstup na besedu aj s detičkami je
zdarma!

Informácie získate u S. Krišákovej
(0908 110 814) alebo u O. Kučkovej
v CVČ 651 3539.
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Členovia Študentského parlamentu s ministerkou Vierou  Tomanovou. 
Foto Viera Barošková

Návšteva na ministerstve
Dňa 3.12.2007 sa členovia senického

Študentského  parlamentu  vybrali na pra-
covný výlet do hlavného mesta, kde  ich
mala prijať ministerka práce sociálnych
vecí a rodiny Viera Tomanová. Po prícho-
de na Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny  ich privítal poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky Juraj Horváth,
ktorý stretnutie s ministerkou aj sprostred-
koval. Študenti pani ministerku  sme zasy-
pali množstvom otázok, na ktoré im veľmi
ochotne odpovedala.  Rozhovor s Vierou
Tomanovou publikujeme pod titulkom
Cez ekonómiu k sociálnej práci 

Miška Vojtková

Cez ekonómiu k sociálnej práci 
ŠP: Na akú strednú školu ste chodili?
VT: Stredná zdravotnícka škola v Bratislave.
ŠP: Aký bol váš obľúbený predmet
v škole?
VT: Pediatria.
ŠP: Prečo?
VT: Rada pracujem s deťmi.
ŠP: A najmenej obľúbený predmet?
VT: Taký som ani nemala.
ŠP: Prečo ste nepokračovali na medicíne?
VT: Nedostala som sa. Jediná škola, kde sa
ešte robili prijímacie pohovory, bola Vyso-
ká škola ekonomická. Kamarátka ma zavo-
lala, tak som to skúsila a prijali ma. Tro-
chu som sa bála, najviac matematiky, veď
predmety na zdravotnej  škole sa líšia od
tých, ktoré sa vyučujú na Vysokej škole
ekonomickej.
ŠP: Kam smerovali vaše kroky po ukonče-
ní štúdií? 
V auguste 1972 som začala pracovať ako

vedúca sekretariátu podnikového riaditeľa.
ŠP: Čo vás viedlo k vstupu do politiky?
VT: To je pre mňa asi najťažšia otázka.
Hoci som v politike, tak sa predovšetkým
cítim ako odborníčka na sociálnu oblasť.
ŠP: Pomohlo vám v politike vzdelanie?
VT: Ako zdravotnícke, tak aj ekonomické
vzdelanie mi dalo veľmi veľa pre prácu,
ktorú teraz vykonávam.  Dalo mi  základy,
ktorými sa riadim  v celej mojej  pracovnej
činnosti. V roku 2005  som získala aj titul
PhD na Vysokej škole zdravotníctva a so-
ciálnej práce Svätej Alžbety. To  je už viac
moje hoby, je to moja celoživotná záľuba. 
ŠP: Často nám učitelia prízvukujú, že si
teraz musíme vybrať čomu sa chceme
v budúcnosti venovať. Vnímate to tak aj vy?
VT: Nie. Aj v mojom prípade  môžem
povedať,  že využívam všetky vedomosti,
ktoré som nadobudla na zdravotníckej  i na
ekonomickej škole. Všetky vedomosti
dokáže človek  v živote  využiť.   Ani jedna
informácia, ktorú získate, nie je zbytočná.

ŠP: Ani z chémie?:)
VT: Ani z chémie.
ŠP: Je práca v sociálnej oblasti namá-
havá?
VT: Ja vlastne nemám voľný čas. Rok 2007
bol pre mňa veľmi náročný rok, pretože
som  okrem iného doopatrovala svojho
ťažko chorého manžela a starám sa aj
o svoju 84 ročnú mamičku.
ŠP: Čo vás vedie k tomuto až sebaobeto-
vaniu?
VT: Ja by som nepovedala, že je to obeto-
vanie.  Mala som krásne detstvo, dobrých
rodičov, ktorí ma naučili ľúbiť ľudí a to je
strašne dôležité.  Pretože ak neľúbite ľudí,
nemôžete ľúbiť ani seba, ani trošičku. Celý
život sa snažím pôsobiť v prospech iných
ľudí.  Dala som celý život práci v sociálnej
oblasti a je to mojím koníčkom, mojím
poslaním a venujem sa tomu pracovne
i ako  dobrovoľníčka.
ŠP: Čo by ste odkázali začínajúcim dob-
rovoľníkom?
VT: Aby trvali na prijatí zákona o dobrovo-
ľníctve, ktorý by im aspoň trošičku pomohol.
ŠP: Myslíte si,  že je potrebná organizá-
cia, ktorá by vytvorila nejaký most medzi
dobrovoľníkmi a spoločnosťou?
VT: Nemusí byť žiadna organizácia.  Keď
chcete pomôcť človeku dokážete mu
pomôcť  kedykoľvek,  lebo najdôležitejšie
je,  aby ste pomohli rýchlo a úderne.  Keď
niekto chce pomáhať,  nepotrebuje na to
žiadnu organizáciu.
Teraz poviem niečo zdanlivo od veci.

Moja dcéra sa venuje podnikaniu a hovorí,
že  jedna sociálna pracovníčka  rodine
stačí.  Keď sa stretne s človekom, ktorý
potrebuje pomoc, povie: „Rýchlo s ním
k mojej  mame a moja mama to zariadi.“ 
ŠP: Ktorý čas pokladáte za najlepší na
založenie  rodiny? Uprednostňujete rodi-
nu pred kariérou?
VT: Bohužiaľ, mladí ľudia dnes zmenili filo-
zofiu a skutočne uprednostňujú kariéru
pred rodinou.  Myslím si, že k tomu treba
zaujať  triezvy pohľad. Je pravda, že mladé
roky utekajú veľmi rýchlo, ale na druhej
strane zastávam a podporujem plánovane
rodičovstvo. Rodina by mala na svet privi-
esť dieťa až vtedy,  keď vie, že ho bude
môcť zabezpečiť.  Nesúhlasím s názorom,
aby deti rodili deti, ale nesúhlasím ani
s tým, aby sa vek rodičovstva posúval
u žien až do 40-tky ako je to dnes. Rodi-
čovstvo je však  osobná záležitosť.  Ťažko
niekomu radiť, ľudia sa musia rozhodnúť
sami, ale mali by byť zodpovední.
ŠP: Žena a politika?
VT: Slovenská verejnosť a parlament má
ďaleko od vnímania tejto skutočnosti, pre-
tože stále očierňujú jedinú ženu, ktorú asi
považujú za najslabší článok.  Dovolím si
tvrdiť, že máloktorý muž by vydržal to, čo
som vydržala ja a nehovorím o ničom pri-
jemnom vo vzťahu k mojej rodine.
ŠP: Ako sa staviate k paródiám  na vás?
VT: Musím povedať, že nemám čas sledo-
vať takéto relácie a a ani ma to nezaujíma.  

(pokračovanie na str. 2)
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Konferencia mladých lídrov 
V Budmericiach neďaleko Trnavy som

sa minulý rok zúčastnila trojdňovej  konfe-
rencie mladých lídrov, ktorú každý rok
organizuje nezisková organizácia Junior
achievement  Slovensko  (JA)  Mládež pre
budúcnosť.  Na  konferencii sa zúčastnili
všetci tí, ktorí sa na krajských kolách posta-
vili na stupne víťazov. Bolo nás 24 mla-
dých lídrov z celého Slovenska. 

V Budmericiach  nás čakali zástupcovia
JA Slovensko  Mládež pre budúcnosť, aby
nás odviezli do Pedagogicko-metodického
strediska s krásnym areálom - 2 tenisovými
kurtami, basketbalovým ihriskom a nád-
hernou  záhradou. Predovšetkým tam
však boli milí a prívetiví lektori, za každých
okolností ochotní nám pomôcť. 

Zaradili  nás do skupín a začala sa výuč-
ba mladých lídrov. Pri jednotlivých aktivi-
tách sme sa učili dôverovať ľuďom, kto-
rých sme poznali len niekoľko hodín a
zaujať svoju úlohu v tíme a spolupracovať. 

V ďalších  dňoch sme spoznali mnoho
zaujímavých ľudí, napríklad  Oldřicha
Vaňousa z JA –YE Brusel, Júliu Močiliako-
vú z KPMG Slovensko či Pavla Košťana z
VSA Consulting Žilina. V otázke imidžu
nám radila pani Volková, vystupovanie a
komunikáciu v médiách nám priblížila
Lucia Havlíková. Naučili sme sa tímovej
spolupráci, zlepšovaniu vodcovských
schopností, rýchlemu a efektívnemu roz-
hodovaniu a mnohým  iným veciam.

Rozlúčka bola pre nás veľmi ťažká, pre-
tože za tých pár dní sme sa veľmi zblížili a
vytvorili sa putá, ktoré niekedy nevzniknú
ani za celé roky. 

Chcem poďakovať riaditeľke OA Seni-
ca Ing. Miroslave Príkopovej a  profesorke
Ing. Gabriele Vrbovskej za možnosť podi-
eľať sa na takomto projekte, za podporu a
pomoc, ktorú mi pri tejto súťaži prejavili.
Myslím, že rozvíjanie podobných projek-
tov v škole v budúcnosti pomôže študen-
tom  našej školy rozvíjať ich schopnosti a
zručnosti v oblasti mikroekonómie.

Poďakovanie samozrejme patrí aj celé-
mu kolektívu Junior nielen za vedomosti, o
ktoré sa s nami tak ochotne podelili, ale aj
za milý prístup, srdečnosť a priateľskú
ruku.. V budúcnosti by som chcela spolu-
pracovať s touto organizáciou, pretože
poslanie vzdelávať nových podnikateľov
je ušľachtilé a môjmu srdcu veľmi blízke.

Michaela  Plačková,  OA

Cez ekonómiu k sociálnej práci 
(dokončenie zo str. 1)

Nesúhlasím ani s politickými reláciami,
ktoré  televízie vysielajú v nedeľu napolud-
nie. V tom čase by rodina  mala mať nede-
ľný obed, sedieť spoločne  za stolom tak
ako tá moja a venovať sa sama sebe. 
ŠP: Rada pozeráte filmy?
VT: Mám rada náučné filmy, cestopisy,
ťažké  psychologické, historické filmy
a hudbu.
ŠP: Vaša priorita?
VT: Mojou najvyššou  prioritou  sú deti. Sú
radosťou života a všetko dobré, čo si do
nich zasejete,  sa raz  vráti. Beriem deti ako
alfu a omegu spoločnosti.
ŠP: Kto k vám chodí 24. decembra? Ježiš-
ko,  Santa Claus, alebo Dedo mráz?
VT: Ježiško.
ŠP: Ako ste sa dozvedeli, že darčeky
nenosí Ježiško?
VT: Mala som 5 a pol roka a uvidela som
mamu ako dáva darčeky pod stromček.
ŠP: Čo by ste odkázali mladým ľudom zo
Senice?
VT: Zdravie všetkým členom Študentského
parlamentu. Majú jedinečnú a obrovskú
príležitosť ako sa presadiť vo svojom regió-
ne a môžu veľa dokázať.
Prajem  všetkým mladým ľuďom v Senici  šťas-
tie a radosť.  Želám im lásku, ktorá je soľou aj
korením života, ale bez nej sa žiť nedá.
Okrem toho im želám nikdy nevysychajúci
potôčik peňazí, aby sa vám dobre žilo.
ŠP: Ďakujeme za rozhovor.

Pošli to ďalej
Študentský parlament  (ŠP)  Senica

a Zariadenie  sociálnych služieb (ZSS)
Senica sa spoločne pustili do dobrej veci,
a to   projektu  Pošli to ďalej. Zakladateľom
projektu je Peter Siwiec (bývalý predseda
ŠP). Najskôr išlo o štedrovečernú večeru,
ale skončilo to pri zbieraní darčekov pre
klientov Domova sociálnych služieb Seni-
ca, konkrétne – 29 žien,16 mužov a 15
detí.  Hoci projekt trval pomerne krátko,
vyzbieralo sa 45   detských hračiek, celá
škatuľa školských potrieb, 34    kusov
oblečenia,  19   knižiek pre najmenších, ale
aj pre dospelých, a dokonca sme dostali aj
finančnú čiastku 1 000 Sk od jedného
nemenovaného poslanca (vzdal sa svojho
novoročného prídavku). Čísla vám však asi
nič nevravia, tak pre predstavu  všetko
vyzbierané zabralo polovicu jednej miest-
nosti, myslím si vynikajúci výsledok. Vyz-
bierané veci boli odovzdané riaditeľke
ZSS Z. Krčmárikovej.                                   

Tieto všetky dary by neboli,  ak by sa
nenašli ľudia a študenti, ktorí boli ochotní
obetovať niečo svoje,  aby potešili iných.
Sú to žiaci I., II., IV. základnej školy, štu-
denti gymnázia, OA a súkromnej školy
podnikania. 

Projekt Pošli to ďalej vyčaril na tvári
úsmev veľa ľudom, nie len tým obdarova-
ným, ale aj tým ktorí obdarovali. Určite sa
podobný projekt zopakuje a vyzbiera sa
ešte viac darčekov, ktoré potešia.

Dominika Kurtová 

Čo nás (a vás) čaká  
Na januárovom stretnutí Študentského

parlamentu  sa diskusia točila okolo rôz-
nych tém. Patrila k nim napríklad príprava
študentského plesu, ktorý bude mať pre-
miéru 1. 2.  a pod svoje „krídla“  ho zobral
Mestský reprezentačný ples ako uvedenie
mladých do spoločnosti.

Na zasadnutí padali návrhy akým podu-
jatím ešte spestriť činnosť Študentského
parlamentu (ŠP) v tomto roku (drampárty,
biliardový turnaj...), ak rozšíriť  Študentské
listy o nové rubriky, diskutovalo sa o pro-
jektoch a o najbližších termínoch podujatí.
Plánovaná návšteva u ministra obrany síce
(nie našou vinou) padá, ale rozhodne si
nenecháme ujsť  pracovné stretnutie
výboru nášho parlamentu s riaditeľmi
stredných škôl, ktoré v druhej polovici feb-
ruára s nami  plánuje a pripravuje  pán  pri-
mátor. Študenti, doručte vašim zástup-
com v parlamente podnetné návrhy, pri-
pomienky, dotazy... k tomuto stretnutiu!

Pevným plánovaným termínom ŠP je
tradičný  veľkonočný basketbalový turnaj
(chlapci), doplnený tentoraz i o turnaj vo
volejbale (dievčatá). Uskutoční sa  na
Zelený štvrtok, tj. 20. 3.. Miesto sa včas

Karneval na ľade 
Tintarara tin tin tiíííí,
nech nás klobúk prekvapí.
Neboj sa nás maličký,
veď sme malé detičky.
Keďže kúzelnícky majster Abrakádus

neprišiel, deti sa museli samy zhostiť čaro-
vania. Spoločným vyrieknutím tohto zaklí-
nadla vyčarúvali z veľkého kúzelníckeho
klobúka prekvapenie v podobe plnenia
náročných úloh a športových disciplín. 

Centrum voľného času Stonožka
v Senici pripravilo 4. ročník tradičného
Karnevalu na ľade, prehliadky nádherných
pestrofarebných kostýmov, hudby, tanca,
spevu, súťaženia. Okolo 100 zamaskova-
ných detí  si naplno užilo šantenia na ľade.
Prísnemu oku čarodejníckej poroty neuni-
kol žiaden detail originálnych kostýmov.
Medzi desiatich najlepších patrili Nikoleta
Muchová (lyžiarka), Daniel Levársky (pirát
z Karibiku), Lucka Ďurišová (robot), Karo-
línka Karvašová (mrkva), Miška Kuricová
(krtko), Jakub Ráček (Napoleon), Klaudia
Kadlečíková (hríbik), Linda Sviteková
(zmrzlina), Janka Klečková (motýlik), Lukáš
Jablonický (kinderko). 

Určite  na tento ročník  budú všetci
dlho spomínať. D. Vaculová 

dozviete. Na zasadnutí sa tiež  preberala
i družobná činnosť – pretože záujem
o spoluprácu s nami prejavil nedávno par-
lament z Partizánskeho, ďalej finančné
záležitosti v súvislosti s minuloročným pro-
jektom a tiež pochvaly a odmeny vo
forme telefónnych kreditov za aktívnu čin-
nosť v 1.polroku, najmä za články do Štu-
dentských listov a prípravu podujatí  - M.
Mikušová, D. Kurtová, P. Siwiec, M. Fojtlín,
I. Bachurová a V. Štefková. Záver zasadnu-
tia patril malej brigáde pri ukladaní vriec
nazbieraných vrchnákov z umelohmot-
ných fľaší. I to je jedna z našich aktivít.DK
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Rómeo a Júlia 

Návrat divadla do Senice 
Zážitok z divadla umožnilo verejnosti

Záhorácke divadlo, ktoré pod   režisérskou
taktovkou Ivana Fodora naštudovalo
drámu W. Shakespeara Rómeo a Júlia
v záhoráčtine.  Hru do záhoráčtiny prepí-
sal  Jozef Moravčík, ktorý dej umiestnil
hlavne  do Lozorna. 

Predpremiéra (30. decembra 2007),
premiéra (3. januára 2008) i prvá repríza
(27. januára) sa  tešili obrovskému divác-
kemu záujmu a vo všetkých  prípadoch
nebolo možné uspokojiť záujemcov. Kino-
divadelná sála Domu kultúry s kapacitou
416 miest bola prekročená pridaním stoli-
čiek, aby Shakespearovu drámu mohlo
vidieť čo najviac divákov. Trojhodinové
predstavenie v podaní ochotníkov z celé-
ho Záhoria sa skončilo standing ovation,
potleskom  v stoji za vynikajúcu prezentá-
ciu svetovej klasiky v záhoráčtine. 

Na úvod premiéry privítal režisér   diva-
dla Ivan  Fodor herečku, poslankyňu
Národnej rady SR, podpredsedníčku
Výboru pre kultúru a médiá   Magdu Vášá-
ryovú, ktorá tak ako vlani počas návštevy

Ešte raz o parkovaní
(dokončenie zo str. 1)

Záujemca o trvalé parkovacie miesto
musí vyplniť žiadosť, ktorú je potrebné
doručiť na Mestský úrad Senica najneskôr
do 31. marca. Tlačivo Žiadosť o parkova-
cie miesto na rok 2008 dostane žiadateľ
u informátora na prízemí MsÚ, alebo si ju
môže stiahnuť na www.senica.sk a vyplne-
nú ju spolu s fotokópiou malého technic-
kého preukazu môže odovzdať na odd.
výstavby, ŽP a dopravy MsÚ. 

V prípade, že doterajší užívateľ verej-
ného priestranstva v uvedenom termíne
nepožiada o vyhradenie parkovacieho
miesta, bude toto parkovacie miesto pri-
delené ďalšiemu záujemcovi.  Parkovacie
miesto platí jeden rok, teda do 31. mája
nasledujúceho roka. 

Žiadosti na vyhradenie parkovacieho
miesta sa vybavujú v poradí, v akom boli
doručené na Mestský úrad Senica.. 
Sadzby dane za trvalé parkovanie vozidla
sú nasledovné:
• osobných vozidiel  2 000 Sk, 
- ak daňovníkom je právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie
s prevádzkou v meste Senica (ak nemá
sídlo v meste Senica)  12 000 Sk,
• ak daňovníkom je osoba, ktorá je držite-
ľom vozidla s osobitným označením  600 Sk, 
• vozidiel s celkovou hmotnosťou do 6 t
vrátane (okrem osobných vozidiel s celko-
vou hmotnosťou do 3,5 t.j.  12 000  Sk,
• vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 6 t
20 000 Sk,

Daň je možné uhradiť bezhotovostne
na účet Mesta Senica alebo v hotovosti do
pokladnice MsÚ Senica v budove na prí-
zemí v čase: Pondelok, utorok, štvrtok: 7.
30 – 15. 30, Streda: 8. 00 – 17. 00, Piatok:
7. 30 – 14. 30. NS

v Senici sľúbila, tak si v hre zahrala. Posta-
vu Mastičkárky, špeciálne upravenej pre
ňu, si    zahrala na divadelných doskách
po 18 rokoch.  Prijala ju i preto, lebo podľa
jej slov si  záhorácki herci  dali s shakespe-
arovskou  klasikou veľkú námahu a dobre
to hrajú. Vyjadrila nádej, že s hrou vyhrajú
aj nejakú prehliadku. 

Podľa I. Fodora Záhorácke divadlo nad-
väzuje na tradíciu, ktorú tu v 70. rokoch
20. stor. začal Pavol Mattoš s M-divadlom
a neskôr pokračovala Anna Gamanová
a hry v ich režijnom spracovaní  dodnes
rezonujú vo verejnosti. Napokon, aj časť
hercov  z tých čias sa opäť objavila na
divadelných doskách. 

Návrat divadla do Senice sa mimoriad-
ne vydaril, reakcie boli veľmi priaznivé.
Klasika  v záhoráčtine chvíľami znela
úsmevne a práve v tom bolo kúzlo celého
predstavenia. Veď aj kolektív divadla si sta-
novil cieľ záhoráčtinu povýšiť na jazyk,
ktorý môže byť umelecky nosný. M. Vášá-
ryová v jednom z blogov na margo pro-
jektu Jak nám zobák narosteu, v rámci kto-
rého bola uvedená aj hra Rómeo a Júlija
napísala, že bez nárečí by bola slovenčina
chudobná a my nudní.  Viera Barošková 

Senica a odpad v našich
rukách 

Tento projekt rozbehlo v roku 2005
Záhorské osvetové stredisko (ZOS)  v spo-
lupráci  s Technickými službami (TS),
Mestom Senica a senickými školami. Na
prvom stretnutí si zástupcovia žiakov zo
všetkých senických základných škôl zvolili
názov, hlavné ciele i spôsob realizácie pro-
jektu. Zhodnotenie činnosti za 2007  sa
uskutočnilo 11. januára 2008 na Technic-
kých službách Senica za prítomnosti
najaktívnejších žiakov jednotlivých  škôl,
koordinátorov projektu v školách, zástu-
pov ZOS a TS. Dôležitosť a opodstatne-
nosť projektu svojou účasťou potvrdil
i zástupca primátora mesta Senica Peter
Hutta. Na stretnutí na vysokej odbornej
úrovni prezentovali jednotlivé školy svoju
činnosť. Každá organizácia participujúca
na projekte dostala  spravodajcu  Čistotní-
ček, ktorý mapuje jednotlivé činnosti
a aktivity v rámci projektu.

Čo všetko sa vlani podarilo?
1. Mapovanie separovania zberu a aktivít
v rámci projektu v jednotlivých školách. 
2. Zber papiera - v roku 2007 senické ZŠ
nazbierali a odovzdali do zberu  95 980 kg

papiera. Paradoxne,  najviac odovzdali
žiaci II. ZŠ i napriek tomu, že majú najmen-
ší počet žiakov. 

Táto škola nazbierala úctyhodných
27190 kg, čo je v priemere 65,67 kg na
žiaka.  No ani ostatné školy sa nenechali
zahanbiť. III. ZŠ zozbierala 27 170 kg
(33,75 kg na žiaka),  IV. ZŠ  25 530 kg
(53,86 kg na žiaka) a žiaci I. ZŠ prispeli 16
090 kg (29,58 kg na žiaka).

Všetky údaje poskytli pracovníci Mest-
ského úradu Senica a Technických služieb
Senica. 

3. Odpadáčik  alebo fantázia z odpadu.
Netradične tradičná detská výtvarná výsta-
va bola prístupná širokej verejnosti od 26.
novembra do 21. decembra 2007 v pries-
toroch ZOS Senica. Celkovo bolo vystave-
ných 260 prác, z toho 92 skupinových
a 159 prác od jednotlivcov. 

4. Vianoce  v ZOS  a Zbernom dvore.
Poslednou bodkou činnosti ZOS v roku
2007 bolo stretnutie, kde sa rozdávali
i dostávali darčeky za aktivity v zbere
odpadových surovín.

V projekte bude ZOS pokračovať aj
v tomto roku. 

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Dar Svetluške 
„Sme nesmierne šťastní, že spolupráca

s Čajovňou u sousedú je na takej dobrej
úrovni,“ povedala riaditeľka denného sta-
cionára Svetluška v Kunove  Marta Štítna.
Tieto  slová vyriekla bezprostredne po pre-
vzatí finančného daru od konateľky obči-
anskeho združenia Čajovňa u sousedú
Mileny Cádrovej na milej slávnosti 11.
januára v čajovni. 

Spolu riaditeľkou  tam boli deti zo Svet-
lušky, ktoré  sa nesmierne potešili  vyše 14
000 korunám, ktoré v čajovni vyzbierali na
sklonku roku 2007.  Celkovú sumu tvoril
príspevok zo vstupného na benefičnej bet-
ween party 28. decembra 2007 a z preda-
ja obrázkov, ktoré namaľovali  deti zo Svet-
lušky a tvorili výzdobu čajovne.  Prvý
benefičný  koncert v čajovni sa vydaril
a hostia boli veľmi štedrí k deťom s men-
tálnym postihnutím a autistom. Podľa M.
Štítnej za peniaze si kúpia do Svetlušky
terapeutické pomôcky a s deťmi pôjdu za
odmenu i do cukrárne. Podľa M. Cádrovej
v spolupráci  so Svetluškou chcú naďalej
pokračovať, chcú byť stále dobrými suse-
dmi. Viera Barošková

Foto autorka 
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Na Silvestrovskom behu
Takmer stovka bežcov 

Už 22 Silvestrov bolo v Senici spoje-
ných s bežeckým podujatím, ktoré dostalo
názov podľa posledného dňa v roku. Sil-
vestrovský   beh  si  aj v ostatnom ročníku
zachoval svoju vysokú úroveň, o ktorej
svedčí i počet pretekárov. Trať v parku pri
Múzeu L. Novomeského   absolvovalo 91
bežcov v 11 kategóriách.

Na úvod Silvestrovského behu  odštar-
toval primátor mesta Ľubomír Parízek,
pod ktorého záštitou sa preteky konali,
Beh Seničanov pre zdravie.  Jedno kolo,
čo je 900 metrov, absolvoval napríklad aj
zástupca primátora Peter Hutta. Potom sa
už na trati striedali pretekári  jednotlivých
kategórií,   aby súperili o najvyššie priečky.
Počasie bolo mrazivé. Trať však s malým
popraškom snehu bola posypaná.  Silvest-
rovský beh vylákal k futbalovému štadiónu
aj početnú divácku kulisu, ktorá dodávala
bežcom sily do záverečných metrov
a odmeňovala ich za výkony. Dobrá spo-
ločenská a športová atmosféra prispeli
k celkovému dobrému dojmu, čo vo svo-
jich výpovediach potvrdili aj samotní
pretekári. 

Podujatie zabezpečilo Mesto Senica,
komisia pre šport pri MsZ, Oblastné špor-
tové združenie  a Centrum voľného času
v Senici, ktorých zanietení organizátori sa
každoročne usilujú pripraviť Silvestrovský
beh k spokojnosti všetkých účastníkov.
Naviac minuloročný beh bol nielen
posledným v roku 2007, ale súčasne aj
prvým pretekom III. ročníka bežeckej ligy
Grand prix Záhorie, nad ktorým záštitu
prevzalo Združenie miest a obcí záhorskej
oblasti.  

Súťažilo  sa v kategóriách mini (rok
narodenia 1999 a mladšie), mladšie žiač-
ky, žiaci a staršie žiačky (dĺžka trate 900
m), starší žiaci a dorastenky (1800 m),
dorastenci (2700 m), ženy, muži do 39
rokov, muži od 40 do 49 rokov, muži od
50 do 59 rokov a nad 60 rokov (5400 m).
Na senickom Silvestrovskom behu štarto-
valo 91 pretekárov a najpočetnejšou kate-
góriou boli mladší žiaci, ktorých  bežalo
15. Dobre bola obsadená hlavná kategória
mužov do 39 rokov 14 bežci a v kategórii
veteránov   od 50 do 59 rokov  pretekalo
13 bežcov. Najviac pretekárov mali skalic-

Malí pretekári Adam Režnák a Adam Bíly.

D. Čaplovič (vľavo) s P. Sadloňom, poslan-
com MsZ Senica dlhodobo uvoľneným
pre výkon funkcie a tréner AK Junior Holíč
Rudolf Roučka.

ké kluby. V dospelých vekových kategó-
riách pretekalo 7 Seničanov. Najlepší
z nich bol Štefan Čuvala. 

Hlavnú kategóriu odštartoval pravidel-
ný účastník Silvestrovského behu pod-
predseda vlády, Dušan Čaplovič. Úlohu
favorita  potvrdil Miroslav Hlúpik, medzi
ženami  vyhrala Andrea Dermeková, ktorá
sa venuje špeciálnej disciplíne dlhému
triatlonu. Úspešní bežci k svojim výkonom
dostali aj finančné odmeny (kategórie
ženy, muži do 39 rokov a muži od 40 do
49 rokov) alebo vecné ceny (víťazi v ostat-
ných kategóriách). Viera Barošková 

Foto autorka 

Výsledková listina
Mini (roč. nar. 1999 a mladší)
1. Ondrej Bohun (Senica), 2. Timea Selec-
ká (B. Mikuláš), 3. Marek Kadlečík (III. ZŠ),
4. Sabina Krčová, 5. Tomáš Kabát, 6. Adam
Bíly, 7. Adam Režnák, 8. Andrej Gallo, 9.
Michal Gallo, 10. Markéta Reháková (všet-
ci Senica)
Mladšie žiačky
1. Adela Sedlářová (Kuželov) - 3:36, 2. Lucia
Tokošová (Holíč) - 3:39, 3. Zuzka Vlková (B.
S. Jur) - 3:52, 5. Laura Vlkovičová (III. ZŠ) -
4:03, 7. Jessica Michalicová (IV. ZŠ) - 4:12, 8.
Barbora Sládková (Gymnázium) - 5:01

Mladší žiaci
1. Marco Drozda (Záhorácky Fénix) - 3:08,
2. Adam Duchoň (Senica) - 3:12, 3. Pavol
Krč (IV. ZŠ) - 3:25, 6. Ján Vizváry (IV. ZŠ) -
3:38, 7. Samuel Filip (III. ZŠ) - 3:39, 10. Jaro-
slav Sabo (IV. ZŠ) - 3:45, 12. Miroslav Špan-
ka (III. ZŠ) - 3:50, 13. Peter Kadlečík (III. ZŠ)
- 4:02, 15. Marek Sládek (IV. ZŠ) - 5:00
Staršie žiačky
1. Michaela Janáková (Cerová) - 3:35, 2.
Veronika Pechová (Unín) - 3:53, 3. Lucia
Vizváryová (OA Senica) - 3:56
Starší žiaci
1. Jakub Chocholáček (Holíč) - 6:28, 2.
Marek Holič (Cerová) - 7:06, 3. David
Zelenka (Cerová) - 7:11
Dorastenci
1. Ján Beňa (Záhorácky Fénix) - 9:47, 2.
Daniel Šimek (Záhorácky Fénix) - 10:44, 3.
Matej Kovačič (TJ Hlboké) - 12:33
Ženy
1. Andrea Dermeková (Skalica) - 22:02, 2.
Aneta Hollá (Záhorácky Fénix) - 22:55, 3.
Erika Štefková (Skalica) - 23:08, 5. Miriam
Pagerková (Senica) - 27:19
Muži do 39 rokov
1. Miroslav Hlúpik (Skalica) - 17:26, 2.
Tomáš Palkovič (Holíč) - 18:11, 3. Patrik
Portášik (Skalica) - 18:38, 7. Štefan Čuvala
(Senica) - 21:41, 8. Štefan Gažo (OA Seni-
ca) - 22:01, 12. Jozef Sliacky (Senica) -
26:00, 13. Marek Štítny (Senica) - 26:05,
14. Juraj Kabát (Senica) - 30:43
Muži od 40 do 49 rokov
1. Pavol Klimeš (Kyjov) - 18:12, 2. Ján Mora-
vec (Skalica) - 18:48, 3. Peter Portášik (Ska-
lica) - 19:03
Muži od 50 do 59 rokov
1. Jozef Chrenka (Skalica) - 19:23, 2. Ján
Lukáč (Skalica) - 20:00, 3. Miroslav Mikula
(Radošovce) - 21:08, 8. Ondrej Tirpák
(Senica) - 23:45, 10. RNDr. Pavol Polesnák
(Senica) - 24:01
Muži nad 60 rokov
1. Michal Janota (Skalica) - 24:42, 2. Miro-
slav Hajossy (Koválov) - 25:21, 3. Pavol
Buchta (Skalica) - 32:28

Ďakujeme sponzorom
Oblastné  združenie telesnej kultúry,

Lekáreň Arnika, Poľnohospodárske druž-
stvo,  Rempo,  Cestné komunikácie,
S.M.E., s r.o., Vilija,  Agrostav, a.s., Jogis,
Dema,  Mestský podnik služieb,  Prvá sta-
vebná sporiteľňa, Hílek a spol.,  Technické
služby,  COOP Jednota,  Odborový zväz
chémia, Comeron, 101 drogérie so sídlom
v Senici. 

Bežci zo Záhoráckeho Fénixu so Zdenkou
Cigánkovou (vľavo).
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Naša majsterka do 
Talianska 

Na majstrovstvách Slovenska dorasten-
cov 8. decembra v Sabinove obhájila titul
majsterky SR 17-ročná pretekárka Hanko
kai Senica Monika Čulenová, ktorá zvíťazi-
la vo finále nad Arvajovou  (KK N. Zámky).
Víťazka Slovenského pohára v kata star-
ších dorasteniek v Trenčíne a tretia z Via-
nočného pohára v Trnave (v konkurencii
najlepších žien Slovenska, Maďarska, Srb-
ska a ďalších krajín) tak tohto roku vo svo-
jej kategórii nespoznala trpkosť prehry,
veď všetky zápasy vyhrala. Najlepšia dora-
stenecká reprezentantka Slovenska sa
stala preto hlavnou kandidátkou na nomi-
náciu do reprezentácie SR, ktorá sa
v dňoch 15. - 17. februára 2008 zúčastní na
dorasteneckých majstrovstvách Európy
v talianskom Terste. Rovnako na Slovensku
suverénny 14-ročný Michal Toure, ktorý
v 2. kole Slovenského pohára v Trenčíne
opäť porazil domácu karatistickú špičku,
ale zažil na dorasteneckom šampionáte
sklamanie. Nepochopiteľným výkonom
rozhodcov prehral v semifinále 2:1 s prie-
merným Soókym (KK N. Zámky) a záslu-
hou tejto jedinej „zvláštnej“ prehry obsa-
dila nakoniec až 3. miesto. Cena najlepšie-
ho pretekára, ktorú mu udelili na záver
majstrovstiev SR 2007 v Sabinove, už zlý
dojem nenapravila a vyznela trápne,
podobne ako nekompetentnosť a neob-
jektivita niektorých rozhodcov. Pri zlých
pomeroch v Slovenskom zväze karate sa
nemožno čudovať, že najlepší slovenskí
karatisti, tréneri a rozhodcovia odchád-
zajú za lepšími podmienkami do Čiech.
Tam sa uskutočnil 17. novembra prestížny
Turnaj majstrov. V exkluzívnej Laser hale
brnianskeho Boby centra bolo vidieť špič-
kové svetové karate. Pozvaní boli iba naj-
lepší, majstri sveta a Európy a medailisti
z európskych a svetových šampionátov.
Pred kamerami českej televízie sa predsta-
vila aj majsterka sveta a Európy, momen-
tálne najlepšia pretekárka senického klubu
Miroslava Vašeková, ktorá obsadila 3.
miesto v kata žien. Záver roka 2007, ktorý
bol najúspešnejším v histórii senického
karate (tituly majstrov sveta, víťazstva vo
Svetovom i Európskom pohári) strávili
Seničania v Slovinsku. Na 35. ročníku
Európskeho pohára v Trbovlje sa zišiel 15.
decembra rekordný počet 717 pretekárov
zo 74 klubov, 12 krajín. Z najstaršieho tur-
naja v Európe si bojovníci zo Senice pri-
viezli jednu zlatú a dve bronzové medaily.
O najcennejšiu zlatú sa zaslúžil v kata
mužov nad 35 rokov René Ovečka. Bron-
zový medailista z minulého ročníka trénu-
je svedomito, a tak  prvý raz vystúpil až na
stupeň najvyšší. Zvíťazil pred F. Kafadarom
(Kranj, Slovinsko) a L. Luxom (Vamberk,
ČR). Bronzovú medailu získal M. Toure
v chlapcoch do 16 rokov, keď ho v semifi-
nále porazil výborný srbský reprezentant
Miletič z Belehradu. V najpočetnejšej kate-
górii turnaja, dievčatá do 12 rokov, si Alž-
beta Ovečková v konkurencii 40 súperiek
prekliesnila cestu až do 4. kola, kde ju na

ceste do finále zastavila tesne 2:1 Srbka
Gligičová. Vo svojom piatom súboji však
Alžbetka porazila ďalšiu Srbku Durovičo-
vú a z ťažkej medzinárodnej súťaže si pri-
viezla bronzovú medailu.

Po sústredení na Dubníku pri Starej
Turej 10. - 13. januára  sa slovenská repre-
zentantka Monika Čulenová zúčastnila  so
slovenskou reprezentáciou na Grand prix
Chorvátska 18. - 19. januára v Záhrebe.
Senickí pretekári a rozhodcovia navštívia
našich západných susedov, v Kroměříži sa
9. februára uskutoční 1. kolo Českého
pohára. E. J.

René Ovečka (vľavo), Alžbeta Ovečková
(v popredí)  a Michal Toure (vpravo).

Na foto Zľava Zdeněk Maděrič, Jaroslav
Fedor, Branislav Flajžík a Vladimír Šváček

Zimná príprava futbalistov  
Mesačná prestávka, počas ktorej si

niektorí futbalisti oddýchli, iní si zase do-
liečili boľačky a zranenia, sa skončila. Od
pondelka 7. januára už naplno začali nabe-
rať fyzickú kondíciu, veď viacerým tímom
Futbalového klubu Senica odštartovala
dlhá zimná príprava. Podmienky na kvalit-
nú prípravu sa v našom meste zmenili kon-
com roka 2006, kedy sa dala do užívania
plocha s umelým trávnatým povrchom
a umelým osvetlením. Futbalisti teda
môžu naplno využívať rovnú plochu na
trénovanie, a preto nemusia tak behať po
neupravených terénoch. Lepšie podmien-
ky na odohratie prípravných duelov či tré-
ningových jednotiek  poskytuje ihrisko
s umelou trávou nielen na prípravu man-
čaftov senického klubu, ale aj pre futbalo-
vé oddiely z okolitých miest či obcí.

A teraz niekoľko noviniek v klube. Po
tom, čo počas jesennej časti skončil pri
tíme Peter Varsík, posledné štyri zápasy
viedol Pavol Ivánek. 

Vedenie klubu intenzívne pracovalo na
získaní kvalitného trénera. Po viacerých
rokovaniach sa dohodlo s ambicióznym
trénerom z Nitry. Je ním 37-ročný Marián
Bochnovič, bývalý ligový hráč FC Nitra,
ktorý zopár majstrovských zápasov odo-
hral aj v senickom drese. Do klubu pribu-
dol ako odborný poradca trénerov jedna
z najväčších postáv slovenského futbalu -
Ľubomír Moravčík, ktorý s vedením nášho
klubu má dlhodobé výborné vzťahy. Ďal-
šie posilnenie manažmentu klubu je býva-
lým trénerom A-mužstva Petrom Varsí-
kom, ktorý sa od januára stal metodikom
pre mládež. Zmeny nastali aj v kádri muž-
stva. Pribudol Jozef Dojčan, ktorý v minu-
losti už hájil farby klubu, na jeseň pôsobil
v druholigovom Vrbovom. Stal sa aj hrajú-
cim asistentom trénera Bochnoviča. Ďalej
sa podarilo získať ofenzívneho stredopo-
liara Lukáša Bajana, ktorý je Seničan
a v poslednom období nastupoval proti
nášmu klubu v drese Skalice. Z Rakúska sa
vrátil Rudolf Bíly, tiež bývalý hráč klubu.
Ďalším novicom v kádri je Nitran Matúš
Rábek, ktorého si vybral tréner Bochnovič.
Aj Matúš už v senickom klube pôsobil
v čase, keď sa hrala druhá liga. Konkuren-
ciu v útoku by mal zvýšiť Peter Mihál, hráč
Gbelov. Vedenie klubu sa aj naďalej snaží
zohnať ďalšie posily, hlavne na brankársky
post a do útoku. Z jesenného kádra odišli
zatiaľ traja hráči, ktorí chcú okúsiť legio-
nársky chlebíček v nižších súťažiach
susedného Rakúska. Hráči, ktorí sa
nezmestia do kádra A-tímu by mali ísť na
hosťovanie do Čáčova, ktorý hrá o súťaž
nižšie, teda 5. ligu. Cieľom družstva je sta-
bilizovať výkony a výsledky v jarnej časti
súťaže. (pokr. na str. 14)

Počas sviatkov športovali
Amatérski stolní tenisti pri IV. základnej

škole na Mudrochovej ul. v Senici  zorga-
nizovali  stolnotenisové turnaje, ktorým
dali názov Vianočná a Novoročná raketka.
Vianočný turnaj sa odohral za účasti 19 -
tich členov Raketky Senica s nasledovnými
výsledkami:

Poradie jednotlivcov: 1. Branislav
Flajžík ml., 2. Vladimír Šváček, 3. Branislav
Grimm, 4. František Kubánka. 

Štvorhry:  1. František Kubánka a Ján
Matta,  2. Vladimír Šváček a Milan Závod-
ský, 3. Branislav Flažík a Ľubomír Mrlák. 

Novoročného turnaja sa zúčastnilo 50
hráčov zo Senice, Kunova, Čáčova,  Skali-
ce, Piešťan,  Prietrže, Hlbokého, Rybiek,
Rohova  a Petrovej Vsi. Po kvalifikačných
súbojoch v ôsmich skupinách a násled-
nom k.o. systéme sa po výborných výko-
noch na medailových pozíciách umiestnili
nasledovní hráči: 1. Branislav Flajžík
(Raketka Senica), 2. Jaroslav Fedor
(Raketka Senica), 3. Zdeněk Maděrič
(Hodonín).

Sponzormi turnaja boli Mesto Senica,
4.Základná škola v Senici na Mudrochovej
ul., Geospol Senica, K - K Trans Senica,
Záhradný servis Senica, Ralux Senica,
Službyt Senica, Dexia Banka Senica, Our
Group Senica  a členovia Raketky Senica.

Mgr. Branislav Grimm 
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Dva turnaje, dve 
víťazstvá 

Mládežnícke výbery sú dôležitou
súčasťou každého futbalového klubu,
ktorý myslí na svoju budúcnosť. A práve
prípravky sú tým odrazovým mostíkom do
sveta veľkého futbalu.

Podmienky pre prácu s mládežou nie
sú v slovenskom športe veľmi ružové, a tak
veľa záleží od spolupráce medzi klubom,
trénerom, hlavne však medzi rodičmi
a potencionálnymi sponzormi. Práve parti-
cipácia rodičov a sponzorov je dôležitou
súčasťou chodu mládežníckych  družstiev.

Každoročne sa vedenie FK Senica snaží
zabezpečiť okrem súťažných zápasov
i dostatok prípravných stretnutí,  resp. tur-
najov na území Slovenska, ale i v zahraničí.

Chlapci futbalovej prípravky narodení
po 1. 1. 1999 sa nedávno zúčastnili  dvoch
celodenných turnajov. Vo štvrtok 3. januá-
ra v mestskej športovej hale v Senici si
svoje sily zmerali so Spartakom Myjava,
FC Nitrou, 1. FC Slováckom a FC Veselím.
Hralo sa systémom každý s každým 1 x 20
min. O víťazoch rozhodli nazbierané body
a v prípade rovnosti bodov výsledné
skóre. Z víťazstva sa radovali Seničania po
hladkom priebehu zápasov - Spartak Myja-
va 4:0, FC Nitra 4:0, FC Veselí 4:0 a s 1. FC
Slovácko 6:2.
Na záver turnaja bol vyhodnotený a oce-
nený najlepší  strelec turnaja,  najlepší hráč
a brankár.
Strelcom turnaja sa stal hráč domáceho
tímu Dominik Martišiak.
Ocenené boli všetky družstvá, no prvé tri
získali medaily a víťazné poháre.
Zorganizovať turnaj nie je jednoduchá, ani
lacná záležitosť. Za organizáciu a hladký pri-
ebeh celého turnaja patrí poďakovanie rodi-
čom, ktorí pomohli trénerovi prípravky 99,
Mgr. Rudolfovi Bílemu. Za sponzorské dary
ďakujeme Slovenskej sporiteľni, firme OMS
a Puma, ktorí nám pomohli s občerstvením
a vecnými darmi pre zúčastnené tímy.
O dva dni neskôr, v sobotu 5. januára,
chlapci vycestovali v najsilnejšom zložení 
do Nitry na pozvanie futbalového klubu
Nitra. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev.
MFK Topoľčany, FK Levice, AS Trenčín, FK
Dubnica, ČFK Nitra, FC Nitra „A“, FC Nitra
„B“ a FK Senica.

V tak silnej konkurencii nikomu nezišla
ani len na um myšlienka víťazstva.

Futbalové talenty zohrali na tempo
veľmi rýchle a namáhavé zápasy,  vytvorili

pre fanúšikov perfektný zážitok. Dokázali
prekvapiť, ukázali svoju kvalitu a nestali sa
fackovacím panákom.

Zápasy boli veľmi vyrovnané. Turnaj sa
vydaril po kvalitatívnej stránke a určite bol
prínosom pre všetky zúčastnené družstvá.
Bilanciou štyroch výhier, dvoch remíz
a jednej prehry naši chlapci zvíťazili. Naj-
lepším hráčom turnaja bol vyhlásený Ivan
Perička a najlepším brankárom Sebastian
Sloboda, obaja z FK Senica. Dôvod na
radosť mal aj súčasný tréner družstva,
ktorý svojou prácou vedie líniu vzrastu
výkonnosti a kvalitu našich hráčov sme-
rom nahor.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu
mesta i klubu. Jednotlivé výsledky z turna-
jov nájdete na internetovej stránke druž-
stva www.pripravka99senica.wbl.sk

Erika Mášiková

Zimná príprava futbalistov  
(dokončenie zo str. 13)

Pri ostatných mládežníckych druž-
stvách sa zmeny na trénerských postoch
neudiali. Do kádrov pribudli niektorí per-
spektívni hráči, ktorí by mohli  zvýšiť kon-
kurenciu a kvalitu.

Jednotlivé družstvá,  od dospelých, star-
ší a mladší dorastenci, všetky štyri žiacke
tímy,  odohrajú počas prípravy veľa zápa-
sov na ihrisku s umelou trávou, na ktorom
si tréneri môžu otestovať nových hráčov
na jednotlivých postoch a takisto vyskúšať
herné situácie. Majstrovské zápasy začí-
najú v druhej polovici marca. O ich pro-
grame budeme čitateľov informovať.

Ivan Tobiáš

Vyrastá tenisová nádej? 
V sobotu 8.

decembra  sa
konal medziná-
rodný turnaj detí
do 7 rokov v mini-
tenise v Brne. Tur-
naja sa zúčastnilo
21 chlapcov
a dievčat vo veku
od 5 do 7 rokov.
Farby Tenisového
klubu (TK) Senica
obhajovala na
tomto turnaji Kris-
tínka Kozáková

(ročník narodenia 2001). Kristínka sa po
veľmi dobrom výkone  umiestnila na
medailovom treťom mieste.

Kristínka trénuje pod vedením trénerky
Vlasty Přichystalovej od novembra 2006,
kedy nastúpila do prípravky TK Senica.
V zimnej sezónne 2006/2007 absolvovala
s ostatnými deťmi všeobecnú prípravu
a od apríla 2007 prišli aj prvé tenisové
kroky na kurtoch. Úspech našej malej
tenistky je o to väčší, že tenisu sa venuje
iba rok a už sa vie presadiť v konkurencii
detí z Ćeska aj Slovenska.

Kristínke gratulujeme a prajeme ešte
veľa podobných úspechov TK Senica

ANKETOVÝ 
LÍSTOK

O najobľúbenejšieho 
športovca 
roka 2007 v Senici

Meno športovca 

........................................................................

Meno a adresa hlasujúceho

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Športovec roka 2007 
Pred pätnástimi rokmi sa Mesto Senica

rozhodlo vyhodnotiť svojich najlepších
športovcov. Bola a je to dobrá motivácia
nielen pre nich, ale aj pre celé realizačné
tímy. Práve na tomto podujatí ich môže
fanúšik vidieť v inom profile ako na športo-
visku. Z tohto podujatia sa stala tradícia.
V Dome kultúry sa tak vždy začiatkom
roka predstavia verejnosti tí, ktorých výkon
sa dá merať na metre, sekundy, góly ...

Kým v prvom ročníku boli ocenení
športovci v dvoch kategóriách juniori
a seniori, v tomto roku bude kategórií šesť
– najlepší športovec žiak, dorastenec,
dospelý,  telesne postihnutý, najlepší
kolektív a tréner. 

Všetci ocenení sa zapíšu do Pamätnej
knihy a prevezmú ocenenie z rúk primáto-
ra mesta Ľubomíra Parízka.

Seničania budú mať opäť možnosť
zapojiť sa do ankety o najobľúbenejšieho
športovca mesta Senica, a to formou
e-mailu na masikova@msu.senica.sk, kde
je treba uviesť meno športovca, meno
a adresu hlasujúceho,  prípadne formou
hlasovacích lístkov, ktoré budú zverejnené
v regionálnej tlači Naša Senica, MY
a Záhorák. Vyplnené hlasovacie lístky
zašlite poštou na MsÚ alebo vhoďte do
urny vo vestibule MsÚ. Bližšie info na
www.senica.sk. Uzávierka zasielania
e-mailov a hlasovacích lístkov bude
15. 2. 2008.

Galaprogram sa uskutoční 19. februára
o 16. hod. v Dome kultúry, ktorý bude
moderovať, tak ako v prvom ročníku špor-
tový komentátor Viktor Blažek. Súčasťou
podujatia budú vystúpenia mažoretiek
a tanečných záujmových krúžkov. Organi-
zátori Mesto Senica, Komisia pre šport pri
MsZ v Senici pozývajú širokú verejnosť na
slávnostné podujatie, na ktorom sa dozve-
dia aj výsledky ankety o najobľúbenejšie-
ho športovca mesta. E. Mášiková



15

in
fo

 k
út

ik

Naša Senica 1/2008

15

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Sameh Sabry Abdallah Nawar a Iveta Mižialková
Ivan Vörös a Lucia Bulková

Narodili sa
Lujza Kunková 3. 12. 2007
Mathias Fišan 6. 12. 2007
Jakub Gašpárek 6. 12. 2007
Radka Reptová 6. 12. 2007
Lukas Hypký 7. 12. 2007
Michal Kmec 12. 12. 2007
Helena Kadlečíková 13. 12. 2007
Adam Snopek 17. 12. 2007
Dalibor Danihel 21. 12. 2007
David Drinka 23. 12. 2007
Magdaléna Krbicová 27. 12. 2007
Alexander Jozef Masár 29. 12. 2007

Opustili nás
Jozef Mareš, Robotnícka 57 2. 12. 2007
vo veku 61 rokov
Stanislav Šalík, Čáčov 228 3. 12. 2007
vo veku 68 rokov
Štefan Brečka, Robotnícka 115 7. 12. 2007
vo veku 65 rokov
Justína Šmidová, Štefánikova 1377 9. 12. 2007
vo veku 100 rokov
Cyril Závodský, Štefánikova 709 12. 12. 2007
vo veku 87 rokov
Lýdia Šeligová, Hollého 743 13. 12. 2007
vo veku 71 rokov
Ján Zvonár, Štefánikova 725 14. 12. 2007
vo veku 94 rokov
Štefan Lisický, Moyzesova 819 16. 12. 2007
vo veku 68 rokov
Alexander Rábara, J. Kráľa 739 16. 12. 2007
vo veku 63 rokov
Zdenka Jankovičová, Robotnícka 60 17. 12. 2007
vo veku 69 rokov
Ľudevít Španka, J. Mudrocha 662 17. 12. 2007
vo veku 75 rokov
Ivan Vdoviak, Horné Suroviny 1017 17. 12. 2007
vo veku 64 rokov
Mária Boháčová, Štefánikova 1377 22. 12. 2007
vo veku 68 rokov
Ján Vanek, Hurbanova 523 23. 12. 2007
vo veku 66 rokov
Anna Rechtorisová, Štefánikova 1377 26. 12. 2007
vo veku 90 rokov
Mária Mihalovičová, Štefánikova 1377 30. 12. 2007
vo veku 83 rokov
Pavol Vojáček, Brezová 855 30. 12. 2007
vo veku 47 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 1. 2. o 20. hod. 8. ples mesta Senica  

Hudba: Music Company z Bratislavy, DJ Tomáš Gaša
� 8. 2. o 19. hod. Venček - slávnostné ukončenie kurzu spo-

ločenského tanca 
� 15. 2. o 20. hod. 14. reprezentačný ples SPP
� 21. 2. o 19. hod. Divadlo Kalich s hrou Bez předsudků

Šteklivá komédia s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem,
prístupná od 15 rokov

� 27. 2. Poľnohospodárske družstvo Čáčov - výročná členská
schôdza

Pripravujeme na marec 

� 2.3. o 19. hod. Záhorácke divadlo s reprízou  hry Rómeo a Júlija
� 13. 3. o 19. hod. Cigánski diabli – koncert 

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa 
u sousedú
� 2. 2. o 14. hod. Detský maškarák
Organizátori: Slovenský Červený kríž Kunov a DSS Svetluška
� 9. 2. o 19. hod. Blue Sundown – komorný koncert v útulnom 
prostredí čajovne
február Ellenoir - výstava výborných fotografií mladej fotografky
Márie Jančekovej  z Brezovej pod Bradlom

15. februára 2008 uplynie 5 rokov, 
čo dotĺklo šľachetné srdce 

Jaroslava Freitaga
zanieteného záhradkára 
a ochrancu životného prostredia.
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Spomienka Dňa 29. januára 2008 
uplynul rok, 
čo nás  vo veku 55 rokov 
náhle opustil 

Ján Mindek
Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína mama s rodinou

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

� Sobota 2. a nedeľa 3. február
VOTRELCI VS. PREDÁTOR 2
Na Zemi vypukne peklo... Malé americké
mestečko Gunnison v Colorade žije svojím
pokojným životom. V jeho blízkosti však
dôjde k nečakanej katastrofe, keď sa
z neba prirúti poškodený vesmírny koráb
a stroskotá v lesoch za mestom. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 90 min.

� Utorok 5. február
V TEN VEČER
Silný príbeh s hviezdnym hereckým obsa-
dením. Dom na tom najkrajšom mieste na
pláži, dobrí priatelia a najlepšia kamarátka,
ktorá sa o pár hodín vydáva...v tento obyčaj-
ný moment sa stane niečo, čo v Ann ostane
na celý život... 
Vstupné: 55 Sk, MP 12 r., 117 min.

� Streda 6. február
VÁŠEŇ A CIT
Stala sa ženou...Stala sa legendou... Vášni-
vý milostný príbeh o skutočnom stretnutí
mladej Jane Austenovej a Toma Lefroya,
ktorý pravdepodobne inšpiroval jej najzná-
mejšie romány. V roku 1795 bola pre
mladú anglickú dámu hlavným životným
cieľom svadba s bohatým mužom. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 120 min.

� Piatok 8. sobota 9. a nedeľa 10. február
ALVIN A CHIPMUNKOVIA
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Po Garfieldovi prichádzajú
na scénu bratia Alvin, Simone a Theodor.
Sú to neobyčajné veveričky, ktoré nielenže
vedia rozprávať, ale vedia aj výborne spie-
vať. Jedného dňa narazia na Davida, ktorý
si všimne ich talent a nechá ich natočiť
platňu.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 95 min.

� Utorok 12. a streda 13. február
ONCE
Film rozpráva jednoduchý príbeh o láske
a porozumení medzi dvomi mladými
ľuďmi, na druhej strane však prináša i pres-
ný pohľad na české komunity v zahraničí
a vypovedá o dobe, kedy sa k úspechu
môže dopracovať každý. Možno len raz za
život a možno len na chvíľu, ale slobodne.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 86 min.

� Piatok 15. február
TESNE VEDĽA
Nežeňte sa do ženenia. Až na svadobnej
ceste Eddie zistil, že našiel tú pravú. Dotyč-
ná dáma, ale bohužiaľ, nebola jeho novo-
manželka. Novopečeného ženáča preto
čaká neľahká úloha - nenápadne sa zbaviť
príšernej novomanželky a nestratiť pri tom
svoje dievča snov.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 115 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 28. januára 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Sobota 16. a nedeľa 17. február
SOM LEGENDA
Robert Neville je brilantný vedec. Ani jemu
sa však nepodarilo zabrániť šíreniu desivé-
ho, ľuďmi vyvinutého vírusu, ktorý je neza-
staviteľný a nevyliečiteľný a mení ľudí na
krvilačné beštie. Neville, z neznámeho
dôvodu imúnny, je teraz posledným nena-
kazeným živým človekom v New Yorku...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Utorok 19. a streda 20. február
AMERICKÝ GANGSTER
Strhujúci príbeh o vzostupe a páde jedné-
ho z najmocnejších mužov newyorského
podsvetia a obyčajného policajta, ktorý ho
dostal na kolená. Atmosféra prehrávanej
vojny vo Vietname na začiatku sedemde-
siatych rokov doľahla na Ameriku ako
ťažká deka. 
Vstupné: 65 Sk, MP 15 r., 156 min.

� Piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24. február
GYMPL
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodi-
čoch a graffiti... Pedantný fyzikár, strnulý
češtinár, telocvikár, riaditeľka školy a ďalší
učitelia podľa svojich predstáv formujú štu-
dentov na zastaralom gymnáziu. A tak
málokoho štúdium naozaj baví a zaujíma.
Petr a Michal do školy radšej nechodia,
a ak tam už náhodou zavítajú, tak celé
hodiny prespia, pretože po nociach maľujú
grafity. To je jediné, čo ich okrem dievčat
zaujíma. Nebezpečné výpravy na strechy
domov, ilegálne výlety do tunelov metra,
dramatické lezenie na komín...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 105 min.

� Utorok 26. február                                 
POSLEDNÍ PLAVKY
Film je príbehom Jardy Kuchaře, hrdinu
zašlej éry tuzexového bonu. Jeho finančný
príjem spočíva v prenájme vlastného bytu.
Každé leto je prinútený tráviť pri opuste-
nom rybníku, kde prevádzkuje ešte opuste-
nejší bufet. Rozmarné letné dni sú naruše-
né zjavením sumca obrovských rozmerov. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 90 min.

� Streda 27. február
EDITH PIAF
Privítajte nesmrteľnú osobnosť... Narodila
sa na chodníku, dočasne prišla o zrak, vyra-
stala v nevestinci, zarábala si pouličným
spevom... Napriek tomu sa stala svetozná-
mou hviezdou prvej veľkosti. Život Edith
Piaf bol bojom o hudbu, prežitie a lásku. 
Vstupné: 50 Sk, MP 15 r., 140 min.

� Piatok 29. február
MEDVÍDEK
Život je komédia. Príbeh zo súčasnej Prahy
rozpráva o osudoch troch kamarátov, ktorí
sa poznajú už od školských lavíc. Majú
k sebe blízko, so svojimi rodinami sa navšte-
vujú a ich vzťahy sa zdajú byť idylické.
Málokto z ich okolia, vrátane ich manželiek
však tuší, že každý má nejaké tajomstvo. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 98 min.

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú termíny korčuľovania na zimnom
štadióne:
Sobota 2. 2. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 3. 2. od 13.30 do 15.30
Utorok 5. 2. od 15.30 do 17.30
Sobota 9. 2. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 10. 2. od 13.30 do 15.30
Utorok 12. 2. od 16.15 do 17.45
Sobota 23. 2. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 24. 2. od 13.30 do 15.30

Príďte pochovať basu
Dobrovoľný hasičský zbor a Mesto

Senica  srdečne pozývajú na tradičnú
zábavu Pochovávanie basy, ktorá sa usku-
toční 5. februára  o 20.  hod. v Dome kul-
túry v Senici. Počas večera čaká na vás
kultúrny program (heligónkari, pochováva-
nie basy ...), bohatá tombola, príjemní
ľudia a výborná zábava so skupinou Pulz.
Vstupenky si môžete zakúpiť buď v pred-
predaji za cenu 80  Sk v kancelárii Infosen
(dôchodcovia 60 Sk) alebo priamo na
mieste v sume 100  Sk. Ak sa chcete dobre
zabaviť, určite príďte. Tešíme sa na vás!

Okienko JDS
- Výbor Mestskej organizá-
cie  Jednoty dôchodcov Slo-
venska (JDS) ďakuje sponzo-
rom za príspevky na stretnutie
jubilantov a všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom počas celého roka 2007
pomáhali našej organizácii.  Prajeme
všetkým  úspešný rok 2008.
- Prvý  Silvestrovský večierok seniorov
sa vydaril a účastníci sa výborne zabá-
vali. Členské príspevky vyberáme prie-
bežne.
- Zľavy pre dôchodcov  v obidvoch čis-
tiarňach platia aj pre tento rok. Treba sa
preukázať členským preukazom JDS.
- Posedenie v Branči pri živej  hudobnej
produkcii   bude 14. februára o 15. hod.
- Zaznačte si ostatné termíny posedení
v roku 2008: 
13. marec, 17. apríl, 15. máj, 19. jún, 17.
júl, 14. august, 18. september, 16. októ-
ber, 13. november, 11. december. Pose-
denia budú vždy vo štvrtok o 15. hod.
v hoteli Branč.

Zberateľská burza
Ďalšia z pravidelných Záhoráckych

búrz bude v nedeľu 10. februára 2008 od
8. do 12. hod. v reštaurácii W. Wallace.
Vstup na burzu, kde je možnosť vymieňať
si zbierkové predmety či inšpirovať sa pre
novú záľubu, je zadarmo.
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