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Osobnosťou na oceňovaní najlepších športovcov Senice bol Pavol Rýzek, ktorému sa
dostalo cti za dlhoročnú prácu pri výchove mladých volejbalistiek a pri rozvoji tohto
športu v meste.                                                                       Text a foto Viera Barošková  

Vyrastá rehabilitačné
centrum    

Na sídlisku Sotina pri budove poliklini-
ky vyrastá zdravotno-rehabilitačné zaria-
denie,  ku ktorému neskôr pribudne špor-
tová hala s kapacitou vyše 1 000 divákov.
Spolu s ďalším zázemím tam vznikne špor-
tové centrum. Je to ďalší kamienok do
mozaiky zlepšujúcich sa podmienok pre
šport, rehabilitáciu a zdravotníctvo. 

„Terajšia športová hala  už jednoducho

nepostačuje na rozvoj športového diania
v Senici“, dôvodí primátor mesta Ľubomír
Parízek, a preto sa pred pár rokmi zrodila
myšlienka nového športového objektu,
ktorý by vyhovoval aj náročnejším medzi-
národným požiadavkám. Viacúčelová
športová hala na volejbal, hádzanú a tenis
samozrejme poskytne väčší komfort aj fan-
úšikom.  

Výstavba zdravotno-rehabilitačného
zariadenia sa začala v novembri 2007 a jej
investorom je spoločnosť DNM, ktorá
dala spracovať projektovú dokumentáciu
na celý športový komplex, vybavila staveb-
né povolenie a buduje aj inžinierske siete
pod celým komplexom. Objekt zdravotno-
rehabilitačnej  časti  s pôdorysom 13 x 67
metrov  bude mať dve nadzemné a jedno
podzemné podlažie .  Vo vstupnej časti
bude lekáreň, ambulancie lekárov, priesto-
ry jednodňovej chirurgie  a ďalšie rehabili-
tačné pracoviská. Oba objekty budú pre-
pojené a sú navrhnuté tak, aby boli schop-
né samostatnej prevádzky.  Zdravotno-
rehabilitačná časť by mala byť ukončená
do konca roka 2008. 

Druhou etapou  bude športová hala.
Samospráva mesta momentálne hľadá
vhodného investora. Predpokladané
náklady na výstavbu haly a viacúčelového
športového areálu na ploche takmer 2 ha
sú 80 -100 mil. Sk.  Podporu  financovaniu
športovej haly prisľúbil na vyhlasovaní naj-
lepších športovcov Senice aj  podpredse-
da vlády  Dušan Čaplovič. 

Viera Barošková  

Remeslá sú stále živé 
Od roku 2006 mesto Senica realizuje

projekt s názvom Regionálne centrum tra-
dičných remesiel a kultúry – projektová
dokumentácia rozvojová štúdia.   Projekt
bol schválený v rámci programu Iniciatívy
spoločenstva Interreg III A Slovenská
republika – Rakúsko v programovom
období 2004 -2006. Vo februári 2008 pro-
jekt s implementáciou svojich aktivít
úspešne končí. Jeho prezentácia bola 21.
februára. Na záver realizácie čitateľom
priblížime priebeh projektu, dosiahnuté
výsledky, možnosti jeho pokračovania
a ďalšie projektové zámery mesta Senica
v oblasti podpory a rozvoja tradičnej regi-
onálnej kultúry a remesiel.

Projekt má neinvestičný charakter. Jeho
obsahom bolo vypracovanie podklado-
vých dokumentov k plánovanému inves-
tičnému projektovému zámeru – výstavby
Regionálneho centra tradičných remesiel
a kultúry. S nimi korešpondujú aj hlavné
aktivity projektu, ktorými sú  vypracovanie
rozvojovej štúdie, projektovej dokumentá-
cia a štúdie uskutočniteľnosti. Popri nich
prebiehala sprievodná  aktivita projektu
terénny výskum. Realizácia projektu trvala
18 mesiacov. Celkové oprávnené náklady
projektu boli vo výške 4 192 000 Sk,
z toho nenávratný finančný príspevok
z európskych fondov predstavoval 3 982
495 Sk. Na aktivitách sa spolupodieľalo až
25 členov projektového tímu.   

Prvým dosiahnutým výsledkom projek-
tu bola rozvojová štúdia. Štúdia bola
vypracovaná v spolupráci so Záhorským
múzeom Skalica a rakúskym projektovým
partnerom Regionom Südliche Weinvier-
tel. Štúdia mapuje regionálne tradičné
remeslá z historického hľadiska a z hľadis-
ka ich súčasného stavu. Je ojedinelým
dokumentom, ktorý sa venuje problemati-
ke tradičných remesiel horného a stredné-
ho Záhoria a detailne ich spracováva  od
16. do 20. storočia. Zároveň porovnáva
výsledky rozvojovej štúdie na rakúskej
strane a hľadá spoločné prvky tradičných
remesiel v oboch regiónoch. Vypracova-
nie štúdie trvalo 6 mesiacov.

Na konci októbra 2007  bola odovzda-
ná projektová dokumentácia.  Jej obsa-
hom je rekonštrukcia a prestavba bývalé-
ho vojenského objektu kuchyne a jedálne
v Senici  na regionálne kultúrne centrum.
Projekt je členený na dva objekty – Reme-
selný rínek a Regionálne centrum. Reme-
selný rínek by mal obsahovať 5 typizova-
ných remeselných dielní (keramika ,
kováčstvo, drotárstvo, rezbárstvo a drob-
né remeslá), výstavno – spoločenskú sálu
so stálou národopisnou expozíciou. Re-
gionálne centrum bude obsahovať kance-

lárske priestory pre tretí sektor, prezentač-
nú miestnosť, ubytovanie (penzión),
v suteréne klubové priestory a mestský
archív. Práce na projektovej dokumentácii
trvali 12 mesiacov.

Posledným výstupom je štúdia realizo-
vateľnosti. Štúdia navrhuje ideový a obsa-
hový zámer Regionálneho centra tradič-
ných remesiel a kultúry, do jeho budovy
vnáša život a napĺňa ho aktivitami. Stano-
vuje ciele, ktoré by mal projekt  vo svojej
prevádzkovej fáze splniť tak, aby bol atrak-
tívny a udržateľný. Aktivity centra by sa
mali zamerať na  zachovanie a udržanie
regionálnych tradícií a remesiel, podporu
drobných remeselných výrobcov a tretie-
ho sektora a rozvoj regionálneho cestov-
ného ruchu.

Sprievodná aktivita – terénny výskum
dosiahla prekvapivé výsledky v mapovaní
súčasných remeselníkov a domáckych
výrobcov v regióne. (pokr. na str. 3)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva
9. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa konalo 14. februára. Rokova-
nie viedol primátor mesta  Ľubomír Parízek
a bolo na ňom prítomných 23 poslancov.
Na rokovaní boli prítomní vedúci oddelení
MsÚ, riaditelia príspevkových  (RSMS,
MsKS) a rozpočtových organizácií mesta
(predškolské a školské zariadenia), riadi-
teľky neziskových organizácií (ZSS n.o.
a Poliklinika, n.o.)  a zástupcovia obchod-
ných spoločností s majetkovou účasťou
mesta  (Službyt, spol. s r.o., TS a.s. a MSPS
Senica), prednosta Obvodného úradu
životného prostredia v Senici Milan Vlček,
poslanec Trnavského samosprávneho
kraja Ján Michalica,  predseda OSBD  Ale-
xander Janovič,   zástupcovia médií.
V interpeláciách poslancov poslanec F.
Beňa upozornil ešte raz  na doriešenie
nekvalitne osadených poklopov na starej
kanalizácii v Čáčove.  O. Krajči apeloval
ako poslanec za Sotinu, aby sa pri povoľo-
vaní stánkov na obchodnú činnosť dodrži-
avali všetky zásady a ustanovenia zakotve-
né vo VZN a aby všetky útvary MsÚ postu-
povali koordinovane pri odstraňovaní
nedostatkov.  A. Cibula upozornil  na
nefungujúci novinový stánok na Hurbano-
vej ul., ktorý treba odstrániť. T.  Blažková
poukázala na orezané konáre stromov,
ktoré ponechali  elektrikári a sú tam už
dlhšie obdobie.  Ľ.  Krištofová sa pýtala na
ďalšie zámery mesta  proti premnoženým
holubom.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- správu o plnení uznesení a riešení pripo-
mienok k 14.2.2008,
- uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnu-
tí Mestskej rady v Senici konanom dňa
31.1.2008,
- správu o činnosti mestskej polície,
- prehľad čerpania finančných prostriedkov
z Fondu Pro Senica k 31.12.2007,
- informáciu o budovaní ihrísk v roku 2007
a plán výstavby na rok 2008. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení
uznesení  a správu o činnosti hlavného
kontrolóra  za IV. štvrťrok 2007,
- správu o činnosti Mestského hasičského
zboru pri MsZ a Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Senici za rok 2007,
- rozpis rozpočtu Mestského kultúrneho
strediska v Senici na rok 2008 vo výške
14,950 mil. Sk a odporučilo riaditeľovi
organizácie predložiť MsZ rozpis rozpočtu
kapitálových výdavkov vo výške 1 mil. Sk,
- rozpis rozpočtu Rekreačných služieb
mesta Senica na rok 2008 vo výške 35,278
mil. Sk a odporučilo riaditeľovi organizácie
predložiť MsZ rozpis rozpočtu kapitálo-
vých výdavkov vo výške 3 mil. Sk,
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 roz-
počtovým opatrením a rozpočet kapitálo-
vých príjmov a výdavkov na rok 2008
s určením investičných akcií na rok 2008
v celkovej výške 135 mil. Sk,

- poplatok za stravu v školských jedálňach
pri základných školách a materských ško-
lách a poplatok na čiastočnú úhradu nákla-
dov spojených s hmotným zabezpečením
na 1 dieťa s účinnosťou od 1. marca 2008,.
- prevod práv k bytom v dome č. 292 na
Palárikovej ul., v dome č. 327 na Železnič-
nej ul., v dome č. 552 na Kolónii,
- dispozície s majetkom mesta,
- odkúpenie budovy Múzea L. Novomes-
kého a Záhorského osvetového strediska
od Trnavského samosprávneho kraja
a zároveň odporučilo MsÚ predložiť mest-
skému zastupiteľstvu návrh ďalšieho využi-
tia s dôrazom na zachovanie všeobecne
prospešných služieb a činností,
- VZN – termín usporiadania Senického jar-
moku v dňoch 15.- 16. augusta 2008 na
Sadovej ulici ako súčasť Senického kultúr-
neho leta, 
- harmonogram úloh mesta Senica na zave-
denie eura k 1. januáru 2009,
- pravidlá financovania Spoločného obec-
ného úradu, ktorý zabezpečuje prenesený
výkon štátnej správy na úseku stavebného
poriadku pre mesto Senica a 22 obcí okre-
su Senica,
- predloženie žiadostí o získanie návratné-
ho finančného príspevku  na rekonštrukciu
a modernizáciu II. základnej školy
a modernizáciu Základnej umeleckej školy,
- organizačnú štruktúru mestského úradu
s počtom pracovníkov na mestskom úrade
a mestskej polícii.

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo:
- termín uskutočnenia voľby hlavného kon-
trolóra mesta Senica na 10. apríla 2008
a určilo termín na podávanie prihlášok
kandidátov na funkciu hlavného kontroló-
ra ako aj  náležitosti prihlášky – bližšie
podmienky sú zverejnené samostatne na
strane 3. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka mestského úradu

Nová  web stránka 
Cieľom autorov novej stránky je, aby

poskytovala nielen jednosmerné podávanie
informácií od orgánov mesta k obyvateľom,
ale dala priestor aj na diskusiu, kladenie
otázok a pripomienok, vrátane zvyšovania
úrovne účasti participácie občanov na
chode samosprávy. 

Nová stránka obsahuje niekoľko novi-
niek a v súčasnosti sa pripravuje ďalšie
rozšírenie stránky. Asi najväčšou novinkou
je sprehľadnenie stránky pomocou fareb-
ného rozlíšenia jednotlivých sekcií menu.
Obsah portálu je po novom rozdelený do
piatich sekcií  - Mesto Senica, Úrady, inšti-
túcie a školy, Šport, kultúra a voľný čas,
Obchod a podnikanie, Cestovný ruch
a iné. 

Ďalšou novinkou je Elektronická úrad-
ná tabuľa, kde budú zverejňované v digi-
tálnej podobe dokumenty, nachádzajúce
sa na oficiálnej úradnej tabuli pred budo-
vou MsÚ. Onedlho bude stránka doplne-
ná o ďalšie nové údaje a funkcionality,
samozrejme i o jazykové mutácie. Zaují-

mavou a pre občana užitočnou je pripra-
vovaná rubrika Ako vybaviť…. Rubrika
bude poskytovať návody ako postupovať
v rôznych životných situáciách. Samozrej-
mosťou sú i potrebné súvisiace tlačivá,
ktoré si bude môcť užívateľ stiahnuť pria-
mo z webu. Celá časť Ako vybaviť bude
prvým ústretovým krokom k uľahčeniu
komunikácie občana s úradom. Priprave-
ná je i obľúbená rubrika Riadková inzercia.
Tento modul bude pre užívateľov prístup-
ný po registrácii a, samozrejme, zdarma.  

Vzhľadom na  to, že www.senica.sk  sa
používa ako marketingový nástroj, chce
ho Mesto Senica  využiť ako jeden z pro-
striedkov komunikácie samosprávy
s občanom v oblasti získavania postrehov,
návrhov a upozornení. V súčasnosti sa pri-
pravuje technické riešenie rubriky Diskus-
né fórum (Otázky a odpovede), ktoré
umožní realizovať neanonymnú, obo-
jsmernú, objektívnu komunikáciu medzi
predstaviteľmi mesta a občanmi. Ak bude
mať občan otázky, ktoré sa budú týkať
mesta alebo mestskej samosprávy, alebo
nebude vedieť ako a kde vybaviť konkrét-
nu záležitosť, po zaregistrovaní budete
môcť napísať svoju otázku v priloženom
formulári.  Každý neanonymný podnet
bude predmetom odborného posúdenia.
K tomu bude zverejnené stanovisko
odborných zamestnancov Mestského
úradu Senica. Autori stránky plánujú aj ďal-
šie možnosti interaktívnej komunikácie
s návštevníkmi stránky - hlasovanie v rôz-
nych anketách a prieskumoch, vyhľadáva-
nie na stránke, rôzne súťaže spojené
s tvorbou fotogalérií a pod.

Cieľom novej formy obojstrannej
komunikácie je zvýšiť spolupatričnosť
obyvateľov s mestom a prispieť k dôvery-
hodnosti samosprávy. Nová stránka pre-
chádza teda kompletnou premenou nie-
len po vonkajšej stránke, ale aj mnohými
obsahovými zmenami. Cieľom mesta je
poskytovať informácie intuitívnym spôso-
bom a vo forme vyhovujúcej čo najširšie-
mu okruhu užívateľov.

Želaním autorov stránky je, aby sa uží-
vatelia na stránku radi vracali a vždy na nej
našli niečo nové, čo ich zaujíma.

L. Vajdová

Sonda 08 
Trnavský samosprávny kraj a Záhorská

galéria srdečne pozývajú priaznivcov
výtvarného umenia na otvorenie výstavy
s názvom SONDA 08, ktorej vernisáž  sa
uskutoční vo štvrtok 6. 3. o 17. hod.
v Záhorskej galérii v Senici.  Súčasťou ver-
nisáže bude prezentácia knihy Ľudovíta
Hološku – Voľným okom. Knihu uvedie ria-
diteľ vydavateľstva Matice slovenskej
Mgr. Stanislav Muntág. Prof. Ľudovít
Hološka je spoločne s Mgr. Boženou Juríč-
kovou i kurátorom celého podujatia. Výsta-
vu, kde svoje diela predstaví 17 ma-liarov,
môžete navštíviť do 27. 4. v pracovné dni
(okrem pondelka) od 8. do 11.30 a od
12.30 do 16. hod,, v sobotu od 9. do 13.
hod., a v nedeľu od 13. do 17. hod. NS
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Voľby hlavného 
kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Senici  roz-
hodlo  svojím uznesením č. 9/08/AJ prija-
tým na 9. riadnom zasadnutí konanom
dňa 14. februára 2008 o:

1/ termíne uskutočnenia voľby hlavného
kontrolóra mesta Senica dňa
10. apríla 2008  na 10. riadnom zasadnu-
tí MsZ v Senici

2/ určilo termín na podanie prihlášok pre
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:
do 26. marca 2008 do 17.00 hod. do
podateľne MsÚ v Senici

3/ určilo náležitosti prihlášky pre kandi-
dátov:
- písomná prihláška
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
- doklad o vzdelaní/kvalifikačným predpo-
kladom na funkciu hlavného kontrolóra je
ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie.

O prevádzkový čas
treba požiadať 

Oddelenie správy majetku mesta
a regionálneho rozvoja Mestského úradu
Senica  upozorňuje všetkých majiteľov
a prevádzkovateľov prevádzok obchodu
a služieb, reštauračných a pohostinských
zariadení na povinnosť podať žiadosť
o vydanie rozhodnutia na povolenie pre-
vádzky a otváracieho času prevádzok a slu-
žieb. Taktiež treba mať povolenú otváraciu
dobu na terasy pred prevádzkou. Táto
povinnosť  vyplýva na základe zákona
č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení
v znení ďalších zmien a doplnkov a podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Senica č. 11 o usmerňovaní obchodnej čin-
nosti na území mesta Senica. 

Žiadosť na povolenie prevádzkového
času treba predložiť na príslušné oddele-
nie najneskôr 15 dní pred otvorením pre-
vádzkarne. K žiadosti treba doložiť:
- fotokópiu živnostenského listu, prípadne
výpisu z obchodného registra, 
- nájomnú zmluvu, v prípade, že nehnute-
ľnosť vlastníte list vlastníctva, 
- zmluvu o odvoze komunálneho odpadu -
v prípade, že tento nie je riešený v nájom-
nej zmluve.

Zmeny času predaja alebo zrušenie
prevádzky treba oznámiť na tom istom
oddelení MsÚ Senica.

Odd. správy majetku 
a reg. rozvoja MsÚ

Na zápise 196 detí
Na senických základných školách  bol

7. februára  zápis detí do prvého ročníka. 
Na zápise ukázali budúci prváčikovia

svoje základné zručnosti i vedomosti a do
prvého ročníka sa ich zapísalo 196.

Z tohto počtu dostalo odklad školskej
dochádzky18 detí. 

V školskom roku 2007/2008 navštevu-
je prvý ročník 225 žiakov, čo je o 29 viac
ako sa zapísalo na nasledujúci školský rok. 

V Senici mali rodičia možnosť zapísať
svojich teraz ešte škôlkarov do 4 základ-
ných škôl. Mestské zastupiteľstvo určilo
školské obvody pre jednotlivé školy vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rodičia
však mali právo na výber podľa zamera-
nia, ktoré škola ponúka.

Počty zapísaných detí 

Škola Počet Z toho 
zapísaných odklady

I. ZŠ, V. P. Tótha 51 3
II. ZŠ, Komenského 46 4
III. ZŚ, Sadová 51 6
IV. ZŠ, J. Mudrocha 48 5

LV

Príďte a získate prehľad 
O rozvojových  zámeroch

V Dome kultúry sa 4. marca o 17. hod.
uskutoční workshop pod názvom Rozvo-
jové zámery mesta Senica.  Radnica  po
vyše roku znova pozýva občanov i odbor-
nú verejnosť na prezentáciu aktivít samos-
právy v najbližšom období. 

Hlavnými témami budú plány v oblasti
bytovej i nebytovej výstavby, riešenie
dopravnej situácie a projekt Zelená per-
spektíva Senice.  O týchto témach v širších
súvislostiach budú informovať primátor
mesta Ľubomír Parízek, odborní pracovní-
ci Mestského úradu a manažéri jednotli-
vých projektov, ktorí odpovedia aj na otáz-
ky.  Správy o najnovšom dianí v meste pri
výstavbe obchodnej zóny na Párovciach,
o budovaní nových detských ihrísk i plôch
s umelým povrchom, nových polyfunkč-
ných objektoch atď. budú spestrené obra-
zovou prezentáciou  a vizualizáciou pri-
pravovaných  budov.

Vedenie senickej radnice   pozýva
občanov na verejnú prezentáciu rozvojo-
vých zámerov, ktorá prispeje k lepšej infor-
movanosti. bar 

Remeslá sú stále živé 
(dokončenie zo str. 1)

Výskum začal v júli 2007 a doposiaľ
zmapoval 70 remeselníkov z 30 obcí okre-
sov Senica, Skalica a čiastočne Myjava,
ktorí prejavili záujem o spolupráci s budú-
cim  regionálnym centrom. Čísla svedčia
o tom, že tradičné remeslo je v regióne
stále živé a pokračovanie projektu Regio-
nálneho centra tradičných remesiel a kul-
túry je opodstatnené. 

Pokračovanie a realizácia stavby bude
závisieť od finančných prostriedkov. 

Rozpočet projektu presahuje 80 mil.,
čo nie je možné financovať z rozpočtu
mesta.

Projekt bol zámerne pripravovaný pre

výzvy regionálneho  operačného progra-
mu. Ten však stanovil nové podmienky
prerozdeľovania európskych finančných
prostriedkov, v rámci ktorých sa projekt do
výziev nemôže zapojiť. Mesto teda bude
hľadať ďalšie možnosti financovania pro-
jektu z iných európskych finančných
mechanizmov.  

Mgr. Ľubica Melišová 

Široký záber problémov
Poradňa pre verejnosť fungovala aj

minulý rok. Navštívilo ju 164 občanov.
Klientmi poradne boli hlavne obyvatelia
Senice (asi 80 percent), ale po radu
k odborníkom prichádzali aj ľudia zo Smr-
dák, Dojča, Rovenska, Brezovej pod Bra-
dlom, Jablonice, Borského Mikuláša,
Kútov, Plaveckého Petra.  

Koordinátorka Poradne pre verejnosť
RNDr. Oľga Ulehlová zhrnula, že problé-
my, s ktorými sa občania na odborníkov
obracajú, je veľa. Najviac práce mala práv-
nická sekcia, kde riešili vysporiadanie
vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,
užívanie pozemkov poľnohospodárskym
družstvom, vzťahy spoluvlastníkov
k nehnuteľnostiam, vecné bremeno
k nehnuteľnosti.  Na právnikov sa obracali
občania aj so žiadosťou o pomoc pri
uplatnení nárokov po rozvode manžel-
stva, náhrade nákladov vynaložených na
osobný majetok rozvedeného manžela,
predaji bytu. Osobitnú kapitolu  tvorili prí-
pady, kedy žiadatelia potrebovali pomôcť
pri rozvode manželstva, spísaní závetu,
zaplatení úveru, vysporiadaní bezpodielo-
vého  manželstva po rozvode, priznaní
predčasného starobného dôchodku,
zaplatení exekučných nákladov, neplat-
nosti ukončenia pracovného pomeru.
Častými problémami bolo i vymáhanie
výživného poberanie vdovského dôchod-
ku, náhradné ubytovanie pre rozvedeného
manžela, reklamácia výrobkov, predaj
motorového vozidla, dedičské konanie. 

Poradňa pre verejnosť pokračuje vo
svojej činnosti aj tento rok a občanom sú
odborníci bezplatne k dispozícii každý
posledný utorok v mesiaci od 13. do 17.
hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Senica.   

Viera Barošková  
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Peniaze pomôžu 
klientom

V Zariadení sociálnych služieb (ZSS),
n.o. Senica bola  13. februára slávnostne
vyhodnotená vianočná zbierka Pomôžte
spolu s nami. V 5. ročníku  projektu  spo-
ločnosti Tesco a Slovenskej humanitnej
rady sa v hypermarkete Tesco Senica vyz-
bieralo pre toto zariadenie 43 116,50 Sk. 

Riaditeľke ZSS Zuzane Krčmárikovej
šek odovzdal riaditeľ hypermarketu Tesco
Senica Ľ. Lesnek,  za spoločnosť  Tesco Ž.
Gerová a riaditeľka  Slovenskej humanit-
nej rady E. Lysičanová. „Teší nás, že nezis-
kovým organizáciám sa  počas zbierky
darí komunikovať  s verejnosťou  a osloviť
ľudí tak, aby pomohli konkrétnou finanč-
nou čiastkou“, povedala riaditeľka  odde-
lenia vonkajších a právnych vzťahov  spo-
ločnosti Tesco Stores SR, a.s. E. Wiliams.
Počas 4 adventných víkendov tak návštev-
níci hypermarketu Tesco podporili zámer
ZSS pomôcť istej skupine ich klientov.
Výťažok zbierky Pomôžte spolu s nami
podľa Z. Krčmárikovej použijú na rekon-
dično-rehabilitačný pobyt pre klientov
opatrovateľskej služby.      

„Klientmi tohto oddelenia ZSS sú ľudia,
ktorí z nejakého dôvodu potrebujú 24
hodinovú opatrovateľskú starostlivosť. Kli-
entmi nie sú vždy len starí ľudia, ktorí sú
poberateľmi starobného dôchodku či
poberatelia invalidného dôchodku. V zari-
adení opatrovateľskej služby sú i klienti,
ktorí nedosahujú dôchodkový vek, tento
typ starostlivosti potrebujú a sú len pobe-
rateľmi dávky v hmotnej núdzi. Najmä pre
týchto klientov, ktorí nemajú vlastné pro-
striedky a klientov, ktorým by z hľadiska
zdravotného stavu rehabilitačný pobyt
prospel, sú určené prostriedky z uvedenej
zbierky“,  upresnila Z. Krčmáriková. Poďa-
kovala všetkým, ktorí sa do vianočnej zbi-
erky zapojili za štedrosť.  

Odovzdaniu šeku predchádzal pro-
gram v podaní klientov  ZSS, ktorý bol
zostavený  z ľudových piesní a tancov. 

Viera Barošková, Foto autorka

Zdravotná záchranná
služba 155 či 112?

Čísla, ktoré by mali byť každému z nás
dôverne známe a ktoré, hádam, vždy vytá-
čame trasúcimi sa rukami s cieľom dožia-
dať sa rýchlej pomoci. A vieme aj to, že
hlavnú úlohu tu zohráva čas a vtedy i vše-
mocný lekár a jeho posádka. Zdravotná
záchranná služba v Senici a jej primárka
MUDr. Danka Pražienková:
Pani doktorka, neúprosný čas vo vašom
živote urobil, aspoň si myslím, prvé obz-
retie za životom a kariérou lekárky. Aký
odbor ste vyštudovali a kde bola vaša
prvá profesijná zastávka?
- Vyštudovala som LF UK v Martine a ako
absolventka som nastúpila pracovať do
NsP Myjava. Po dosiahnutí špecializačnej
atestácie z anesteziológie a resuscitácie
som na anesteziologicko-resustitačnom
oddelení (ARO) na Myjave pracovala 20
rokov, z toho niekoľko posledných rokov
ako zástupca primára.
Výsledky svedomitej práce na časovej
úsečke rokov vás posunuli ďalej. Čo
o tom rozhodlo? A prečo práve Senica,
keď do rodnej dediny Kostolné bolo
z Myjavy len na skok?
- Práve v Senici bolo voľné miesto na pozí-
ciu vedúceho lekára Zdravotnej záchran-
nej služby (ZZS). Nakoľko svojou špeciali-
záciou som spĺňala kvalifikačné predpokla-
dy, rozhodla som sa po 20-tich rokoch pre
zmenu.
Koľko rokov pracujete v ZZS a prečo ste
si vybrali jeden z najťažších odborov
lekárstva?
- Ako lekárka v Senici pracujem od roku
2002. Ale v urgentnej medicíne pracujem
už skoro 26 rokov. Práca v tomto nároč-
nom odbore, väčšinou s ťažko chorými, sa
mi vždy páčila, napĺňala ma, umožnila mi
odborný rast a naučila ma najsprávnejšie-
mu postoju k ťažko chorému.
Viem, je to tímová práca. Vyžaduje celé-
ho človeka, psychicky vyrovnaného, ale aj
empatického. Ste spokojná so svojím rea-
lizačným tímom? Spĺňajú ľudia, ktorých
vediete, náročné úlohy alebo by ste ešte
niečo chceli v ich osobných predpokla-
doch zlepšiť, či len vyzdvihnúť to, čo sa
v takých situáciách od nich požaduje?
-So svojím kolektívom som spokojná. Sú to
ľudia, ktorých táto práca baví, majú k nej
ten správny vzťah. Neustále si dopĺňajú
svoje vedomosti a rekvalifikáciu formou
ďalšieho štúdia. Viacerí záchranári už
ukončili bakalárske štúdium a niektorí
budú tento rok končiť magisterské. Všetci
sú priaznivo naklonení medicínskemu
pokroku v našom odbore. Som presvedče-
ná, že sme zohratý tím, lebo len takto sa dá
naša práca vykonávať čo najkvalitnejšie.
ZZS v Senici je umiestnená v pomerne
pekných priestoroch, ale je aj podľa
vašich predstáv a doby dobre vybavená?
Čo vám chýba najviac? A čo peniaze,
ktoré súčasnosť postavila na piedestál?
- Skutočne naša stanica ZZS sa nachádza
v pekných priestoroch. Čo sa týka mate-
riálno-technického vybavenia musíme mať,
aj skutočne máme, úplne všetko, čo vyhláš-

ka prikazuje, dokonca i niektoré diagnos-
ticko-liečebné metódy navyše.
A ako je to s tými číslami 155, 112? Naši
občania sa v tom akosi dobre nevyznajú
a zdá sa, že menej používajú i dôverujú
č. 112. Vy ste spokojná s touto organizá-
ciou ZZS?
- Od septembra 2006 sú tiesňové volania
na linku číslo 155, 112 prepojené na prí-
slušné krajské operačné stredisko, čo je
v našom prípade Trnava. Je pravda, že
ľudia volajú viac na č. 155, ale obe tieto
čísla sú správne.
Zdôrazňujem, že ide o bezplatnú linku a aj
z mobilu treba volať vždy len 155 alebo
112, teda bez akéhokoľvek smerového
čísla či predčísla.
Často sa naším mestom nesie siréna
záchranky. Koľko výjazdov mávate v prie-
mere za 24 hodín a sú všetky opodstatne-
né? Na čo by ste chceli občanov upozorniť?
- Priemerne máme za 24 hodín 6-7 výjaz-
dov. Často ide o neopodstatnené. Ľudia by
mali volať na tiesňovú linku 155, 112 len
v prípade vážneho ohrozenia zdravia.
Viem, že laici to často nedokážu správne
odhadnúť, ale skutočne v ľahších prípa-
doch by mali v dopoludňajších hodinách
konzultovať  so svojím  obvodným  leká-
rom  a v popoludňajších a nočných hodi-
nách sa snažiť chorého dopraviť na Lekár-
sku službu prvej pomoci (LSPP) vlastným
dopravným prostriedkom alebo za pomoci
známych. Lekár LSPP často nemá k dispo-
zícii sanitné vozidlo a nemá ako prísť
k chorému.
Upozorniť chcem na to, že ak bude posád-
ka Rýchlej lekárskej pomoci (s lekárom)
napríklad v Prievaloch u pacienta s ľahších
zdravotným problémom, k pacientom
v Senici s vážnym ohrozením života príde
posádka Rýchlej zdravotnej pomoci zo
Skalice alebo z Myjavy, a to najskôr za 25
minút.
Z profesijnej časti ešte niečo. Kedy majú
občania volať Rýchlu zdravotnú  pomoc
a kedy stačí zájsť na pohotovosť?
- Rýchlu zdravotnú pomoc volať: bolesť na
hrudníku, pocit nepravidelného tepu aryt-
mie, pocit dusenia, sťažené dýchanie,
porucha vedomia, porucha hybnosti, kŕčo-
vé stavy, hypoglykémie, vážne úrazy, krvá-
cania z tráviaceho traktu, gynekologické
krvácania a iné vážne zmeny zdravotného
stavu.
- Lekársku službu prvej pomoci (pohoto-
vosť) volať: vysoký tlak, teploty, bolesti
chrbtice...
Načrime trochu aj do vášho súkromia.
Aké ocenenie ste dostali na Kleiblových
dňoch v Skalici a bolo to aspoň troška
ocenenie vašej práce?
- Na Kleiblových dňoch som sa z pracov-
ného dôvodu nezúčastnila, ale kompetent-
ní ma už informovali a dohodli sme sa na
dodatočnom odovzdaní môjho ocenenia.
Je to bronzová medaila za svedomitú
a obetavú odbornú prácu.
Ste manželkou i matkou. Dajú sa skĺbiť
takéto náročné úlohy profesie a rodiny
tak, aby netrpela ani jedna z nich?
- Moja dcéra je už dospelá a úplne samo-
statná. Vyštudovala psychológiu. Svojej
profesii sa od samého začiatku venujem

intenzívne. Je aj časovo náročná, a preto,
hoci sa veľmi snažím, pociťuje to najmä
rodina.
Manžel bol dlhoročný člen SĽUK-u, zas-
pievate si občas doma nejakú rezkú nôtu?
- Ja spievať neviem, ale keby som vedela,
bolo by to veľmi dobre. Môj manžel si
zanôti rád, ale doma len skúšobne. Mx
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8 súborov zo Senice
Vo štvrtok 6. marca vyvrcholí v Dome

kultúry celoročné tvorivé snaženie mla-
dých divadelných talentov z okresov Seni-
ca a Skalica. Záujem o detskú dramatickú
tvorbu v našom meste i regióne vzrastá,
a tak počas tohtoročnej súťažnej prehliad-
ky Senické zrkadielko Anky Gamanovej sa
predstaví 225 detí v 13 divadelných insce-
náciách a 1 scénickej miniatúre. Počas
súťaže sa uskutočnia hodnotiace a rozbo-
rové semináre a stretnutia vedúcich súbo-
rov s členmi odbornej poroty.

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti o 8.30 hod. otvorí
rozprávkou Veterný kráľ domáci súbor
Včelička z XII. materskej školy, ktorý pra-
cuje pod vedením Jany Švarcovej už 10
rokov. Súbor Zádrapky pri ZUŠ v Senici
vstúpi do súťaže hneď šesťkrát. Rybársku
rozprávku o láske a šťastí, ktoré môže dať
iba človek človeku s názvom Najkrajšie
perly pripravil v réžii Štefánie Jánošovej.
Dobrota a skromnosť zvíťazí nad zlom
a pýchou v známej rozprávke P. Dobšin-
ského O dvanástich mesiačikoch v podaní
DDS Gbelanček zo ZŠ s MŠ v Gbeloch.
Milým prekvapením súťažnej prehliadky
sa takmer pravidelne stáva scénická minia-
túra. S tou minuloročnou s názvom Sto-
párka senickí Zádrapkári úspešne repre-
zentovali mesto na vrcholnej prehliadke
slovenských ochotníckych divadiel s med-
zinárodnou účasťou Scénická žatva v Mar-
tine. O rovnaký úspech sa pokúsia
i v tomto roku s miniatúrou Sanitka, ktorú
s deťmi režijne pripravila Mgr. Iveta Fodo-
rová. Fantastická rozprávka Ainran autora
C. Lewisa v podaní DDS Radosť z Kútov
odkryje dobro i zlo v ľudskej spoločnosti,
prinesie  morálne posolstvo založené na
priateľstve, úcte a ľudskosti. O 10.50 hod.
sa senickému publiku predstavia členovia
súboru Borináčik zo ZŠ v Šaštíne-Strážach,
ktorí odohrajú komediálny muzikál E. Dri-
enka U Bumbaja straší. Ďalšia skupina
súboru Zádrapky vedená Ľuboslavou
Paveskovou sa bude uchádzať o priazeň
odbornej poroty rozprávkovou paródiou
s názvom Trinásta alebo Príbeh o nevyda-
renej kliatbe. Rozprávkou veľkého sloven-
ského rozprávkára P. Dobšinského Čer-
veňkráľ a Žltovláska uzavrie DDS Dráčik
z Radošoviec predpoludňajšiu časť súťaž-
ného programu. Autorskou hrou senickej
verejnosti známeho I. Fodora Mystério ref-
ridžeráto prinesie súbor Zádrapky na javis-
ko prvky grotesknosti až absurdnosti.
S hrou Keď lístie z duba opadá z pera J.
Wericha v réžii Dominiky Vaculovej sa po
prvýkrát do súťažného zápolenia zapoja
deti z Centra voľného času Stonožka
v Senici. Po nich bude javisko opäť patriť
dvom skupinám Zádrapkárov. V rozpráv-
ke Z. Kozičovej Škovránok a had chcú uká-
zať, že pomáhať si je potrebné i vtedy, ak
nejde o nášho priateľa. S rozprávkovými
postavami Jakubom a Viktorkou  autorky
T. Luckej zažijeme dobrodružnú cestu
plnú krásnych a nezabudnuteľných zážit-
kov. Hru Talizman času uvedie DDS Drak
z Radošoviec a priblíži nám príbeh dospi-
evajúcej dievčiny Sam, ktorá rieši svoje

problémy a vďaka darovanému talizmanu
sa všetko dobre skončí, lebo láska hory
prenáša. 72-členný súbor Pegas zo ZUŠ
v Kútoch tvoria herci, tanečníci, speváci
a klaviristi. Ich debutom v súťaži Senické
zrkadielko Anky Gamanovej bude známa
ruská ľudová rozprávka Mrázik spracova-
ná ako muzikál.

Všetky zúčastnené súbory sa budú sna-
žiť  svojimi výkonmi zaujať nielen senic-
kých divákov, ale i odbornú porotu, ktorá
rozhodne o tom, kto z nich postúpi za
okres Senica a okres Skalica do krajskej
súťažnej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti Trnavského kraja Senická diva-
delná jar, ktorá bude 23. apríla opäť v Seni-
ci. Záhorské osvetové stredisko, Mesto
Senica a Mestské kultúrne stredisko Seni-
ca ako organizátori pozývajú na prehliad-
ku malých i veľkých divákov,  všetkých pri-
ateľov detskej Tálie. Jaroslava Slezáková  

ZOS 

Tri schodíky ku bráničke...
Pred týždňom som sa na svojej zvyčaj-

nej prechádzke stretla s kamarátom z mla-
dosti. Stavia si nový dom. Pyšne stál  pred
takmer hotovou novostavbou a mal chuť
do reči. Pochválila som mu dom, prebrali
sme klebietky o spoločných známych,
zhodnotili vrtochy počasia. 

Keď už nebolo o čom, poberala som sa
ďalej. Ešte raz som prešla zrakom po dvore
a do očí mi udrelo, že átriový domček ako
z reklamy na krásnom pozemku, má ku
bráničke zbytočné tri schody a pred vcho-
dom do domu ešte ďalšie tri. Nedalo mi,
spravila som krok dozadu a pýtam sa
kamaráta, prečo si to takto vymyslel a zby-
točne urobil toľko nezmyselných schodov?
Najskôr asi nepochopil kam mierim svojou
otázkou, no potom mu došlo, že celý život
bojujem za odstránenie architektonických
bariér. Ide o to, aby ľudia nemuseli zbytoč-
ne riešiť náročné rekonštrukcie svojich prí-
bytkov alebo v najhoršom prípade zostá-
vať zatvorení doma, keď náhodou ocho-
rejú, stane sa im  úraz a nemôžu dočasne
alebo už natrvalo chodiť. 

Odpoveď staviteľa ma prekvapila viac,
ako som si vedela predstaviť. Povedal mi,
že takto to lepšie vyzerá a on nemá pro-
blémy s chodením po schodoch.  A ak  by
to raz potreboval on sám alebo niekto
z rodiny, tak si to dá prerobiť, veď počul,
že sa na to dostáva aj príspevok od štátu. 

Na to sa ani nedá hádam nič rozumné
povedať. Dokedy bude v ľuďoch toľko
nezodpovednosti a arogancie? Keď si veci
môžu vyriešiť sami, s minimálnymi náklad-
mi v predstihu, tak viac pozerajú na efekt
a exkluzivitu. Keď sú v úzkych, tak presne
vedia, že niekto druhý sa má postarať za
nich. -jčd-

EnvirOtázniky 
Pod názvom EnvirOtázniky 2007/2008

sa  konal už  III. ročník celoslovenskej
korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre
žiakov II. stupňa základných škôl, ktorý bol
venovaný sústave chránených území
NATURA 2000. Ide  o olympiádu o život-
nom prostredí, ktorej organizátorom je
Slovenská agentúra životného prostredia
a Centrum programovania environmentál-
nych projektov a environmentálnej výcho-
vy v Banskej Bystrici. 

Olympiáda pozostávala z 10 otázok
v každej z nasledovných oblastí: Prírodné
vzácnosti Slovenska, NATURA 2000, Bio-
topy európskeho významu, Rastliny
európskeho významu, Živočíchy európ-
skeho významu, Vtáky európskeho význa-
mu. Riešila sa dotazníkovou formou, všet-
ky otázky boli uzavreté s možnosťou
voľby správnych odpovedí. Každá otázka
mala len jednu správnu odpoveď, za ktorú
sa dal získať jeden bod, celkovo sa teda
dalo získať maximálne 60 bodov. 

Do III. ročníka súťaže sa prihlásilo spolu
1 860 žiakov z 248 základných škôl z celej
Slovenskej republiky. Základná škola Sado-
vá 620 Senica tu mala tiež svoje zastúpe-
nie. Ondrej Kudláč, žiak 9. A triedy, ktorý
pod vedením Ing. Trojkovej riešil túto
olympiádu už po tretíkrát, dosiahol
v tomto ročníku vynikajúci úspech. Za
dosiahnutých 57 bodov obsadil štvrté
miesto, pričom na víťaza stratil iba dva
body. Odmenou  pre neho bol diplom
a dve hodnotné knihy. Škola za úspešné
zapojenie sa do EnvirOtáznikov získala

čestné uznanie. 
Cieľom olympiády bolo naučiť žiakov

samostatnej práci s rôznymi zdrojmi infor-
mácií, pritiahnuť záujem detí základných
škôl o prírodovedné predmety a o proble-
matiku životného prostredia ešte pred roz-
hodovaním sa o budúcom štúdiu na stred-
ných školách. Súčasne by mala olympiáda
prispieť aj  k zvyšovaniu environmentálne-
ho vedomia, vedomia o trvalo udržate-
ľnom rozvoji a angažovanosti žiakov
v otázkach životného prostredia doma,
v škole a vo svojom regióne. 

Ing. Andrea Trojková
III. ZŠ  Sadová ulica 

Nepremeškajte termín 
Všetci oprávnení žiadatelia, ktorí sa

chcú uchádzať o dotáciu do výšky 100
000 Sk z fondu Pro Senica  majú možnosť
do 31. marca.  Mesto Senica môže  dotá-
ciu poskytnúť právnickej osobe, ktorej
zakladateľom nie je mesto a fyzickej
osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo
alebo trvalý pobyt na území mesta.  Žia-
dosti  sa musia týkať  finančnej podpory
na všeobecne prospešné služby alebo
verejno-prospešné účely. Žiadosť
o poskytnutie dotácie  z mestského roz-
počtu  nájdete na www.senica.sk. NS 
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Máte už plány na leto ?
CVČ Stonožka  ponúka termíny pripravo-
vaných táborov a sústredení pre deti:
Mestské tábory v  CVČ:
I.  turnus   30.6. - 4.7. 
II. turnus   7.7. - 11.7.
III. turnus  14.7. - 18.7.
* zameranie na šport, výtvarnú, hudobnú,
dramatickú činnosť, prácu s PC, výlety,
súťaže...a ďalšiu zábavnú a oddychovú čin-
nosť pre deti (vhodné pre deti do 12 rokov)
Termíny a miesta letných sústredení:
Tanečná skupina SONNY: 
18. - 24. 8. Ubytovňa Školy v prírode Dobrá
Voda, okres Trnava
*Sonny junior I. časť a Kuriatka  18.-21. 8.
*Sonny junior II. časť a Sonny HVK 21.-24.8.
Letné sústredenie mladých cyklistov:
4. – 8. 8.   areál VTSÚ Záhorie
Letný tábor v horách:
Termín: 19. – 25.7., turistická základňa
Revan pri Prievidzi,  pre deti od 8 do 16
rokov
Zameranie: turistika, zálesáctvo, spoznáva-
nie kraja, výlety (výstup na Kľak, Čičmany),
šport, dobrodružná hra a ďalšie prekvapenia
*pre mládež od 14 do 16 rokov bude pri-
pravený špeciálny samostatný program,
ktorého súčasťou bude i príprava budúcich
inštruktorov pre prácu s deťmi 
Prihlášky a podrobné informácie o progra-
me, poplatkoch apod. v CVČ, tel.  651 3539.

Stonožka chváli 
a blahoželá 
Vanese Sládečkovej zo ZUŠ Senica
a Dominike Štuberovej z I. ZŠ za suverén-
ne víťazstvo v krajskom kole celoštátnej
súťaže Šaliansky Maťko v umeleckom
prednese slovenských povestí, ktoré sa
konalo 6. februára  v Trnave. Poďakovanie
patrí i pani učiteľke Š. Jánošovej zo ZUŠ,
ktorá obe dievčatá pripravovala, a má  na
poli umeleckého prednesu detí a mládeže
dlhoročné a zaslúžené úspechy. Vaneske
a Dominika držíme palce 29. 2. na celoš-
tátnom finále tejto súťaže v Šali.

Eve Rýzkovej, Nine Štorovej (Gymnázium
Senica) a Beate Oravcovej (Obchodná
akadémia Senica za 1., 2. a 3. miesto
v školských majstrovstvách okresu Senica
v Aerobic maratóne  stredných škôl, ktoré
zorganizovalo CVČ Senica dňa 7. 2.
v telocvični Gymnázia L. Novomeského v
Senici za účasti viac ako 50-tich súťažia-
cich zo štyroch stredných škôl okresu Seni-
ca a Skalica. Do krajského kola 21. 2.
postúpilo prvých desať úspešných finalis-
tiek a z nich v Trnave umiestnením medzi
najlepšími desiatimi bodovali na 1. - 5.
mieste Beata Oravcová, Monika Mikušová,
Nina Štorová, Eva Rýzková, Natália Jediná.
V prvej desiatke skončila aj Lucia Búdová.
Tieto dievčatá  spolu s Andreou a Veroni-
kou Furicovými budú hájiť senické farby na
celoslovenskom kole v Bratislave koncom
marca. Vďaka patrí neúnavnej tanečnej
a aerobicovej trénerke Andy Jakubcovej.

Víťaznému družstvu Obchodnej akadé-
mie v Senici - Adriánovi Mikulovi, Vladovi

Labašovi a Frederikovi Ravasovi škol-
ských majstrovstiev okresu v stolnom teni-
se   stredných škôl konaných   23.1. v teloc-
vični IV. ZŠ.

Víťaznému družstvu žiakov ZŠ na Sado-
vej ul. v Senici školských majstrovstiev
Trnavského kraja vo futsale   ZŠ, konaných
30.1.v  športovej hale  v Senici. 

Víťaznému družstvu žiačok ZŠ Mudro-
chova ul. v Senici školských majstrovstiev
okresu v basketbale   ZŠ, konaných 13. 2.
v III.  ZŠ. 

Andrejovi Mlčúchovi, Samuelovi Polákovi
a Michaele Kraicovej zo ZUŠ Senica
a Radovanovi Labašovi zo ZŠ Sadová ul.
v Senici za ocenenú výtvarnú prácu
v okresnom kole súťaže Európa v škole
s postupom do celoslovenského kola. Deti
pripravoval pán učiteľ Štefan Orth a pani
učiteľka Silvia Vidová

Ľubici Nemečkovej zo ZŠ Komenského
ul. v Senici za ocenenú a najlepšiu literár-
nu prácu v okresnom kole súťaže Európa
v škole, s postupom do celoslovenského
kola. Ľubicu odborne viedla Mgr. Elena
Cígerová.
Okrem prvej všetky ostatné menované do
súťaže pripravilo a realizovalo CVČ Sto-
nožka Senica.

Roztancovaný Valentín   
K sviatku Valentína  vraj patria zaľúbení

a darčeky. Možno, ale v Stonožke býva
tento deň zasvätený tancu a pohybu. Bolo
to tak i 14. 2., kedy sa v CVČ zišlo 20 súťa-
žiacich tanečníčok do 9 a do 11 rokov,
väčšinou členiek  tanečnej skupiny Sonny,
pripravených zmerať si sily v tanečných
disciplínách disco dance Sólo a duo. Väč-
šina z nich ešte nemala skúsenosti zo žiad-
nych súťaží a práve to bol cieľ, s ktorým
Martina Jamrichová a Dana Kopecká celé
podujatie pripravili.

Porota v zložení Marek Malár, Beata
Oravcová a Andrea Herdová hodnotila
súťažiacich v základnom kole i v semifiná-
le a vo finále, a bolo sa na čo pozerať.
Malé tanečníčky si okrem minútovej cho-
reografie pripravili i pekný kostým a nechý-
bal ani zodpovedajúci účes i trblietavé
líčenie. Atmosféru súťaže dotváralo
povzbudzovanie rodičov i ďalších  divákov
zo školského klubu a mladá moderátorka
Zuzka Kádeková.
2. ročník tanečnej súťaže Stonožka-cup

o Cenu sv. Valentína  mala týchto víťazov:
Kategória sólo  do 9 rokov:  1. miesto
Michaela Ravasová, 2. miesto Nikolka
Vilčeková
3. miesto Klárka Sakmárová
Kategória sólo do 11 rokov: 1. miesto Pav-
lína Vachová, 2. miesto Andrea Trimlová
3. miesto Kristína Rozičová
Katgória duo:  1. miesto  Patrícia Belanová
a Gabika Pálková, 1. miesto  Danielka
Danišová a Linda Sviteková, 2. miesto  Viki
Májková a Miška Kramárová

Stonožka blahoželá  a ďakuje sponzo-
rom za pekné ceny.

Hľadáme mažoretky
Máte radi tanec a pohyb? Chceli by ste

sa predviesť v pekných kostýmoch a zažiť
skvelý pocit z vystúpení? Tak potom
máme niečo práve pre vás! Neváhajte
a pridajte sa k nám!

Sme mažoretky pri CVČ Stonožka
v Senici a pozývame všetky pohybu chtivé
dievčatá vo veku 7 až  9 rokov a 11 až 17
rokov medzi nás.
Kedy a kde?
Čakáme vás  6. a 13. marca o 16. hod.
v CVČ Stonožka na Sadovej ulici. 
Info: 0907/774 406 D. Kopecká, 0908/117
220 L. Čmaradová 

Na obzore karaoke show 
Malí speváci zo Senice a blízkeho oko-

lia a ich rodičia zbystrite pozornosť!
Magická štvorka otvorí dňa 4. apríla  4.
ročník mestskej speváckej súťaže mladých
spevákov do 12 rokov.

Ešte  je dosť času  na rozmyslenie i na
výber vhodnej pesničky a niekoho, kto
s tebou pesničku pripraví. Skúste osloviť
pani učiteľku, pani vychovávateľku či starši-
eho kamaráta, určite pomôžu. Na ZŠ už
o súťaži vedia a možno pripravia i školské
kolo.
Aké sú kategórie? 
* Sólisti – 1. - 3. ročník ZŠ a sólisti 4. - 6. roč-
ník ZŠ (tieto kategórie sú ešte rozdelené na
spev so stíšeným pôvodným podkladom
a na spev s čistým hudobným podkladom,
bez spevu pôvodného speváka)
* kategória Retro - čo znamená súťaž sóli-
stov piesní zo 60. - 80. rokov, kde by mal
spevák dodržať i oblečenie, účes apod.
z tohto obdobia
Každý súťažiaci si pripraví iba jednu pie-
seň. Prihlášky a ďalšie podrobnosti nájdete
na nástenke v školách, ďalej u vedúcej
školského klubu a učiteľov Hv. Prihlásiť sa
môžete i priamo v CVČ. Uzávierka prihlá-
šok je  19. marca.
4. 4. je tiež termín uzávierky regionálnej
hudobnej a speváckej súťaže POP Senica,
pre deti a mládež do 21 rokov,  ktorá sa
uskutoční v MsKS Senica 25. 4. od 9. h.
Sólisti, spevácke skupiny, hudobné skupi-
ny, retro kategória a autorská súťaž, štar-
tovné 150 Sk sólisti a 100 Sk člen skupiny.
Propozície a prihlášky sú k dispozícii
v CVČ, info na tel. 0907/ 774406,
6513539. Pripravila Dana Kopecká
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Odvaha im nechýba
Rok čo rok je odvaha detí IV. ZŠ  a ich

súťažná dravosť skúšaná známou televíz-
nou súťažou Superchyty. Tento školský
rok si svoje športové i vedomostné schop-
nosti otestovalo súťažne družstvo žiakov 6.
ročníka v zložení Matúš Hladík, Adam
Vendlek, Anna-Mária Juráňová a Lucia
Šrámková. Samozrejme, mali veľkú podpo-
ru v obecenstve, ktoré tvorili ich spolužiaci
zo školy. Súperov mali skutočne rovnocen-
ných - taktiež odvážnych a dravých. Špor-
tovci zo IV. ZŠ  dokázali, že patria do špor-
tovej triedy školy nielen zdatnosťou, ale
i duchom. Každý z nich si zo súťaže odni-
esol pekné vecné ceny, ale nezabudli ani
na školu, ktorej priniesli krásne knihy, lopty
a strieborné medaily.

Okrem toho, každý účastník tejto akcie
získal mnoho skúseností. Domov prišli
s pocitom nadšenia a spokojnosti.  A o rok
chceme znova súťažiť.   

Mgr. Dagmar Ferenčíková
IV. ZŠ Senica

Slniečkam sa nechce spať 
Bol 21. február. V to ráno sme sa zobu-

dili do nie práve najkrajšieho dňa. Na
okenné parapety cupotali studené dažďo-
vé kvapky a nejeden z nás by sa radšej
videl v teplom pelechu. Toto však nevy-
svetlíme malým slniečkam, ktoré na nás zo
svojich postieľok vyvaľujú úprimné a zve-
davé detské očká a energie majú na roz-
dávanie... Ešteže sme si naplánovali nezvy-
čajné dobrodružstvo. 

S touto myšlienkou sa nám vstávalo
radostnejšie a raz-dva sme sa vychystali na
cestu. Kam? Predsa na prvú veľkú návšte-
vu do materskej školy! Už sa stáva tradíci-
ou, že Stonožkine slniečka sú na sklonku
zimy jej návštevníkmi. Je to čas, kedy sa
rodičia musia rozhodnúť pre jedno z pred-
školských zariadení pre svojho drobčeka.
A toto je jedinečný spôsob ako deti na
novú situáciu šetrne pripraviť. Naša výpra-
va bola ako vždy milo privítaná. Pani uči-
teľky so šikovnými škôlkarmi nám pripravi-
li pekný program a potom už bola herňa
naša. Nové prostredie, nové hračky, každý
si našiel to svoje. Naše slniečka sa vôbec
necítili neisto, práve naopak! A aký to bol
pohľad, keď sa pustili do chutných škôl-
karských chlebíkov, ktoré im pripravili
dobré tety kuchárky ?! Maminy sa nestači-
li čudovať. Domáce chlebíky nechutia tak
zázračne... Čas plynie veľmi rýchlo a my
sme sa museli s peknými dojmami a dar-
čekom v rúčkach pobrať domov. Dospať
to usmoklené ráno. A ďalej snívať o tom
ako aj z našich slniečok raz budú veľkí
škôlkari...

Za príjemné dopoludnie ďakujeme
pani učiteľkám, detičkám a zástupkyni
PaedDr. Janke Hlavačkovej z MŠ na Ulici
L. Novomeského. 
Program Materského centra na marec 
5.3. o 17. hod. beseda s alergologičkou
MUDr. Richterovou na tému Alergie u detí,
12.3. o 10. hod. Rýchlokurz  predlekárskej
1. pomoci u malých detí s p. Matulovou
z SČK,

19.3. o 10. hod.  beseda so psychologičkou
Mgr. Bzdúškovou na tému Moje dieťa je na
mňa príliš viazané..
Na besedy je vstup voľný aj pre nečlenky
MC a vítané sú aj detičky. Informácie
0908/110 814. Mgr. Silvia Krišáková 

za MC Stonožkine slniečka

Bude študentský ples?
V piatok 1. februára sa v Dome kultúry

konal tradičný 8. mestský ples a svoju pre-
miéru mal zároveň aj 1. študentský ples.
Členovia Študentského parlamentu a ostat-
ní mladí ľudia sú  vďační vedeniu Mestské-
ho úradu Senica, že umožnilo študentom
zúčastniť sa na tejto akcii. 

Večer sa niesol v znamení želaní a hlav-
ným prianím väčšiny prítomných bolo, aby
sa ples vydaril. Toto sa splnilo, pretože štu-
denti sa bavili až do ranných hodín. Mnohí
odchádzali domov o niečo šťastnejší
s plnými rukami cien, ktoré vyhrali
v tombole. 

Plesová sezóna sa už skončila. Nezostá-
va nič iné, len si počkať do budúceho roka.
A čo keby na budúci rok usporiadali  štu-
denti iba študentský ples? Prečo nie, veď
svoj ples majú  napríklad hasiči, poľovníci...
Myslím, že odpoveď bude  jednoduchá -
nenašlo by sa dostatok študentov.

Máme pravdu? Niekto to považuje za
stratu času, iný za nudný večer. Lenže
opak je pravdou. Strata času to nie je, lebo
ľudia sa zídu, porozprávajú sa so svojimi
kamarátmi a zatancujú si. A je to o to kraj-
šie, že dievčatá sa nahodia do krásnych
šiat a chlapci si dajú košele, saká a kravaty
- vyzerajú ako naozajstní muži.

Tento večer je určite výnimočný, len to
treba skúsiť. Vyskúšame to na budúci rok?

Andrea Plaštiaková, 
Veronika Zlochová SSŠP Senica

Študentský Veľkonočný
turnaj 

Študentský parlament mesta Senica
a CVČ Senica pozýva mladých športovcov
na tradičný, tentoraz družobný  Veľkonoč-
ný športový turnaj  v basketbale a volejba-
le, ktorý bude na Zelený štvrtok 20. marca
o 10. hod. v telocvičniach III. ZŠ na Sado-
vej ulici. 
Základné propozície:
- 5 členné chlapčenské družstvá + 1
náhradník  (basketbal)
-  6 členné zmiešané alebo dievčenské
družstvá (volejbal)

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel bas-

ketbalu a volejbalu. Basketbal  2 x 20 minút
celkového času, volejbal na dva víťazné
sety. Hrací systém bude zostavený podľa
počtu prihlásených družstiev, je len jedna
veková kategória 15 až 18 rokov. Štartovné
30 Sk. 

Tlačivá prihlášok sú v CVČ Senica a na
senických SŠ u členov Študentského parla-
mentu, prihlásiť sa môžete i mailom na:
informatik@cvcse.edu.sk,  prípadne na
telefónnom  čísle  0907/ 774406,
651/3539. Uzávierka prihlášok je 14.
marca. Príďte si zahrať pre radosť a kon-
dičku, užiť si veľkonočnú náladu a stretnúť
sa s mladými z Pezinka a Myjavy
(... a možno príde i Michal Jordan). 

Rokovanie ŠP
Riadne marcové zasadnutie Študentské-

ho parlamentu sa uskutoční  v utorok
4. marca o 15,15 hod. v CVČ. Na progra-
me bude okrem iného príprava športového
turnaja a marcových Študentských listov.

NS

Každá lavica niečo skrýva
Taký je už  zvyk študentov, že na začiat-

ku školského roka sa každý snaží uchytiť si
najlepšie miesto, ktoré ho bude sprevádzať
počas únavných a sem-tam prespaných vyu-
čovacích hodín. Je to zvláštne a zaujímavé.
Každý z nás ma iné záujmy, inú povahu,
iných kamarátov, iné názory, iné vedomosti,
no napriek tomu  všetkých  spája jediná vec.
Posledné lavice v triede.

Umiestnené kdesi tam, kde učiteľovo
oko takmer dovidí, kde ťaháky sú v bezpečí,
kde SMS-ky hniezdia, kde je dobré miesto
na bezvýznamný rozhovor so spolusedia-
cim, kde sa tajne prejavujú  prvé flirtovacie
pohľady,  kde sa desiata vybaľuje počas
hodiny, odkiaľ sa  ústrižky papierikov najlep-
šie hádžu do spolužiakov...  Hmm, kto by
odolal? Viem kto. Tí, pre ktorých  tieto lavice
zostanú len študentským snom po nečest-
nom úspechu. Trochu irónie nezaškodí.

Nejeden si spomenie na svoju kyslú
tvár, keď mu nezostalo nič iné, len  si sadn-
úť  do predných lavíc. Nie sú to obyčajné
miesta blízko učiteľov, ale sú to miesta naj-
väčších nervov a stresov, trémy, kedy sa
študent vyhýba ako sa len dá očnému kon-
taktu s pedagógom. Vtedy by udrel akoby
blesk, a potom sa už len čaká na riadnu
búrku, ktorá prinesie vysoké číslo do žiac-
kej knižky. Čo viete, možno učiteľ nehod-
notí len to, čo viete na hodine a sympatie
voči vám. Ale asi to bude aj lavicou, v kto-
rej žiak sedí. Žiaci v posledných radoch,
v posledných vysnívaných radoch, sú ozna-
čovaní za ulievačov a ignorantov školy. A tí
trpiaci vpredu sú zasa bifľoši a kocky. Tieto
dve skupiny si málokedy majú čo povedať.
Veď ich takmer nič nespája, okrem stred-
ného radu. To sú zasa „neutrálci“. Rozu-
mejú  si s tými vpredu aj vzadu. Veta
„každá lavica niečo skrýva“ je na mieste.
Neskrýva len ťaháky, popísané lavice,
žuvačky prilepené pod stolom, ale aj zlé
svedomie a obavy, či tieto miesta pripadnú
aj budúci a zas budúci rok práve tým
istým... Vladka Bartoňová
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Dávajte si pozor na
PIN kód

Vo štvrtok 31. januára  sa v budove
Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Senici stretli zástupcovia médií s riadite-
ľom OR PZ pplk. Mgr. Františkom Harnúš-
kom, majorom Mgr. Milanom Kubovčia-
kom z odboru poriadkovej polície, majo-
rom Mgr. Marekom Machom riaditeľom
Okresného dopravného inšpektorátu
a majorom Mgr. Jánom Brheľom z Úradu
justičnej a kriminálnej polície, ktorí  im pre-
zentovali hodnotiacu správu o vývoji kri-
minality na území policajného okresu
Senica za rok 2007.

Trestná činnosť na území policajného
okresu Senica mala v roku 2007 mierne
stúpajúcu tendenciu. V porovnaní s rokom

Nehôd pribudlo
Vývoj dopravnej nehodovosti v roku

2007 v teritóriu Okresného riaditeľstva
Policajného zboru  v Senici možno hod-
notiť negatívne. Prišlo k nárastu celkového
počtu evidovaných dopravných nehôd,
viac usmrtených a ťažko zranených účast-
níkov. Taktiež je zaznamenaný nárast
dopravných nehôd zavinených vodičmi
pod vplyvom alkoholu a dopravných
nehôd s následkami na zdraví. Negatívny
je nárast dopravných nehôd s účasťou
chodcov. Dlhodobo pretrváva trend vyso-
kého podielu dopravných nehôd spôsobe-
ných zrážkou s lesnou zverou. V roku
2007 bolo evidovaných 1088 dopravných
nehôd, pri ktorých bolo 13 osôb usmrte-
ných, 41 ťažko zranených a 236 ľahko.
Alkohol bol zistený u 84 vinníkov doprav-
ných nehôd.

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd
zostávajú dlhodobo nezmenené: poruše-

Ako sa nestať obeťou
podvodu, krádeže 

- Nikdy si neodkladajte
peňaženku v obchode na
pult, keď si skúšate tovar
alebo keď si prezeráte
tovar. Majte tašku alebo
kabelku vedľa seba a riad-

ne uzavretú. 
- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurácii
na stôl, odkiaľ môže byť ukradnutá. 
- Pamätajte, že niektoré tlačenice ( najmä
na zastávkach autobusov ) sú vyvolávané
umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie
vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu
vďaka vašej nepozornosti. 
- Chráňte sa toho, aby vám dal niekto
niečo nezištne. Za to sa neskôr zvyčajne
vyžaduje protislužba a váš zisk môže byť
podstatne menší. 
- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite
a je to lákavé - kúpu si dôkladne premysli-
te a zvážte. 
- Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. Je
to vaše právo povedať NIE. 
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi
podiel na zisku, za to, že poviete mená
svojich priateľov, ich adresy alebo ako sú
na tom finančne. 
- Neverte ústnym sľubom alebo obcho-
dom bez potvrdenia. 
Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí
najpriateľskejší ľudia, ktorých ste kedy
videli. 

Ako oznámiť násilnú činnosť,
ktorej ste boli svedkom: 
- Keď polícii oznamujete udalosť, ktorá sa
stala nebuďte v rozpakoch. 
- Pamätajte na to, ak ste svedkom nejakej
udalosti a neoznámite to, umožňujete
páchateľovi pokračovať v jeho činnosti ďalej. 
- Pri opise vozidla udajte - farbu, typ,
evidenčné číslo, smer pohybu vozidla. 
- pri opise osoby si všímajte - vek, pohlavie,
rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, štýl
účesu, oblečenie (odhora nadol), popis
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie a iné zvláštnosti ( kríva
a pod.). 

2006 vzrástol počet trestných činov
o 203. Na celkovom náraste trestných
činov v okresoch Senica a Skalica sa pod-
písal predovšetkým zvýšený počet majet-
kových trestných činov. Celkovo bolo
v policajnom okrese Senica zaznamena-
ných 1886 trestných činov, z ktorých bolo
937 objasnených. 
Na tomto počte sa najviac podieľa:
Majetková trestná činnosť - 937 trestných
činov, z ktorých bolo 337 objasnených 
Násilná trestná činnosť – 193 trestných
činov, z toho bolo 131 objasnených.
Drogová kriminalita - zaznamenaných
bolo 25 prípadov drogovej kriminality, čo
je v porovnaní s predchádzajúcim rokom
o 7 prípadov menej.  Na teritóriu OR PZ
v Senici sa vyskytli drogy - najmä  marihu-
ana  a heroín,  zaznamenaný  bol   aj
výskyt  syntetických  drog  - pervitínu. 
Ekonomická trestná činnosť - 305 trest-
ných skutkov, z ktorých bolo 171 obja-
snených

Z dlhodobého hľadiska však nejde
o významný nárast trestných činov, za
výkyv možno považovať skôr vývoj v roku
2006, kedy bol zaznamenaný najnižší
počet trestných skutkov za posledných 7
rokov. Najväčšiu časť ekonomickej krimi-
nality tvorili trestné činy úverových podvo-
dov, ktorých sa dopúšťali najmä občania
zo slabších sociálnych vrstiev tým, že
zobrali na splátky rôzny spotrebný tovar.
K negatívnym trendom patria krádeže pla-
tobných kariet a následné výbery finanč-
ných prostriedkov z účtov poškodených,
ktorí si často ponechali pri platobnej karte
aj PIN kód k výberu.

Páchatelia a obete -  V roku 2007 bolo
za páchanie trestnej činnosti celkovo stí-
haných 984 osôb, z toho 843 mužov
a 141 žien. Z hľadiska veku bolo 46 osôb
maloletých, 106 mladistvých, 747 vo veko-
vej kategórii od 18 do 50 rokov a nad 50
rokov bolo stíhaných 85 osôb. Obeťami
trestných činov sa stalo 249 osôb, z toho
155 mužov a 94 žien. Najmladšia obeť
mala menej ako 6 rokov, k najstarším obe-
tiam patrila 87-ročná dôchodkyňa.

Spracovala L. Vajdová 

nie základných povinností vodičmi,
spôsob jazdy a neprimeraná rýchlosť
jazdy. Z hľadiska času bolo najviac
dopravných nehôd spôsobených v čase
od 12. -16. hod a od 08. - 12. hod., kedy je
zaznamenávaný aj najvyšší výskyt účastní-
kov cestnej premávky na cestách. Podľa
dní v týždni ich bolo najviac v piatok.

Spracovala L. Vajdová 

Pestujeme u detí vzťah
k prírode 

Pracovné rukavice, vrecia na odpadky,
chuť pracovať, takto vyzeral začiatok zim-
ného účelového cvičenia, ktoré sa konalo
20. februára  v Spojenej škole v Senici.
Organizátori podujatia Mgr. Juríková
a Mgr. Chovanec určili jeho zameranie na
čistenie od odpadkov okolia cyklotrasy
vedúcej do Kunova.

V rámci vyučovacieho procesu, ale
hlavne prostredníctvom projektu Zelená
škola a environmentálneho krúžku, peda-
gógovia žiakom vysvetľujú význam ochra-
ny prírody, separácie odpadu na zlepšova-
nie životného prostredia.

Krásne, jar pripomínajúce počasie,
využilo 55 žiakov našej školy, ktorí spolu
so svojimi pedagógmi nazbierali 8 veľkých
vriec odpadu, čím prispeli k príjemnejšie-
mu pobytu všetkým, ktorí športujú  či  rela-
xujú v tejto časti Senice.

Význam tejto aktivity je o to dôležitejší,
že nie je ojedinelá. Žiaci Spojenej školy
v rámci svojich možností a schopností
pomáhajú pri úprave zelene v meste a čis-
tia ho od odpadkov, ktorými ho  naši spo-
luobčania znečisťujú.

Práca hodná uznania a nasledovania.
Mgr. Oľga  Ághová, Spojená škola  

Naučte sa brušné tance 
V októbri 2007  sa v Mestskom kultúr-

nom stredisku  (MsKS)  Senica  začal netra-
dičný kurz   orientálnych brušných tancov,
ktorý trval do konca januára 2008.
Návštevníčky kurzu boli veľmi spokojné
a pretože ich tento zvláštny  koníček
opantal, rozhodlo sa MsKS otvoriť ďalší.
Ten už  bude tvoriť zmiešaná skupina
začínajúcich žien a mierne pokročilých
absolventiek predchádzajúceho kurzu. Ak
máte záujem naučiť sa brušné tance, treba
prísť na prvú hodinu do Domu kultúry  12.
marca o 15.30 hod. Stretnutia budú
pokračovať každú stredu až do júna. NS
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - FEBRUÁR 2008 

autor: názov: vydavateľ:
1. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafukov.podprsenky Arkus
2. Kol.: 250 otázok a odpovedí Arkus
3. Pol, A.-M.: Prvé vystúpenie Arkus
4. Mečíř, A: Zimné hlavolamy Arkus
5. Salvado, A.: Cheopsov učiteľ Epos
6. Pratchett, T.: Poslední hrdina Talpress
7. Amerenová, J.: Nebojte sa rokov Perfekt
8. D'Anterny, F.: Biely lev Arkus
9. Susannová, J.:  Raz nestačí Regent

10. Pol, A.-M.: Moja voľba Arkus
11. Kol.: Slova k pousmání Vyšehrad
12. Brezina, T: Strašidelná rodina Arkus

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

Novinka vydavateľstva Arkus:
Detské doplňovačky 2/08 detektívne
Druhé tohtoročné číslo Detských doplňovačiek. Všetkým priaznivcom tohto detského
časopisu s potešením oznamujeme, že obľúbené DD budú odteraz vychádzať každý
druhý mesiac.V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-kapa, v sieti predajní Panta Rhei
a vo vybraných kníhkupectvách.  

Mečíř, Andy: Jarné hlavolamy
Ďalšia knižka z úspešnej série Preč s nudou prináša viac ako 60 rôznych hlavolamov,
hádaniek a rébusov, tematicky zameraných na blížiacu sa jar. Mäkká väzba, formát A5, 72
strán, MOC 99 Sk

Brezina, Thomas: Kto škrieka v prázdnej klietke?
Preklad z nemčiny: Jana Šimulčíková
3.diel série Tajný pes Bello Bond. Traja kamaráti a ich bystrý teriér Bello Bond sa tentoraz
dostanú na stopu nebezpečných pašerákov zvierat.
Pevná väzba, 120 strán, MOC 189 Sk

Vesmír očami detí 
Aj XXIII. ročník detskej výtvarnej súťaže

Vesmír očami detí  hýril neobyčajnými far-
bami, postavami i objektami z vesmíru,
ktoré vznikli v nekonečnej fantázii našich
detí. Vyhlasovateľom celoslovenskej súťa-
že je Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove. 

Hlavným organizátorom regionálneho
kola tejto obľúbenej detskej výtvarnej
súťaže bolo už tradične Záhorské osveto-
vé stredisko Senica. S potešením možno
konštatovať, že tento ročník sa opäť posu-
nul kvalitatívne vpred. Zapojili sa mnohé
školy nielen z okresu Senica, ale aj Skalica.
Do kategórie ZUŠ sa zapojila po prvý raz
i ZUŠ Holíč, ZUŠ Gbely a ZUŠ Brezová.
Celkovo  organizátori dostali v piatich
kategóriách rekordných 425 výtvarných
prác. Porota v zložení Š. Orth, .A. Emri-
chová, D. Vaculová a M. Hessková to mala
veľmi náročné. Slávnostná vernisáž
a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 15.
februára  v ZUŠ Senica. Kultúrnym spest-
rením bolo vystúpenie víťaza medzinárod-
ných súťaží akordeonistov Patrika Sadloňa
pod vedením pani učiteľky Anny
Rýzkovej. 

Ocenené práce:
1. kategória - predškolský vek
Adam Praskač: Veselý vesmír - ZUŠ Senica,
Natália Barkóciová: Mimozemšťan na lodi
- MŠ Senica, ET Čáčov,
Dianka Návratová: Vesmír očami detí - MŠ
Senica, ET Robotnícka.
3. kategória - základné školy - 5. - 9. ročník
Ondrej Jamárik: Vesmírna stanica  - II.ZŠ
Senica, 
Simona Ožvoldíková: Strom na Marse -
III.ZŠ Senica.
4. kategória - základné umelecké školy - 1.
- 4. ročník ZŠ
Dominika Mihálová: Pozdrav z vesmíru  -
ZUŠ Senica,
Dominik Marko: Môj výlet do vesmíru  -
ZUŠ Senica,
Marek Dubec: Mimozemšťan  - ZUŠ
Senica.
5. kategória - základné umelecké školy -
5. - 9. ročník ZŠ
Dalibor Rak: Moji priatelia - ZUŠ Senica,
Nikola Bordáčová: E.T. mimozemšťan  -
ZUŠ Senica,
Dominika Suchánková: Nekonečný pohyb
- rotácia - ZUŠ Senica,
Sabina Štefková: Vesmírny karneval - ZUŠ
Senica,
Timea Vizváryová: Vesmír očami detí  -

ZUŠ Senica.
Všetky ocenené práce budú zaslané na

celoslovenské kolo do SÚH Hurbanovo.
Veríme, že aj tam budú práce úspešné.

Novinkou tohto ročníku bola i Cena
Hvezdárne Sobotište, ktorú získali Rebeka
Danišová ZUŠ Senica, Janka Mikušová
ZUŠ Senica. Cenu riaditeľky MŠ Senica
získali Karin Pajpachová MŠ L. Novomes-
kého, Senica a Viktor Šúrek MŠ Senica, ET
Komenského.

RNDr. M. Hessková
ZOS Senica

Nepočujúci fotografovali 
V druhej polovici februára bola

v Záhorskom osvetovom stredisku nezvy-
čajná výstava. Vo výstavných priestoroch
bola inštalovaná 1. celoslovenská výstava
digitálnej fotografie sluchovo postihnutých
občanov. Dôvody na realizovanie výstavy
možno zhrnúť do niekoľkých bodov: skry-
té talenty a vedomosti nepočujúcich, ume-
lecké aktivity, motivácia vlastnej činnosti,
hrdosť nepočujúcich, vizuálne vnímanie,
bohatá fantázia a rozvoj kultúry nepočujú-
cich. Do súťaže sa prihlásilo  22 autorov
so 761 fotografiami. Na výstave sa prezen-
tovali  autori so 117 fotografiami. V Senici
výstavu zorganizovali Záhorské osvetové
stredisko, Rehabilitačné centrum nepočuj-
úcich Senica, OZ Myslím Bratislava
a Mesto Senica. ZOS

Fašiangy na Dvojke 
Fašiangy boli na Základnej škole na

Komenského ulici veselé. Tradičné šišky a
koláče privítali aj budúcich prvákov v  Deň
otvorených dverí 23. januára. Škôlkari si
prezreli školu, zacvičili si, zahrali sa na
počítačoch a zúčastnili sa vyučovacích
hodín. Každý si domov odnášal malý dar-
ček a mnohí aj rozhodnutie, že do tejto
školy sa pôjdu zapísať. 

Na zápis 7. februára prišlo so svojimi
rodičmi 46 budúcich prvákov. Pani učite-
ľky ich vyskúšali a museli skonštatovať, že
sú dobre pripravení do školy, a tak budú-
cim žiakom odovzdali certifikát o zápise.

31. januára, v deň ukončenia prvého
polroka a odovzdávania vysvedčení, sa
žiaci veselo bavili na karnevale. Masky od
výmyslu sveta roztancovali školskú teloc-
vičňu a urobili veselú bodku za polovicou
školského roka.  Mgr. E. Cígerová
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Výstava  fotografií
Záhorské osvetové stredisko a Mesto

Senica pripravujú 48. ročník regionálnej
súťažnej výstavy neprofesionálnej fotogra-
fickej tvorby Náhlikova  Senica 2008, na
ktorej sa senickej verejnosti predstavia
svojou najnovšou tvorbou autori z okre-
sov Senica a Skalica.

Slávnost-
ná vernisáž
s vyhláse-
ním výsled-
kov súťaže
a ocenením
autorov naj-
lepších foto-
gra f ických
diel sa usku-
toční v pia-

tok  7. marca  o 16. hod. vo výstavných
priestoroch Záhorského osvetového stre-
diska v Senici, Hviezdoslavova 323. Pred
vernisážou výstavy je pre účastníkov súťa-
že pripravený odborný rozborový semi-
nár, ktorého lektormi budú členovia
odbornej poroty  Mgr. František Tomík
a Mgr. Rudolf Lendel, umeleckí fotografi
a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy. 

Výstava,  pozostávajúca  z vyše 100
čiernobielych a farebných fotografií,  bude
sprístupnená verejnosti do  4. apríla
a otvorená v pracovných dňoch od 8. do
16. hod. -vp-

Študenti na veľtrhu
18. januára bolo ráno ako každé iné,

žiaci sa ponáhľali do školy,  iba niektorí sa
tešili, lebo sa vyhli polročnému skúšaniu.
Pred Obchodnou akadémiou čakal auto-
bus, ktorý mal odviezť do Bratislavy vybra-
ných študentov z odboru cestovný  ruch.
V Bratislave sa totiž konal  medzinárodný
veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour. 

Pred otvorením veľtrhu sme si v dopo-
ludňajších hodinách  prezreli  historickú
Bratislavu a prechádzku sme  ukončili
prehliadkou Primaciálneho paláca, kde
nás  zaujali najmä hodnotné tapisérie,
Zrkadlová sieň a Kaplnka svätého Juraja.

Po vstupe do výstavnej haly  Incheba
sme zostali   ohromení jej veľkosťou. Po
pár krokoch bolo jasné, že prehliadku
expozícií neukončíme  rýchlo  Nečudo,
veď výstava bola na ploche 37 700 m2 . Pri
každom stánku nás   niečo upútalo. Pre-
dovšetkým sme sa zastavili pri  tých stán-
koch, ktoré reprezentovali náš región – pri
stánkoch Senice, Myjavy, Skalice, Smrdák.
Zaujali  nás aj vystavovatelia z iných krajín,
napríklad z Poľska, Maďarska, Českej
republiky, Rakúska. Cestovné kancelárie
ponúkali svoje katalógy s produktami  na
letné obdobie. Na výstave sme  sa zdržali
približne 5 hodín, pozorne sme sledovali
ako sa jednotlivé regióny i cestovné kan-
celárie prezentovali, čím všetkým sa snaži-
li upútať návštevníkov veľtrhu, svojich
potenciálnych klientov. 

Návšteva veľtrhu cestovného ruchu nás
obohatila o nové poznatky, skúsenosti,

ktoré by sme mohli využiť v budúcnosti,
ak budeme pracovať v oblasti cestovného
ruchu. 

Miroslava Bačová, Tatiana Násadová
študentky OA Senica

Úspech mladého 
klaviristu 

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
v Bratislave patrila v stredu 20. februára
symfonickému orchestru bratislavského
konzervatória, ktorý sa predstavil v rámci
koncertného cyklu Junior skladbami W.
A. Mozarta a F. Mendelssohna-Bartholdy-
ho. Vo vypredanej sále tlieskalo výborné-
mu výkonu konzervatoristov aj päťdesiat
žiakov a pedagógov zo Základnej umelec-

Pán Marián Repa blahoželá Dominikovi
Gálovi.  

Svietidlá pre OMS 
Firma OMS, spol. s.r.o. Senica a Slo-

venská technická univerzita – Fakulta
architektúry  boli vyhlasovateľmi  1. roční-
ka súťaže, ktorej účelom bol návrh nových
svietidiel pre firmu OMS. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
OMS Lighting  sa konalo v Záhorskej
galéria  19. februára. Do súťaže sa roční-
kovými prácami zapojilo 37 študentov.
V kategórii A – reálny koncept  - boli
vyhodnotení ako najlepší  1. Jozef Bača, 2.
Peter Vrabec, 3. Matej Bílik a 4. Petra
Arendášová.  V kategórii B – voľný kon-
cept  - boli  ocenení 1. Anton Zetocha, 2.
Mária Kovárová, 3. Lenka Czéreová a 4.
Jana Šurkalová.  Ceny víťazom odovzdával
majiteľ OMS Vladimír Levársky. bar 

kej školy v Senici. Neboli tam náhodou.
Sólistom večera bol totiž Dominik Gál,
bývalý žiak školy z klavírnej triedy
Mgr. Ľubice Mikušovej, v súčasnosti poslu-
cháč tretieho ročníka konzervatória v trie-
de Mgr. art. Petra Čermana. 

Možnosť hrať s orchestrom majú len tí
najlepší študenti a Dominik svojím pre-
svedčivým výkonom vo veľmi náročnom
1. klavírnom koncerte g-mol romantického
skladateľa F. Mendelssohna-Bartholdyho
potvrdil, že si takúto poctu naozaj zaslúži.
Ako sólista má už za sebou nielen počet-
né koncertné vystúpenia na Slovensku
i v zahraničí, ale aj viaceré úspechy na kla-
vírnych súťažiach.

Mladému klaviristovi prajeme, aby sa
mu v jeho ďalšej umeleckej kariére darilo
ešte lepšie ako doteraz.

Mgr. Mirka Gáfriková

Zlatá svadba 
Kráčajú životom spolu 50 rokov. Bok po

boku  od 2. februára 1958, kedy uzavreli
manželstvo  Ján Svatík z Pezinka a Ružena,
rodená Vaňková, zo Senice. Po polstoročí od
mladomanželského sľubu o vernosti, láske
a spoločnom živote v dobrom i zlom... si
manželia Svatíkovci opäť pripomenuli vyzna-
nie z mladosti.  Stalo sa tak 2. februára 2008,
kedy  v obradnej sieni na Mestskom úrade
už za prítomnosti svojich potomkov, potvrdi-
li manželský sľub. 

Narodilo sa im 5 detí, z ktorých syn
Jozef tragicky zahynul.  Synovia a dcéra
obdarili oslávencov  9 vnúčatami, ktorým
odovzdávajú starorodičovskú lásku.  Obaja
svoj aktívny život pracovne prežili vo fabri-
ke  Slovenský hodváb, kde zanechali nielen
kus života, ale aj poctivej práce. 

„Denne sa vyznávate  svojím deťom
a vnukom z krásy a zážitkov vášho spoloč-
ného  života. Váš životný príbeh je príkla-
dom tolerancie, trpezlivosti a vzájomného
odpúšťania“, prihovoril sa oslávencom
manželom Svatíkovcom   poslanec mest-
ského zastupiteľstva Štefan Mikula. Matri-
kárka Anna Klimáčková  manželom  po
výmene snubných  prsteňov zablahožela-
la  ku krásnemu jubileu a obdarovala ich
darčekovým košom.  Zlatí jubilanti sa zapí-
sali aj do Pamätnej knihy mesta Senica.  

V rodine Svatíkovcov nejde o prvý prí-
pad oslavy zlatej svadby. Rodičia osláven-
ca Jána Svatíka  si tiež pred rokmi pripo-
menuli manželský sľub po 50. rokoch,
vtedy ešte v obradnej sieni bývalého Mest-
ského úradu. Viera Barošková
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Poznáme najlepších športovcov
mesta

Peniaze na rozvoj športu
V Dome kultúry sa 19. februára v pod-

večer tlieskalo najlepším športovcom Seni-
ce za rok 2007. Na slávnosti, ktorú  pripra-
vila Komisia pre šport pri mestskom zastu-
piteľstve a Mesto Senica, oceňovali najlep-
ších  športovcov primátor Senice Ľubomír
Parízek, ale i vzácni hostia podpredseda
vlády Dušan Čaplovič a splnomocnenec
vlády pre šport Dušan Galis. Športovým
osobnostiam mesta, ktoré šíria jeho dobré
meno i za hranicami vlasti,  odovzdali
športové trofeje a zapísali sa do Pamätnej
knihy mesta.     

Zásluhou moderátora Viktora Blažeka
malo podujatie správnu gradáciu a prítom-
ní sa o športovcoch veľa dozvedeli aj
z jednotlivých rozhovorov. Dôležité boli aj
informácie, ktoré poskytol primátor mesta,
keď povedal, že v tomto roku pôjde
z mestského rozpočtu 8 mil. Sk na ihriská.
Z tejto sumy sú  3 mil. vyčlenené na det-
ské ihriská a zvyšok na ostatné ihriská, vrá-
tane s umelým povrchom,    ktoré  rozšíria
možnosti športovania v meste. Do konca
júna bude spracovaná aj nová koncepcia
financovania športu v meste.  Podpredse-
da vlády D. Čaplovič prisľúbil opäť pod-
poru pri rozvoji športu v Senici, tentoraz aj
na športovú halu. D. Galis ocenil, ako sa
v meste športu darí, že sa venuje pozor-
nosť tým najlepším a ponúkol Senici
pomoc pri budovaní športovísk. 

Súčasťou podujatia bolo i ocenenie
osobnosti. Tentoraz primátor mesta poďa-
koval za roky, ktoré  venoval výchove mla-
dých volejbalových talentov  Pavlovi Rýz-
kovi a zablahoželal mu  aj k životnému
jubileu 70 rokov. Druhou osobnosťou
podujatia, vzorom pre mladých bol  Gab-
riel Bartošek, odchovanec senického fut-

salu, momentálne hráč FOFO Bratislava
a reprezentant SR vo futsale.

Na podujatí boli vyhlásené i výsledky
ankety o najobľúbenejšieho športovca
mesta, do ktorej sa mohli zapojiť všetci
obyvatelia. Najviac hlasov dostala   volej-
balistka, odchovankyňa senického volej-
balu, ktorá hrá momentálne v Turecku,
Petronela Biksadská. 

V programe vystúpili mažoretky z CVČ,
tanečná skupina Scream  a skupina West-
breakers z CVČ, ktorej členovia   za svoj
výkon na pódiu zožali zaslúžený potlesk
a obdiv. 

Viera Barošková
Foto autorka 

Okrem ocenených boli nominovaní
aj ďalší športovci:

Miroslav Jurka z Tenisového  klubu
a Jakub Palkovič z FK 95 Čáčov v kategórii
žiaci, Jozef Joniak z FK Senica, Marián Hla-
venka z FK 95 Čáčov a Aleš Lazorčák
z Byt–Centra, oddiel stolného tenisu
v kategórii  dospelí, Dáša Morávková z TJ
Záhoran, Marián Beér z Klubu silového
trojboja a Ján Chrenka z Byt–Centra, oddi-
el stolného tenisu  kategórii tréneri, druž-
stvo žien z Volejbalového klubu, družstvo
žiačok z Tenisového klubu a družstvo žia-
kov A z Byt-Centra, oddiel  stolného tenisu
v kategórii kolektívy. 

OCENENÍ ŠPORTOVCI
ŽIACI

Michal Touré - Hanko kai karate klub
Veľmi talentovaný a cieľavedomý karatista.
V Slovenskom pohári žiakov obsadil 1. mies-
to a na majstrovstvách Slovenska  3. miesto.
V roku 2007 bol vo svojej kategórii vyhláse-
ný za najlepšieho pretekára.V Slovinsku na
Európskom pohári získal 3. miesto,  v Brati-
slave  na Európskom pohári  1. miesto.
Michalovým trénerom je  Martin Čulen.

Adriana Milotová – Cyklistický oddiel
Vendy
V roku 2007 absolvovala celkom 34 prete-
kov. V rámci Slovenského pohára v horskej
cyklistike  sa umiestnila v celkovom hodno-
tení na 4. mieste. V sérii pretekov MTB Bra-
tislavskej ligy sa umiestnila dvakrát na 2.
mieste a raz na 1. mieste a v konečnom hod-
notení obsadila 1. miesto. Cyklistický klub
Vendy reprezentovala v horskej cyklistike aj
v Českej republike v preteku Soběšická
Mulda Brno a Merida sport life cup Brno,
kde sa umiestnila v oboch pretekoch na 1.
mieste. Zúčastnila sa i majstrovstiev Európy
vo Francúzsku. Najväčším úspechom Adria-
ny v roku 2007 bolo získanie titulu majster-
ky Slovenska v horskej cyklistike v kategórii
staršie žiačky. V súčasnosti trénuje pod
vedením svojho otca a odborným dohľa-
dom trénera klubu Václava Bureša.

Dominik Štora – Futbalový klub Senica
Žiakom 9. ročníka  III. základnej školy
v Senici. Hrá na poste stredopoliara, doká-
že zahrať aj útočníka. V tíme je vodcov-
skou osobnosťou a svojim výkonom doká-
že strhnúť aj ostatných. V roku 2007 i jeho
zásluhou postúpili starší žiaci do najvyššej
žiackej súťaže. V jesennej časti súťaže stre-
lil v 1. lige 4 góly, je kapitánom tímu. Tréner
Jaroslav Hutta.

Alexandra Rehušová – Tenisový klub Senica
Je členkou družstva mladších žiačok, ktoré
hrá najvyššiu súťaž. Zároveň hrá aj za druž-
stvo starších žiačok. V tenisovom rebríčku
Slovenska  je na 24. mieste v dvojhre a na
16.mieste v štvorhre. Na tréningoch je
veľmi snaživá a v zápasoch veľká bojov-
níčka. V sezóne zaznamenala na turnajoch
viacero umiestnení. Trikrát bola v semifiná-
le, dvakrát  druhá a jeden turnaj vyhrala.
Ešte lepšie výsledky má vo štvorhre, vyhra-
la 3 turnaje, jedenkrát bola druhá a päťkrát
sa dostala do semifinále. Trénuje pod vede-
ním Michaela Rusnáka. (pokr. na str 12)
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OCENENÍ ŠPORTOVCI
(pokračovanie zo str. 11)

Erik Šimonovič – Hokejový klub 91 Senica
Žiak 9. športovej hokejovej triedy  IV.
základnej školy v Senici. Nenápadný cen-
ter s presnými prihrávkami, ktoré si cenia
nielen spoluhráči  mužstva v Senici, ale aj
v reprezentačných výberoch Slovenska do
15 rokov, kde presviedča trénerov svojím
prístupom a svojimi výkonmi. Už ako žiak
odohral viacero zápasov za dorast. Je to
veľká nádej senického hokeja.
Trénerom je Mgr. Jozef Krišák.

Radka Skalová – Volejbalový klub Senica
Žiačka 2. ročníka Obchodnej akadémie
v Senici , členka centra talentovanej mlá-
deže pri Volejbalovom klube Senica.
Radka je hráčkou s veľkým potenciálom,
ktorý musí pretaviť tvrdým tréningom do
ešte lepších výsledkov. V roku 2007 bola
ústrednou postavou družstva st. žiačok
a vybojovala si miesto v kadetskej repre-
zentácii Slovenska. Hrá na poste smečiar-
ky. S tímom starších žiačok sa prebojovali
do finále Slovenského pohára. Trénuje pod
vedením Lenky Búzkovej.

Denis Mihalka – Plavecký oddiel Záhorák
Plávaniu sa venuje od 5 rokov. Je vytrvalý
a má poctivý prístup k tréningovému pro-
cesu.
Na majstrovstvách Slovenska v Spišskej
Novej Vsi 11 a 12 ročných v lete získal
sedemkrát zlato a jedenkrát striebro. Na
zimných majstrovstvách Slovenska
v Humennom získal  päťkrát zlato, trikrát
striebro a slovenské rekordy 11 ročných
v disciplínach 400 polohový pretek a 800
voľný spôsob. V rakúskom Kroneburgu
v roku 2007 získal pohár za najlepší výkon.
V Linzi dosiahol celkové prvenstvo v štvor-
boji na  100 m disciplín 11 ročných a záro-
veň získal prvé „prize money“ – 40 EUR.
Trénuje pod vedením svojho otca Stanisla-
va Mihalku.

Veronika Ťuláková – TJ Záhoran
Má zodpovedný prístup k zápasom a tré-
ningom. Zúčastnila sa Majstrovstiev Slo-
venska starších žiačok v Bytči, kde obsadi-
la s družstvom 7. miesto, na majstrovstvách
kraja 
1. miesto, na turnaji  v Prahe 9. miesto
a v Karvinej 5. miesto.
Veronika v súčasnosti je oporou družstva
starších žiačok a postupne sa začína obja-
vovať i v družstve mladších dorasteniek.
Veronikinou trénerkou je Eleonóra Ličková.

Juraj Bella -  Byt–Centrum odd. stolného
tenisu
Je oporou družstva žiakov, ktoré sa prebo-
jovalo v súťaži  2006/07 do II. ligy trnav-
ského kraja. Má výbornú tréningovú
morálku. Svojou bojovnosťou vie vyburco-
vať k lepšiemu výkonu aj svojich spoluhrá-
čov. Je ctižiadostivý, čo je zárukou jeho
ďalšieho výkonnostného rastu.
Pre svoje  hráčske kvality nastupuje
i v družstve dospelých, ktoré hrá v V. lige.
Na majstrovstvách oblasti vo štvorhre so
spoluhráčom Petrom Kadlečíkom obsadil
3. miesto.

Na bodovacích turnajoch žiakov v rámci
trnavského a bratislavského kraja sa dva-
krát prebojoval v silnej konkurencii medzi
16 najlepších. Trénuje pod vedením Jána
Chrenku.

Martin Pagerka –  CVČ Stonožka
Hrá šach od svojich šiestich rokov. Základ-
ný výcvik absolvoval v šachovom krúžku
CVČ Stonožka. Od roku 2005 trénuje pod
vedením medzinárodného šachového maj-
stra Sergeja Berezjuka vo Frýdku Místku.
V roku 2007 dosiahol množstvo úspechov.
V apríli 2007 v Liptovskom Mikuláši ako
jediný v mládežníckych kategóriách obhá-
jil titul majstra SR. Majstrom Slovenska sa
stal  tretí raz po sebe. V auguste reprezen-
toval Slovensko na majstrovstvách Európy
v chorvátskom Šibeniku. Obsadil 21. mies-
to, v turnaji štartovalo 91 pretekárov z celej
Európy. V novembri štartoval na Majstrov-
stvách sveta mládeže v Turecku. V meste
Antalya  štartovalo 160 dvanásť ročných
hráčov z celého sveta. Martin Pagerka zís-
kal 5,5 boda  v 11 – kolovom turnaji a obsa-
dil 73. miesto. Za pozornosť stojí aj vystú-
penie na medzinárodnom turnaji  POLAR
CUP v sibírskom sídle ruských plynárov
v meste Salechard. Martin sa na polárnom
kruhu presadil aj v konkurencii najsilnejších
ruských hráčov a obsadil 4. miesto na
turnaji.

DORASTENCI

Monika Čulenová – Hanko kai karate klub
Senica
víťazka otvorených majstrovstiev Chorvát-
ska  a Slovinska. V Slovenskom pohári
dorastu získala 1. miesto. Stala sa majster-
kou Slovenska a na majstrovstvách Európy
obsadila 4. miesto. Tréner Martin Čulen
hodnotí Moniku ako mimoriadne svedomi-
tú a dôslednú v tréningu.

Marek Riška – Klub silového trojboja
Majster Slovenska v kategórii  do 82,5 kg,
V Zlatníkoch sa stal  víťazom  ceny v mŕt-
vom ťahu  a víťazom  ceny v tlaku na lavič-
ke. Na Grand prix Slovakia obsadil 3. mies-
to. Silovému trojboju sa venuje 5 rokov.
Štyrikrát do týždňa trénuje pod vedením
Mariána Beéra. V tréningoch je snaživý
a poctivý. Navštevuje Strednú priemyselnú
školu v Myjave. 

Katarína Záškvarová – TJ Záhoran
Hráčka družstva starších dorasteniek začí-
nala s hádzanou v treťom ročníku základ-
nej školy. Získala titul školský majster Slo-
venska, v roku 2003/04 2. miesto na maj-
strovstvách Slovenska, v sezóne 2005/06
hosťovala v ŠKP Bratislava, kde získala 3.
miesto v kategórii mladších dorasteniek.
Je študentkou Súkromnej školy Via-Huma-
na, má kladný vzťah k športu, je ťahúňom
v zápasoch a aj jej zásluhou je v súčasnos-
ti družstvo starších dorasteniek v I. lige na
3. mieste
s 2-bodovou stratou na prvú Nitru. Trénuje
pod vedením Dáši Morávkovej.

Róbert Kováč – Futbalový klub Senica
Hrá na poste stopéra. Je výborný hlavičkár,
má prehľad v hre a vyniká pozičnou hrou.
So starším dorastom bojuje o postup do II.
ligy. Po jesennej časti je družstvo na 2.

mieste. Tréner Štefan Potúček.

Dominika Jonášová – Volejbalový klub
Senica
Žiačka 4. ročníka Gymnázia L. Novomes-
kého v Senici a členka centra talentovanej
mládeže pri volejbalovom klube. Členka
reprezentačného družstva junioriek
Slovenska. 
Dominika je v súčasnosti  oporou extrali-
gového družstva žien na smečiarskom
poste. Trénuje pod vedením Ondřeja
Mareka.

Ondrej Janík – Hokejový klub 91 Senica
Hráčom HK 91 Senica je od roku 1995.
Navštevuje 2. ročník  Gymnázia L. Novo-
meského v Senici. Je vodcovský typ v kate-
górii dorastencov, ktorý svojimi výkonmi
v obranných radoch presvedčil a trénera
mužov, keď za nich odohral niekoľko
zápasov. Je zodpovedným obrancom, má
tvrdú strelu, Je veľký patriot, ktorý pre spl-
nenie cieľa , postupu mužstva do extraligy,
odmietol aj ponuky veľkoklubov. Ondrejo-
vým trénerom je Pavel Klečko.

Tomáš Vrablic – FK 95 Čáčov
Zastáva post defenzívneho stredopoliara,
kapitán mužstva, ktorý je príkladom pre
ostatných či už  v prístupe k tréningom
a zápasom, ale aj mimo ihriska.
V súčasnosti hrá družstvo dorastencov
majstrovstvá oblasti. Po jesennej časti sú
na 2. mieste. 
Tomášovým trénerom je Daniel Španka.

DOSPELÍ

Miroslava Vašeková – Hanko kai karate
klub
Je ambiciózna a cieľavedomá. Vďaka svoj-
mu prístupu sa stala osobnosťou európske-
ho významu v karate. Na majstrovstvách
Českej republiky godžu ryu obsadila 1.
miesto. Na majstrovstvách Českej republi-
ky všetkých štýlov získala 2. miesto, na
majstrovstvách Európy godžu ryu 1. mies-
to.  Na Svetovom šampionáte šito ryu
obsadila taktiež 1. miesto. Okrem individu-
álnych súťaží je Mirka vedúcou osobnos-
ťou družstva žien, s ktorým získala zlatú
medailu na Majstrovstvách Európy godžu
ryu v nemeckom Dortmunde. Mirkiným
trénerom je Martin Čulen.

Ľubomír Vaškovič – Hokejový klub
DUKLA
S hokejom začínal ako päť ročný. Rozprá-
valo sa o ňom, že sa s korčuľami už naro-
dil. Základy hokeja mu dal prvý tréner
Pavol Macek. 8. a 9. triedu ukončil
v Skalici.
Potom ako dorastenec odišiel do Brna.
Dorastencom  a neskôr aj juniorom hoke-
jového klubu 91 pomohol  k postupu  do
extraligy. Jeho  talentu si všimli aj
v Čechách. Ľubo dostal príležitosť hrať
v českej extralige. On však prejavil záujem
hrať vo svojom rodnom meste. Teraz patrí
medzi najproduktívnejších hráčov
I. slovenskej hokejovej ligy. Je jedným z kľú-
čových hráčov hokejového klubu Dukla
Senica. 
V súčasnosti trénuje pod vedením Róberta
Kalábera.

(pokračovanie na str. 13)
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OCENENÍ ŠPORTOVCI
(pokračovanie zo str. 12)

Michaela Ličková – TJ Záhoran
S hádzanou začínala v TJ Záhoran Senica
už v prípravke a postupne prešla všetkými
vekovými kategóriami až do družstva žien.
Je osobnosťou v družstve a dáva mu dušu.
Má výbornú tréningovú morálku, je príkla-
dom spoluhráčkam, aj mladším dievčatám
nielen ako hráčka, ale aj ako kamarátka.
Vie im poradiť, je im aj príkladom vo vzor-
nom správaní. Od začiatku svojej športovej
kariéry až doteraz je verná Senici. 
Družstvo žien trénuje Milan Lalák.

Jaroslav Línek – Dostihová stajňa Senica
Profesionálny džokej, zamestnanec PD
Senica, trénerky Zuzany Kubovičovej si
dlhé roky udržuje vysoko stabilnú výkon-
nosť v rovinových a prekážkových dosti-
hoch. Má veľkú sebadisciplínu. Jaroslav bol
jazdcom roka 2007. 
Na rovine mal v minulom roku 57 štartov,
z toho získal 15 x zlato, 8 x striebro a 7 x
bronz.
Deväťkrát štartoval na prekážkach, kde tri-
krát získal 1. miesto, trikrát 2. miesto
a jedenkrát 3. miesto. 2. miesto získal aj
v rovinovom a prekážkovom šampionáte,
ako i 2. miesto v I. ročníku o Pohár Racing
Scyris. 1. miesto v medzinárodnom mítin-
gu Turf Gala a cenu Ministerstva pôdohos-
podárstva Bratislava. V Senici (Red bull) zís-
kal 1. miesto – cenu ministra pôdohospo-
dárstva, v Bratislave na Karpatskej cene 2.
miesto. V roku 2007 sa Jaroslavovi  darilo
výborne aj v zahraničí.1. miesto získal
v Maďarsku s Ce Gile.
Tiež 1. miesto na Cene Stormridera
v Rakúsku s Scyrisom. 1. miesto  s Apart-
manom – Zimný favorit v Pardubiciach
a vo Waršave  získal  na Derby 2. miesto
s Kto Ty.

Zdenko Šmida – dostihová stajňa Dúbrava
Získal už tretí titul rovinového šampióna.
Pod prvenstvo  sa podpísalo 88 štartov,
z toho 19 víťazných a zisk na dotáciách 1
387 400 Sk pre majiteľov ním jazdených
koní.
Na prvom  ročníku o pohár MPL – racing
zvíťazil. Víťazstvo si odniesol aj z medziná-
rodného mítingu Turf Gala v Bratislave,
ďalej získal 1. miesto cena Turfy, 5. miesto
Slovenské derby. V Bratislave na Tatranskej
cene získal 1. miesto.
V Maďarsku sa stal víťazom dvoch klasic-
kých dostihov. V Rakúsku na centrálnom
stredoeurópskom pohári obsadil
s OVERDOSE – 1. miesto
a s SALDENZAROM 3. miesto.

Simona Kleskeňová – Volejbalový klub
Senica
Absolventka FTVŠ v Bratislave je mimori-
adne cieľavedomá a jej tréningové a zápa-
sové nasadenie môže byť vzorom pre
nastupujúcu generáciu. Je členkou repre-
zentačného družstva SR – účastníka maj-
strovstiev Európy 2007. S družstvom Seni-
ce získala v roku 2007 titul majstra Sloven-
ska  a 1. miesto  v stredoeurópskej lige. Tré-
nuje pod vedením Ondřeja Mareka.

Milan Pavlovič – futsalový klub Patrik Senica
Vo svojom tíme je vodcovskou osobnos-
ťou. Má výbornú kopaciu techniku a tvrdú
strelu. Je kanonier, ktorého by v tíme chcel
mať každý tréner. V prebiehajúcej sezóne
vedie v extralige suverénne tabuľku strel-
cov. Najmä jeho zásluhou je družstvo FC
Patrik v tabuľke tak vysoko.
Výborné výkony v drese Senice ho opäť
vyniesli do slovenskej futsalovej reprezen-
tácie. V januári 2007 bojoval v Španielsku,
kde zohral dva prípravné duely. Milano-
vým trénerom je Dušan Marčan.

Peter Sokol – Kick box ŠIN-MU
Vybojoval 1. miesto v Slovenskom pohári
v Kickboxe  light contact. Vytvára kamarát-
ske prostredie. Je vytrvalý a húževnatý.
Nezľakne sa ani väčšieho súpera.
Trénuje pod vedením Milana Anderleho.

Monika Gavorníková – Klub silového troj-
boja
Je držiteľkou  slovenského rekordu v drepe
– 145 kg, v tlaku – 95 kg  a v trojboji –
357,5 km vo váhovej kategórii  52 kg. Je aj
majsterkou Slovenska v tlaku na lavičke.
Na majstrovstvách Európy v silovom troj-
boji obsadila 10. miesto, na  majstrov-
stvách Sveta v tlaku 7. miesto a na M-Euró-
py v tlaku 4. miesto. Monikiným trénerom
je Marián Beér.

Jozef Kalamen – Klub slovenských turistov
Patrí k spoluzakladateľom organizovanej
turistiky v Senici. Odvtedy je dlhoročným
a stálym členom klubovej rady a predse-
dom revíznej komisie klubu slovenských
turistov. 
Klub slovenských turistov reprezentoval na
IVV (International Volkssportverband)
v Rakúsku. Senicu reprezentuje na medzi-
národných turistických olympiádach IVV
v ČR a Belgicku. Reprezentuje senickú cyk-
loturistiku.

TELESNE POSTIHNUTÍ

Ján Jarábek – Slovenský  zväz telesne
postihnutých
Pán Jarábek je telesne postihnutý člen Slo-
venského zväzu telesne postihnutých,
ochotný pomôcť ostatným, organizátor
športových hier telesne postihnutých.
V roku 2007 na športových hrách základ-
nej organizácie sa umiestnil na 1. mieste,
1. miesto obsadil aj na okresných športo-
vých hrách a 2. miesto na krajských špor-
tových hrách v Myjave.

TRÉNERI

Jaroslav Rehuš – Hanko kai karate klub
15 rokov vedie družstvo nováčikov a stred-
ne pokročilých. Z ich radov čerpá klub vo
výbere talentov. I jeho zásluhou klub vycho-
val mnohých majstrov Slovenska v karate,
reprezentantov Slovenska i mnohých meda-
ilistov z medzinárodných súťaží.

Lenka Búzková – Volejbalový klub Senica
Cieľavedomá , odborne fundovaná a zod-
povedná. Pracuje ako učiteľka IV. Základ-
nej školy v Senici. S kolektívom junioriek,
ktoré hrá I. ligu sa zodpovedne pripravuje
počas celej sezóny na prípravné i súťažné
stretnutia. V kolektíve je priateľská, ochot-
ná pomôcť. Družstvo junioriek pod jej

vedením postúpilo zo svojej súťaže na maj-
strovstvách Slovenska. 

ŠŠtteeffaann  PPoottúúččeekk – Futbalový klub Senica
Vo Futbalovom klube Senica pôsobí od
januára 2007. Vtedy sa stal trénerom star-
ších žiakov, ktorý po jesennej časti boli na 2.
mieste v II. lige. S chlapcami po ťažkých jar-
ných dueloch dokázal toto umiestnenie
obhájiť a keďže prvý Spartak Trnava „B“ do
1. ligy postúpiť nemohol, spoločne sa rado-
vali z postupu. V súčasnosti už vedie tím
starších dorastencov, s ktorými bojuje
o postup do II. ligy. Mužstvo je na 2. mieste. 

KOLEKTÍVY

Družstvo žien – Hanko kai karate klub
Miroslava Vašeková, Veronika Ištvánková,
Monika Čulenová a Aneta Masaryková,
členky
družstva žien, ktoré obsadilo 1. miesto na
majstrovstvách Českej republiky a
na majstrovstvách Európy godžu ryu
v karate. Dievčatá trénujú  pod dohľadom
Martina Čulena.

Starší žiaci – Futbalový klub Senica
Starším žiakom sa v roku 2007 podaril his-
torický úspech. Dokázali vybojovať postup
do I. ligy.  V jesennej časti družstvo viedol
Alojz Polakovič, počas zimy k nim prišiel
Štefan Potúček. Najlepším strelcom tímu
bol s 35 gólmi Filip Kučera, ktorý už hrá
v drese Ružomberka I. ligu mladšieho
dorastu. Družstvo starších žiakov sa skla-
dalo: Richard Rýzek, Mário Demo, Jozef
Holič, Frederik Ravas, Patrik Totka, Filip Sal-
vet, Filip Kučera, Branislav Daniel, Martin
Cintula, Peter Černek, Dominik Štora,
Samuel Dóža, Bruno Tipan, Lukáš  Khúla,
Lukáš Matuský, Radoslav Drápal, Michal
Pollák, Dušan Komáček, Filip Tóth.

Staršie dorastenky – TJ Záhoran
Dievčatá  hádzanou žijú. Svojim prístupom
k zápasom a k tréningom sú príkladom
a vzorom pre všetky mladšie hráčky
v klube. V sezóne 2006/2007  boli v I. lige
na 6. mieste.V sezóne 2007/2008 sú po
jesennej časti na 1. mieste.
Členky družstva Lenka Hazuchová, Domi-
nika Bartoňová, Simona Kubinová, Natália
Jurkovičová, Mária Miškovičová, Michaela
Dudášová, Alexandra Rišková, Ivana Petrá-
ková, Petra Konečná, Katarína Záškvarová,
Lucia Pavešicová, Katarína Kolibecká, Dáša
Tománková, Dáša Horná, Zuzana Zajíčko-
vá a Kristína Janšáková trénujú pod dohľa-
dom skúsených trénerok Dáši Morávkovej
a Magdy Záškvarovej.

Pavol Rýzek
Ako učiteľ a tréner mládeže sa podieľal na
výchove takých výborných hráčok, akými
boli Iveta Mikušová (doteraz hrá v Talian-
sku druhú najvyššiu súťaž), Slávka Bardiov-
ská - Hrebíčková, najlepšia volejbalistka
v histórii senického volejbalu, či Iveta Kol-
lárová - Bednářová, ktoré v minulosti repre-
zentovali v juniorských aj seniorských
výberoch bývalú ČSFR. Pavol Rýzek vybo-
joval s družstvom svojich žiačok pre Seni-
cu dvakrát titul majstrov Slovenska. V uto-
rok 12. februára 2008 sa dožil významné-
ho životného jubilea 70 rokov.

(pokračovanie na str. 14)



Šp
o

rt
  /

 M
o

za
ik

a
Naša Senica 2/2008

14

OCENENÍ ŠPORTOVCI
(dokončenie zo str. 13)

Gabriel Bartošek
Gabo je odchovanec senického futbalu.
S futsalom začal ako 15-ročný, keď začal
hrávať Senickú ligu za družstvo Santos. Od
začiatku vynikal svojou rýchlosťou, dravos-
ťou a streleckými schopnosťami. Zo Senice
prestúpil v októbri 2005 do bratislavského
celku Semic Atletico, s ktorým hral extrali-
gu vo futsale. Svoje kanonierske schopnos-
ti dokazoval aj v najvyššej futsalovej súťaži.
Aj preto si ho do svojho tímu vybral tréner
Milan Kollár, a tak od leta 2006 pôsobí
v tíme Slov-matic Fofo Bratislava. Od pre-
biehajúcej sezóny sa hráči tohto tímu špe-
cializovali len na futsal. So svojím tímom
získal jeden majstrovský titul a radoval sa
s ním aj z víťazstva v Slovenskom pohári,
ktorého finále sa hralo práve v našom
meste. V roku 2007 dosiahli aj najväčší
úspech futsalu na medzinárodnom poli.
Zo základnej skupiny Ligy majstrov, ktorá
sa hrala v azerbajdžanskom Baku, sa im po
prvýkrát podarilo postúpiť do Elite Round.
Tu vo štvorčlennej skupine v českom Chru-
dime obsadili 3. miesto.  Gabo si svojimi
výbornými výkonmi zabezpečil aj pozván-
ku do slovenskej reprezentácie, ktorú tré-
nuje jeho klubový tréner Milan Kollár.
Práve uplynulý týždeň odohrali dva prí-
pravné duely v Slovinsku.

Majstrovstvá Slovenska
v Senici  

Hokejový klub 91 Senica v spolupráci
so ZsZĽH usporiadajú Majstrovstvá Slo-
venskej republiky starších žiakov v ľado-
vom hokeji na zimnom štadióne v Senici
v dňoch 26. - 30. marca. Majstrovstvá SR
sa hrajú turnajovým spôsobom. Zúčastní
sa ich šesť mužstiev, z každého bývalého
kraja dvaja - víťazi základných častí súťaží.
Každý deň sa budú hrať tri stretnutia so
začiatkami o 11., 14. a 17. hod.

Na toto krásne športové podujatie
Hokejový klub 91 Senica všetkých priazniv-
cov ľadového hokeja srdečne pozýva. Ma

Zlato z Chorvátska 
Majsterka Slovenska 2007 v karate

Monika Čulenová z Hanko kai karate klub
Senica zvíťazila 19. januára na Grand prix
Chorvátska v Záhrebe. 17-ročná doraste-
necká reprezentantka Slovenska zvíťazila
v konkurencii 200 pretekárov v kata dora-
steniek pred Nekičovou (Chorvátsko)
a tretími G. Adami (Taliansko) a T. Kovače-
vič (Slovinsko). Víťazstvom na prvom
výjazde reprezentácie SR v tomto roku si
niekoľkonásobná majsterka republiky
zároveň zabezpečila nomináciu na junior-
ské majstrovstvá Európy v talianskom Ters-
te 15. - 17. februára. 

Najlepšia dorastenka Slovenska si v Tali-
ansku viedla v konkurencii vyše 700 repre-
zentantov zo 44 krajín vynikajúco a bola
veľmi blízko zisku  medaily. Po výhre v 1.
kole nad Belgičankou Ottenovou porazila
v druhom Melmenovú z Luxemburska.
V 3. kole prehrala tesne 2:3 s nemeckou
vicemajsterkou Európy Kurzovou, ale
v nasledujúcom súboji deklasovala Ada-
movú z Maďarska a v súboji o 3. miesto sa
stretla so Španielkou Martinezovou.
I napriek Monikinmu výbornému výkonu
si bronz z európskeho šampionátu odnies-
la španielska reprezentantka. Dúfajme, že
na budúce to už vyjde.

Zvyšok senického klubu vycestoval 9.
februára do Čiech. V historickom morav-
skom Kroměříži sa uskutočnilo 1. kolo
Českého pohára godžu. Na tatami športo-
vej haly Slávie si samuraji z nášho mesta
vybojovali po 1 zlatej, 1 striebornej a 1
bronzovej medaile. Z najväčšieho úspe-
chu sa tešila najmladšia, iba 11-ročná Alž-
beta Ovečková, ktorá zvíťazila v kata žia-
čok a zaslúžene prebrala pohár a medailu
ako najlepšia pretekárka. Postupne vyradi-
la Češky Latíkovú, Lušovskú a Forstovú. Vo
finále nedala žiadnu šancu ani domácej
Hájkovej a opäť dokázala, že senické žiac-
ke karate je na vysokej medzinárodnej

úrovni. 
V dorastencoch bol jednoznačným

favoritom v početnom poli pretekárov tiež
Seničan. Niekoľkonásobný víťaz Českého
pohára, 14-ročný Michal Toure, vyradil
jasne všetkých súperov na ceste do finále
a zdalo sa, že si zavesí ďalšiu zlatú do svo-
jej bohatej zbierky medailí. Vo finále však
vicemajster Slovenska spravil, u neho málo
vídanú, chybu a z nečakaného prvenstva
sa mohol radovať Coledani z Brna. Strieb-
ro z Kroměříža však pre študenta senické-
ho gymnázia nie je žiadnou tragédiou.
Dôležitejšia správa pre neho prišla nedáv-
no zo sídla WKF (Svetová federácia kara-
te), ktorá zmenila vekové kategórie a na
dorasteneckých majstrovstvách sveta
budú môcť štartovať už 14-roční pretekári.
Pre suverénneho víťaza Slovenského
pohára dorastencov 2007 to znamená
jediný cieľ - vyhrať majstrovstvá SR dora-
stencov, a tak sa nominovať na majstrov-
stvá sveta.

Na svetový šampionát má ešte dosť
času ďalší z nádejných žiakov senickej
liahne karate Tomáš Babic. Po minuloroč-
ných začiatkoch na domácich a zahranič-
ných turnajoch sa  túto sezónu začína pre-
sadzovať na stupni víťazov. Na decembro-
vom Európskom pohári v Trbovlje v Slo-
vinsku prehral Tomáš až v súboji o 3. mies-
to a skončil vo výbornej  konkurencii štvr-
tý. V českom Kroměříži tentoraz po výbor-
ných výkonoch v kata žiakov obsadil 3.
miesto a získal svoju prvú bronzovú meda-
ilu z medzinárodného turnaja. 

V Kroměříži bolo pod vedením rozhod-
cu WKF J. Musila (ČR) i školenie a skúšky
rozhodcov, na ktorých sa v dňoch 8. - 9.
februára zúčastnila i trojica arbitrov zo
Senice. Okrem skúsených rozhodcov - tré-
nerov MUDr. M. Čulena a J. Rehuša, ktorí
rozhodujú v zahraničí už roky, si výborne
viedla i začínajúca rozhodkyňa a stále ešte
aktívna pretekárka M. Vašeková. Úradujú-
ca majsterka a vicemajsterka sveta prešla
úspešne náročnými testami i rozhodova-
ním na turnaji,  a tentoraz bola namiesto
kimona v rozhodcovskom obleku. Všetci
traja Seničania získali licenciu na rozhodo-
vanie turnajov karate v Českej republike.

Posledné 3. kolo Slovenského pohára
žiakov sa uskutoční 8. marca v Komárne.
Seniori vycestujú na medzinárodné maj-
strovstvá Holandska Dutch open 8. - 9.
marca do Rotterdamu. E. J.

Nové ambulancie  
V poliklinike na Sotinskej ulici pribudla

v januári nová sono ambulancia. V ordi-
nácii poskytujú sonografiu  brušných orgá-
nov, dopplerovské vyšetrenie ciev, malých
častí tela (krku, končatín, prsníkov, mieška,
svalov, kĺbov... ), pre budúce mamičky
3D/4D ultrazvuk ich bábätiek, punkcie
a biopsie na histologické vyšetrenie.
Vyšetrujú  deti i dospelých.  Bližšie infor-
mácie a objednávky na tel.: 034/ 651
3051 (52-55), kl.  274.                            

Od januára pribudla aj Rehabilitačná
ambulancia, ktorá je umiestnená v budo-
ve vedľa novostavby kostola v Sotine.
V neštátnom zdravotníckom zariadení
poskytujú dospelým  tieto procedúry:
ručná masáž klasická, reflexná masáž,
manuálna lymfodrenáž, lavaterm, rašelino-

vé zábaly, plynové injekcie, magnetotera-
piu, elektroliečbu, ultrazvuk a liečebnú
telesnú výchovu.  U detských pacientov
liečia skoliózy, torticolis, centrálnu tonuso-
vú poruchu, zaoberajú sa  chybným  drža-
ním tela, nácvikom správneho dýchania.
Lekár ordinuje v pondelok, stredu a pia-
tok, procedúry podávajú každý deň. Info
na tel. č. 0905/ 798 521.   

bar 
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Peter Odráška a Zuzana Krišková
Dušan Kubík a Monika Maláriková
Zdenko Pavelka a Hana Kubašková
Stanislav Balga a Ing. Petra Brezovská
Štefan Toman a Veronika Sadloňová
Tibor Wolf a Denisa Petrášová

Vítame nových Seničanov
Enrico Černek narodený 2. januára v Trenčíne
Vanesa Halabrínová narodená 2. januára v Myjave
Nikolas Figura narodený 4. januára v Myjave
Lukáš Medveď narodený 6. januára v Skalici
Jakub Bošák narodený 7. januára v Skalici
Viktor Králl narodený 8. januára v Myjave
Emma Danišová narodená 10. januára v Myjave
Timea Hyžová narodená 10. januára v Skalici
Katarína Reháková narodená 12. januára v Skalici
Peter Turza narodený 15. januára v Skalici
Markus Škápik narodený 15. januára v Myjave
Peter Pittel narodený 16. januára v Myjave
Branislav Sobolič narodený 17. januára v Skalici
Samuel Srba narodený 17. januára v Skalici
Sofia Babincová narodená 18. januára v Myjave
Nikola Dobrucká narodená 18. januára v Bratislave
Zuzana Anna Sládková narodená 18. januára v Bratislave
Vladimír Vudi narodený 22. januára v Skalici
Natália Lajdová narodená 24. januára v Myjave
Žofia Kaňová narodená 25. januára v Skalici
Jakub Kalamen narodený 27. januára v Skalici

Opustili nás
Emília Chorvátová, J. Kráľa 728                                 1. 1. 2008
vo veku 95 rokov
Žofia Janulíková, Štefánikova 1377                             7. 1. 2008
vo veku 82 rokov
Alžbeta Sopóca, Štefánikova 1377                             7. 1. 2008
vo veku 85 rokov
Ján Slezák, L. Novomeského 1210                          11. 1. 2008
vo veku 61 rokov
Zdenka Hlavenková, Palárikova 292                         19. 1. 2008
vo veku 85 rokov
Anna Jagušáková, Krátka 164                                  26. 1. 2008
vo veku 77 rokov
Vlasta Cigánková, Robotnícka 58                             30. 1. 2008
vo veku 69 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 2.3. o 19. hod. Záhorácke divadlo s hrou Rómeo a Júlija
� 6.3. o 19. hod. Senické zrkadielko Anny Gamanovej 
� 9.3. o 19. hod. Záhorácke divadlo s hrou Rómeo a Júlija 
� 12. 3. o 15.30 hod. Výchovné koncerty  pre školy 
� 12.3. o 15.30 hod. Orientálne brušné tance - začiatok kurzu
� 13. 3. o 19. hod. Cigánski Diabli - koncert 
Vstupné 200 Sk v predpredaji, 240 Sk na mieste (predpredaj: MsKS
Senica, Infosen, www.ticketart.sk)
� 26.3. o 14.00 hod. Jednota dôchodcov - výročná schôdza
� 27. 3. Mladý Európan - 3. ročník vedomostnej súťaže pre

študentov SŠ 

Pripravujeme na apríl
� 2. 4. o 15.30 hod. Oceňovanie kultúrnych pracovníkov mesta

Senica
� 10. 4. o 19. hod. Zuzana Smatanová - koncert 
� 24. 4. o 19. hod. Záhorácky kabaret 

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa u sousedú
� 7. 3. o 19. hod. Jaroslav Salay - Obrazy zo Záhoria
Vernisáž výstavy olejomalieb holíčskeho maliara s tematikou Záhoria
� 28. 3.   o 17. hod. Jarné Juchú - tradičné vynášanie Moreny
spojené s prvým jarným táborákom a koncertom,. účasť prisľúbili aj
pecúchovia z občianskeho združenia  Karpatský Pecúch

o 19. hod. Hudba z Marsu, Kvety nikotínu, Gaťe zo
Svidníka a Dębabs – koncert 

Dňa 24. februára 2008 
uplynul rok, čo nás 
vo veku 51 rokov opustil  

pán Jozef Meliš 
Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Smútiaca manželka s deťmi

Spomienka 

Blahoželáme jubilantom
Vo februári 2008 oslávili:
80 rokov Terézia Kunová, Mária Zacharová, Valentín Hliník
a Cyprian Štepanovský.
85 rokov Kristína Súkopová a Mária Pernecká.
91 rokov Rudolf Bahník.
93 rokov Irena Kučerová.

V marci 2008 oslávia:
80 rokov Vincent Radočák, Ladislav Veselý, Štefan Švancara,
Emília Dubcová a Anna Vašková.
85 rokov Vlasta Petellová, Eduard Jelínek a Mária Oborilová.
91 rokov Michal Mrázek.
93 rokov Mária Slezáková a Ján Čopjan.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Cigánski diabli  
Cigánski diabli nie je iba nový názov už známej kapely, ale aj pre-

jav originálneho hudobného diela, odvážne aranžmány, neobvyklé
hudobné kombinácie a nový imidž. 

Repertoár orchestra je veľmi pestrý a má široký záber. Z folklóru
je to - slovenský, ruský, maďarský, grécky, cigánsky, židovský, rumun-
ský, ďalej sú to klasické, operetné, muzikálové, filmové a džezové
skladby, na ktorých sa aranžérsky podieľajú členovia orchestra -
E. Šarközi, E. Hasala, Z. Grunza. Novinkou je celovečerný program
so Symfonickým orchestrom a pripravujú i netradičný projekt s naj-
lepšími slovenskými DJ-mi. Orchester spolupracuje s mnohými
poprednými spevákmi a inštrumentalistami rozličných hudobných
žánrov.  Orchester Cigánski diabli je odbornou verejnosťou pova-
žovaný za najlepší slovenský súbor v kategórii Etno a World Music
a zároveň je veľmi priaznivo prijímaný aj širokou verejnosťou,
o čom svedčia desiatky tisícov predaných CD-nosičov. (TS)

Obrazy zo Záhoria 
Autor Jaroslav Salay už ako dvanásťročný navštevoval hodiny

kreslenia u akademického maliara Jozefa Konečného v Hodoníne.
Počas pôsobenia v baníckom učilišti v Novákoch pokračoval rozvíja-
ním svojho výtvarného talentu. Tu začína po prvý raz verejne pre-
zentovať svoju tvorbu. Od roku 1980 sa začal aktívnejšie venovať
olejomaľbe. Vzrastá u neho záujem o krajinu, mesto, okolie Holíča,
kľukaté ramená Moravy, ale i staré zabudnuté cesty a chotáre blíz-
keho okolia. Žije a tvorí v Holíči.

Maliar, krajinár, Jaroslav Salay sa námetovo zameriava na vecne
realistickejšie zobrazenie svojho bezprostredného okolia a zobrazu-
je rovinatú záhorskú krajinu s obľúbeným motívom ubiehajúcich
ciest do vnútra kompozície, vodnú hladinu s odrazom prostredia
okolia a podobne. Výstava olejomalieb potrvá do apríla 2008. (TS)
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Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!  

� Sobota 1. marec
MEDVÍDEK
Život je komédia. Príbeh zo súčasnej Prahy
rozpráva o osudoch troch kamarátov, ktorí
sa poznajú už od školských lavíc. Majú k
sebe veľmi blízko, so svojimi rodinami sa
navštevujú a ich vzťahy sa zdajú byť idylic-
ké. Málokto z ich okolia, vrátane ich man-
želiek, však tuší, že každý z nich má nejaké
tajomstvo. Čo sa stane, keď pretvárka, taj-
nosti a lži vyjdú na povrch? Vydrží ich pria-
teľstvo a manželstvá?
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 98 min.

� Utorok 4. a streda 5. marec
POLČAS ROZPADU
Tragikomédia o štyridsiatnikoch, ktorí sa
nechali strhnúť milostnými aférami do mla-
díckych čias, ale zabudli na to, že sex,
drogy a rock nęroll vymenili za mobil, auto
a kravatu.
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 105 min.

� Piatok 7. a sobota 8. marec
SAW IV
V SAW IV. sú Jigsaw aj jeho pomocníčka
Amanda mŕtvi. Po vražde detektíva Kerry-
ho pomáhajú agenti FBI vo výslužbe detek-
tívovi Hoffmanovi rozlúštiť hádanku
poslednej Jigsawovej hry. Veliteľ zásahovej
jednotky Rigg sa sám ocitne vo vnútri smr-
teľnej hry a má len hodinu a pol, aby sa
dostal cez vražedné pasce a zachránil svoj-
ho priateľa aj seba samého pred desivým
koncom...
Vstupné: 60 Sk, MP 18 r., 95 min.

� Utorok 11. a streda 12. marec
CHUŤ LÁSKY
Jeden z príbehov o gréckych bohoch hovo-
rí, že sa nudili a preto vymysleli ľudské
bytosti. No stále to nebolo ono, a tak
vymysleli lásku. Život už zrazu nebol
nudný...Rozhodli sa teda sami si lásku
vyskúšať. No a nakoniec vymysleli smiech,
aby sa to všetko dalo vôbec vydržať... Hor-
kosladká komédia o skúmaní lásky v kaž-
dom veku a v každom štádiu ...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 102 min.

� Piatok 14., sobota 15. a nedeľa 16. marec
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Český dabing. Asterix a Obelix sú späť!
Tentokrát vás čaká príbeh plný športového
zápolenia medzi Galmi a ich súpermi z
celého sveta. Popritom všetkom sa odváž-
ny mladý Gal Lovestorix vášnivo zaľúbi do
gréckej princeznej Iriny. Spolu s Asterixom
a Obelixom a za pomoci ich čarovného eli-
xíru sa vydá do Grécka s cieľom vyhrať nie-
len Olympijské hry, ale aj srdce princeznej
Iriny. Stretáva sa tu však so zlomyseľným
Brutom, synom Cézara a jeho armádou,
ktorá je zdá sa, silným súperom...
Ako je všeobecne známe, čarovné nápoje

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
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materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 25. februára 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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sú na Olympijských hrách zakázané, ale
Asterix už má plán ako opäť zvíťaziť...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 120 min.

� Utorok 18. marec
3:10 VLAK DO YUMY
Rančer Dan Evans je svedkom lúpežného
prepadnutia, na čele ktorého stojí zločinec
Ben Wade. Wade je čoskoro zatknutý a
keďže Evans zúfalo potrebuje peniaze,
podujme sa za odmenu odviesť Wadea na
stanicu do Yumy. Odtiaľ by mal byť Wade
prevezený vlakom o 3:10 do väzenia na
popravu...
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 117 min.

� Sobota 22. a nedeľa 23. marec
ACROSS THE UNIVERSE
Muzikál, ktorý vám nasadí do hlavy „chro-
báky“. Milostný príbeh, zasadený do divo-
kých šesťdesiatych rokov plných protivoj-
nových demonštrácií, meditácií a rock
nęrollu, sa odohráva v búrlivých uliciach
Detroitu a na vietnamských bojiskách.
Milenci Jude a Lucy, ktorých láska je už od
začiatku odsúdená na neúspech, sú spolu s
malou skupinkou priateľov a hudobníkov
vtiahnutí do víru začínajúcich protivojno-
vých a protikultúrnych hnutí. Sily, ktoré sa
vymykajú ich kontrole, nakoniec oboch
milencov rozdelia, čím ich donútia, aby sa
napriek všetkým prekážkam pokúsili znova
nájsť cestu jeden k druhému.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 131 min.

� Utorok 25. a streda 26. marec
NOC DLHÁ 30 DNÍ
Každú zimu sa mesto na severe Aljašky na
mesiac ponorí do tmy. Je to čas, keď oby-
vatelia balansujú na hrane medzi prežitím a
skazou, pretože s tmou prichádza aj niečo
iné. Čerstvá krv láka predátorov a úsvit
neprichádza...
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 116 min.

� Piatok 28. marec
PÁN VČIELKA
POZOR! Premietame o 18. hod.!
Český dabing. Včela vždy na čele... Včelie
spoločenstvo sa už nejakých 27 miliónov
rokov pohybuje v zabehaných koľajách.
Včela sa narodí, ide do školy, po jej absol-
vovaní do továrne na výrobu medu a tam
usilovne ako včelička drie až do konca svo-
jich dní. Čerstvému absolventovi včelej uni-
verzity Barrymu tá predstava vôbec nevo-
nia, hoci má skvelú perspektívu, že po otco-
vi prevezme prestížnu funkciu vrchného
miešača. Barry má zálusk na inú profesiu. 
Vstupné: 50 Sk, MP, 86 min. 

� Sobota 29. a nedeľa 30. marec
P. S. MILUJEM ŤA
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť. Holly a Gerry
patria k tým šťastným manželským párom,
ktorým by každý mohol závidieť. Zaľúbení
od detstva, vedia si čítať myšlienky a smejú
sa, aj keď sa hádajú...nikto si ich nevie pred-
staviť ina ako spolu. Kým sa jedného dňa
nestane nepredstaviteľné...
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 126 min.

Korčuľovanie pre verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica ozna-
mujú termíny korčuľovania na zimnom
štadióne:
Sobota 1. 3. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 2. 3. od 14.00 do 16.00
Piatok 7. 3. od 16.00 do 17.30
Utorok 11. 3. od 16.00 do 17.30
Nedeľa 16. 3. od 14.00 do 16.00
Utorok 18. 3. od 16.00 do 17.30
Sobota 22. 3. od 14.00 do 16.00
Nedeľa 23. 3. od 14.00 do 16.00
Utorok 25. 3. od 16.00 do 17.30

Okienko JDS
Výročná členská schôdza
MsO JDS v Senici bude 26.
marca  o 14. hod. v Dome kultúry
v Senici. Pozvánky doručíme.
Budúce posedenie pri  živej hudbe
v hoteli Branč bude 13. marca o 15. hod.

Zberateľská burza
Ďalšia z pravidelných Záhoráckych

búrz bude v nedeľu 9. marca 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.

Mladý Európan 
Tretí ročník regionálneho kola vedo-

mostnej súťaže Mladý Európan sa usku-
toční 27. marca  v Dome kultúry v Senici.
Cieľom  súťaže je zvýšiť úroveň všeobec-
nej informovanosti špecifickej cieľovej sku-
piny občianskej verejnosti – študentov tre-
tích ročníkov stredných škôl v SR o EÚ, čo
sa týka jej inštitúcií, legislatívy, politík
a programov. Desať trojčlenných družstiev
si bude merať sily vo vedomostnom teste
o EÚ (oblasti história, geografia, politika,
ekonomika), svoje zručnosti si preveria pri
skladaní puzzle-obrázka so symbolikou
EÚ a v treťom kole pôjde o identifikáciu
obrázkov s otázkami k osobnostiam,
dominantám a symbolom jednotlivých
členských krajín únie. Regionálne kolo
súťaže organizuje informačné centrum
Europe Direct v Senici. Víťazi postúpia  do
národného kola súťaže.

Jarné upratovanie  
V druhej polovici apríla sa v Senici

uskutoční jarné upratovanie. V rámci neho
si v okolí  svojich  domov, objektov, pre-
vádzok  vyčistíme  a skrášlime  priestran-
stvá.  Tak ako po minulé roky bude sa
organizovať aj zber objemného odpadu.
Podrobnosti o časovom harmonograme
pristavenia veľkoobjemových kontajnerov
zverejníme v budúcom čísle. NS
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