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Od 1. augusta sa „staré sídlisko“ dočká premeny  v okolí reštaurácie Koruna. Spolu s vybu-
dovaním 80 nových parkovacích miest sú to  prvé kroky k postupnej revitalizácii sídliska. 

Foto Viera Barošková  

Veterný park Senica – Vinohrádky
Podrobnosti na 
verejnom prerokovaní 

Veterné elektrárne v Cerovej (4 veterné
elektrárne), v Skalitom pri Čadci (4 veterné
elektrárne) a na Ostrom vrchu pri Myjave
(1 veterná elektráreň) by nemali ostať jedi-
nými na Slovensku. Ďalšie vrtule by mali
vyrásť aj v katastrálnom území mesta Seni-
ca – Kunov a obcí Prietrž a Hlboké,
v nechránenej časti Myjavskej pahorkati-
ny. Spoločnosť Green Energy Slovakia, s. r
.o., ktorá bola založená s cieľom realizo-
vať na území Slovenska projekty využívaj-
úce obnoviteľné zdroje energie na výrobu
ekologicky čistej elektriny, tu plánuje
vybudovať 13 veterných elektrární.

Vo veternom parku Senica, lokalita
Vinohrádky, navrhujú umiestniť veterné
elektrárne typu Vestas V90 od výrobcu
VESTAS Deutschland GmbH s výškou
105 m a priemerom rotora 90 m. Kužeľo-
vá rúrová veža vrtule bude mať výšku 103
m. Pre  porovnanie, v Cerovej majú veže
výšku 76 metrov. Rotor sa zapne pri rých-
losti vetra 4 m/s, priemerná rýchlosť je 14
m/s a k automatickému zastaveniu
a zabrzdeniu rotora dochádza pri prekro-
čení rýchlosti vetra 23 m/s.  S výstavbou
by sa podľa plánov spoločnosti malo začať
v auguste 2009 a stavba by mala byť
dokončená v novembri 2009, kedy by aj
mala byť spustená prevádzka. Momentál-
ne je vec v štádiu posudzovania vplyvov

na životné prostredie. 
Na oddelenie výstavby, životného

prostredia a dopravy MsÚ Senica bola
doručená správa Ministerstva životného
prostredia SR o hodnotení vplyvov na
životné prostredie. Navrhovaná činnosť
bola posúdená z hľadiska vplyvu na všetky
zložky životného prostredia, vrátane člo-
veka. Z identifikovaných vplyvov navrho-
vanej činnosti možno spomenúť nasleduj-
úce vplyvy: vplyvy na obyvateľstvo, jeho
aktivity a využívanie zeme, vplyv hluku,
vibrácií, stroboskopického efektu, elektro-
magnetického žiarenia na obyvateľstvo
a zdravotné riziko, vplyvy na horninové
prostredie, na klimatické pomery, na
ovzdušie, na vodné pomery, na pôdu, na
faunu, flóru a ich biotypy, na biodiverzitu,
na krajinu, na chránené územia a ich
ochranné pásma, na územný systém eko-
logickej stability, vplyvy na urbanný kom-
plex a využívanie zeme, na kultúrne a his-
torické pamiatky, archeologické náleziská,
paleontologické náleziská a významné
geologické lokality, vplyvy na kultúrne
hodnoty nehmotnej povahy a iné vplyvy
ako emisie svetla a tieňa. V priebehu
posudzovania vplyvov na životné prostre-
die boli identifikované všetky predpokla-
dané vplyvy a na ich elimináciu boli navrh-
nuté účinné opatrenia. Ako vyplýva zo
správy, za podmienky realizácie navrhova-
ných opatrení je výstavba veternej elekt-
rárne v navrhovanej lokalite enviromentál-
ne prijateľná. 

(pokračovanie na str.4)

Záver leta v Senici
V znamení kultúry 

Po minuloročnej premiére sa v Senici
v závere augusta uskutoční Senické kultúr-
ne leto. Organizátori sa multižánrovými
podujatiami  počas štyroch dní od 14. do
17. augusta snažili vyjsť v ústrety nárokom
detí, mládeže, strednej generácii i senio-
rom, aby  v končiacom sa prázdninovom
období mohli stráviť príjemné chvíle. Pro-
gram uverejňujeme na strane 3.  

Hlavnými hudobnými ťahákmi budú
David Koller & Band, skupina Para, folková
legenda Kamelot, OK párty na letisku
a Puding pani Elvisovej... Pre najmenších je
určená Parkojáda a nafukovacie atrakcie.
Deti sa určite potešia aj Záhoráckej výsta-
ve hydiny, králikov  a holubov, ktorá je pre-
zentáciou chovateľských úspechov drob-
nochovateľov. Výstava bude obohatená aj
o kolekciu hospodárskych zvierat, ktoré
mnohé malé deti už ani nepoznajú. 

Popoludnie 16. augusta bude v amfite-
átri patriť programu Od senobrania do
zrnobrania -  zvykosloviu pri dožinkách
a odovzdaniu dožinkového venca   vzác-
nym hosťom. Umelecký  súbor Lúčnica pri-
tiahne do hľadiska iste veľa obdivovateľov
slovenského folklóru spracovaného do
reprezentačného scénického programu.
Počas ľudovej veselice pri dychovej hudbe
Seničanka budú návštevníci svedkami
menovania členov Záhoráckej vlády. Kto
nepostrehol krok recesistov, pripomínam,
že 1. apríla 2008 bola  vyhlásená Záhorác-
ka Samostatňí Sebjestační Republika, ktorá
má už aj svojho prezidenta a peniaze.  

Senický jarmok bude obohatený
o predvádzanie tradičných remesiel
v dobových kostýmoch.  Návštevníci budú
môcť sledovať pri práci keramikára, drotá-
ra,  všímať si ako sa vyrába píšťalka, palič-
kovaná čipka, hračky z dreva... 

K novinkám tohtoročného Senického
kultúrneho leta bude patriť súťažná pre-
hliadka začínajúcich hudobných skupín
nazvaná Zvuk mesta a ktorej cieľom je
podporiť amatérskych  hudobníkov Seni-
ce. Milovníci umenia si môžu pozrieť
aktuálnu výstavu v Záhorskej galérii, tiež
sa oboznámiť s tvorbou 13 výtvarníkov a 4
fotografov  z partnerského mesta Pultusk
(Poľsko). Novou v ponuke programov je aj
Grafity jam - stretnutie sprejerov.

Organizátormi Senického kultúrneho
leta sú MsKS, Mesto Senica, Záhorské
osvetové stredisko, Záhorská galéria
a ďalší spoluorganizátori Poľnohospodár-
ske družstvo Senica, ktoré zabezpečuje
dostihy a Slovenský zväz chovateľov
zabezpečujúci výstavu drobných zvierat. 

Viera Barošková



Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 7/2008

2

Z rokovania rady
a zastupiteľstva
V mesiaci júl majú aj poslanci mestského
zastupiteľstva poslanecké prázdniny
a mestská rada ani mestské zastupiteľstvo
nezasadajú.  Na mestskom úrade sa však
pripravujú materiály na ich ďalšie rokova-
nia. Primátor zvolal  zasadnutie mestskej
rady na 14. augusta 2008 a zasadnutie
mestského zastupiteľstva na 26. augusta. 
Predmetom rokovania 4. mestskej rady
budú nasledovné materiály:
- Stoma Senica, a.s. – správa o činnosti
a výsledok hospodárenia za rok  2007.
Spoločnosť prenajíma nebytové  priestory
Stomasen-u, n.o., ktorá zabezpečuje pries-
tory pre zubné ambulancie a zubnú  tech-
niku v priestoroch starej polikliniky. Mest-
ské zastupiteľstvo odporučilo  odpredať
túto budovu Stomasen-u, n.o.
- Službyt, spol. s r.o. Senica – výročná  sprá-
va o stave hospodárenia a výsledok za rok
2007 a výhľad spoločnosti Službyt na rok
2008. V minulom roku mesto Senica
odpredalo Comeron-u SPS, spol. s r.o., jed-
nému zo spoločníkov  Službytu, svoj 28 %
podiel   na  základnom imaní a ponechalo
si v spoločnosti 34 % podiel.  Službyt
odkúpil tiež   v minulom roku od mesta
tepelno-technologické zariadenia. V roku
2007   došlo  k poklesu výroby tepla
z dôvodov, že tento rok  bol jeden z naj-
teplejších rokov za  posledné   obdobie.
Schválená cena tepla Úradom pre regulá-
ciu sieťových odvetví  pre rok 2007 bola
vo výške 592,30 Sk/GJ. Cena tepla na ďal-
šie vykurovacie obdobie  2008-2009 je
v súčasnej dobe v štádiu rokovania. Služ-
byt spravuje bytový fond v meste a pokra-
čuje predaj obecných bytov. V roku 2007
sa odpredalo 17 bytov a v majetku mesta
zostáva k prípadnému odpredaju ešte 35
bytov.  S odpredajom bytov sa začalo
v roku 1993 a celkovo bolo odpredaných 2
735 bytov. Službyt pripravuje zámer na
vybudovanie kotolne  pre spaľovanie bio-
masy v Mestskej výhrevni, čím by spoloč-
nosť dokázala výrazným spôsobom elimi-
novať nárast ceny plynu. 
-  Plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií. 
-  Informatívna správa o statickej doprave
a budovaní nových parkovísk. V roku 2008
boli  vybudované nové komunikácie a par-
koviská na Sotinskej 1475 s kapacitou 32
nových parkovacích miest s nákladom 3,1
mil. Sk  a na Robotníckej ul. s celkovou
kapacitou 38 parkovacích miest s nákla-
dom  3,5 mil. Sk. 
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2008
- návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok
2008.
- Dispozície s majetkom.
- Návrh na zmenu VZN č. 11 o usmerňo-
vaní obchodnej činnosti na území mesta
Senica.
-  Návrh VZN o výške mesačného príspev-
ku za dieťa v materskej škole, Základnej
umeleckej škole, školskom klube detí,

Centre voľného času a školskej jedálni.
Nový školský zákon č. 245/2008 Z.z.,
ktorý nadobudne účinnosť 1.9.2008, ukla-
dá zriaďovateľom týchto školských zaria-
dení určiť výšku mesačných príspevkov
v zariadeniach podľa  pravidiel ustanove-
ných zákonom. 
-  Poliklinika Senica, n.o. -  schválenie poda-
nia žiadosti na projekt rekonštrukcie  Polik-
liniky a spolufinancovania mesta.
- Správa o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2008.
- Návrh na vyplatenie odmeny za I. polrok
2008 primátorovi mesta, zástupcovi primá-
tora a hlavnému kontrolórovi.

Mestský úrad pripravuje administratív-
ne  a technické zabezpečenie prechodu
na  euro od 1.1.2009 a tiež na mestskom
úrade prebieha projekt pilotnej implemen-
tácie  „Programového     rozpočtovania
pre zvýšenie efektívnosti vynakladania
verejných zdrojov a účinnosti  dosahova-
nia cieľov na úrovni samosprávy“. Projekt
programového rozpočtovania na roky
2009 – 2011 riešime v spolupráci so spo-
ločnosťou Hayek Consulting, ktorá je hlav-
ným dodávateľom Ministerstva financií SR
pri príprave metodického rámca pre zave-
denie programového rozpočtovania.
Senica sa stala jedným z 30 samospráv-
nych subjektov, kde    sa tento pilotný pro-
jekt realizuje. Povinnosť zostavovať pro-
gramový rozpočet prvýkrát na    roky 2009
– 2011 vyplýva zo zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a bude
v decembri 2008 predložený na schvále-
nie mestskému zastupiteľstvu.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Plnenie rozpočtu
mesta 

Rozpočet mesta na rok 2008 bol schvá-
lený na 8. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva 13.12.2007. Odvtedy bol 4-
krát zmenený do dnešnej podoby. Je
postavený ako  prebytkový a celkové príj-
my mesta sú rozpočtované vo výške
483,575 mil. Sk, celkové výdavky vo výške
483,382 mil. Sk (rozpočet je v zmysle plat-
ných smerníc členený na bežný, kapitálo-
vý – realizácie nových stavieb, nákupy
pozemkov, rekonštrukcie a rozpočet
finančných operácií – úvery. Bežný rozpo-
čet je v príjmoch vyšší oproti bežným
výdavkom o 4,005 mil. Sk, keď prebytkom
kryje splátku úveru). 

Ak chceme hodnotiť plnenie rozpočtu
k polroku, t.j. k 30.6.2008, musíme kon-
štatovať, že plnenie celkových príjmov
mesta bolo vo výške 228 418 016,85 Sk (v
porovnaní s 483,575 mil. rozpočtova-
ných), t.j. na 47 %,.  Z toho bežné príjmy
boli naplnené na 54 %, kapitálové príjmy
(príjmy z predaja majetku mesta) na 23 %
a príjmy finančných operácií na 39 %.
Plnenie celkových výdavkov mesta bolo
vo výške 157 879 149,82 Sk (v porovnaní
s 483,382 mil.  rozpočtovaných), t.j. na
33 %.  Z toho bežné výdavky boli plnené

na 29 %, kapitálové výdavky na 30 %
a výdavky finančných operácií na 60 %. Je
to vynikajúce plnenie, ktoré dáva predpo-
klad naplnenia a splnenia úloh stanove-
ných rozpočtom, ak budú aj príjmy naďa-
lej plnené podľa plánu. 

Pri podrobnejšom pohľade na príjmy
mesta vidíme plynulé plnenie oproti roz-
počtu (najmä dane (56 %) a granty zo štát-
neho rozpočtu, príjmy za užívanie verej-
ného priestranstva (95 %), príjmy
z nájmov (62 %) a pod. s výnimkou dane
z nehnuteľností  (plnenie vo výške 25 680
494,25 Sk,  t.j. na 42,8 %, keď ide o jednu
splátku, zostávajúce dve budú v druhom
polroku) a správnych poplatkov (plnenie
vo výške 1.525 905 Sk t.j. na 20 %, väčši-
na plnenia je v decembri).  Pri príjmoch
chcem spomenúť, že zo štátneho rozpo-
čtu boli dané príjmy napr.  na: vykrytie
časti výdavkov škôl vo výške 34 523 280
Sk, koordinátorov vo výške 417 987,86 Sk
a na chránenú dielňu (kamerový systém
460 026 Sk).

U výdavkov je možné konštatovať to
isté. Mestu sa darí koordinovať svoje
výdavky z hľadiska finančného aj časové-
ho, keď v podstate všetky strediská (sprá-
va mesta, mestská polícia,  školstvo, ochra-
na pred požiarmi, doprava, odpady, kul-
túrne služby, správa majetku, verejné
osvetlenie, sociálne služby a pod.) si plne-
nie svojich rozpočtových kapitol strážia.
Napriek tomu už teraz je zrejmé, že život
prinesie zmeny (cenové nárasty energií,
predaje, nájomné zmluvy  a pod.), a preto
aj nevyhnutné zmeny v rozpočte. Mesto
však má na to, aby sa so všetkými vplyvmi
kladne vysporiadalo.

Ing. Milan Jurík 
vedúci finančného oddelenia MsÚ 

Úpravy komunikácií 
Od  10. júla do 10. augusta Mesto

Senica vykonáva čiastočnú rekonštrukciu
niektorých miestnych komunikácií
v meste. Výmena krytov  ciest sa robí   na
uliciach:

- Dlhá ulica  - polovičný profil cesty
v šírke v úseku od križovatky s Priemysel-
nou ulicou po križovatku  so Sládkovičo-
vou ulicou. 

- Rekonštrukcia cesty Hurbanova ulica
– od križovatky pri bytovom dome  524
vedľa garáží a vjazdu do predajne kvetín
Anička   po ubytovňu. 

- Rekonštrukcia MK Kunov - Leštie –
úsek od cesty III/05117 po koniec rodin-
ného domu č. 45 + úpravy vjazdov po
kanalizácii.

Upozorňujeme občanov, že počas
prác  bude doprava na dotknutých
cestách obmedzená a v dňoch kladenia
nového asfaltobetónového povrchu čias-
točne, resp. na nevyhnutný čas  úplne
uzavretá. 

Žiadame vodičov motorových vozidiel,
aby si počas prác svoje vozidlá zaparkova-
li mimo týchto ciest. Práce vykonáva spo-
ločnosť Cesty Nitra a.s.  

Oddelenie výstavby, 
ŽP a dopravy MsÚ
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teraz, tí skôr hľadajú krajinu nezataženú
technickými stavbami.                                 

Veterné elektrárne prinášajú aj zdravot-
né riziká pre človeka, najmä v podobe
zvukov, infrazvukov. Hoci sa v rôznych
hodnotiacich správach hovorí o tom, že
nemajú vplyv na ľudské zdravie, pravdou
je, že seriózny vedecký výskum sa v tejto
oblasti nerobil. 

A ak sa skombinuje viacero veterných
parkov, ktoré budú na jednotlivých kop-
coch v krajine, nie je isté, či sa nebudú
negatívne vplyvy znásobovať, kombino-
vať.

Veterný park Vinohrádky je v týchto
dňoch už v poradí druhý, ktorý je predlo-
žený na verejné prerokovanie. Prvý by mal
stáť  nad Osuským, Prietržou v oblasti
Varáková. Ďalšie sa plánujú pri Štefanove,
na Cerovej.

Dokonca ani Ministerstvo hospodár-
stva nie je naklonené veternej energii
a dáva prednosť iným alternatívnym zdro-
jom (biomasa, slnko,  geotermálna ener-
gia...) Problémom veternej elektrárne je,
že v prípade slabého alebo i silného vetra,
kedy sa vrtule zastavia, musí nastúpiť
záložný zdroj, t.j.  klasické elektrárne.

V našej oblasti zatiaľ prevyšujú negatí-
va nad prínosmi, ktoré sú definované
finančnými čiastkami pre dotknuté obce.
Zdravie, prírodné a kultúrne dedičstvo je
však niečo, čo má trvalú a v peniazoch
nevyčísliteľnú hodnotu.

RNDr. Ľubica  Krištofová
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Predstavujeme
poslanca MsZ Senica 

Ľubomír Béreš,  64
rokov, dôchodca,
Kalinčiakova 298/10,
volebný obvod č. 2
Kalinčiakova a Palári-
kova ulica, kandidát
SNS:     

Poslancom mest-
ského zastupiteľstva v Senici  ste 4-krát.
Čo vás viedlo k opätovnej kandidatúre?
Aké boli vaše predsavzatia pri nástupe
do verejnej funkcie?
- Stručne povedané spraviť niečo pre oby-
vateľov tzv. starého sídliska. V posledných
2 desaťročiach  bolo na periférii záujmu
samosprávy. Napriek môjmu úsiliu sa tam
pre zlepšenie života obyvateľov nerealizo-
vali žiadne  zásadné opatrenia. Mojím
predsavzatím je aktívne navrhovať konkrét-
ne opatrenia a usilovať sa o ich realizáciu.
Na sídlisku bývam od roku 1965, takže
dokonale poznám všetky jeho problémy.  
Čo z vašich cieľov sa podarilo na „starom
sídlisku“ za jeden a pol roka volebného
obdobia aj s vašou pomocou realizovať? 
- Samospráva mesta vychádzala občanom
v tejto časti mesta v ústrety pri  riešení
drobných nedostatkov, no v tomto období
sa už začínajú riešiť hlavné problémy síd-
liska. Za najpálčivejší považujem parkova-
nie na sídlisku v uliciach Kalinčiakova
a Palárikova.  Tento problém som ako
poslanec nadniesol už pred 15 rokmi, no

celé roky sa  bral   na ľahkú váhu. Teraz je
situácia na sídlisku už kritická. Zhrozili by
ste sa, kde všade stoja autá. Jazdí sa po
chodníkoch, po zeleni...  Na sídlisku sa
nachádza  približne 604 bytov a napočítal
som 164 (aj neoficiálnych) parkovacích
miest. Dnešná požiadavka na parkovacie
miesta je  minimálne 50 percent  z počtu
bytov.  Od 1. augusta t.r.  sa na sídlisku
vybuduje 80 parkovacích miest. Hoci to
celkom situáciu nevyrieši, výrazne to
pomôže.  Vo výhľade sú však aj ďalšie par-
kovacie miesta, ktoré by vznikli  zásahom
do zelených plôch. Tým, že na sídlisko pri-
chádzajú mladé rodiny, ktoré sa tam roz-
hodli žiť,  sú už voči tejto otázke tolerant-
nejšie, pretože takmer každá rodina má
jedno či viac áut.  Predpokladám, že dôjde
k výrubu istého počtu sakúr, čím sa získajú
jednak parkovacie miesta a zmení sa
i vzhľad sídliska.  Nič nebráni tomu, aby sa
po sakurách vysadila iná zeleň. 

Druhou mojou túžbou bolo vybudovať
ihrisko  pre deti a mládež,  ktoré tam kedy-
si bývalo, no keď naše deti odrástli, bolo
zrušené. Ihrisko s umelým povrchom je
deťom k dispozícii od  začiatku jari a hoci
ešte nie je celkom dobudované (oplote-
nie,...) stále je naplno využívané. Teším sa
z toho, že na ihrisku je  neustále život.
Mamičky si pochvaľujú aj dve detské ihris-
ká s preliezačkami pre menšie deti. 

V ostatnom období si všímam ešte
jeden problém, ktorý postupne bude treba
riešiť. Senica je mestom, do ktorého za
prácou prichádza stále viac cudzincov,
prevažne mladých ľudí. Naše sídlisko je
v blízkosti bývalého vojenského priestoru,
kde vzniklo niekoľko penziónov či ubytov-
ní pre zahraničných pracovníkov. Prirod-
zene, že títo mladí ľudia vyhľadávajú vo
svojom voľnom čase zábavu, možnosti na
športovanie. Neraz sa stalo, že  z ihriska
s umelým povrchom vytlačili deti zo sídlis-
ka a hrali tam futbal či iné hry.  Preto si
myslím, že  by sa malo uvažovať s vybu-
dovaním ihriska a oddychovej zóny  aj
v bývalých kasárňach. 
Mesto sa usiluje  o postupnú premenu
sídliska. Vyžaduje si to obmena generácií,
lebo tu pribúda viac mladých rodín
s deťmi, aj zastaraná a slabá občianska
vybavenosť. Ste spokojní s filozofiou pre-
meny?  
- Od 1. augusta sa má realizovať aj rekon-
štrukcia  námestia na sídlisku. O projekte
sme rokovali aj na zasadnutí mestského
výboru, neboli k nemu námietky.  Dúfam,
keď sa to celé zrealizuje, občania budú
spokojní.  Mal by vzniknúť oveľa krajší
priestor. 
Ste poslancom, ktorý sa na každé zasada-
nie dôkladne pripravuje.  Aktívne na
rokovaniach vystupujete  a zaujímate
často kritické  stanoviská ku konkrétnym
bodom programu...
- Na každé rokovanie mestskej rady i zastu-
piteľstva sa veľmi starostlivo pripravujem.
Všetky materiály mám naštudované, takže
viem reagovať.  Právo poslanca je -  a ja to
využívam – mať  právo k čomukolveľk
vystúpiť a diskutovať o probléme.  Nemu-
sím mať vždy pravdu, ale mám právo
povedať svoj názor.          Viera Barošková

Veterný park Senica – Vinohrádky

(dokončenie zo str. 1)

Pre verejnosť je sprístupnená okrem
všeobecne zrozumiteľného zhrnutia aj
správa o hodnotení v zmysle §34 zákona
č. 24/2006 Z. z. V prípade záujmu môže-
te na MsÚ (č. dv. 306) do tejto správy
o hodnotení nahliadnuť a oboznámiť sa
s ňou, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na
vlastné náklady zhotovovať kópie, a to
v termíne do 19.  augusta 2008. Verejnosť
bude mať možnosť sa k danej veci vyjad-
riť v rámci verejného prerokovania, ktoré
sa uskutoční 12. 8. 2008 o 16. hod.
v tanečnej sále Domu kultúry v Senici.
Svoje pripomienky môžu občania doru-
čiť na Ministerstvo životného prostredia
SR do 30 dní od zverejnenia záverečného
zhrnutia, teda do 20.8.2008.

Lucia Vajdová

Nie je zelená ako zelená
Strana zelených a environmentálne

organizácie v okrese Senica sa stavajú
odmietavo k budovaniu veterných parkov
na Záhorí a v oblasti myjavských kopaníc.
K tomuto zdanlivo paradoxnému rozhod-
nutiu dospeli po dôkladnom preštudovaní
problematiky u nás i v zahraničí a konzul-
tovaní s odborníkmi z odboru ochrany prí-
rody, energetiky, medicíny.

Veterné elektrárne v takom množstve,
o aké sa snažia investori, by výrazne zme-
nili tvar, hodnotu a ráz krajiny. Zanikol by
turistický a rekreačný potenciál regiónu,
obce a podnikatelia by sa mohli rozlúčiť
s cestovným ruchom. Nádeje, že sa sem
budú chodiť turisti pozerať na veterné
parky je mylná, pretože vrtule pri ich plá-
novanom počte stratia atraktivitu. Pre
zahraničných turistov atrakívne nie sú ani
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Chráňme si národný
poklad 

V Hlbokom sa v sobotu 12. júla usku-
točnili celoslovenské oslavy 165. výročia
kodifikácie spisovnej slovenčiny za účasti
premiéra Róberta Fica, poslancov Národ-
nej rady Slovenskej republiky, podpredse-
du Trnavského samosprávneho kraja
Zdenka Čambala a ďalších vzácnych
hostí. Pestrú mozaiku dňa vytvorili viaceré
podujatia – verejné zasadanie vedeckej
rady Národného inštitútu slovenského
jazyka a literatúry pri Matici slovenskej
v Martine na Obecnom úrade, vernisáž
výstavy História kodifikácie spisovného
jazyka Slovákov v kultúrnom dome,  spo-
mienka pri Hurbanovej mohyle na cintorí-
ne, kultúrny a športový  program i Vyhlá-
senie  kultúrnej verejnosti k používateľom
jazyka. 

Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža
a Jozef Miloslav Hurban sa stretli 11. – 16.
júla na hlbockej fare, aby sa dohodli na
základných pravidlách slovenského spi-
sovného jazyka ako jedného z atribútov
svojbytného národa. Riešenie našli v kodi-
fikácii stredoslovenského nárečia, čím sa
zavŕšilo dlhoročné úsilie mnohých sloven-
ských  vzdelancov, predovšetkým  Antona
Bernoláka o spisovný jazyk. 

„Vzkrjeseňje slovenčini“ nebol  zázrak,
ale zákonitý proces. Podobne ako v iných
národoch  navôkol, aj u nás pomohol zrod
spisovnej podoby jazyka Slovákov národu
prežiť  v najťažších časoch. 

Tri desiatky jazykovedcov, pracovníkov
múzeí, knižníc, vysokoškolských pedagó-
gov a zástupcov rôznych inštitúcií za účas-
ti podpredsedu Matice slovenskej Mirosla-
va Bielika  sa na kolokviu v diskusii navzá-
jom inšpirovali k apelom za ochranu slo-
venčiny pred negatívnymi vplyvmi zvonka
aj dnes, nielen v čase Hurbana.  Rezono-
valo poznanie, že spisovná slovenčina  for-
movala jazykovú suverenitu nášho národa
a aj dnes predstavuje významný prvok slo-
venskej národnej a štátnej zvrchovanosti,
čo sa konštatuje aj v prijatom Vyhlásení
k 165. výročiu kodifikácie spisovnej slo-
venčiny. 

V Kultúrnom dome v Hlbokom  popo-
ludní otvorili výstavu dokumentujúcu
viac ako 220 rokov vývoja slovenčiny. Ver-
nisáž otvoril autor výstavy PhDr. Emil Von-
torčík.

Pri Hurbanovej mohyle  sa účastníkom
prihovoril  premiér Róbert Fico, prítomný
bol i minister vnútra SR Róbert Kaliňák.
Predseda slovenskej vlády symbolicky,
spolu so starostom Hlbokého Pavlom
Holejšovským, poliali lipu, ktorú premiér
v Hlbokom vysadil vlani pri príležitosti

190. výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana. Pri mohyle zaznela symbolická
výzva - jubileum vnímať ako impulz „ešte
viac chrániť a rozmnožovať tento národný
poklad a nepodliehať módnym deštrukci-
ám  a spochybňovaniu slovenčiny v inte-
grujúcom a globalizujúcom sa svete.“

Z príhovorov predsedu vlády SR Róber-
ta Fica pri Hurbanovej mohyle na cintorí-
ne, aj na zhromaždení v areáli školy
v Hlbokom vyplynulo - pokračovať v myš-
lienkach bernolákovcov a štúrovcov
„nezbavovať sa puncu slovenskej originali-
ty... kto si Slovák, maj sa k slovenčine!“. 

Ľúbozvučnosť slovenčiny v umeleckej
podobe si mohli účastníci osláv vypočuť
z úst popredných interpretov  Juraja Sar-
vaša, Jozefa Šimonoviča, Svetlany Čudajo-
vej-Sarvašovej a spevokolu Rodokmeň
v koncipovanom literárno-hudobnom
pásme. Mladí na oslave  prezentovali  slo-
venčinu prostredníctvom modernej hudby
v podaní muzikálového herca a speváka
Janka Slezáka.

Bodku za celým podujatím dal futbalo-
vý zápas medzi smerákmi a starými pánmi
z Hlbokého. 

Krásne počasie, účasť mnohých
významných  hostí a desiatky pozorných
divákov  kolorovali dôstojné oslavy 165.
výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny.
Z Hlbokého šla do celého Slovenska
a medzi Slovákov vo svete výzva – „Slo-
venčina je poklad, ktorý musíme odovz-
dať generáciám, čo prídu po nás, v nepo-
rušenom stave, obohatenom o našu histo-
rickú a životnú skúsenosť.“ KS

Foto Milan Soukup

Geometrická maľba 
V Záhorskej galérii je od 17. júla do 14.

septembra otvorená výstava Skúmanie
možnosti. Autor diel Ján Švec patrí do
Združenia konkretistov na Slovensku a vo
svojej tvorbe prešiel od realistických
zobrazení ku geometrickým.   Autor
pochádza z Bánoviec nad Bebravou, žije
a tvorí v Bratislave. NS

Aktivity radnice
24.6. - Správna rada Polikliniky, n.o.

Senica  – odsúhlasenie zmien
v rozpočte  a prijatie strategických
rozhodnutí.

25.6. -  IPEC – rokovanie so slovenským
investorom o výstavbe novej fabriky.

26.6. - Rokovanie na  Slovenskom  zväze
telesnej kultúry Bratislava  – finan-
covanie telovýchovy v meste.

27.6. - Valné zhromaždenie Službyt-u –
príprava projektu výstavby vykuro-
vacieho zdroja na drevoštiepku
a ďalšie investičné zámery.

8.7. - Rokovanie so slovenským investo-
rom o výstavbe obchodnej zóny.

- Bratislava – príprava  projektov
z  fondov EÚ.

9.7. - IKO –  rokovanie so zahraničným
investorom o výstavbe v priemy-
selnom parku.

11.7. - Riešenie problematiky detského
klubu a škôlok.

14.7. - Príprava projektu digitalizácie
a informatizácie mesta a inštitúcií.

15.7. - Riešenie problematiky detského
stacionára Svetluška v Kunove,
chránená dielňa  a príprava projektu.

- Rokovanie s predsedom PD
Senica Ing. J.  Marenčíkom na
témy: výstavba komunikácie,
čierne skládky a investičné
zámery PD a mesta.

16.7. - Rokovanie  o bytovej  výstavbe
v meste.

17.7. - Konzultácia ideového zámeru
rekonštrukcie centra mesta.

- Rokovanie s vedením firmy Hílek
a spol. o bytovej výstavbe v meste.

- VIWO s.r.o. Dunajská Streda,
Colorex Senica, Vektor Senica –
rokovanie na tému: súvisiace
pozemky na Párovciach  - výstav-
ba obchodnej zóny.

21.7. - Príprava projektov pre MŠ v rámci
programu  Interreg.

22.7. - Rokovanie s firmou OMS  Senica
a DDK Slovakia.

23.7. - Riešenie úloh v oblasti poistenia
majetku mesta.

- Podpis zmluvy so zahraničným
investorom.

- Príprava celoslovenského turistic-
kého zrazu.

Primátor mesta Ľubomír Parízek  sa zúčast-
nil o. i. na rokovaní  Rady a Zastupiteľstva
Trnavského samosprávneho kraja, Komisie
školstva ZMOS. Rokoval s viacerými firma-
mi o výstavbe v Priemyselnej zóne, bytovej
výstavbe v meste a zúčastnil sa na otvore-
ní futbalového turnaja žiakov. 
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Ocenenie pre SOU 
Oslavy Svetového dňa Červeného kríža

a Červeného polmesiaca (5. mája v Brati-
slave) boli  príležitosťou vzdať vďaku tým,
ktorí skromne a bez veľkých slov podá-
vajú pomocnú ruku tým, ktorí sú na
pomoc odkázaní či obetujú svoj čas v pro-
spech naplnenia širokej škály aktivít toho
najhumánnejšieho hnutia. 

Medzi ocenenými, ktorí prevzali vyzna-
menania z rúk viceprezidenta SČK
MUDr. Alberta Hačka, generálnej sekretár-
ky SČK Mgr. Zuzany Rozsiarovej-Kesego-
vej a čestnej prezidentky SČK prof. Emílie
Kováčovej, boli mnohonásobní darcovia
krvi, dobrovoľné opatrovateľky, dobrovo-
ľníci z miestnych spolkov  SČK, profesio-
nálni  pracovníci SČK, sponzori SČK,
zástupcovia médií, ale i tí, ktorí neváhali
s nasadením vlastného života zachrániť
iných. Za Územný spolok SČK Senica sa
osláv zúčastnil riaditeľ Stredného odbor-
ného učilišťa Senica Mgr. Roman Šedivý
(na foto) a riaditeľka SÚS SČK Senica Vero-
nika Kopúnková. SOU Senica bolo ocene-
né za dlhoročnú spoluprácu na úseku roz-
voja darcovstva krvi v regióne Záhoria
a zapísané do knihy cti SČK. Vyvrcholením
osláv Svetového dňa ČK v Bratislave bolo
prijatie vyznamenaných prezidentom SR
Ivanom Gašparovičom, ktorý takto vyjadril
podporu i ocenenie práce dobrovoľníkov
a spolupracovníkov SČK.                      –vk-

Potešili deti  i rodičov 
Baťov kanál v Skalici sa 28. júna zmenil

na obrovské hniezdo radosti, športu a prí-
jemnej zábavy. Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Senici  (ÚPSVaR)   usporia-
dal športovo-zábavný deň pre deti s ťaž-
kým zdravotným postihnutím z okresov
Senica a Skalica.  Opäť sa podarilo  zreali-
zovať vydarený trojuholník spolupráce
medzi organizátorom, sponzormi poduja-
tia a jeho 320 účastníkmi, z ktorých tak-
mer polovicu tvorili deti s ťažkým zdravot-
ným postihnutím.

Hlavnou osou akcie boli športové súťa-
že, pretkané sprievodnými vystúpeniami
šermírsko-divadelného  spolku Ctibor zo
Senice, sokoliarov z Červeného Kameňa,
ohňovej šou z Bratislavy a pohodovú
atmosféru dotvárali piesne v podaní Katky
Koščovej, ktorá sa okamžite stala miláči-
kom prítomných detí. A že deti so zdra-

votným postihnutím neboli len pasívnymi
divákmi, dokázalo milo zaranžované
vystúpenie šikovných dievčat z Domova
sociálnych služieb v Rohove. 

Športové stanoviská zastrešovali
s veľkou ochotou hasiči z Holíča, regru-
tačné stredisko z Trnavy, rešpekt a zveda-
vosť vzbudilo pristavené vojenské vozidlo.
Tajuplné a nonšalantné bolo pre deti
vystúpenie pirátov z Karibiku, ktoré boli
prekvapené a prejavovali nadšenie aj z prí-
tomnosti zvieratiek,  ochotne zapožiča-
ných zo ZOO Hodonín. Veľkým osvieže-
ním nielen pre deti bol skákací hrad, tram-
polína, klauni z Ostravy, ktorí nafúkali
a vytvarovali neuveriteľné množstvo
figúrok z balónikov a tiež možnosť povo-
ziť sa v koči s konským záprahom, aj
plavba loďou po Baťovom kanáli bola
úžasná. Celý deň spríjemňovali diskotékou
a milým sprievodným slovom Masárove
dievčatá  z Holíča. 

Radosť detí a všetkých prítomných poc-
tila organizátorov a zaviazala ich k uspori-
adaniu rovnako kvalitnej akcie i na budúci
rok. K bezchybnému priebehu podujatia
a k množstvu krásnych zážitkov detí
okrem organizátorov – zamestnancov
ÚPSVaR v Senici prispeli najmä početní
sponzori a darcovia. Získané finančné pro-
striedky a dary pomôžu zrealizovať aj
Mikulášske posedenie. 

Organizačný štáb podujatia

Kurzy v MsKS 
Mestské kultúrne stredisko Senica bude
v nasledujúcom  školskom roku
2008/2009 organizovať nasledovné
odborné i jazykové kurzy. Využite mož-
nosť a prihláste sa do 5. septembra.  Bližšie
informácie môžete získať v MsKS Senica
osobne alebo telefonicky na t.
č. 034/6512301-2, prípadne na  0905/809
766.
Jazykové kurzy 
Anglický jazyk -  (pre začiatočníkov, pokro-
čilých I., pokročilých II. ),
Nemecký jazyk -  (pre začiatočníkov,  pokro-
čilých I., pre pokročilých II.),
Francúzsky jazyk -  (pre začiatočníkov
i pokročilých I.),
Ruský jazyk -   (pre začiatočníkov i pokro-
čilých).
Slovenský jazyk  - príprava na prijímacie
pohovory, kurz pre pracovníkov v adminis-
tratíve zameraný na konkrétne požiadavky. 

Balík sa oplatí aktívnym
Banky nás lákajú na tzv. balíky, čo sú

účty, ktoré v základnej cene obsahujú
niektoré služby. Oplatí sa to? Podobne ako
pri účtoch je odpoveď dvojaká – u niekto-
rých bánk áno, u iných zase nie. Rozho-
dujúce je, čo všetko má váš bankový účet
obsahovať za čo najnižšiu cenu.

Čo je dôležité pri balíku
Dobre vybratý balík konkrétne pre vás

je taký, za ktorý okrem základného poplat-
ku už nemusíte platiť ani korunu navyše.
Vtedy viete, že ste si dobre vybrali. Čo je
najdôležitejšie, v základnej cene musí
obsahovať nielen prichádzajúce platby,
ale najmä prevody (či už jednorazové
alebo trvalé príkazy/inkaso) a platby kar-
tou v obchode. Ideálne je, ak k balíku
dostanete bezplatne aj platobnú kartu.
Práve poplatok za ňu je častokrát spôsob,
kde si banka „vynahradí“ lacnejšie bežné
poplatky. Dobrý balík by vás mal motivo-
vať nulovým poplatkom za platbu kartou,
aby ste kartu skutočne používali na plate-
nie pri pokladni a nevyberali si zbytočne
hotovosť. Je to prevencia pred krádežami,
ale aj dobrá príprava na euro, kde by ste
mali v peňaženke oveľa viac ťažkých mincí
ako dnes. 

Balík sa oplatí, ak 
• ste ochotní používať internetbanking
namiesto chodenia na pobočku
• nechodíte na poštu, ale všetky účty platí-
te cez internet
• aktívne platíte kartou a minimalizujete
výbery hotovosti z bankomatu
• chodíte do zahraničia a nechcete si zby-
točne zamieňať peniaze
Balík sa neoplatí, ak
• dostávate výplatu v hotovosti alebo si ju
celú vyberiete z účtu a platíte všetko
z peňaženky
• nie ste ochotní obsluhovať svoj účet cez
internetbanking
• nemáte v obľube platenie kartou pri
pokladni
V čom sú výhody balíku oproti bežnému
účtu?
• v cene podobnej bežnému účtu sú zahr-
nuté často používané aktívne operácie
• balík obsahuje mnohé operácie bez
obmedzenia počtu (čím aktívnejšie ich
využívate, tým viac šetríte)
Na čo si dať pozor pri čítaní poplatkov
• ročný poplatok za  platobnú kartu
• účtovnú položku (v našej tabuľke je
započítaná, ale mnohé banky ju uvádzajú
oddelene od poplatku)
• poplatok za zrušenie trvalého príkazu
• poplatok za výber z bankomatu
v cudzine 

Odborné kurzy 
Jednoduché účtovníctvo, 
Podvojné účtovníctvo. 
Praktické kurzy 
Kurz strihov a šitia,
Spoločenský tanec pre stredoškolákov
a žiakov 9. ročníkov ZŠ, 
Spoločenský tanec pre dospelých, 
Kurz orientálnych brušných tancov. A. K.



7

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 7/2008

Za tetou Juci
Človek by mal po sebe niečo zane-

chať. Niečo, kvôli čomu by ho ľudia spo-
mínali v dobrom ešte aj po smrti. 

To sú slová Júlie Škrhovej, ktorú sme
poznali skôr ako tetu Juci. Tieto slová teta
Juci naplnila v mnohých ohľadoch.
V meste  Senica i mimo nej zanechala
stopu, ktorá tu ostane a zapíše sa do dejín
mesta. Poznal ju snáď každý.

Teta Juci prišla pred vojnou ako mladé
dievča do Senice z maďarskej dedinky od
Šale slúžiť do bohatej rodiny, ktorá mala
v Senici obchod. Keďže bola veľmi pekná,
nemala núdzu o nápadníkov. Žiaľ, nena-
trafila na toho pravého. Zo vzťahu so star-
ším záletným mužom sa narodila dcéra.
Muž emigroval a teta Juci  sa prebíjala
životom sama. Napokon sa vydala a naro-
dil sa jej syn. Po niekoľkých rokoch sa jej
manželstvo rozpadlo.  

Od roku 1948 začala pracovať ako ved-
úca predajne potravín a začala sa vzdelá-
vať. Napokon sa stala uznávanou odbor-
níčkou, ktorú si obľúbili ako zákazníci, tak
i zamestnávatelia.  Svedčí o tom názov
predajne potravín, ktorú  všetci nazývali
potraviny Juci. 

Teta Juci bola všestranná. Ako päťdesi-
atnička vstúpila do Poľovného zväzu, kde
si napriek počiatočnej nedôvere mužov
získala pevné miesto v tomto združení.
Kto navštívil horáreň na Kuciperku jasne
videl stopy jej pôsobenia. Krásne uprave-
né okolie, vysadené kvety. Teta Juci zver
v lese viac prikrmovala ako strieľala. Les
bol jej druhým domovom a sem chodila
načerpať energiu a sily. Z lesa nosila aj
svoje nezabudnuteľné stromy, ktoré
vysádzala  v meste. V lese vykopala „bílá
breza“  a zasadila do aleje v meste. Bdela
aj nad čistotou a poriadkom v meste, sta-
rala sa o svoje i mestské zasadené stromy
a kríky, ale dokázala navštíviť aj kompe-
tentných ľudí , ktorí zodpovedali za poria-
dok a zeleň v meste a nekompromisne im

vysvetlila, kde je problém. Od tety Juci to
zobrali vždy ako konštruktívnu kritiku
a náprava nedala na seba dlho čakať.

Spomenúť treba i nesporný filmársky
a fotografický talent tety Juci. Kúpila si
kameru a na  film zachytávala  s pôvab-
ným nadhľadom život okolo seba. Jej filmy
sú nadčasové a poučili by sme sa z nich
i dnes. Takými sú ocenené filmy Sídliskové
deti – príbeh o sadení stromčekov na síd-
lisku a Popolnice – príbeh odpadkov
a tých, ktorí sa starajú o jeho likvidáciu.

Teta Juci mala obdivuhodný vzťah
k ľuďom i prírode.  Dlhé roky pôsobila
v Slovenskom zväze ochrancov prírody
a krajiny, mladým ochranárom bola
učiteľkou, svoje skúsenosti  odovzdávala
všetkým, ktorí mali čo len trocha vzťah
k prírode.

Svoje životné krédo sa jej podarilo
naplniť. Spomínať budeme na ňu vždy pri
pohľade na biele brezy na Vajanského
ulici, na krásny javor vyrastajúci pri Polikli-
nike v Sotine, ktorý tam v roku 1997
s ochranármi vysadila, na lipy v Sotine, ale
i ďalšie stromy a zeleň.  Aj obchody, v kto-
rých kedysi pôsobila,  sa dodnes spájajú
s jej menom. Nielen spomenuté potraviny,
ale i predajňa hydiny na Robotníckej ulici
získala prívlastok hydináreň u Juciny
a pod. Najtrvalejšie stopy zanechala v srd-
ciach ľudí v Senici. Aj keď sme sa s tetou
Juci nemohli rozlúčiť na jej poslednej
ceste, o to spokojnejšie môže odpočívať:
Zanechala po sebe niečo,  vďaka čomu
budeme na ňu spomínať v dobrom, aj keď
už nie je medzi nami.
Česť jej pamiatke!

RNDr. Ľubica Krištofová

Týždeň s priateľmi  
V prvý prázdninový týždeň (30. júna –

5. júla) zavítal do Senice na pozvanie
senického  zboru   Apoštolskej cirkvi tím
mladých ľudí z Dánska. Celú skupinu tvo-
rilo  35 tínedžerov i dospelých, ktorí boli
ubytovaní prevažne v rodinách. Najstarší
bol ich 33-ročný vedúci. Za približne 15-
hodín  cesty prešli asi 1 300 km. 

Dánsky tím  pochádza z mesta Ran-
ders, zo zboru  Skywalk. Je to protestant-
ská evanjelikálna cirkev, podobne ako
naša Apoštolská. Počas ich letných  výjaz-
dov navštívili aj Španielsko, Maďarsko,
Rumunsko, ba dokonca už boli aj v Afrike.
Pri odchode od nás vraveli,  že  nikde
nezažili takú dobrú atmosféru ako práve
u nás. Preto chcú prísť aj na  budúci rok. 

Tím Skywalk robil každý deň od 10.30
hod. program pre deti na starom sídlisku.
Išlo o rôzne hry pre deti, šport,  scénky,
tanec a piesne. Popoludní dvakrát vystúpi-

li pri  Central pasáži a raz na starom sídlis-
ku. Večerné stretnutia bývali v zbore o 20.
hod.  V hudobnom  programe si na svoje
prišli starší aj mladší. Starších zaujal odu-
ševnený spev spevokolu a tých neskôr
narodených rocková skupina. Hlavne spev
Sygne Larsson bol  ako balzam na dušu.
Navštívili sme spoločne s dánskymi priate-
ľmi aj  útulok (ZSS), kde sme robili párty
pre dôchodcov a pre matky s deťmi. Det-
ská párty bola u nás v zbore. 

Samozrejme, keď už prišli na Sloven-
sko, chceli spoznať aj našu krajinu. Preto
sme navštívili ruiny hradu Branč. Miestne-
mu pánovi farárovi ďakujeme za vysvetle-
nie bohatej histórie niekdajšieho hradné-
ho sídla. Naši hostia si prezreli aj  Kunov-
skú priehradu. 

Počas ich  pobytu v našom meste bolo
vidieť, že kresťanstvo je priateľstvo. Hoci
sme sa pred tým nikdy nevideli, predsa
sme si boli blízki. Keď sme sa lúčili, po
lícach stiekla nejedna slza. Lúčenie akoby
ani nemalo konca. Mnohým  Seničanom,
deťom,  mládeži i starším, prirástli k srdcu.

Mgr. Jaroslav Bača

Knihy o ZÁHORÍ
Infosen  ponúka vo svojej kancelárii

okrem publikácií o Senici a okolitých obci-
ach i knihy venované Záhoriu. Na predaj
je kniha od Ivana Knoteka vydaná
v r. 2006 Záhorie – Kraj medzi Karpatami
a Moravou, ktorá je zameraná na  textovú
časť venovanú histórii, osobnostiam,
pamätihodnostiam a obciam Záhoria.
Druhá kniha je od autorov Viery Drahošo-
vej a Alexandra Jirouška vydaná tento rok
s názvom Záhorie – potulky krajinou.
Ide o publikáciu s množstvom fotografií
a popisom najdôležitejších prírodných,
historických a kultúrnych pamiatok
Záhoria.

Záujemcovia o tieto knihy si ich môžu
prísť prezrieť a zakúpiť do Infosenu
(Dom kultúry) v čase po-pia: 8.00 – 18.00
a so: 9.00 – 13.00. LM

Júlia Škrhová s primátorom mesta
Ľ. Parízkom v roku 2006.
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Zdravotnícke okienko 

Hirudoterapia
Hirudoterapia, liečba pijavicami, je pra-

stará liečebná metóda. Najnovšie vedecké
výsku¬my potvrdzujú liečivé účinky pija-
víc. Hirudoterapiau - prikladanie pijavíc na
pokožku chorého, využívali už známi leká-
ri staroveku  Galenos, Hippokrates či Avi-
cena. Jej najväčší rozmach však nastal
v 17. a 18. storočí. Pijavice používali pri
záhadných bolestiach brucha, hlavy,
opuchoch dolných končatín, prikladali na
hnisavé rany či vredové ochorenia.
V súčasnej dobe sa využíva alternatívna
liečba prikladaním pijavíc (pijavica lekár-
ska, Hirudo medicinális).Pri liečbe je
potrebná zdravotnícka znalosť mechaniz-
mu vzniku ochorení.
Pri hirudoterapii sa využívajú účinky:
- lokálne odsávanie kapilárnej až venóznej
krvi, lymfy a tkanivového moku v miestach
opuchov, celkovo až antihypertonické
účinky;
- protizrážanlivé (antikoagulačné, antitrom-
botické až trombolytické), protizápalové,
analgetické,  antiseptické,   antiischematic-
ké  (lokálne  prekrvujúce  a regeneračné
účinky), imunomodulačné pôsobenie slín
a výlučkov pijavíc (obsah bioaktívnych
látok);
- veľmi sa zdôrazňuje účinok na akupunk-
túrne reflexné body.
Celý rad indikácií s využitím najmä pri
venostáze, lymfostáze a lokálnych opu-
choch, trombózach a embóliách, zvýšenej
krvnej zrážanlivosti a poruchách prekrve-
nia  (trofiky výživy tkanív) - výslovne medi-
cínskych a nepatriacich do portfólia rieše-
nia v zariadeniach osobných služieb
(hypertenzia, varixy, trombózy a flebitídy,
predkolenný vred, chronické nehojace sa
rany, hematómy, zápaly kože, ekzémy,
psoriáza, alergie, udreniny, poúrazové
stavy...). Udáva sa však aj množstvo ďalších
internistických, neurologický, dokonca
gynekologických a urologických indikácií,
je však otázka, kde začínajú a končia
vedecky overené indikácie.
Kontraindikácie: hemofília, poruchy zrá-
žanlivosti (v zmysle zvýšenej krvácavosti),
užívanie liekov s antiagregačným a antit-
rombotickým účinkom (kyselina acetylosa-
licylová, heparín, antireumatiká ako Brufen,
Flugalin a im podobné), hypotenzia, aler-
gie na hirudín a histamín, niektoré imunit-
né poruchy (imunodeficiencia), tehoten-
stvo, alergie na uštipnutie hmyzom, ané-
mia, ťažké poruchy hojenia (diabetes), pri-
ama aplikácia na vredy a gangrény, zhubné
ochorenia s MTS, fóbie, novorodenci, malé
deti.

Je otázka, či môžu pijavice fungovať
ako vektor prenosných krvou prenosných
nákaz (hlavne hepatitídy B, C, AIDS),
v každom prípade ultimatívnou požiadav-
kou je jednorazové použitie pijavíc
u pacienta. Z tohto hľadiska je potrebná aj
okamžitá, bezpečná a definitívna likvidá-
cia použitých pijavíc. Ďalšou ultimatívnou
požiadavkou je dodržiavanie aseptických
postupov pri aplikácii pijavíc (dezinfekcia
miesta priloženia pijavíc po ich

odstránení).
Z uvedeného vyplýva, že ide o účinky,

indikácie a kontraindikácie, resp. riziká,
ktoré vyžadujú pri aplikácii hirudoterapie
odborné zdravotnícke vzdelanie. Z tohto
dôvodu sme toho názoru, že hirudotera-
pia nepatri do rúk nezdravotníckych pra-
covníkov, a tak nepatrí do portfólia
služieb starostlivosti o ľudské telo.

Oddelenie Podpory zdravia
RÚVZ Senica

O poslaní  
dobrovoľníkov  

V rámci medzinárodného projektu
občianskeho združenia C.A.R.D.O. –
Dobrovoľníci nad 55, navštívili Územný
spolok SČK (ÚS SČK) Senica koncom
mája dobrovoľníci z Ríma. Talianskych
dobrovoľníkov prezidenta organizácie
ADA Waltera Amata, dobrovoľníčku
v organizácii AUSER Giuseppinu De Gius-
ti, dobrovoľníčku v organizácii ANTEAS
Elenu Pescatori prijala riaditeľka ÚS SČK
Veronika Kopúnková za účasti generálnej
sekretárky SČK  Zuzany Rozsiarovej Kese-
govej.    

Hostia sa so záujmom oboznámili
s aktivitami ÚS SČK Senica zameranými
na seniorov, ale i aktivitami celej národnej
spoločnosti.  O činnosti  Klubu dôchod-
cov, ktorý má sídlo v Dome humanity,
informovala vedúca klubu Anastázia Hru-
šecká. V rámci návštevy si hostia z Talian-
ska prezreli kúpele aj Smrdáky a navštívili
MS SČK v Borskom Svätom Jure.

Talianskym dobrovoľníkom sa v našom
regióne veľmi páčilo a prejavili záujem
o ďalšiu spoluprácu, ktorá by mala pokra-
čovať v prvej etape návštevou dobrovoľní-
kov SČK zo Senice v Ríme v mesiaci
októbri. Stretnutie prispelo k vzájomnej
informovanosti  o poslaní dobrovoľníc-
kych organizácii pri zvyšovaní kvality
života seniorov.                                             vk

Mladí zdravotníci  
Pri príležitosti Svetového dňa Červené-

ho kríža a Červeného polmesiaca sa v máji
v areáli Domu humanity SČK Senica na
Kalinčiakovej ulici uskutočnilo územné
kolo súťaže Hliadok mladých  zdravotní-
kov základných škôl okresov Senica, Myja-
va  a Skalica.  Do súťaže sa zapojilo 15 hli-
adok, rozdelených do kategórií 1. a 2. stu-
peň ZŠ.  Senicu reprezentovali  žiaci II. ZŠ
na Komenského ulici a žiaci IV. ZŠ na
Mudrochovej ulici. 

Hliadky súťažili v 4 disciplínach: zdra-
votnícke vedomosti, čo vieš o Červenom
kríži a bezpríspevkovom darcovstve krvi,
praktické poskytovanie prvej pomoci -
ošetrovanie poranení a úkony zachraňujú-
ce život - umelé dýchanie a masáž srdca. 

Súťažné hliadky boli veľmi dobre pri-
pravené a o víťazoch rozhodli minimálne
bodové rozdiely.  Za ich prípravu patrí
poďakovanie učiteľom zdravotníkom z prí-
slušných škôl.

Hliadka mladých zdravotníkov z II. ZŠ
Senica získala so 176 bodmi druhé miesto
v kategórii 1. stupeň a IV. ZŠ obsadila štvr-
té miesto v kategórii 2. stupeň. vk

Pomôcť i šíriť osvetu 
Pod záštitou Organizácie muskulár-

nych dystrofikov sa aj tento rok v našom
meste uskutočnila zbierka pre ľudí
s postihnutím svalovou  dystrofiou. Na
zbierke sa zúčastnili i dobrovoľníci zo
združenia DOMKA - Artúr Kubík, Danka
Kubíčková, Anton Cibula, Dominik Janulík,
Filip Provazník, Pavol Perička, Juraj Majer,
Tomáš Thebery a Peter Thebery. Chcem
vysloviť veľké ďakujem týmto dobrovoľní-
kom a som hrdá, že máme takúto mládež
v našom meste. Zároveň ďakujem aj všet-
kým, ktorí do tejto zbierky prispeli, ale aj
tým, ktorí boli ochotní sa aspoň pristaviť.
Cieľom Dňa belasého motýľa nebolo len
zbierať peniaze, ale aj šíriť osvetu o tomto
ochorení.

Vyzbierali sme 16 978 Sk. Veľmi sa
z toho tešíme a ubezpečujeme všetkých,
že peniaze pôjdu naozaj na správnu vec.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať si
navzájom. Jana Theberyová

zástupkyňa OMD v Senici

Jubilantova sedemnásta  
V Dome kul-

túry v Senici
bola 26. júna
p r e z e n t á c i a
s e d e m n á s t e j
zbierky básní
j u b i l u j ú c e h o
autora Pavla
Stanislava, ktorá
má názov Meló-
die každodenné
a vyšla aj

v ruskom jazyku.  K básnikovmu novému
tvorivému počinu prišli zablahoželať
a básnickú zbierku vyprevadiť na cestu
k čitateľom primátor mesta Ľ. Parízek, ved-
úci kancelárie prezidenta SR M. Čič, riadi-
teľ Vydavateľstva Spolku slovenských spi-
sovateľov R. Michelka, biskup F. Rábek
a p. Mišák za Maticu slovenskú, ktorý odo-
vzdal 65-ročnému básnikovi Medailu Cyri-
la a Metoda. 

Básnik je v ostatných rokoch veľmi
činný. A tak popri  príjemných pocitoch,
ktoré v autorovi i prítomných zanechala
prezentácia knihy, spýtali sme sa i na ďal-
šie plány.

„Hoci mám veľmi hrejivý pocit, uvedo-
mujem si, že je aj rýchlo pominuteľný. Už
teraz pomaly pracujem na novej básnickej
zbierke, ktorá sa bude volať Okamihy
zázrakov.   Rozhodol som sa zachytiť oka-
mihy, lebo sú jedinečné,  svojské,  je v nich
veľká skúsenosť. A tak do veršov vkladám
okamihy koscov, kováčov a iných, ktorí  ma
svojou originalitou oslovili. Báseň vzniká
v priestore pokory a ticha a v tom teraz tvo-
rím nové básne“, zdôveril sa Pavol Stani-
slav.   Nech mu pracovný elán a tvorivosť
prinášajú ďalšie úspechy. Viera Barošková

Foto Ľubomír Jarábek 
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Putovanie 
Kunovom a Čáčovom 

V rámci projektu Krok za krokom po
Senici Záhorské osvetové stredisko Senica
(ZOS) v úzkej spolupráci s Klubom Huma-
nita a zdravie pre všetkých v Senici, za
podpory Poľnohospodárskeho družstva
Senica (PD)  a Mesta Senica zorganizova-
lo  dve nevšedné putovania pre senických
tretiakov. V oboch podujatiach v názve
dominovali symboly prinášajúce šťastie.

Čáčovské podkovičky 
92 zvedavcov pod vedením 4 pedagó-

gov sa stretlo v ZOS Senica. Do priprave-
ných podkovičiek v písali do  svoje očaká-
vania. Pozreli si  video o Poľnohospodár-
skom družstve Senica, z ktorého sa dozve-
deli, kedy sa družstvo zlúčilo a ktoré hos-
podárske dvory ho tvoria. Tiež videli, čo sa
v jednotlivých chotároch pestuje a videli i
chov hovädzieho dobytka a ošípaných.
Spoznali aj predsedu družstva Ing. Jozefa
Marenčíka. Najväčším bonbónikom pre
deti je chov dostihových koní.  Videli víťaz-
né dostihy koní chovaných v Senici Vadu-
ala a Tempältenzera. Tiež si mohli pozrieť
a odfotiť sa s víťaznými trofejami – pohár-
mi, šerpami, dekami pre víťazov dostihov.  

V knižnici v Čáčove na nich čakala
Ing. Emília Wágnerová. Porozprávala im
o histórii i súčasnosti bývalej samostatnej
obce, dnes už mestskej časti Senice.  Deti
potom putovali po Čáčove a vypracováva-
li úlohy zamerané na historické pamiatky.
Zastavili sa pri pamätníku Martina Barto-
ňa, čáčovských kostoloch, pamätnej tabu-
li Dr. Dušana Fajnora a Pamätníku padlých
v 1. svetovej vojne. Najmilším zážitkom
bolo vidieť obývané hniezda bocianov.

Posledným, najočakávanejším stretnu-
tím, bolo stretnutie detí s dostihovými
koňmi. Niektoré deti pociťovali rešpekt,
iné nemali zábrany. Úspešná senická tré-
nerka Ing. Zuzana Kubovičová im erudo-
vane porozprávala nielen o biológii, ale
i etológii koní. Deti sa dozvedeli, ako kone
môžu kŕmiť, ako sa k nim správať
v boxoch. Predstavila im najväčšie hviezdy
stajne, ktoré odpočívali po náročnom tré-
ningu v boxoch, lebo sa pravidelne každý
týždeň pripravujú na dostihy. Odvážnejší
si kone nielen kŕmili, ale si ich aj pohlad-
kali. Dostihy sa nemôžu konať bez jazd-
cov, takže medzi deti zavítal aj najúspeš-
nejší senický džokej Jaroslav Línek, ktorý
deťom trpezlivo a zanietene odpovedal na
ich zvedavé otázky. Neboli to však len
kone, ktoré deti zaujali pri dostihovej staj-
ni. V areáli sa nachádzali malé kozliatka,
mačiatka a niekoľko psíkov, s ktorými sa
deti ihneď skamarátili.

Na záver najlepšia skupinka, ktorá pri
svojom putovaní nazbierala najviac správ-
nych poznatkov o čáčovských špeciali-
tách, bola odmenená ako inak, ozajstnými
podkovami pre šťastie. Verím, že im tieto
podkovy prinesú šťastie a zároveň
spomienku na vydarené podujatie.  

Čriepky z Kunova 
Počas troch príjemných júnových dní

11. - 13. júna 165 detí hlavne tretích roční-
kov zo základných škôl v Senici skladalo
mozaiku o Kunove. Čriepky tvorili rôzne
zamerané aktivity pre deti. 

Najprv na vystrihnuté makety zvierat
napísali, na čo sa najviac tešia. S pomo-
cou čarovných čriepkov potom organizá-
tori  plnili ich túžby. Na začiatku sa deťom
prihovorila Ing. Tatiana Blažková, poslan-
kyňa za túto mestskú časť. Porozprávala
im, prečo a kedy prišlo k pripojeniu obce
k mestu Senica, o súčasnom dianí, aktivi-
tách v Kunove i o plánoch do budúcnosti.
Potom prišla na rad história. Deti si pozre-
li videonahrávku z historických udalostí
v Kunove, ktoré sa zachovali a podarilo sa
ich uchovať v digitálnej podobe,  i osláv
555. výročia 1. písomne zmienky o Kuno-
ve, ktoré sa konali minulý rok. Zlatým klin-
com  bolo rozprávanie pána Vladimíra
Jamárika. Vyrozprával veselé príhody zo
života dedinčanov a ukázal pracovné
nástroje našich predkov. Tým, ktorí preja-
vili vážnejší záujem o tieto predmety
vysvetlil, ako sa vyrábali a ako sa s nimi
pracovalo. Deti, ale najmä pedagógovia,
si so záujmom  popozerali výstavu o minu-
losti i súčasnosti Kunova a oboznámili sa
s knihami Vladimíra Jamárika. 

V druhej časti deti putovali po Kunove,
aby si pozreli kunovskú zvonicu, starú
ledovňu, pamätné tabule a pamätník
v obci. Súčasne plnili i úlohy súvisiace
s problematikou. Hľadali  napríklad pís-
menká, z ktorých poskladali názov podu-
jatia. Svoje putovanie zakončili na strelnici
v Kunove, kde ich čakali športové disciplí-
ny. Pre mnohých práve tieto aktivity boli

Deti  s ozajstnými podkovami pre šťastie. 

najatraktívnejšie. Tu deti prekonávali pre-
kážky, triafali na terč, hádzali šiškami.
Veľké ďakujem nesporne patrí senickým
deviatakom, ktorí pripravili jednotlivé sta-
noviská, usmerňovali a i pomáhali svojim
mladším kamarátom plniť jednotlivé dis-
ciplíny.

Víťazná skupina bola okrem sladkostí
odmenená aj skutočnými Čriepkami
z Kunova. Víťazmi celého podujatia neboli
len deti, ktoré získali najviac bodov, ale
všetci, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.
Verím, že týmito podujatiami sme odštarto-
vali novú sériu podobných podujatí pre deti
a mládež. RNDr. Magdaléna Hessková 

ZOS Senica, Foto autorka

Kontrola pieskovísk 
Na verejných priestranstvách sa  piesko-

viská  nahrádzajú postupne detskými ihris-
kami, prípadne sa rušia z hygienických
dôvodov. Pieskoviská zostávajú iba v areá-
loch materských škôl. V máji  na pieskovis-
kách  na uliciach  Hollého, Sotinská, Novo-
meského, Gen. L. Svobodu a na Kolónii
vykonal Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva Senica kontrolu. Podľa informácií
zástupcu primátora P. Huttu laboratórnym
rozborom bolo zistené, že vyšetrené vzor-
ky  piesku vyhovujú v sledovaných ukazo-
vateľoch požiadavkám vyhlášky Minister-
stva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z.z. 

bar 

Hokejbalové ihrisko
Po dvoch prázdninových mesiacoch

bude v areáli II. základnej školy na Komen-
ského ulici ihrisko s umelým povrchom
s rozmerom 15 x 30 m a umožní žiakom
školy využívať ho na rôzne športové
aktivity. Jeho dobudovaním v hodnote
750 000 Sk stúpne počet ihrísk s umelým
povrchom v Senici na sedem.

Do konca roka 2008 má také isté ihris-
ko vyrásť aj v Čáčove, kde doposiaľ deťom
a mládeži takáto plocha chýbala. Takisto
ešte tento rok má pribudnúť hokejbalové
ihrisko v areáli I. ZŠ na Ulici Viliama Pauli-
nyho Tótha. bar 

Kam na turistiku 
16. augusta
- III. stretnutie na Útulni, obnova náuč-
ného chodníka, organizátor KST Sobo-
tište
30. augusta
- Senická mašírovka, 28. ročník, organi-
zátor KST Senica
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Tajomstvá života 
Život je neustále plný tajomstiev, neo-

čakávaných zvratov a prekvapení. Práve
tajomstvo je to, čo deti najviac láka spo-
znávať a odhaľovať. Dôkazom toho je už
druhý ročník celoročného projektu Tajom-
stvá života, realizovaný Záhorským osve-
tovým strediskom Senica (ZOS)  v úzkej
spolupráci s Klubom Humanita a zdravie
pre všetkých v Senici s finančnou podpo-
rou Trnavského samosprávneho kraja
a Mesta Senica. 

Počas školského roka deti na pracov-
ných  listoch  odhaľovali tajomstvá a oboz-
namovali sa s najkrajšími prírodnými i kul-
túrnymi pamiatkami nášho regiónu i celé-
ho Slovenska. Zároveň jednotlivé triedy
pripravovali a vytvorili niekoľko priestoro-
vých objektov, ktoré boli súčasťou interak-
tívnej výstavy v Kultúrnom dome  Kunov.
Vďaka nim deti i dospelí obdivovali jasky-
ňu, trojhlavého draka a tisy vyrobené v MŠ
Senica, končiare Vysokých Tatier  od detí
z II.  ZŠ Senica, scenériu Pienin od žiakov
z III. ZŠ Senica či Poloninský prales, ktoré-
ho autorkami boli vysokoškoláčky Domini-
ka Vaculová a Majka Hesssková. 

Vernisáž výstavy bola spojená s odbor-
ným workshopom. Uskutočnila sa pri prí-
ležitosti Svetového dňa životného prostre-
dia.  Medzi účastníkov zavítal  aj
prof. RNDr. Hubert  Hilbert, PhD.,  pred-
seda medzirezortnej komisie MŠ SR
a MŽP SR pre výchovu k trvalo udržate-
ľnému  rozvoju  spoločnosti z Trenčian-
skej univerzity, ktorý informoval o smero-
vaní  proenvironmentálnych snáh na vlád-
nej úrovni. Ing. Ľubica Šardíková, uznáva-
ná slovenská odborníčka na problematiku
vody, odovzdala svoje poznatky v pred-
náške   Voda  - elixír života. Pri rozbore
vody účastníci s úžasom  i s hrôzou zistili,
čo všetko pijeme.  Zároveň dostali rady,
ako sa dá nepriaznivý stav  eliminovať. 

V prezentácii výukových programov  sa
predstavili  programy Dobré základy pre
učenie   (Mgr. Jana Jurčíková, ZŠ Kopča-
ny), Aj  MŠ môže zasiať semienko (Elena
Havlová, MŠ Senica), Naše liečivé rastliny
(Mgr. Anna Marečková, SŠ Senica), Sveto-
vý deň životného prostredia (Ing. Andrea
Trojková - III. ZŠ Senica), Tajomstvá života
národných parkov  (RNDr. Magdaléna
Hessková – Klub HZV Senica). 

Nasledujúce júnové i prvé júlové dni už
Kultúrny dom v Kunove patril mládeži. Do
jednotlivých aktivít sa zapojilo rekordných

424 senických detí pod vedením 27 peda-
gógov a odborných pracovníkov. Po úvod-
nom dokumente Tatry - Mystérium od
Pavla Barabáša sa deti rozdelili do skupín
a pracovali pod taktovkou 39 deviatakov,
ktorí sa zodpovedne zhostili svojej úlohy
a trpezlivo s deťmi pracovali na jednotli-
vých stanoviskách.  Úlohy boli rôzneho
charakteru.

Novinkou bola aktivita Vlk vás vyzýva
na súboj.  Deti sa oboznámili s biológiou
i etológiou našej vzácnej šelmy. Každý
deň bola vyhodnotená a odmenená naj-
lepšia skupinka. Deti odchádzali unavené,
no v očkách im žiarili iskričky radosti
a spokojnosti. To bolo najväčšou odme-
nou pre všetkých organizátorov tohto
náročného podujatia.    

Posledným podujatím v rámci projektu
bude prázdninový  tábor s dennou
dochádzkou v dňoch 19.- 22. augusta
plný hier a športových aktivít na kunovskej
strelnici. Súčasťou budú i netradičné
výtvarné techniky a možnosť kúpania sa
v bazéne.

Bližšie informácie ZOS Senica,
zos@zupa-tt.sk, mobil: 0918/653 092
alebo  0902/616 806 (Dagmar Blažková).
Práce detí budú súčasťou tradičnej Hodo-
vej výstavy v kultúrnom dome  v Kunove
23.-24. augusta, na ktorú vás  srdečne
pozývame. RNDr. Magdaléna Hessková 

ZOS Senica 
Foto autorka

Upozornenie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

v Senici, odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok upo-
zorňuje poberateľov prídavku na dieťa, že
sú povinní v zmysle zákona o Prídavku na
dieťa preukázať rozhodujúce skutočnosti,
ktoré majú vplyv na nárok na prídavok
a na jeho výplatu. Z tohto dôvodu vás žia-
dame o doloženie potvrdenia o ukončení
strednej školy a vysokej školy u nezaopat-
rených detí v školskom roku 2007/2008.
Uvedené doklady je potrebné doložiť na
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
štátnych sociálnych dávok. 

ÚPSVaR

Od septembra 
v nových priestoroch

Záhorské osvetové stredisko v Senici sa
počas mesiaca augusta bude sťahovať do
novej budovy na Vajanského ulici číslo 19
v Senici.  Svoju činnosť na novom praco-
visku začne 2. septembra 2008. Vzhľa-
dom na nedokončenú PC sieť sa predpo-
kladá, že  dlhší čas  nebude fungovať elek-
tronická pošta. ZOS

Štefánikova magistrála
V sobotu 21. júna bola v Myjave pre-

zentácia  novej  turistickej mapy  a turistic-
kého sprievodcu s názvom Štefánikova
magistrála. Osobitosť produktu, priprave-
ného  vydavateľstvom R.G.T. Press, s.r.o.
v spolupráci so samosprávami, je v jasnom
vymedzení pojmu Štefánikov kraj a pome-
núva jeho špecifiká a zaujímavosti.  Užíva-
teľ na mape nájde celý úsek Štefánikovej
magistrály a časť  Cesty hrdinov SNP od
Devína po Trenčín. Na mape sú všetky
značené turistické a cykloturistické trasy,
historické, kultúrne a prírodné zaujímavos-
ti. Turistický sprievodca dopĺňa údaje
v Štefánikovom kraji o históriu obcí
a miest, ubytovacie a stravovacie
kapacity... Mapu a turistického sprievodu
ponúka kancelária Infosen na Námestí
oslobodenia. bar 

Požiarny poriadok
mesta 

Na 11. rokovaní Mestského zastupite-
ľstva v Senici bolo schválené Všeobecne
záväzné nariadenie mesta č. 24 Požiarny
poriadok mesta Senica.  Akú úlohu zohrá-
va pre občanov mesta, nám povedala
technička požiarnej ochrany MsÚ Senica
Lenka Čmaradová.

„Účelom požiarneho poriadku mesta
je stanoviť povinnosti právnickým oso-
bám, fyzickým osobám – podnikateľom,
fyzickým osobám a orgánom mesta. Tým
sa vytvoria podmienky na účinnú ochranu
života a zdravia fyzických osôb, majetku a
životného prostredia pred požiarmi, havá-
riami, živelnými pohromami a inými
mimoriadnymi udalosťami. 

Zabezpečenie úloh na úseku ochrany
pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou
riadiacej, hospodárskej alebo inej základ-
nej činnosti. Orgány mesta, právnické
osoby, fyzické osoby -podnikatelia a fyzic-
ké osoby zabezpečujú plnenie povinností
vyplývajúce pre nich so zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a VZN mesta
na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým
je požiarny poriadok mesta. 

Obsahom požiarneho  poriadku mesta
sú povinnosti mesta, úlohy orgánov obce
poverených zabezpečovaním ochrany
pred požiarmi v meste a jej miestnej časti
(úlohy MsZ, primátora mesta, mestského
úradu, mestského hasičského zboru, tech-

nika PO, preventivára PO mesta, úlohy
kontrolných skupín mesta a veliteľa
MsHZ, protipožiarnej asistenčnej hliadky
mesta), povinnosti fyzických osôb, povin-
nosti právnických osôb a fyzických osôb -
podnikateľov, pomoc pri zdolávaní požia-
rov, organizácia podujatí na ktorých sa
zúčastňuje väčší počet osôb, úlohy mesta
v čase zvýšeného nebezpečenstva požia-
ru, spôsob trvalého zabezpečenia ochra-
ny pred požiarmi. Požiarny poriadok
mesta obsahuje taktiež početný stav a
vybavenie MsHZ, prehľad zdrojov vody,
ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia
protipožiarneho poplachu.“ 

Požiarny poriadok mesta je k dispozícii
na MsÚ, č. d. 205.  bar 

Škôlkari pri práci.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - JÚL 2008

autor: názov: vydavateľ:

1. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
2. Féret-Fleury, Ch.: Nočný jazdec Arkus
3. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk.podprsenky Arkus
4. Streatfeild, N.: Baletné črievičky Arkus
5. Mečíř, A,: Letné hlavolamy Arkus
6. Pratchett, T.: Stráže, stráže! Talpress
7. Kol: Hry na prázdniny Arkus
8. Guinová, U.: Vyděděnec Laser
9. Taubner, A.: Prázdniny u moře Anagram

10. Obermannová, I.: Příručka pro neposlušné ženy Eroica
11. Cope, A.: Psí špión Arkus
12. Sedgwick, M.: Kým zídete do temnoty Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. 

Novinka vydavateľstva Arkus:

Pol, Anne-Marie: Znova na javisku 
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
4. časť populárnej série Tancuj! o malej baletke Nine. 
Konečne sa stane to, čoho sa Nina najviac obávala: jej otec odlieta do Egypta. Nina však
nemá kedy smútiť. Sú prázdniny, škola je takmer prázdna, no žiaci, ktorí zostali, majú
vystúpiť v predstavení na predmestí. Z Niny sa na jeden deň stáva ozajstná hviezda! Navi-
ac sa tam zoznámi s hip-hopovým tanečníkom, ktorý ju upúta svojím šarmom a výrazným
talentom. Rada by sa s ním znova stretla.... A čo on? 
Tvrdá väzba, 120 strán, cena: 189 Sk.

Kol.: Detské doplňovačky 4/08 austrálske
Austrália je vzdialená a nesmierne zaujímavá krajina. Niektoré z jej pozoruhodností sa
dostali i na stránky tohto čísla Detských doplňovačiek, aby to nebolo také jednoduché,
poukrývali sa do rôznych hlavolamov, ktoré čakajú na rozlúštenie... V predaji v stánkoch
Mediaprint Kapa a v sieti predajní Panta Rhei. Cena: 22 Sk 

Ako zabezpečiť byt  
Stopercentný spôsob
ochrany proti zlodejom
neexistuje, ochranné
opatrenia však majú
význam. Môžeme ich roz-
deliť   do   dvoch oblastí:
režimovej a technickej. 

Režimové opatrenia spočívajú v tom,
že páchatelia málokedy vstupujú do bytu
spontánne, ale po určitej príprave, počas
ktorej zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnej-
ší čas na jeho vykradnutie. Počas letnej
dovolenkovej sezóny je mnoho domov
a bytov prázdnych, čo páchateľom umož-
ňuje do nich kedykoľvek vojsť. Preto ak
požiadame susedov alebo známych, aby
nám v byte polievali kvety, popri týchto
službách by mohli navodiť zdanie, že
v byte sa niekto zdržiava. Každý deň pohn-
úť záclonou, večer nechať aspoň na hodi-
nu rozsvietené svetlo v niektorej z miest-
ností, aktivovať si presmerovanie telefón-
neho čísla na číslo rodiny alebo známych
apod. Samozrejme, treba zabezpečiť
vyberanie poštovej schránky. 

Čo sa týka technických opatrení,
možno ich rozdeliť na mechanické a elek-
tronické. Z mechanických opatrení je
najdôležitejšie mať kvalitné dvere, najlep-
šie viacbodovo zamykateľné, v kombinácii
so zámkami s vyššou úrovňou bezpečnos-
ti, ktoré sa nedajú otvoriť planžetou. Platí
síce, že ak chce zlodej vojsť do vopred
vytypovaného objektu, o ktorom vie, že sú
v ňom cenné veci, napr. drahé obrazy, pri-
praví sa aj na prekonanie kvalitnej zámky.
Vo všeobecnosti však kvalitná zámka
(alebo ešte lepšie dve) je pre bežnú kate-
góriu zlodejov veľmi dobrá účinná prekáž-
ka. Súčasťou dverí by mal byť širokouhlý
priezor, ako aj pevne uchytená poistná
retiazka. Pri rodinných domoch je vhodné
mať aspoň na prízemných oknách mreže
alebo fóliu na sklo, ktorá zabezpečí, že
sklo sa pri rozbití nerozsype. 

Elektronické zabezpečenie je možné
pripojením na niektoré stredisko registrá-
cie poplachov (známe ako pulty centrali-
zovanej ochrany - PCO). 

Funguje na princípe elektronickej sig-
nalizácie neoprávneného vstupu do pries-
toru. Elektronika má aj nevýhody – vysoká
cena a časté plané poplachy. Montáž musí
uskutočniť autorizovaná firma. 
Ďalšia ochrana 

Vo svojom okolí a na verejnosti netreba
prehnane vystavovať na obdiv svoj maje-
tok. Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem
primeraných režimových a technických
opatrení netreba zabúdať na poistenie
majetku, pretože ani najkvalitnejší zabez-
pečovací systém nedokáže nahradiť
škodu. Cennejšie veci by mali byť odfoto-
grafované a je vhodné mať zapísané
výrobné čísla, presné značky a typy hod-
notnejšej elektroniky. 
Ako postupovať v prípade, že nájdete
vykradnutý byt 

Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylome-

Závažná nehoda
Dňa 12. júla  o 00,45 hod. na ceste

č. II./500 v km 21,9 v úseku Senica – Dojč
prišlo k dopravnej nehode medzi osob-
ným vozidlom Mitsubischi  Colt, ktoré vie-
dol vodič zo Senice napriek tomu, že
nebol vlastníkom vodičského oprávnenia
a osobným motorovým vozidlom Renault
19, ktoré viedol 56-ročný vodič taktiež zo
Senice. 

K dopravnej nehode prišlo tak, že
vodič Mitsubischi Colt jazdil v smere zo
Senice do obce Dojč, z doposiaľ neziste-
ných príčin v rovnom úseku cesty narazil
s vozidlom do zvodidiel vpravo a násled-
ne prešiel do protismeru jazdy, kde sa
čelne zrazil s protiidúcim vozidlom
Renault 19. 

Na mieste dopravnej nehody vodič
Mitsubischi Colt zomrel. Vo vozidle
Renault 19 bola tažko zranená 55-ročná
spolujazdkyňa sediaca na prednom sedad-
le, ktorá utrpela mnohopočetné zlomeni-
ny rôznych častí tela, otras mozgu a iné
zranenia. Vodič vozidla Renault 19 mal
dosiaľ nešpecifikované zranenia, ktoré si

Alkohol za volantom
Dňa 16. júla  o 13. 15 hod. došlo

v meste Senica na Štefánikovej ulici
k dopravnej nehode medzi osobným
vozidlom zn. Fiat Brava a osobným moto-
rovým vozidlom zn. Seat Toledo. Vodič
vozidla Fiat aj napriek tomu, že nie je drži-
teľom vodičského oprávnenia a po tom,
čo požil alkoholické nápoje, nedodržal
bezpečnú vzdialenosť za motorovým
vozidlom zn. Seat Toledo a na križovatke
do neho zozadu narazil. Pri dopravnej
nehode k zraneniu osôb nedošlo. Vinníko-
vi nehody bolo zistené dychovou skúškou
1,36 mg/l alkoholu v krvi, okrem toho vie-
dol vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz
viesť motorové vozidlá. Vinníkovi nehody
bolo vznesené obvinenie pre prečiny
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
a marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Počas 3. týždňa letnej turistickej sezó-
ny bolo zaznamenaných 11 dopravných
nehôd, pri ktorých nebola žiadna osoba
usmrtená ani zranená. Alkohol bol zistený
u jedného vinníka dopravnej nehody.

OR PZ v Senici

né dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ
nie je ešte vnútri. Tak ako zver zahnaná do
kúta, ak bežný zlodej, najmä ak je naprí-
klad pod vplyvom drog, je schopný v tejto
situácii vraždiť. Preto treba najprv zavolať
na políciu a rešpektovať ich pokyny –
nevstupovať dnu, pretože tým sa likvidujú
stopy na mieste činu.   

vyžiadali hospitalizáciu. Pri dopravnej
nehode vznikla škoda cca 300 000 Sk. Prí-
padné požitie alkoholu u vodičov bude
zistené z výsledkov toxikologickej analýzy
rozboru krvi. Vo veci bolo vyšetrovateľom
PZ začaté trestné stíhanie pre prečin usmr-
tenia a prečin ublíženia na zdraví.

OR PZ v Senici
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Smelé plány futbalistov 
Prvý augustový

víkend začína pre Fut-
balový klub Senica
nový súťažný ročník
2008/2009. V senic-
kom klube sa udiali
v ostatnom čase via-

ceré zásadné zmeny. 
Dôležitou zmenou je názov klubu. Od

novej sezóny už senický klub nenesie
názov FK SH Senica, ale len FK Senica,
ktorý zastrešuje akciová spoločnosť OMS
ARENA Senica, v ktorej má i svoj podiel
firma OMS, spol. s r. o. a Mesto Senica.
Zároveň sa k FK Senica pričlenil ďalší
oddiel, a to FKę95 Čáčov, z ktorého sa
stalo B-družstvo.

Ďalšie podstatné zmeny sa týkajú funk-
cionárskeho a hráčskeho zloženia. Prezi-
dentom klubu sa stal Peter Fila, športovým
riaditeľom a zároveň trénerom A - tímu
Ladislav Hudec a technickým riaditeľom je
Vladimír Včelka.

Dosť veľký pohyb nastal aj v kádri A -
mužstva, ktoré v súčasnosti hrá 4. ligu
a v novom súťažnom ročníku bude mať
jasný cieľ - postup do 3. ligy. Novými hráč-
mi sú: Marek Bončo (naposledy hral
v Rakúsku), Mário Závaterník a Richard
Hejčík (Inter Bratislava), Pavel Bartoš (Jihla-
va), Michal Pospíšil (1. FC Slovácko)
a Jakub Tošovský (Bohemians 1904).
V pondelok 21. júla privítali v senickom
klube ďalšiu novú tvár, a to nie hociakú -
Ricarda Pereira da Silva 29-ročného Brazíl-
čana, ktorý v uplynulej sezóne hral za klub
Botafogo da Paraiba. Uvidíme, ako sa his-
toricky prvý hráč z Južnej Ameriky, adap-
tuje v senickom drese. Niektorí hráči
z minuloročného kádra sú posunutí do B -
družstva, ktoré bude svoje zápasy hrávať
v Čáčove, niektorí si hľadajú angažmán.

Vo Futbalovom klube Senica však
nemyslia iba na A - tím, ale vo veľkej miere
sa venujú aj mládeži, ktorá v ostatnom
čase dosahuje výborné výsledky. Ďalšou
prioritou pre nový ročník zostáva postup
dorastencov do 2. ligy. Starší dorastenci,
od ktorých sa to všetko odvíja, absolvovali
kvalitnú prípravu, boli na týždňovom
sústredení na Kunove a zohrali kvalitné prí-
pravné stretnutia. Uvidíme, ako sa chlap-
com bude dariť naplniť svoj cieľ. Rovnako
začnú v priebehu augusta svoje zápasy aj
ligoví žiaci, pred ktorými budú opäť stáť
najkvalitnejšie celky zo západného
Slovenska. B - žiaci hrajú 3. ligu a im začí-
na súťaž 16. augusta. Družstvá prípravky
začínajú tréningový proces začiatkom
augusta. 

Ďalšou novinkou je, že všetky družstvá
Futbalového klubu Senica budú od novej
sezóny hrať svoje zápasy v jednotných
novučičkých červeno-modrých dresoch
značky Humel. Ako mnohí fanúšikovia už
určite zistili, nová je aj webová stránka
klubu, ktorá prináša aktuálne dianie
a novinky. 
Nájdete ju na adrese www.fksenica.sk.

Prvý majstrovský duel odohrajú dospe-
lí v Piešťanoch v sobotu 2. augusta. Na

domácom ihrisku sa fanúšikom predstavia
až v 3. kole, keď v sobotu 16. augusta o 17.
hod. privítajú družstvo Solčian. Rovnako aj
dorastenci hrajú prvé dve kolá u súperov -
v Galante a J. Bohuniciach, doma sa po
prvýkrát predstavia v nedeľu 17. augusta
v derby zápase proti Brezovej pod
Bradlom. Ivan Tobiáš

SČK v Kunove má 50
rokov   

Už celých 50 rokov uplynulo od zalo-
ženia Miestneho spolku Slovenského Čer-
veného kríža  (MS SČK)  v Senici, časť
Kunov. Toto významné výročie si pripo-
menuli členovia na slávnostnom zhromaž-
dení. S hodnotením činnosti MS SČK
vystúpila predsedníčka organizácie pani
Silvia Šiflová. 

MS SČK v Kunove má v súčasnosti 81
členov. Jeho prvou predsedníčkou  bola
pani Anna Holotová, ktorá žije toho času
v USA. Ďalšími predsedníčkami boli pani
Mária Filípková, Viera Jamáriková, Emília
Vázalová, Mária Marťáková a Mária Neu-
wirthová. Dušou organizácie za celých
päť desaťročí je pokladník pán Ján Matula. 

Činnosť organizácie s humánnym
poslaním bola veľmi bohatá. Rady  členov
zdobia mnohí držitelia najvyšších ocenení
za mnohonásobné  bezpríspevkové daro-
vanie krvi. Okrem darcovstva krvi, zdra-
votníckeho zabezpečenia rôznych podu-
jatí sa venujú aj kultúrnej činnosti. Viac
ako 10 rokov pod vedením bývalej pred-
sedníčky MS SČK pani Martákovej praco-
val Detský folklórny súbor Kunovjánek,
ktorý sa zúčastňoval  na rôznych podujati-
ach v Kunove i v regióne. K veľmi vydare-
ným podujatia MS SČK patrí už trinásť
rokov organizovanie tradičného detského
maškarného karnevalu. 

„Určite zostaneme verní našim tradič-
ným podujatiam, ktoré majú vo verejnosti
veľkú odozvu a podľa možností sa bude-
me usilovať pridať aj čosi navyše,“ zhrnula
plány do ďalších rokov predsedníčka S. Šif-
lová.  Okrem darcovstva krvi, maškarného
plesu pre deti sa určite budú venovať  aj
svojim starším spoluobčanom, ktorých
navštevujú a pripomínajú si ich prácu aj pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

K príjemnej atmosfére slávnostného
zhromaždenia  prispeli bohatým kultúr-
nym programom žiaci  ZUŠ Peter Harnoš,
Eugen Klempa, Ondrej Jelínek, Simona

Marťáková, Vanesa Sládečková, Dominika
a Magdaléna Mihálové, Renáta Hromková
a Zdenka Babincová   pod vedením Ľubo-
slavy Paveskovej a folklórny súbor
Sadováčik.

V závere slávnostného zhromaždenia
z rúk riaditeľky SÚS SČK Veroniky Kopún-
kovej a podpredsedníčky ÚzS SČK Bože-
ny Vlkovej prevzali ďakovné listy dlhoroč-
ní dobrovoľníci SČK.  

Ďakovné listy ÚzS SČK prevzali: 

Mária Bajanová, Mária Bartáková, Elena Bíli-
ková, Viera Bíliková, Oľga Brečková, Anna
Cáková, Jarmila Danková, Mária Danková,
Anna Dienešová, Mária Filípková, Jolana
Gašpárková, Anna Holotová, Mária Hučko-
vá, Viera Jakábová, Viera Jamáriková, Ing.
Blažena Kováčová, Mária Krčová, Zuzana
Krčová, Alžbeta Kuklišová, Mgr.  Vlasta
Koprlová, Mária Marťáková, Tatiana Marťá-
ková, Štefánia Mášiková, Ján Matula, Kristí-
na Matulová, Mária Marková, Ľudovít
Metés ml., Oľga Marečková, Marta Mucho-
vá, Mária Neuwirthová, Ľuboslava Pavésko-
vá, Kristína Petráková, Miroslav Pláňavský,
Renáta Raticová, Mária Sláviková, Kristína
Slezáková, Kvetoslava Slezáková, Viera Sle-
záková, Silvia Šiflová, Miroslav Škrha, Anna
Vázalová, Emília Vázalová, Anna Zuščíková. 

vk, bar 

Investícia do detských
ihrísk  

Mestská samospráva  už v roku 2007
začala postupne rekonštruovať a opravo-
vať detské ihriská na verejných priestran-
stvách za 1,9 mil. Sk s cieľom, aby sme
deťom poskytli pestrejšiu zábavu na zdra-
votne vyhovujúcich ihriskách.  Zástupca
primátora Peter Hutta nás informoval, že
v roku 2008 sa zatiaľ na tieto práce minu-
lo z mestského rozpočtu 2,108 mil. Sk.
Najväčšia suma 1,1 mil. Sk  sa preinvesto-
vala v mestskom parku, kde je v zostave
použitých 6 hracích prvkov. Súdiac podľa
návštevnosti detí boli tieto peniaze vyna-
ložené správne. Okrem toho sa rekonštru-
ovali, opravovali  a dopĺňali prvkami  aj
ihriská na Kolónii, Ulici S. Jurkoviča, Robot-
níckej, Jabloňovej, SNP, Gen. L Svobodu
a Kalinčiakovej ulici (na foto). Nové det-
ské ihrisko pribudlo v júli na Kunovskej pri-
ehrade, v priestore, kde boli na jar vyrúba-
né stromy. Zostava má šmýkačku, hojdač-
ku a hradový domček v pestrej farebnej
úprave. Táto zostava za vyše 250 000 Sk je
drevená v kombinácii s kovom a plastom
a v úprave proti vandalom.  

Na kontrolu detských ihrísk sa 18. júna
sústredili pracovníci Slovenskej obchodnej
inšpekcie, ktorí v Senici podrobili testom
11 ihrísk.  „Kontrola bola zameraná na pre-
verenie dodržiavania ustanovení zákona
250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
Z inšpekčného záznamu vyplýva, že nena-
šli žiadne závady. Boli prekvapení výbor-
nou  kvalitou našich detských ihrísk
i odpoveďou, že všetky sú financované
z mestského rozpočtu,“ dodal P. Hutta.   

Viera Barošková

Mária Marťáková preberá vyznamenanie.
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Podujatia v DK Kunov - Čajovňa u sousedú
� 7.8. 19:00 Nepravidelný priestor

- premiéra pôvodnej slovenskej divadelnej hry
nominovanej na cenu Alfréda Radoka, naštudovaná
v spolupráci autorky hry dramaturgičky Melánie
Krajancovej s režisérkou Danielou Cádrovou
a Divadla oProti. 
Vstupné: 50 Sk.
(www.oproti.szm.sk)

� 29. – 30. 8. FEST FIESTA_FM – 7. ročník alternatívneho festivalu
(Ali ibn Rachid, Chiki liki tu-a, Lavagance, 100 múch,
Amphibios, Ska Pra šupina, Save the Cookie, Smola
a hrušky, Tucan, Čoko voko, Šarik a syn, Dębabs, Mišý
šramot, Fridge aside, White Shadow, Velbees, divadelné
predstavenia Horká linka - Malá scéna Zlín, Real Life Of
Senica - Divadlo oProti, sprievodný program.:).
(www.sousedi.sk)

Dňa 5. augusta 
uplynú 2 roky od úmrtia 

Bc. Blanky Galádovej, 
rod. Křečkovej. 

Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. 

Smútiaci rodičia,  manžel,  
syn Gabriel a dcéra Patrícia 

Spomienka 

Blahoželáme jubilantom
V auguste 2008 oslávia:
80 rokov Magdaléna Kirová, Matilda Celleryová, Anna Dob-
rucká, Mária Hajtmánková, Elena Mikušová, Štefan Sás, Jozef
Vícen a Pavel Kubíček.

85 rokov Štefánia Seemanová, Mária Buríková, Katarína Odle-
rová, Pavel Horňák, Ján Gáfrik a Ján Ryčovský.

91 rokov Ján Macek.

So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
René Čech a Valéria Šimlingerová
Milan Sadloň a Jana Nováková
Pavol Mihál a Soňa Balciarová
Peter Turanský a MUDr. Monika Filípková
Martin Jurčo a PhDr. Erika Lešková
Stanislav Blaho a Jana Petráková
Oto Novák a Dana Cúlová
Roman Bauman a Michaela Olléová
Ľubomír Žák a Mgr. Miriama Kĺčová
Branislav Soják a Elena Straková
Radoslav Peterka a Ing. Miroslava Ovečková
Vladimír Poluch a Lenka Janečková
Peter Špoták a Lenka Albrechtová
Mgr. Pavol Zelenka a Ing. Lucia Gajdoščíková
Peter Hamerlík a Lucia Medlenová
Michal Malík a Elena Balúnová
Stanislav Kukliš a Tatiana Kelblová
Peter Orság a Martina Horňáková
Ondrej Fojtlín a Jana Galovičová

Vítame nových Seničanov
Tomáš Toráč narodený 1. júna v Skalici
Adrián Daniel narodený 2. júna v Bratislave
Viktor Kardhordó narodený 2. júna v Skalici
Vanesa Slezáková narodená 7. júna v Skalici
Sofia Danielová narodená 10. júna v Skalici
Pavel Štetina narodený 14. júna v Skalici
Yasmine Mkades narodená 17. júna v Bratislave
Sara Trajlinková narodená 17. júna v Skalici
Ema Danišová narodená 18. júna v Skalici
Lukáš Kovačovič narodený 18. júna v Myjave
Nikola Kubíková narodená 20. júna v Myjave
Ema Tománková narodená 21. júna v Trnave
Adam Krbica narodený 22. júna v Skalici
Lukáš Držka narodený 23. júna v Skalici
Oliver Horvát narodený 24. júna v Myjave
Nelly Režnáková narodená 24. júna v Skalici
Milan Konyarik narodený 26. júna v Myjave
Timea Zburinová narodená 26. júna v Myjave
Stanislav Balga narodená 28. júna v Skalici
Ema Burajová narodená 28. júna v Skalici

Opustili nás
Valéria Kozánková, Štefánikova 1377/77 1. 6. 2008
vo veku 87 rokov
Peter Rehuš, Okružná 929/21 1. 6. 2008
vo veku 65 rokov
Miroslav Rehák, J. Kráľa 734/30 2. 6. 2008
vo veku 50 rokov
Viera Bíliková, Kunov 104 3. 6. 2008
vo veku 62 rokov
Želmíra Provazníková, Štefánikova 1377/77 7. 6. 2008
vo veku 77 rokov
Eva Suchánková, Železničná 390/58 8. 6. 2008
vo veku 53 rokov
Eva Smetanová, Štefánikova 1377/77 12. 6. 2008
vo veku 70 rokov
Paulína Gučková, Štefánikova 1377/77 13. 6. 2008
vo veku 77 rokov
Edita Beňová, Štefánikova 721/26 20. 6. 2008
vo veku 45 rokov
Anna Kubíčková, Komenského 958/2 20. 6. 2008
vo veku 87 rokov
Monika Funková, Hviezdoslavova 472/38 21. 6. 2008
vo veku 36 rokov
Rudolf Školek, Robotnícka 58/21 22. 6. 2008
vo veku 58 rokov
Júlia Škrhová, Bottova 1167/2 23. 6. 2008

vo veku 83 rokov
Helena Guzyová, J. Kráľa 736/20 26. 6. 2008
vo veku 77 rokov
Alžbeta Štrossová, Štefánikova 1377/77 27. 6. 2008
vo veku 86 rokov
Kristína Jurčová, Štefánikova 1377/77 28. 6. 2008
vo veku 84 rokov
Ignác Podolec, Palárikova 304/33 30. 6. 2008
vo veku 79 rokov

Nepravidelný priestor 
V Čajovni u sousedú bude mať premiéru pôvodná slovenská

divadelná hra. Mladá autorka Melánia Krajancová, študentka dra-
maturgie, vo svojej hre zachytáva pokrivené vzťahy medzi ľuďmi,
snahu ľudí nájsť priateľov okolo seba i v sebe. Hra je drsná, ostrá
a zároveň veľmi citlivá, pričom v sebe skrýva i sebairóniu a vtip.
Hru naštudovala M. Krajancová ako dramaturgička už v osvedče-
nej spolupráci s režisérkou Danielou Cádrovou a tímom Divadla
oProti z Brna. V Senici  mohli diváci vidieť výsledky  ich spoluprá-
ce v divadelnom predstavení  Črepy lekna.

Roman Sikora o hre napísal, že napriek  tomu, že hra je autor-
kiným debutom, cítiť z nej  skúsenosť autorky zo  štúdia drama-
turgie, veľký cit pre rytmus a kompozíciu. Svižné dialógy sú naru-
šované lyrickými monológmi. S časom a priestorom Melánia Kra-
jancová  nepracuje lineárne, ale akoby tkala sieť, nenápadne ju
zužovala okolo diváka,  ktorý  si ani nevšimne a v závere  je do nej
lapený.
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na AUGUST 2008
Začiatky filmových predstavení o 21. hod.
Predaj vstupeniek hodinu pred predstave-
ním v pokladni amfiteátra.
Premieta sa za každého počasia!

� Piatok 1., sobota 2. a nedeľa 3. august
KUNG FU PANDA
Slovenský dabing. V liahni animovaných
talentov sa zrodil nový hrdina, ktorý doká-
že skvele konkurovať Shrekovi. Zatiaľ, čo
sa zelený obor konečne usadil, na scénu
nastupuje mladý, pokojný, roztomilý
a totálne nešikovný pandí chlapík Po. Ten
musí prejsť cestu, v priebehu ktorej sa
z pohodlného predavača rezancových
polievok stane legendárny Dračí bojovník.
Vstupné: 70 Sk, MP, 90 min.

� Utorok 5. a streda 6. august
U MĚ DOBRÝ
!Slovenská predpremiéra v Senici!
Šesť priateľov, záhradkárov a rybárov, sa
stretáva v malebnej krčme u Buddyho. Ich
pohoda, ktorá sa väčšinou spája s maste-
ním mariáša, končí vo chvíli, kedy sa jeden
z nich stane obeťou falošných hráčov
z vysočanskej tržnice a naši hrdinovia
vezmú zákon do vlastných rúk. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 102 min.

� Piatok 8. august
SLEPÉ LÁSKY
Film zobrazuje štyroch protagonistov, ktorí
sú od narodenia slepí a ktorých osudy
spája spoločná téma - láska. Nevidomá
tínedžerka Zuzka sa pokúša nájsť svoju
prvú lásku cez internet. Skrýva však svoje
tajomstvo, že nevidí. Nevidomý Róm Miro
sa zaľúbi do takmer nevidiaceho bieleho
dievčaťa. Skutočnosť, že je tmavej farby
pleti, mu komplikuje jeho naplnenie lásky. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 77 min.

� Sobota 9. a nedeľa 10. august
UDALOSŤ
Mohli sme to vycítiť... Videli sme zname-
nia... A teraz sa to stalo...
Na svete sa objavila úplne nová epidémia -
rýchlo sa šíri a je smrteľná. Jej najhorším
symptómom je úplná strata základného
pudu každého jedinca - pudu sebazáchovy.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 100 min.

� Utorok 12. august
ANGEL
Predlohou filmu je román E.Taylorovej
o vzostupe a páde románovej spisovateľky
Angel Deverell. K vytvoreniu postavy ju
inšpirovala skutočná spisovateľka Mária
Corelliová, zabudnutá literárna hviezda
viktoriánskej Anglie. Angel sa z obyčajné-
ho dievčaťa vypracuje na miláčika nekritic-
kých čitateliek červenej knižnice. 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 137 min.

� Streda 13. august
NAJLEPŠÍ  ŠPORTOVEC  STOROČIA
Na holandského športovca storočia je

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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vzdané do tlače 28. júla 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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nominovaný úplne neznámy muž, ktorý
vynikal zvláštnym nadaním - vedel sedieť na
kole. Taeke objavil v sebe zvláštne nadanie
pre obľúbený ľudový šport: sedenie na kole.
Tak od svojich šiestich rokov sedí a sedí... 
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 97 min.

� Utorok 19. augusta a streda 20. august
SUPERHRDINA
!Slovenská predpremiéra v Senici! 
Najväčší hit tohto leta! Zelené elasťáky
v akcii! Rick Riker je outsider. Jedného dňa
ho uhryzne geneticky mierne vytunovaná
vážka a Rick získa nadľudské schopnosti -
neprekonateľnú silu a pancierovú kožu.
Svoje nové vlastnosti využije len na kona-
nie dobra a stane sa maskovaným bojovní-
kom proti zlu, známym pod menom Vážka. 
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 85 min.

� Piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24.
august
BATHORY
Vzkriesenie čachtickej legendy. Historický
veľkofilm Juraja Jakubiska a súčasne naj-
drahší filmový projekt v strednej Európe
privádza k životu krvavú legendu Čachtic-
kej Panej. Tá sa podľa legendy kúpala v krvi
panien a na svojich panstvách roky vraždi-
la a mučila svojich poddaných. 
Vstupné: 100 Sk, MP 15 r., 140 min.

� Utorok 26. august
LOVCI DRAKOV
Český dabing. Stratení pútnici a novopeče-
ní cestovatelia, vitajte na palube! Pripravte
sa na prieskum ostrovov, kde nebezpečen-
stvo číha za každým rohom, na zoznáme-
nie sa s najstatočnejšími hrdinami sveta
a na najrýchlejší beh svojho života...
Vstupné: 70 Sk, MP, 80 min.

� Streda 27. august
MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA
Múmia sa vracia. Už zase. Tento raz ale
opustila vyhriate piesočné duny a spoloč-
ne s olympionikmi sa vynorila v Číne. O to
strašlivejšia by mala byť.
Vstupné: 80 Sk, MP 12 r., 100 min.

� Piatok 29. august
SEX V MESTE
Nechajte sa uniesť... Keď ide o veľkosť
obrazovky, platí, že čím väčšia, tým lepšia!
Sex v meste prichádza na plátna kín a sľu-
buje odpovede na všetky doteraz nezod-
povedané otázky - skončia Carrie a Pán
Božský konečne spolu? Vstupné: 60 Sk,
MP 15 r., 145 min.

� Sobota 30. a nedeľa 31. august
AKTY X: CHCEM UVERIŤ
Pravda je tam vo vnútri. Agenti FBI Mulder
a Scullyová vyrážajú za ďalším prípadom,
vyšetrovanie ktorého nás zavedie do sveta
paranormálnych javov. Na príbeh, ako
taký, je zatiaľ uvalené embargo a ani
z prvých zverejnených záberov nie je príliš
jasné, čomu budú agenti tento raz na
stope. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 100 min.

Okienko JDS
V auguste sa členovia mest-
skej organizácie Jednota dôchod-
cov Slovenska zúčastnia  športových
hier, ktoré organizuje Domov sociál-
nych služieb. Súťažiť budú tri  naše
družstvá. 
Budúce posedenie pri hudbe v hoteli
Branč bude 14. augusta o 15. hod. M. S.  

Knižnica otvorená 
Po troch týždňoch Záhorská knižnica

opäť začína poskytovať knižnično-infor-
mačné služby svojim návštevníkom.  Od
27. júla je výpožičný čas až do konca
augusta  upravený. Otvorené je denne od
8.00 hod. – 16.00 hod. okrem soboty
a nedele. Tešíme sa na vašu návštevu,
máme pre vás pripravených veľa nových
kníh a časopisov.

Kunovské hody 
V nedeľu 24. augusta sú Kunovské

hody, ktorých súčasťou býva hodová
výstava pripravená Vladimírom Jamári-
kom. Tradičné predhodové posedenie pri
heligónke bude v sobotu 23. augusta
v kultúrnom dome Kunov. Organizátormi
podujatí sú Záhorské osvetové stredisko,
Klub priateľov heligónky a Mestský výbor
v Kunove. NS

Leto na
Kunovskej priehrade 

Rekreačné služby mesta Senica, Mestské
kultúrne stredisko a bufet na  Kunovskej pri-
ehrade pripravili pre návštevníkov Kunovskej
priehrady  počas víkendových dní v auguste
kultúrny program
Pizzéria nad plážou:
2.8. 19.00 – 23.00 Hudba rieky 
Mississippi, Ľuboš Beňa & M. Ptaszek
9.8. 19.00 – 21.00 Juraj Dura Turtev 

DUO – blues
16.8. 18.00 – 20.00 Oáza
Bufet: 
24.8. 15.00 – 17.00    Hry pre deti

17.00 – 18.30    Heligónkari
30.8. 15.00 – 17.00    Skákací hrad a hry 

pre deti

Kladenie vencov 
Spomienková slávnosť pri príležitosti

64. výročia SNP spojená s kladením ven-
cov sa uskutoční pri soche Víťazstvo na
Námestí oslobodenia  28. augusta o 14.30
hod. Organizátor Mesto Senica pozýva
všetkých   občanov, aby si prišli uctiť pami-
atku známych i neznámych hrdinov.  NS
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