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Poľnohospodári zobrali z polí veľmi dobrú úrodu obilnín, a preto odovzdanie dožinkových
vencov podpredsedovi vlády SR Dušanovi Čaplovičovi a primátorovi Senice Ľubomírovi
Parízkovi bolo veľmi radostné. Viac v článku Dážď veľa pokazil. Foto: Jakub Rajnoha

Dážď veľa pokazil
Uskutočnené podujatia
sa vydarili

Senické kultúrne leto sa opäť v tradič-
nom dátume prihovorilo verejnosti Senice
a okolia, aby bohatou ponukou multižán-
rových podujatí spríjemnilo záver leta.
Organizátori sa usilovali, aby štvordňový
program naplnili zaujímavými podujatiami
pre všetky vekové kategórie. Od 14. do 17.
augusta bol každý deň vyplnený ponukou
viacerých programov. 

Za príjemného letného počasia vo štvr-
tok večer odštartovalo v amfiteátri  Senic-
ké kultúrne leto naozaj dynamicky koncer-
tom skupín PARA a Davida Koller & band.
Obe hudobné zoskupenia priniesli asi do
polovice zaplneného amfiteátra dynamic-
kú muziku a nadšenci oboch telies si pred
pódiom aj nadšene zatancovali. 

Tradičná Záhorácka výstava hydiny,
králikov a holubov sa začala v piatok
a návštevníci mohli exponáty drobnocho-
vateľov z celého regiónu obdivovať až do
nedeľňajšieho popoludnia. Z výstavy bolo
už len na skok na Senický jarmok, tentoraz
obohatený o produkciu remeselníkov. Tí
nielen predávali svoje produkty, ale mnohí
ich na mieste aj pripravovali. Návštevníci
so záujmom sledovali tvorbu paličkovanej
čipky, sviečok z včelieho vosku, maľova-
nie keramiky. Na obdiv tu svoje výrobky
prezentovalo viacero remeselníkov.
Škoda, že svoje remeselné zručnosti

nemohli uplatniť naplno. V piatok popo-
ludní veterná smršť so silným dažďom
privčas ukončila ich účinkovanie. A nielen
im. A keďže sobota nesľubovala jedno-
značne slnečný deň, mnohí z nich sa na
svoje stanoviská už nevrátili.  Ešteže  pro-
dukcia skupín Applause, Satisfaction,
Vinohrad, Silver String a ZA v rámci
hudobného piatka bola príjemná a diváci
si ich program mohli nerušene vychutnať. 

Kvôli nepriaznivému počasiu však boli
odvolané nasledujúce koncerty Jara
Závodského a Kamelotu. Kamelot príde
do Senice svoj koncert odohrať v náhrad-
nom termíne. 

OK párty na letisku bola našťastie
umiestnená v hangári, a tak sa okolo 2000
ľudí mohlo zabávať pri skupine Puding
Pani Elvisovej a DJmi mixovanej hudbe až
do rána. Nepriazeň počasia sa podpísala
i pod premiestnenie Parkojády, ktorá mala
byť pred Múzeom Laca Novomeského.
Do domu kultúry sa však na bábkové diva-
dielka a chodúľové divadlo prišlo pozrieť
pomerne málo detí. Aj grafity jam, bolo
preložené na nedeľu. To už bolo počasie
priam ukážkové a sprejeri mohli skrášliť
betónový múr kúpaliska.

Sobotňajší program v amfiteátri sa začí-
nal vystúpením Klubu priateľov heligónky.
Do hľadiska sa posadili ich priaznivci aj
napriek tomu, že dážď visel na vlásku.
Divákov postupne pribúdalo na program
Od senobrania do zrnobrania, ktorý
v podaní folklórneho súboru Gbelan stvár-
nil priebeh letných prác. (pokr. na str. 4) 

Keď poslednú guľku pochovala
rozbrázdená zem
s boľavou vráskou na srdci
kráčali otcovia s mŕtvym tieňom tých,
čo už nemohli siať
a stavať večne šťastnú cestu za chlebom.
Šepkali zemi svoje milujem.

((BBeeááttaa  VVaarrggoovváá))

29. augusta sme oslávili 64. výročie Slo-
venského národného povstania, v ktorom
slovenský národ nebojácne vyjadrili svoj
odpor proti fašizmu. Tento deň si však
zvlášť pripomínajú členovia Zväzu protifa-
šistických bojovníkov.

Tí najmladší, ktorí sa so zbraňou v ruke
zúčastnili SNP, dozreli, ako v každej inej
organizácii, aj v našej, na osemdesiatni-
kov. Žiaľ, mnohí mladí chlapci i dievčatá
so svojimi skončenými životopismi načú-
vajú clivú pieseň stromov v hlbokých slo-
venských dolinách alebo bez mohýl zdo-
bených lúčnymi kvetmi ležia v zemi miest,
kde boli koncentračné a zajatecké tábory
- v Erfurte, Mülberku, Dachau či v Osvien-
čime. Tí, ktorí sa  vrátili z bojísk a koncent-
račných táborov, žijú svoju jeseň života
s podlomeným zdravím.

I naše rady rednú. Už nestoja pri sym-
bolických pamätníkoch mnohí tí, ktorí pre-
žili a každý rok prišli vzdať hold Sloven-
skému národnému povstaniu.

Členovia ZPB svojou činnosťou chcú
zachovať ideály, za ktoré sa bojovalo
i zomieralo, zachovať pietnu úctu k hrdin-
skej minulosti národa vo všetkých veko-
vých kategóriách, aby hrdosť a úcta pre-
chádzala z generácie na generáciu. SNP
patrí do kategórie veľkých národných uda-
lostí a v širšom zmysle je a zostane
významnou súčasťou európskeho protifa-
šistického odboja. Otvorilo cestu vstupu
Slovenska do demokratickej Európy. Mať
takúto udalosť v histórii je pre každý národ
veľká česť. Len si ju nesmieme sami či dať
inými znevážiť.

Dnes, nami položené kvety na symbo-
lické kamene pri pamätníkoch oslobode-
nia - to sú aj naše utajené slzy za všetky
životy, ktoré si vyžiadalo Slovenské národ-
né povstanie a celá 2. svetová vojna.

Pre tých mladších, ktorí prichádzajú na
pietne miesta s kvetmi, ale aj tých, ktorí sa
z rôznych príčin pietnych aktov nezúčast-
ňujú, sú to aj slzy vďaky, úcty a radosti
z mierového pokojného života a slobody.
Ďakujem všetkým, ktorí živia vo svojich
srdciach i vo verejnosti svetlú pamiatku
Slovenského národného povstania.

Milina Rosová
tajomníčka Oblastného výboru SZPB

Senica



Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Naša Senica 8/2008

2

Z rokovania rady
a zastupiteľstva
4. riadne zasadnutie mestskej rady sa
konalo 21. augusta 2008. Pôvodný  termín
zasadnutia sa musel zmeniť, aby mestská
rada bola uznášania schopná. Jej rokova-
nie viedol Ľubomír Parízek, primátor
mesta. Na rokovanie mestskej rady  okrem
členov rady bývajú pravidelne prizývaní
Boris Pivoluska, hlavný kontrolór mesta,
Milan Jurík, zástupca prednostky pre veci
ekonomické a vedúci finančného oddele-
nia MsÚ, JUDr. Katarína Vrlová, prednos-
tka mestského úradu a Margita Orságová,
ktorá je zapisovateľkou mestskej rady.
4. Mestská rada v Senici odporučila pred-
ložiť na rokovanie 12. riadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva nasledovné
materiály:

- správu o plnení uznesení MsZ s termínom
plnenia do 4. 9. 2008 a riešení pripomienok,
- správu hlavného kontrolóra o plnení
uznesení MsZ č. 19/01/J/2/b,
- uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnu-
tí MsR konanom dňa  21. 8. 2008,
- správu Petra Sadloňa, poslanca dlhodobo
uvoľneného pre výkon funkcie, za I. polrok
2008,
- Stoma Senica, a.s. - správu o činnosti
a výsledok hospodárenia za rok 2007,
- Službyt, spol. s r.o. Senica, správu o čin-
nosti a výsledok hospodárenia za rok
2007,
- žiadosť COMERON- u SPS, spol. s r.o.
Bratislava o odkúpenie 34% podielu mesta
v spoločnosti Službyt, spol. s r.o.,
- plnenie harmonogramu opráv miestnych
komunikácií,
- informatívnu správu o statickej doprave
a budovaní nových parkovísk. V meste je
vyznačených takmer 950 parkovacích
miest na trvalé parkovanie a boli zatiaľ
vybudované 3 nové parkoviská s kapacitou
101 miest, z ktorých sa 70 parkovacích
miest  budovalo z rozpočtu mesta s nákla-
dom 6,6 mil.
- stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
príjmov a výdavkov  rozpočtu mesta k 30.
6. 2008,
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za I. pol-
rok 2008. Schválený bežný rozpočet vo
výške 322 mil. Sk bol v príjmovej časti plne-
ný  na 54% a vo výdavkovej časti na 29%.
Celkový rozpočet mesta aj s kapitálovým
rozpočtom a finančnými operáciami je
483 mil. a tento bol plnený na 47% v príj-
movej časti a vo výdavkovej časti na 33%.
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok
2008. Príjmy mesta boli navýšené o 10,6
mil. Sk, ktoré mesto získalo z priaznivého
nárastu výnosu z dane z príjmu a z príjmu
z prenajatých budov a z dotácií na škol-
stvo. Výdavky rozpočtu mesta boli  navý-
šené o 2,94 mil. a sú účelovo určené na
projektovú dokumentáciu 2 nových byto-
viek v Sotine a na opravu havarijného stavu
strechy na II. základnej škole.
- Návrh VZN o výške mesačného príspev-
ku za dieťa v materskej škole, základnej

Ozývajú sa hlasy 
ZA aj PROTI

V utorok 12. augusta sa v Mestskom
dome kultúry v Senici konalo verejné pre-
rokovanie vo veci Veterný park Senica -
Vinohrádky. Zúčastnilo sa ho asi 50
zástupcov z radov občanov, zástupcov
dotknutých obcí a niekoľko poslancov,
ktorí prišli vyjadriť svoj názor či pripo-
mienky k problematike vybudovania 13
veterných elektrární, ktoré plánuje spoloč-
nosť Green Energy Slovakia, s. r. o., vybu-
dovať v katastrálnom území mesta Senica
- Kunov a obcí Prietrž a Hlboké. 

Verejnosť mala možnosť diskutovať aj so
zástupcom investorskej spoločnosti Green
Energy  Slovakia, s. r. o. Na tomto verejnom
prerokovaní zazneli názory ako proti, tak aj
za vybudovanie veterného parku. 

Momentálne je vec v štádiu posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie. Na
oddelenie výstavby, životného prostredia
a dopravy MsÚ bola doručená správa
Ministerstva životného prostredia SR
o hodnotení vplyvov na životné prostre-
die, ako aj na ostatné zložky životného
prostredia vrátane človeka. Skončila sa
mesačná lehota na pripomienkovanie.
Občania mohli doručiť na MŽP SR svoje
pripomienky k týmto materiálom.

Všetky materiály spolu s pripomienka-
mi sú následne postúpené odbornému
posudzovateľovi, ktorého určí Minister-
stvo životného prostredia SR. Ten je povin-
ný v priebehu dvoch mesiacov vypracovať
odborný posudok, na základe ktorého
vydá ministerstvo záverečné stanovisko.
V prípade, že bude záverečné stanovisko
kladné, bez podmienok alebo s podmien-
kami, ktoré budú pre investora prijateľné,
môže spoločnosť začať pracovať na pod-
kladoch pre územné konanie. 

V územnom pláne Senice nie sú oblasti,
kde majú veterné elektrárne stáť, určené na
výstavbu, preto budú poslanci mestského
zastupiteľstva pravdepodobne na najbliž-
šom zasadnutí rozhodovať o tom či sa bude,
alebo nebude meniť územný plán. L.V.

umeleckej škole, školskom klube detí, cent-
re voľného času a školskej jedálni. Nový
školský zákon, ktorý nadobúda účinnosť
od 1. 9. 2008 ukladá zriaďovateľom určiť
výšky príspevkov v jednotlivých školských
zariadeniach, pričom sú určené limity hor-
ných hraníc, ktoré sa nesmú prekročiť.
VZN je zverejnené na internete a bude prí-
stupné u riaditeľov škôl a školských zaria-
dení. Príspevok v materskej škole sa neu-
hrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky
alebo ak je zákonný zástupca poberate-
ľom dávky v hmotnej núdzi. O možnosti
znížiť alebo odpustiť príspevok za dieťa
v ďalších školských zariadeniach môže roz-
hodnúť zriaďovateľ zariadenia za záko-
nom splnených podmienok. Mesto pripra-
vuje so SAD Trnava vydanie bezplatných
čipových kariet pre školopovinné deti,
ktoré dochádzajú mestskou hromadnou
dopravou do Senice z Čáčova a z Kunova.
Taktiež tieto informácie budú u riaditeľov
škôl.
- VZN  o usmerňovaní obchodnej činnosti
na území mesta Senica. Pre právnické
osoby a fyzické osoby, podnikajúce
v oblasti obchodu a služieb a cestovného
ruchu sa novo stanovujú pravidlá určenia
všeobecného prevádzkového času v ich
prevádzkach, 
- dispozície s majetkom,
- Veterný park - informácia o Správe o hod-
notení podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die. MsR neodporučila výstavbu veterného
parku v k.ú. Kunov.
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2008,
- návrh na vyplatenie odmeny za I. polrok
2008 primátorovi mesta, zástupcovi primá-
tora, hlavnému kontrolórovi a Petrovi Sad-
loňovi, poslancovi uvoľnenému pre výkon
funkcie.
- Návrh na zrušenie členstva v komisii pre
sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť koor-
dináciu prevodu a prideľovania nájomných
bytov.
- Zámer projektu výstavy Centra sociálnej
pomoci, ktorý predložila firma Free Opera
s.r.o. spolu s návrhom na prenájom
a následný odpredaj pozemku.
Projekt rieši sociálne zariadenie - dom
dôchodcov s kapacitou 100 lôžok, domov
pre dlhodobo chorých s kapacitou 15
lôžok a hospic s 15 lôžkami.
Lokalita je určená v časti Sotina za parčí-
kom nad Tescom.
- VZN - zmeny a doplnky Územného plánu
mesta, kde na 6 územiach sa navrhuje
zmena na bývanie v rodinnej a vilovej
zástavbe a na 2 územiach zmena s využi-
tím na rekreáciu a šport.
Na rokovanie MsR boli pozvaní aj zástup-
covia Volejbalového klubu Senica, ktorí
žiadali o dotáciu na činnosť a prebiehajúce
projekty klubu.
Všetky prerokované materiály budú pred-
metom 12. mestského zastupiteľstva, ktoré
primátor zvolal na 4. septembra 2008.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka mestského úradu

Kladenie vencov 
Vo štvrtok 28.

augusta si oby-
vatelia Senice,
tak ako aj v mno-
hých význam-
ných mestách
a na ústredných
oslavách v Ban-
skej Bystrici, pri-
pomenuli pri
p a m ä t n í k u
Víťazstvo 64.
výročie Sloven-
ského národné-
ho povstania.

Hlavný prejav predniesol primátor
Ľubomír Parízek. Pietneho aktu kladenia
vencov sa zúčastnili aj poslanci NR SR
Juraj Horváth (SMER) a Miroslav Jureňa
(ĽS-HZDS). NS
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Z historického kalendára
- roky s osmičkami

Meruôsmy rok 1848
V ý z -

n a m n ý
medzn ík
n i e l e n
v dejinách
S l o v e n -
ska, v his-
tórii staré-
ho Uhor-
ska, ale aj
v celoeu-
rópskom
vývine je
úzko spo-
jený aj
s lokalitou
n á š h o
m e s t a .
V revoluč-
nom roku
z o h r a l a
v našej

oblasti významnú úlohu skupina, ktorá
vyšla z ľudu a pracovala pre jeho dobro
(slovenská inteligencia, učitelia, jednotlivci
spomedzi kňazov, niektorí notári, mnoho
obyčajných obyvateľov obcí). V neďale-
kom Hlbokom sa vytvorilo stredisko slo-
venského národného hnutia, tu sa formo-
vali prvé požiadavky Slovákov. Centrom
diania bola Hurbanova fara. Sem prichá-
dzali na schôdzky dlhoročný správca
senickej školy Ján Valenčík i katolícky
kaplán Jozef Viktorín. 19. septembra 1848
SNR na Myjave vyhlásila organizované
povstanie, ktoré sa už v prvej etape skon-
čilo neúspechom povstalcov a jeho
dôsledky priniesli v Senici prvé obete.
13. októbra boli popravení dvaja odsúden-
ci – čáčovský richtár a mlynár Martin Bar-
toň a Vojtech Bemert, poľovník u senické-
ho statkára Vietorisa. 

Dňa 22. septembra 2008 si Trnavský
samosprávny kraj a Mesto Senica spolu
s občanmi mesta i účastníkov z kraja pri-
pomenú 160. výročie Slovenského povsta-
nia meruôsmych rokov. O 15. hodine
bude spomienková slávnosť na cintoríne
v Senici pri Pamätníku povstalcov 1848 –
1849, o 16. hodine slávnostná akadémia
v Dome kultúry. Celé podujatie sa usku-
toční pod záštitou Tibora Mikuša, poslan-
ca NR SR a predsedu Trnavského samos-
právneho kraja. Od 23. septembra
do 3. októbra bude verejnosti sprístup-
nená výstava Slovenské povstanie
meruôsmych rokov vo výtvarnom umení
v novootvorenom Záhorskom osvetovom
stredisku.                                               Mx

22. september
Deň vzniku Slovenskej
armády 

Život nedal ľuďom nič, za čo by
nezaplatili veľkou námahou a niekedy
i životom.                                  (Horatius)

21. augusta 1968
Idite domoj! 1945 - osloboditeľ, 1968 -

okupant. Aj takéto heslá viseli na budo-
vách nášho mesta.

Krátky zápis v Kronike mesta hovorí:
„Prišli smerom od Jablonice, nerušene.
Prevažná väčšina našich občanov v ich
očakávaní sa súhlasne vyjadrila: „Tak sa to
malo stať.“ Veliteľ i so svojimi zástupcami
navštívili okresné i mestské orgány. Štáb sa
umiestnil v budove MsNV a pri Bažantnici
boli utáborení ostatní vojaci i s technikou.“

Dnes je od tej doby 40 rokov. Ale
málokto si už pamätá, že proti vete „Tak sa
to malo stať“ sa vyjadrila aj určitá časť
našich obyvateľov. Čo nasledovalo pre ich
životy potom? Niektorí dávno na to zabud-
li, niektorí si niesli dôsledky životom.

Za 40 rokov sa zmenili aj kasárne
v našom meste. Vojenský útvar zanikol.
Kasárne ako objekt dostalo mesto do
daru. Mnohé objekty sú zrenovované, slú-
žia pre rozvoj drobného podnikania a rôz-
nych iných činností, sú to všetko služby
občanom nášho mesta. Mx

(pokračovanie na str. 13)

Pamätník slovenského povstania v r. 1848
na Prietržskej ceste (Brezová), ktorý sa stal
symbolom vzniku Slovenskej armády.

Hlboké – pomník J. M. Hurbana.

História o 22. septembri 1848 zapísala:
Svitalo ráno 22. septembra 1848. Vojni-

čova divízia zastala pred Brezovou v dolin-
ke medzi Úbočou a Zápačmi. Vojničov
predvoj postúpil vpred, no hneď ho zba-
dala slovenská stráž a spustila streľbu.
Hoci sa nepriateľ pokúsil odrezať strážny
predvoj, predsa sa dobrovoľníkom podari-
lo prebiť k svojmu vojsku. Pri streľbe padli
dvaja dobrovoľníci a štyroch zajal nepria-
teľ. Keď Vojničov útvar videl, že posila
nedošla a proti ide presila ozbrojencov,
ustúpil smerom na Hradište, odtiaľ na
Hlboké. O dva dni odišiel na Moravu. Tak
sa skončil víťazstvom slovenských dobro-
voľníkov o 7. hodine ráno prvý boj, ktorý si
vyžiadal aj ľudské životy...

Brezovské víťazstvá 22. septembra
1848 dali základ vzniku Slovenskej armá-
dy. Pamäťou na tieto dni zostal Pamätník
slovenského povstania r. 1848 na Prietrž-
skej ceste na Brezovej, ktorý sa stal sym-
bolom vzniku Slovenskej armády. Mx

Aktivity radnice
28. 7 - Rokovanie - SAD Ing. Gaža -

riešenie problematiky MHD
a autobusovej dopravy.

- Návrhy spolupráce s rybárskym
zväzom a príprava projektov.

29. 7. - Príprava VZN o otváracích
hodinách.

- Rokovanie na tému automaty,
herne a zábavné centrá.

30. 7. - Riešenie koncepcie starostlivosti
o cintoríny a ich prevádzku s TS
Senica.

31. 7. - RSMS - riešenie problematiky
hokejového štadióna a jeho
spustenie do prevádzky.

- Príprava projektu opravy hlavnej
kanalizačnej stoky v spolupráci
s BVS a IPEC.

1. 8. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
TS pánom Kaščákom a riaditeľom
MsPS Ing. Bachurom na tému
kontrola realizácie investičných
akcií.

- Pracovné rokovanie s vedením
firmy Hílek o postupe prác na
výstavbe bytových domov.

4. 8. - Rokovanie na tému príprava
kultúrneho leta.

5. 8. - Prípravné stretnutie k zorganizo-
vaniu celoslovenského turistické-
ho zrazu na Kunovskej priehrade.

6. 8. - Stretnutie s investormi do priemy-
selnej zóny.

7. 8. - Ponuka špecializovanej agentúry
na spoluprácu v oblasti sociálnych
projektov a podmienky účasti
mesta.

- Prezentácia investičného zámeru
v oblasti poľnohospodárstva.

11. 8. - Rokovanie s vlastníkmi pozemkov
v priemyselnej zóne.

- Riešenie problematiky detských
klubov a CVČ.

12. 8. - Príprava zmien a doplnkov
v Územnom pláne mesta Senica.

13. 8. - Rokovanie s vedením firmy
M-Silnice realizujúcej výstavbu
komunikácií v priemyselnej zóne
o termínoch ukončenia.

- Príprava zámeru bytovej výstavby
v meste.

14. 8. - Zámery v zdravotníctve, riešenie
koncepcie výstavby súkromných
zdravotníckych zariadení.

- Rokovanie s P. Sadloňom o postu-
pe turistického zväzu zo strany
vlády.

- Rokovanie s predstaviteľmi n.o.
združujúcej stomatológov o mož-
nosti odkúpenia pozemku.

15. 8. - Rokovanie s vedením Dexie banky
o možnosti spolupráce v projek-
toch EÚ.

16. 8. - Prijatie delegácie z partnerského
mesta Pultusk.

18. 8. - Prezentácia postupu prác výstav
by nového katolíckeho kostola
v Senici.

- Začiatok prípravných prác pre
výstavbu obchodnej zóny.       NS
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Dážď veľa pokazil
(dokončenie zo str. 1)

Z pódia sa šírila dobrá nálada a vyvr-
cholila odovzdaním dožinkových vencov.
Predseda Poľnohospodárskeho družstva
Senica Jozef Marenčík zhodnotil tohtoroč-
nú úrodu ako veľmi dobrú. Potom odovz-
dal podpredsedovi vlády SR Dušanovi
Čaplovičovi a primátorovi Senice Ľubomí-
rovi Parízkovi dožinkové vence. Hosťami
senických dožiniek boli aj viceprezident
fondu národného majetku Vladimír
Kocourek, poslanci NR SR Juraj Horváth
a Anton Bobrík i starostovia z okolitých
obcí, predstavitelia štátnej správy. 

Hoci už začalo popŕchať, na programe
umeleckého súboru Lúčnica zostali všetci
až do konca. Naše reprezentačné teleso
svojím vystúpením zanechalo vo všetkých
estetický dojem. Následne však vzhľadom
na daždivé počasie organizátori koncert
dychovej hudby Skaličané i ľudovú veseli-
cu odvolali. 

Novinkou v ponuke bola súťaž začí-
najúcich senických hudobných skupín
v Kultúrnom dome Kunov s názvom Zvuk
mesta. Skupiny odohrali asi pred 200
divákmi koncerty so svojimi autorskými
piesňami. Ich repertoár a celkové vystúpe-
nie hodnotila porota, ktorá za víťaza určila
skupinu Zdanie Klame. Druhé miesto zís-
kali Dębabs a tretie Mišý šramot. Cenu
sympatie divákov si odniesli The Hat.
Keďže podujatie malo za cieľ podporiť
amatérskych hudobníkov zo Senice, prvé
tri víťazné dostali aj finančnú odmenu na
nákup hudobných nástrojov a ozvučova-
cej techniky. 

V ponuke programov návštevníkov
Senického kultúrneho leta bola i výstava
v Záhorskej galérii Skúmanie možností 2,
ktorej autorom je Ján Švec. 

V nedeľu už slnečné a teplé počasie
prilákalo na dostihovú dráhu do Čáčova
množstvo ľudí, ktorí sledovali 6 rovino-
vých závodov a 1 steeplechase cros
country. Medzi víťazmi sa úspešne
umiestnili aj kone domácej stajne. Hneď
v prvom závode 2-ročných koní na
1000 m zvíťazil Final Flash majiteľa Vladi-
míra Levárskeho a Petra Šimečka, trénerky
Zuzany Kubovičovej zo Senice-Čáčov,
v sedle s Bibianou Šmidovou. V rovino-
vom závode na 2300 m pre 3-ročné a star-
šie kone zvíťazil Fourier majiteľa Biguma
rodiny Habanecovcov, trénovaný Zuza-

nou Kubovičovou, v sedle so Štefanom
Budovičom.  V jedinom závode steeple-
chase cros-country získal prvé miesto kôň
domáceho PD Senica Rain Man v sedle
s džokejom Jaroslavom Brečkom, ktorý je
tiež  pod trénerskou taktovkou Zuzany
Kubovičovej.

Vzácnymi hosťami samosprávy Senice
bola v sobotu delegácia z partnerského
mesta Pultusk, vzdialeného 60 km severne
od Varšavy. Tento rok sa podarilo vzťahy
rozšíriť aj o spoluprácu výtvarníkov oboch
miest. Delegáciu z Pultuska prijal primátor
Senice v obradnej sieni MsÚ, kde sa hostia
zapísali do Pamätnej knihy mesta Senica. 

„Som rád, že vzájomné vzťahy sa
dostávajú na stále vyššiu úroveň a budeme
podporovať aj ďalšie  profesné skupiny,
aby obohacovali svoje poznanie a čerpali
aj zo skúseností iných,“ podotkol primátor
Senice.  Primátor Pultuska Vojciech Deb-
ski v poďakovaní za milé prijatie  povedal,
že spolupráca miest je stále užšia, čo je
veľmi dobrý znak budúcnosti. Na margo
výstavy neprofesionálnych výtvarníkov pri-
pomenul, že napriek drobnej jazykovej
bariére  je jazyk umenia univerzálny a zro-
zumiteľný  všetkým. Hostia z Pultuska,
zástupca primátora, riaditeľka múzea, ve-
dúci turistickej kancelárie a výtvarníci si
prezreli aj Záhorskú galériu, kde ich riadi-
teľ Štefan Zajíček oboznámil s jej históriou
i aktuálnou výstavou z tvorby Jána Šveca.
Náhoda chcela, že Ján Švec prišiel v tom
čase do galérie, a tak mohol pultuským
výtvarníkom odpovedať na ich otázky
a venovať im autogram do katalógu. Na
pultuských hostí veľmi zapôsobil program
senických dožiniek i vystúpenie Lúčnice,
ktoré by radi sprostredkovali aj ostatným
obyvateľom Pultuska. Návšteva z partner-
ského mesta vyvrcholila v sobotu podve-
čer v galérii ZUŠ, kde bola vernisáž výsta-
vy z tvorby pultuských výtvarníkov. Riadi-
teľ ZUŠ Milan Gál na nej privítal všetkých
hostí, medzi nimi aj chargé d'affaires Poľs-
kej republiky Bogdana Wrzochalského.
Zdôraznil, že v modernej Európe sa kladie
dôraz na spoluprácu a Senica s Pultuskom
sú krásnym príkladom, že aj napriek vzdia-
lenosti sa dá rozvíjať veľmi čulé
partnerstvo.

Recipročná výstava z tvorby senických
výtvarníkov bude v septembri v Pultusku
pri príležitosti Dní sv. Matúša. Výstava
z tvorby výtvarníkov z Pultuska bude otvo-
rená do 15. 9. v galérii ZUŠ.

Organizátormi Senického kultúrneho

Nový investor 
v priemyselnej zóne 

IKO SALES International N.V. - najväčší
kanadský výrobca a svetový exportér
živičných strešných šindľov.

Spoločnosť IKO vyvíja a používa suro-
viny a technologické zariadenia, ktoré pat-
ria k najkvalitnejším vo svetovom meradle.
V novom výrobnom závode, ktorý firma
plánuje postaviť v priemyselnej zóne Seni-
ca na „zelenej lúke“ na ploche 9,5 ha je
navrhovaná výroba strešnej krytiny, tzv.
kanadský šindeľ. Kanadské šindle sú vyrá-
bané z vysokokvalitného prírodného asfal-
tu, ktorý je spracovávaný technológiou
oxidácie. Táto spoločnosť ako jediný verti-
kálne integrovaný výrobca šindľov spraco-
váva samostatne všetky strategické surovi-
ny ako jediný v Európe. Samostatne si
kontroluje výrobný proces od získavania
nerastných surovín potrebných pre výro-
bu šindľov až po distribučný proces. Vo
všetkých výrobných závodoch má IKO
zariadenia na oxidáciu asfaltu, ťaží a farbí
posypový granulát, a preto dosahuje
dobré parametre vo farebnej stálosti a
vzhľade šindľov. IKO tiež vyrába svoju
vlastnú sklenú rohož a disponuje najväč-
ším výrobným zariadením tohto druhu na
svete. Projektová kapacita výroby šindľov
je plánovaná na 97 000 ton/rok. Predpo-
kladaný termín otvorenia realizácie tohto
zámeru v Senici je koniec roku 2009
a jeho dokončenie leto 2010.

Počet zamestnancov v tomto závode
bude 50, z toho desať v administratíve
a štyridsať vo výrobe na dvojzmennej
prevádzke. Celková investícia bude činiť
cca 25 mil. EUR.
Viac informácií na: www.iko-shingles.eu.

Zmluvu s firmou IKO SALES Internatio-
nal N.V. podpísal primátor mesta Ľubomír
Parízek a general manager IKO p. Michel
Petijean 28. augusta 2008 na Mestskom
úrade Senica.

NS

Na foto vľavo Ľubomír Parízek, vpravo
Michel Petitjean.

leta boli Mestské kultúrne stredisko Seni-
ca, Mesto Senica, Záhorské osvetové stre-
disko, Záhorská galéria, Slovenský zväz
chovateľov a dostihový deň v Čáčove bol
v réžii PD Senica. Viera Barošková

Foto amfiteátra po piatkovej búrke.
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Staré sídlisko s novou tvárou 
Už tento mesiac začne dostávať staré sídlisko novú tvár. Naj-

staršie sídlisko v Senici, vybudované v predchádzajúcom storočí
v 60-tych rokoch, postupom času zostarlo a pôvodných obyvate-
ľov nahrádza nová generácia. Tá má už vyššie nároky na prostre-
die, v ktorom žije. To sa týka nielen estetického hľadiska. Rovnako
aj nárast automobilovej dopravy zvyšuje nároky na parkovacie
miesta, ktorých je na sídlisku nedostatok.

Dlhé roky neboli v tejto časti mesta robené žiadne úpravy,
a preto Technické služby Senica ako stavebník budú rekonštruo-
vať staré sídlisko. Rekonštrukcia bude prebiehať od augusta 2008
do augusta 2010 a bude rozdelená do niekoľkých etáp. V prvej
etape dostane novú tvár „námestíčko“ (pred potravinami CBA,
FAUN a reštauráciou Koruna), ktoré by malo byť zrekonštruované
do októbra 2008. V druhej etape budú riešené parkovacie miesta

Hodnota domova 
Keď prvýkrát prekročíme prah rodiska, začína sa pre nás éra

nekončiacich sa objavov. Za   hranicou rodného  hniezda je všet-
ko iné, no hlavne neznáme, nepoznané, bezmenné.   A tajomno
nás všetkých láka. Túžime po objavoch, spoznávaní blízkych
i ďalekých miest, krajín, prírodných zákutí, jednoducho všetkého,
čo je iné ako u nás doma.

K poznávaniu nás lákajú predovšetkým letné mesiace. Už aj
zemeguľa sa nám zdá príliš malá, a tak pribúda tých, ktorí majúc na
to, sú už v poradovníku letov na medzinárodnú vesmírnu stanicu
ISS. Tí ostatní ešte celkom nepoznajú Zem, na ktorej pohostinnej
pôde žijeme, a preto využívajú ponuky cestovných kancelárií či
vlastné impulzy na rozšírenie si vedomostí o našej planéte, či
v závislosti od peňaženky, jednoducho našej vlasti - Slovenska.
Všade je čo obdivovať, niečo čo upúta, kde sa dobre cítite, niečo,
čo človeku vyrazí dych. 

Túžime po odkrytí, odhalení čohosi nového, kocháme sa
v divoch sveta, ktorých je ďaleko viac ako  proklamovaných
sedem najznámejších. A tak objavujeme svet okolo seba - hlbinu
a priezračnosť morí či na dotyk máme nebesá z majestátnych kon-
čiarov.  Inde žasneme nad kláštormi zavesenými na vysokých ska-
lách, majstrovstvom dávnych staviteľov pyramíd, nad krásou
rozľahlej delty mohutnej  dravej rieky, ktorá ústi do mora....Všade
je niečo zaujímavé,  čo rozšíri náš obzor a krásou pohladí dušu.

Svetom nadchnutí a očarení vraciame sa domov z dovolenky
alebo z dlhodobého pobytu v zahraničí. Zrazu zistíme, že tu je
naše miesto srdcu najmilšie. A keď sa kilometre k domovu - nech
je to byt v činžiaku či dom na dedine - skracujú, o to mocnejšie
srdce bije a nedá sa opísať pocit - som doma. Tu nás privinie všet-
ko. Príbuzní, susedia, lavička pri dome, strom obsypaný ovocím
i pohľady z okna, ktoré sa nám predtým zdali fádne. Odrazu majú
cenu.

Čím je človek starší, tým radšej sa z cudzích krajín vracia do
svojho rodného hniezda. Starší si  vie  viac vážiť svoju domovinu,
má preňho väčšiu cenu ako zamladi, keď túžil  rozprestrieť krídla
a slobodne poznávať svet. Leto je aj čas návratov domov tých,
ktorí v cudzine hľadajú svoj nový domov. Mnohí ho aj našli, no
mnohí sa radi vracajú do rodného hniezda. Tam sa chodia akoby
napiť vody, siahajú po prameňoch myšlienkových i hodnotových.

Pomaly sa končí prázdninový čas voľnosti, cestovania a pozná-
vania. Nech sú pre vás návraty domov vždy šťastné.

Viera Barošková

Oznam MsÚ
Oznamujeme občanom a prevádzkam sídliska Kalinčiakova

a Palárikova ulica Senica, že v čase od 18. augusta začnú prebie-
hať prípravné a následne stavebné práce na rekonštrukcii vyvýše-
nej plochy pred predajňou potravín a reštauráciou Koruna.

Počas realizácie prác bude umožnený prístup do všetkých
dotknutých prevádzok, príde však k čiastočnému obmedzeniu.
Práce budú vykonávané tak, aby bola časť upravovanej plochy
vždy priechodná.

Žiadame občanov o porozumenie a trpezlivosť, najmä opatr-
nosť a rešpektovanie  obmedzenia prístupu, ktoré bude zjavné
označením farebnými páskami alebo prekážkami z pevnej konšt-
rukcie.

Veríme, že občania sídliska snahu Mesta začať s obnovou
technickej vybavenosti sídliska prijmú s porozumením. NS

na Kalinčiakovej ulici a zároveň oddychová zóna - parčík s lavič-
kami pred bytovým domom č. 297. Táto fáza sa začne realizovať
na jar 2009.  Nové parkovacie miesta by mali vyrásť aj počas tre-
tej etapy, a to na Palárikovej ulici. Celkovo sa na sídlisku vybudu-
je 112 parkovacích miest. 

Keď vychádzame z technickej správy, nosnými prvkami nové-
ho usporiadania „námestíčka“ budú zelené plochy umiestnené
na vyvýšenej ploche, ktoré čiastočne využívajú pôvodné roz-
miestnenie zelene a nahrádzajú bývalú fontánu. Nefunkčná fon-
tána a pôvodný nízky múrik, lemujúci bazénik s vodou, bude
odstránený a sčasti nahradený novým múrikom. Vnútorný pries-
tor bude zatrávnený. Pôvodný kamenný múrik lemujúci vyvýšenú
časť „námestíčka“ a krycia platňa múrika bude opravená sanova-
cou maltou, uvoľnené kamene budú znovu upevnené, chýbajúce
doplnené. Súčasťou úpravy plochy je aj spôsob kladenia betóno-
vej dlažby, ktorá bude na „námestíčku“ vo farbe grafit kombino-
vaná s pieskovou. Upravený priestor bude doplnený mestským
mobiliárom. Budú tu umiestnené lavičky s operadlom a podrúč-
kami, obojstranné lavičky s operadlom, odpadkové koše, stojany
na bicykle, plagátová plocha a zastrešenie kontajnerov. Lavičky
a odpadkové koše budú umiestnené v parkovej časti i na upravo-
vanej ploche „námestíčka.“ Jednostranná plagátová plocha bude
osadená pri východnom terénnom schodišti a prístrešok nad kon-
tajnermi na separovaný odpad bude pri druhom terénnom scho-
dišti. Stojany na bicykle budú osadené pri vstupe do nákupného
strediska. Súčasťou upravovanej plochy sa stanú tiež telefónne
búdky. Počas rekonštrukcie sa vyrieši aj dažďová kanalizácia
a verejné osvetlenie. Pri rekonštrukcii sídliska sa počíta aj s výsad-
bou novej zelene.

Touto úpravou verejného priestranstva na „námestíčku“
a vybudovaním priľahlého parčíka sa zatraktívni priestor a vznik-
nú miesta na vzájomné stretávanie sa obyvateľov sídliska. Vytvo-
rením nových parkovacích miest by sa mal vyriešiť akútny pro-
blém s parkovaním. L. V.

Báseň

Po celý život nasávame vlahu
z kalužiek detstva. Kto ich preskočí?
V pučiacom vŕbí u nás
vpila sa mi rodná zem do očí.

((PPaavveell  KKooyyšš))

Vizuálny obrázok po rekonštrukcii.
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Letné prázdniny sú už
za nami

Školský rok 2008/2009 môžeme prá-
vom nazvať rokom naštartovania školskej
reformy. Pre prváčikov je to opäť „ten
prvý“, pre ostatných žiakov ten „ďalší“
a pre deviatakov ten „posledný“.

Do školských lavíc základných škôl
v meste Senica zasadlo viac ako 2150 žia-
kov, z toho  176 prváčikov prešlo bránou
školy po prvýkrát.

Po krátkom prázdninovom oddychu sa
začalo pre pedagogických zamestnancov,
nepedagogických zamestnancov a žiakov
desať mesiacov práce.

Práce, ktorá v duchu nového zákona
o výchove a vzdelávaní tvorivým prístu-
pom pedagógov pomôže skvalitniť
výchovno - vzdelávací proces a pripraviť
našich mladých ľudí na plnohodnotné
uplatnenie sa v živote.

Očakáva sa podstatné rozvíjanie
schopností žiakov potrebných pre ich bu-
dúcnosť. Bude potrebné rozvíjať tvorivý
prístup k životu a riešeniu problémov, vnú-
torná iniciatíva, chuť poznávať a objavo-
vať, celoživotne sa vzdelávať.

Pôjde o rozvíjanie komunikačných
schopností žiakov, schopností tvorivo
a kriticky riešiť problémy, pracovať
s modernými informačnými technológia-
mi, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch
tak, aby im škola otvorila dvere na európ-
sky trh práce. Od nového školského roka
sa začnú takto učiť po novom prváci a pia-
taci. Následne sa obsahové zmeny budú
zavádzať aj v ďalších ročníkoch tak, aby
reforma kontinuálne prebiehala štyri roky.

V tomto roku očakávame aj riešenie
spoločenského postavenia pedagógov
vytvorením možnosti ich systematického
kariérneho rastu.

Treba dúfať, že tento systém bude tou
správnou cestou k zvýšeniu spoločenskej
prestíže  učiteľského povolania a jeho ade-
kvátneho ohodnotenia. Verte, že si to za-
slúžia.

K štartu obsahovej reformy školstva
a pri napĺňaní takého dôležitého poslania,
ako je výchova a vzdelávanie detí, popraj-
me všetkým pedagogickým zamestnan-
com, predovšetkým učiteľom, veľa elánu,
odvahy a tvorivých síl. Budú to potrebo-
vať. Ivan Lajda

Spoločný školský úrad

List slniečkam 
Milé moje slniečka! Bol október 2003

a ja som s napätím čakala, koľko sa nás na
našom 1. stretnutí zíde. Netušila som, či
bude nejaké ďaľšie... A zrazu nás sedelo
v malej miestnosti s narýchlo pozháňaným
kobercom a pár hračkami mojich detí, dva-
násť. Mala som trému, ale nevýslovnú
radosť - stretneme sa znova! Tak bolo ďal-
šie stretnutie a zase nás bolo viac. Vedenie
CVČ nás okamžite muselo presťahovať do
väčšej - spoločenskej miestnosti. A tak to
išlo zo stretnutia na stretnutie. Najskôr
sme sa stretávali vo štvrtok, no pre stále

pribúdajúce mamičky so slniečkami sme
museli pridať aj utorky a onedlho aj stredy.
Bolo nám veselo, budova CVČ sa aj dopo-
ludnia ozývala džavotom malých detí
a veselou vravou.

Po roku činnosti sa nám naskytla fan-
tastická ponuka - presťahovať sa do dom-
čeka vedľa hlavnej budovy. To bolo rados-
ti! S nadšením sme sa pustili do renovácie
stien, okien a dverí. Pomáhali mamičky,
manželia i dedkovia. Jazva na pravej ruke
mi dodnes pripomína dni prežité na para-
pete s „opaľovačkou“ v ruke. Okná sa
napokon vďaka niekoľkým dobrým ľuďom
po roku vymenili za krásne, nové. To leto
som prežila s hlavou plnou plánov a nápa-
dov, ktoré som vykladala všade, kde som
prosila o pomoc. Od septembra 2004 sme
mohli fungovať 5 dní v týždni a po celý
deň. Mamičky s detičkami zostali verné
najmä dopoludniam. Prichádzali, odchá-
dzali, aby sa po krátkom čase znova vrátili
s novými bábätkami. Boli to hlavne Seni-
čanky, ale zvážali sa aj z Jablonice, Hlbo-
kého, Borského Mikuláša, Sobotišťa, Smr-
dák a ďalších obcí. Mali sme tu však aj Bra-
tislavčanky a dokonca i Angličanku, Špa-
nielku, Grékyňu i Poľku. Aktivity sa strie-
dali, najúspešnejšie boli vždy zaujímavé
besedy, tvorivé dielničky a herničky boli
každodennou súčasťou. Obľúbené sauno-
vanie mamičiek s deťmi sa vytratilo, no
Mikulášska besiedka zostala bezkonku-
renčne najnavštevovanejším podujatím.
Každoročne sme sa tešili aj na výlet do
Bratislavy na Deň matiek a opekačky na
dvore pri MC. To sme tu už mali aj ockov
a starkých... Náš prah dodnes pravidelne
prekračovalo niekoľko stovák mamičiek
s detičkami. U nás si vypili kávičku, poroz-
právali sa o radostiach i strastiach, poradili
si a zahrali sa. Detičky neraz odchádzali
s plačom a s výkrikmi radosti vstupovali
medzi malých kamarátov. Radi sa vracali,
lebo u nás bolo ako doma. Tak som si to
vždy priala - aby u nás bolo útulne, aby
sme si mohli dôverovať a pomáhať. Aby
doma ockom (mimochodom, aj tých sme
tu mali pár pravidelných) s iskričkami
v očiach rozprávali, aká tu bola pohoda.
Veľmi sme si vážili aj staré mamy, ktoré
k nám vodili svoje vnúčatká, aby im takto
obohatili spoločne prežité chvíle.  

Ani sa mi nechce veriť, že je to už 5
rokov, čo sa naše centrum „narodilo“.
Máme za sebou 5 rokov zmysluplnej
a nádhernej práce, o ktorej s nadšením
hovorí toľko ľudí, 5 rokov podpory mojej
rodiny, blízkych i náhodne oslovených
ľudí. Aj slniečka, ktoré k nám pred piatimi
rokmi zavítali ako drobučké batoliatka, sa
o pár dní vyberú po prvýkrát do školičky.

Milé moje slniečka, verím, že náš dom-
ček zostane vždy rozprávkový a bude
v ňom biť láskavé mamičkovské srdce.
Aby ste sa sem aj Vy, moje slniečka, vrátili
raz so svojimi detičkami. To ja už budem,
hádam, stará mama. Ďakujem všetkým,
ktorí nám už 5 rokov s nadšením a nezišt-
ne pomáhajú budovať naše „centríčko“...

...Možno je to osud, možno náhoda, že
práve v čase jeho okrúhlych narodenín

moje milované centrum čiastočne opus-
tím. V čase, keď som si aj ja so svojím
vysnívaným tretím dieťatkom konečne
mohla užívať slasti materského centra.
Život je však neustála zmena a pre ponúk-
nuté šance občas treba i niečo obetovať...
Bude mi smutno, ale ja sa presuniem len
o pár domov ďalej, do novej práce. S pod-
porou rodiny však budeme pokračovať
v tom, čo sme s láskou budovali. Takže, ak
sa neuvidíme dopoludnia, teším sa na Vás
na predvečerných a víkendových aktivi-
tách, ktoré pre Vás pripravujeme. A dopo-
ludnia nech sa Vám v domčeku krásne
relaxuje! Vaša Silvia

Sme tu pre vás
už 55 rokov! 

V lete i cez zimu, v krúžkoch a na podu-
jatiach, cez týždeň i cez víkendy, cez škol-
ský rok i cez prázdniny! 

Kto? 
No predsa senické Centrum voľného

času Stonožka.
Je pripravené postarať sa o vás, deti,

mládež i dospelých aj tento školský rok.
Čaká vás stovka pekných podujatí a pestrá
činnosť pre sto detských nožiek denne.
Čakajú vás kamaráti a zážitky v budove
CVČ i mimo nej. Tak ako napríklad cez
tohtoročné prázdniny, kedy sa so Stonož-
kou vyšantilo viac ako 250 detí a mládeže
od 5 do 17 rokov v táboroch v Senici,
v Prievidzi, na Záhorí a v Dobrej Vode.

Na mestských táboroch pre tých
najmenších si deti užili do sýtosti hier,
športu, výtvarných činností, pesničiek,
kúpania.., veľa času venovali tiež návšte-
vám a aktivitám na  zaujímavých miestach
v Senici, ako je chov koní v Čáčove alebo
autoškola Progres. Tešili sa i z výletu do
hodonínskej ZOO, ale i z táborových
eurokorún alebo darčeku, ktorý dostal
každý jeden účastník troch mestských
táborov na pamiatku.

Po stopách škriatka Fačka sa na Reváň
pod Fačkovským sedlom(okres Prievidza)
vydalo 45 malých dobrodruhov. Chceli
zistiť kam sa stratilo všetko zlato a striebro
z baní, čo sa stalo so zakliatymi ľuďmi na
Kľaku, kam miznú všetky povesti o škriat-
koch a ako zachrániť skameneného škriat-
ka Fačka. Museli však splnením záhad-
ných úloh prekabátiť zlého obra - škriatka
Čiernu bradu.  

(pokračovanie na str. 7)
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Výzva mamičkám
Materské centrum Stonožkine

slniečka srdečne pozýva na stretnutie
po 5 rokoch v nedeľu 12. októbra
o 15. hod. v Materskom centre.

Tešíme sa na vás, účasť, prosím,
nahlásiť vopred, najneskôr do 5. 10.
2008. Kontakt na t. č. 0908 110 814
(S. Krišáková).

Sme tu pre vás
už 55 rokov! 
(dokončenie zo str. 6)

Verte či neverte, s pomocou Modrej
víly, Zlatorukej Runy či svetlušky Kamily sa
to deťom nakoniec podarilo. Všetky stopy
boli objavené, rozlúštené a tá  posledná
viedla do Bojníc, kde škriatka Fačka obja-
vili a vyslobodili počas nočnej strašidelnej
návštevy zámku. Získali od neho zlaté
kľúče od všetkých baní a jaskýň na Slo-
vensku. Expedícia sa teda vydarila. Deťom
sa tiež páčila i návšteva bane Cígeľ a 8 km
trasa vláčikom v podzemí. Aj náročný, až
po uši zablatený výstup na vrch Kľak,
jeden z najvyšších bodov Strážovských
vrchov. Škoda len, že kvôli upršanému
dňu sme si nemohli viac vychutnať tamoj-
šiu krásnu prírodu.  O to viac sa hralo,
súťažilo, spievalo a tancovalo.

Súčasťou tohto pobytu bol i Celebrity
camp II. s jeho 25-timi účastníkmi vo veku
13-17 rokov, ktorí sa tu, okrem pomoci
malým dobrodruhom pripravovali na
prácu dobrovoľníka CVČ Stonožka a čias-
točne i na funkciu praktikanta v záujmo-
vých krúžkoch či inštruktora v letných
táboroch. Okrem iného zažili i jedinečný
dvojdňový výlet v horách s prenocovaním
pod stanmi i varením na ohni. Na záver
pobytu, po záverečných skúškach, 16
z nich získalo certifikát dobrovoľníka
a Stonožka sa teší na ich pomoc.

Prvýkrát Stonožka pripravila i letný
tábor zameraný na cyklistiku, ktorý sa
konal na začiatku augusta na Záhorí. 15
účastníkov si nemohlo tento typ tábora
vynachváliť. Nielenže najazdili množstvo
kilometrov a zoznamovali sa so základnou
údržbou bicykla a dopravnými predpismi,

AEROBIK S ANDY
Rozpis hodín cez školský rok 2008/2009
Športová hala Senica:
Pondelok 19.30 - 20.30 hod. Interval body-
work - brucho, zadok, stehná
Telocvičňa IV. ZŠ Senica - vchod od
Sotinej:
Streda: 17.30 - 18.25 hod. Cardio kick box

18.35 - 19.30 hod. Body-pilates
Štvrtok: 18.30 - 19.25 hod. Bodystyling 

s činkami
Nedeľa: 18.30 - 19.25 hod. Power step

19.30 - 20.00 hod. Expres 
bodyforming

Pozor! Cvičí sa aj 1. a 15. septembra.

Pozvánka
Klub slovenských

turistov Sobotište vás
pozýva na jednodňový
turistický zájazd do
Modry -výstup na
Veľkú homoľu - vino-
branie, ktorý sa usku-

toční v sobotu 20. septembra 2008.
Cena 100 Sk za osobu (doprava

autobusom).

Program:
7.00 hod. odchod z námestia v Sobotišti,
7.30 hod. odchod od plavárne v Senici.
8.30 hod. príchod k Zochovej chate, zvíta-
nie sa s Milanom Rúžekom, turistickým
veteránom a „otcom“ rozhľadne na Veľkej
homole.
9.00 hod. odchod na trasu - Veľká homoľa
(709,2 m).
10.00 hod. turistická rozhľadňa na Veľkej
homoli.
Návrat k autobusu na parkovisku pri
Zochovej chate.
Zdatnejší budú pokračovať peši až do
Modry (2 hodiny), 12.00 hod. odchod
autobusu z parkoviska pri Zochovej chate.
Vinobranie
16.00 hod. odchod autobusa z Modry cez
Senicu do Sobotišťa,
17.00 hod. príchod do Sobotišťa.
Prihlášky:
u Janka Oravca 0907 649 935. Pri prihla-
sovaní sa platí. Kto zaplatil, je prihlásený.

ale mohli si užiť i krásu borovicových lesov
a do sýtosti si zašportovať, zaplávať
a zahrať v peknom areáli na Záhorí.  

Stonožkino leto tradične zakončilo
tanečné sústredenie SONNY na základni
v Dobrej Vode, za účelom prípravy na
najbližšie majstrovské súťaže, okrem
iného i na septembrový Svetový pohár
v Nemecku a na koncert Sonny v októbri
2008.

Občianske združenie
SenART
so sídlom v Senici, Hviezdoslavova 323.

Vzniklo z prirodzenej potreby neprofe-
sionálnych výtvarných umelcov konfronto-
vať svoje práce s ostatnými kolegami, pre
vzájomnú inšpiráciu a napredovanie v tvo-
rivej činnosti.

Svoje dianie potvrdili ustanovujúcou
schôdzou, ktorá sa konala 18. apríla 2008.
A čo je ich cieľom? V prvom rade podpo-
ra činnosti neprofesionálnych výtvarných
umelcov, vytváranie podmienok pre reali-
záciu umeleckej činnosti neprofesionál-
nych výtvarníkov, vytváranie podmienok
pre možnosť konfrontácie umeleckej čin-
nosti neprofesionálnych výtvarníkov na
stretnutiach, výstavách, školeniach.

Predsedom združenia sa stal Ľubomír
Miča.

Členovia občianskeho združenia Sen
ART: Anna Dobiašová, Anna Emrichová,
Andrej Gáfrik, Erika Hanzalíková, Renáta

Hromková, Anna Jankovýchová, Viera
Jozefková, Viktor Kmeť, Alena Kováčová,
Roman Macko, Viera Melichárková, Janka
Melišová, Dana Motusová, Ľubomír Parí-
zek, Anna Petrová, Vlasta Ravasová,
Marek Salay, Alena Sukopčáková, Vlasta
Trusková, Ivan Vida.

Od svojho vzniku uskutočnili niekoľko
stretnutí, na ktorých sa členovia OZ
SenART stretli s odborníkmi v oblasti ume-
nia - s grafikom a maliarom doc. Emilom
Sedlákom a s akad. maliarom prof. Ľudoví-
tom Hološkom. Členovia združenia pri-
niesli svoje práce na posúdenie a od pro-
fesionálnych výtvarníkov dostali cenné
rady, kritické pripomienky, ale aj pochvaly
a povzbudenie do ďalšej tvorby.

V júni výtvarníci absolvovali plenér
v krásnej prírode pod Uchánkom pod
vedením Mgr. Eleny Bielčikovej a v augus-
te ďalší plenér v Čáčove. Ich cieľom je pri-
niesť kúsok z ich tvorivého snaženia aj do
okolitých obcí a na výstavách predstaviť
obyvateľom týchto obcí pohľad na známe
miesta inými očami.

Dňa 21. 9. 2008 sa v Čáčove uskutoční
vernisáž výstavy prác členov SenARTu.

Ľubomír Miča
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Leto je úspešne za nami
a čo prinesie najbližší
mesiac?
Zápis do záujmových krúžkov a kurzov
trvá do 30. septembra 2008! (denne 8.30
– 17.00 hod.)
- celkovo je otvorených 35 krúžkov pre
deti, mládež i dospelých + Materské cen-
trum - ich prehľad, podrobnosti a výšku
zápisného nájdete na www.stonozka.est-
ranky.sk alebo priamo v CVČ, kde sú
k dispozícii prihlášky,
- zapísať sa musia i členovia, ktorí chodia
do CVČ dlhodobo,
- vaše deti môžu tiež Stonožke venovať
i vzdelávací preukaz, ktorý dostanú
v škole,
- pravidelná činnosť krúžkov začína v CVČ
od 1. 10. 2008 (tanečná skupina Sonny
Kuriatka a Junior už od septembra)
- zápisné je cca 100 - 150 Sk/mesiac

STONOŽKIN  TÁBORÁK 
- piatok 12. 9. 2008, zač. 18.30 h., (dvor MC)
- zoberte rodičov, prineste si maškrty na
opekanie, 
- príďte si zaspievať pri gitare, poklebetiť,
zopakovať si country tance, pozrieť si foto-
grafie z letných táborov..., prihlásiť sa do
krúžkov...

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ 
- piatok 19. 9. 2008
- ukážky a prezentácia činnosti záujmo-
vých krúžkov v budove CVČ: od 8. až
12.30 hod. pre triedne kolektívy.

Na október pripravujeme:
25. 10. 2008 TANEČNÝ KONCERT
SONNY
- 24. a 27. október - ponúkame návštevy
koncertu pre školské kolektívy (záujem
môžete hlásiť v CVČ, do 30. 9. 2008).

NOVINKA!
Stonožka otvára nový turistický krúžok pre
záujemcov od 8 rokov. Čakajú vás pravi-
delné sobotňajšie výpravy za krásami nie-
len nášho okresu, ale i susedných regiónov
(napr. Plavecký hrad, Čachtice a pod.) - na
dlhších trasách využijeme najmä vlakovú
dopravu, niekedy i bicykel. V zime vyskú-
šame  bežky. Naučíme sa i množstvo zau-
jímavých praktických turistických vedo-
mostí.
Na záver roka sa zúčastníme celosloven-
ského zrazu turistov.
Na vedení krúžku sa budú podieľať i vedú-
ci z radov mládeže - Tomáš Spústa, Ivana
Bachurová, Martin Dudáš ml. Príďte sa
informovať a prihlásiť. 
(tento krúžok nie je v celkovom prehľade
na internetových stránkach CVČ uvedený)

Oddelenie kultúry CVČ a jeho tanečný
odbor oznamuje:

SONNY 
- konkurzy do tanečnej prípravky a do naj-
mladších zložiek tanečnej skupiny SONNY
pre deti od 5 do 10 rokov nie sú v tomto
školskom roku osobitne vypísané!
- stačí sa prísť do CVČ zapísať tak ako do
ostatných krúžkov, všetci záujemcovia

budú písomne pozvaní na 1. tréning
v prvom októbrovom týždni.
- informácia pre členov dvoch tanečných
prípraviek SONNY z minulého školského
roka:
a) navštevovať tieto kolektívy budú deti
v nezmenenej zostave až do termínu kon-
certu Sonny, t. j. do 25. 10. 2008 (na 1. tré-
ning budete pozvaní písomne, uskutoční
sa pravdepodobne v štvrtok 2. 10. 2008),
b) až po koncerte nastane posun do star-
ších tanečných zložiek Sonny - do 22. 9. sa
však tiež treba prísť zapísať do CVČ a vziať
si prihlášku,
Pozn.: platí i pre Bambuľky, Kuriatka
a Juniorky (tréningy však budú už od sep-
tembra, termín 1. tréningu sa dozviete pri-
amo od trénerov).
Skupina SONNY má v CVČ 14-ročnú tradí-
ciu, desať rokov takmer bez prerušenia je
každoročným finalistom majstrovstiev SR,
účastníkom ME, MS a svetových poháro-
vých súťaží -  napr. v r. 2008 zisk 1. miesta
na Svetovom tanečnom pohári v Nórsku.
V zložkách Sonny tancuje v CVČ viac ako
100 detí vo veku od 5 do 14 rokov.
Prihláste i vaše dieťa do tejto skupiny s žán-
rom disco-dance. Skúsenými trénerkami sú
Andy Jakubcová a Martina Jamrichová. Od
minulého roka Petra Jediná a dobrovoľné
pomocníčky z radov mládežníckej zložky
Sonny MsKS.

HIP - HOP
- v činnosti pokračuje krúžok pokročilých
s vedúcou Romankou Mališkovou a Dan-
kou Rehákovou,
- otvárame i krúžok pre nových záujemcov
od 10 rokov, privítame chlapcov, tréningy
budú 2x týždenne v CVČ a v III. ZŠ.

BREAK DANCE
- otvárame krúžok pre začiatočníkov, deti
i mládež (skupina Crazy team),
- mládežnícka skupina “West Breakers“ je
dvojnásobným finalistom majstrovstiev SR
a dvojnásobným účastníkom majstrovstiev
sveta, má za sebou desiatky vystúpení
v senickom regióne, v školách...  a úspešne
reprezentovala CVČ na rôznych súťažiach.

MAŽORETKOVÉ SÚBORY
- mažoretková prípravka pre dievčatá od 7
do 10 rokov prijme do svojich radov nové
členky, čaká vás milý kolektív, pekné kostý-
my, zaujímavé tréningy (2x týždenne),
nová vedúca, vystúpenia..., príďte sa pri-
hlásiť!
- niekoľko nových členiek vo veku 12 - 14
rokov príjme i súbor starších dievčat
SPIRIT, vedúca Lenka Čmaradová, ktorý
má za sebou množstvo úspešných vystú-
pení a súťaží  s pôsobivými  skladbami
a kostýmami, súbor účinkuje na plesoch,
pri prezentáciách firiem a organizácií
v senickom a trnavskom regióne, na  sláv-
nostných mestských podujatiach  a pod.,
súťaže absolvuje vo Veľkom Krtíši, Prešo-
ve..., v tomto roku chystá i medzinárodné 
vystúpenia.
- konkurz, resp. výber nových členiek do
tohto súboru sa bude konať 23. 9. 2008,
o 16.30 hod. v CVČ.

FOLKLÓRNY SÚBOR ROVINKA
Tento súbor má tiež v CVČ dlhoročnú tra-
díciu i dlhoročnú vedúcu pani Darinu

Kutálkovú. Presvedčte sa, že má tie najlep-
šie úmysly ako deťom vštepiť a naučiť
milovať krásne ľudové pesničky, hry
a tance. Doba však tomuto umeniu, najmä
v Senici, akosi nepraje, moderné je tanco-
vať všetko iné, len nie ľudovku. Ak to chce-
te zmeniť, prihláste sa v CVČ. Dávame
tiež na vedomie, že súbor hľadá nového
harmonikára, resp. heligónkara.

Internetová stránka CVČ
Dovoľujeme si vás upozorniť na našu

internetovú stránku, na ktorej nájdete naj-
novšie informácie o činnosti CVČ Stonož-
ka Senica - www.stonozka.estranky.sk

Tvorivé PRO dielničky pre
mamičky a detičky

Materské centrum STONOŽKINE
SLNIEČKA a Mesto SENICA pripravilo pre
vás, mamičky z MC, každú stredu cyklus
tvorivých aktivít, ktoré sú dotované z fondu
PRO Senica. Srdečne Vás na ne
pozývame!

24. 9. pre detičky: maľovanie prstovými
farbami
1. 10. pre mamičky: maľovanie farbami
windowcolors
8. 10. pre detičky: vystrihovanie a lepenie
15. 10. pre mamičky: maľovanie na sklo
22. 10. pre detičky: maľovanie vodovými
farbami a voskovkami
29. 10. pre mamičky: základy servítkovej
techniky
5. 11. pre mamičky: servítková technika
pre pokročilých- krakelovanie
12. 11. pre mamičky: bbaattiikkoovvaanniiee
19. 11. pre mamičky: papierové dekorácie
z farebnej lepenky
26. 11. pre detičky: maľovanie prstovými
farbami
Na všetky dielničky je nutné vopred a čo
najskôr sa prihlásiť (zapísať) osobne v MC
na tam vystavené plagáty. Z priestorových
dôvodov sa jednej aktivity môže zúčastniť
max. 8 žien alebo detí. Ak privediete detič-
ky so sebou, bude lepšie, ak budú v sprie-
vode inej dospelej osoby. Všetky dielničky
začínajú o 17. hod. a končia najneskôr
o 18.30 hod. Prosíme o dochvíľnosť!
Dielničky vedie S. Krišáková. Zúčastniť sa
môžu len mamičky, ktoré zaplatili zápisné
do MC alebo ktorákoľvek bývalá mamička
z MC. Tešíme sa na vás!

Mgr. Silvia Krišáková
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Senické kultúrne leto 2008
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Zdravotnícke okienko 

Očkovanie pre najmen-
ších je dostupnejšie

Aby mali rodičia možnosť výhodne
zaočkovať svoje deti aj nad rámec verej-
ného zdravotného poistenia, zdravotná
poisťovňa Dôvera sprístupnila od júla nad-
štandardný preventívny balíček. Obsahuje
zľavy a bezplatné očkovania proti nebez-
pečným bakteriálnym a vírusovým choro-
bám, ktoré ohrozujú najmä deti. Rodičia
tak môžu využiť zvýhodnenú prevenciu
proti pneumokokom, kliešťovej encefalití-
de a meningokokovej meningitíde.

Odborníci varujú, že najväčším nežiad-
úcim účinkom v prípade očkovania je
uspokojenie, že infekčné choroby už
nehrozia. „Asi 2,5 milióna detí z 10 milió-
nov zomretých vo svete vo veku do päť
rokov zomiera na choroby, ktorým sa dá
predchádzať očkovaním,“ hovorí riadi-
teľka kancelárie Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) na Slovensku Darina
Sedláková. Vychádza zo štúdie WHO
a organizácie UNICEF z roku 2005. „Očko-
vanie je jednou z najefektívnejších metód
na znižovanie chorobnosti a úmrtnosti na
infekčné ochorenia. Má význam nielen pre
konkrétneho človeka a jeho rodinu, ale aj
sociálny a ekonomický prínos pre spoloč-
nosť,“ zdôrazňuje D. Sedláková. O investo-
vaní do prevencie hovorí Charta WHO
o zdravotníckych systémoch, ktorú nedáv-
no podpísalo aj Slovensko.

Preventívny balíček očkovaní pre deti

Očkovanie proti pneumokokom
Infekcia pneumokokmi je jednou z naj-

častejších príčin ochorení u detí. Spôsobu-
je bežné ochorenia ako zápal stredného
ucha, prínosových dutín či priedušiek, ale
aj vážnejšie stavy ako zápal pľúc, infekcia
krvi a meningitída. Rozširovanie pneumo-
kokových infekcií podporuje pobyt
v kolektíve a v uzavretých miestnostiach
s nedostatočným vetraním. K takým patria
aj škôlky a školy. Podľa agentúry TASR 60
percent detí, ktoré sa vyliečia z nebezpeč-
nej pneumokokovej meningitídy, má trvalé
následky: približne každé štvrté ohluchne,
každé šieste je retardované, u jedného zo
siedmich sa vyvinie epilepsia. Všetkým
poistencom vo veku od 2 rokov zdravotná
poisťovňa DÔVERA hradí v plnej výške
vakcínu, ktorá chráni proti 23 kmeňom
pneumokoka. Maximálna cena vakcíny je
aktuálne 378 Sk. Základnou podmienkou
na plnú úhradu je návšteva všeobecného
lekára. Ten predpíše recept a rodič, resp.
poistenec si vakcínu na základe neho
vyzdvihne v lekárni. Nič za ňu neplatí.
Následne sa nechá zaočkovať u svojho
lekára.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
Kliešťová encefalitída je horúčkovité

ochorenie postihujúce centrálny nervový
systém. Môže mať celoživotné následky,

a dokonca môže spôsobiť smrť. Najväč-
ším prenášačom vírusov sú kliešte z rodu
Ixodes. Podľa článku E. Máderovej v časo-
pise Via Practica u 10 až 30 percent infi-
kovaných vznikne vírusové ochorenie
postihujúce centrálny nervový trakt, najča-
stejšie v podobe zápalu mozgových blán
a mozgu. Približne 30 percentám všetkých
postihnutých, bez ohľadu na formu prie-
behu, zostanú menšie či väčšie neurolo-
gické následky. Na Slovensku sa ohniská
nákazy nachádzajú do nadmorskej výšky
800 m. n. m., a to najmä na západom Slo-
vensku, v okolí Nitry, Topoľčian, Rožňavy,
Levíc, Nových Zámkov, Štúrova, Košíc
a na Považí. Vo väčších výškach už kliešte
nežijú. Očkovanie síce nezabráni prisatiu
kliešťa, no zabráni rozvoju ochorenia.

Poistencom vo veku od 1 roka do 16
rokov plne hradíme poslednú z troch
dávok očkovacej látky pre deti, rovnako
tak poistencom od 16 rokov vrátane
poslednej z troch dávok pre dospelých.
Uhradená suma v prípade vakcíny pre deti
dosahuje maximálne 460 Sk a v prípade
vakcíny pre dospelých 494,50 Sk podľa
aktuálnej kategorizácie. Zdravotná pois-
ťovňa preplatí tretiu dávku vakcíny zakú-
penú v lekárni bankovým prevodom na
základe predložených dokladov o kúpe.
Vakcíny možno kúpiť na základe receptu,
ktorý predpíše všeobecný lekár. Poistenec
musí absolvovať kompletnú očkovaciu
schému, teda nechať sa zaočkovať všetký-
mi troma dávkami vakcíny. Inak nárok na
príspevok stráca.

Očkovanie proti meningokokovej
meningitíde (zápal mozgových blán)

Toto infekčné ochorenie postihuje ľudí
v každom veku, najmä však deti vo veku 2
- 6 rokov a v období dospievania. Ochore-
nie má zvyčajne ťažký klinický priebeh, 7
až 9 percent infikovaných zomiera.

Zdravotná poisťovňa rozširuje skupinu
poistencov, ktorým prispieva v súlade
s platnou kategorizáciou na vakcínu proti
meningokokovej meningitíde. Do tejto
skupiny patria do 1. júla všetci poistenci vo
veku od 18 mesiacov. Poistenec si tak za
vakcínu platí len spoluúčasť 208 Sk, Dôve-
ra mu uhradí sumu podľa aktuálnej kate-
gorizácie a ceny v lekárni, v súčasnosti
maximálne 128,80 Sk. RÚVZ Senica

Oplatia sa sporiace účty
V minulosti veľmi populárnym termínova-
ným vkladom v súčasnosti začínajú konku-
rovať sporiace účty. Termínované vklady
síce sľubujú slušné úroky, avšak majú
jednu veľkú chybu: ak človek nedodrží tzv.
splatnosť, čiže dobu, na ktorú peniaze
banke požičal, tá ho vždy pokutuje. Vďaka
rastúcim úrokovým sadzbám však v nedáv-
nej minulosti pribudol nový spôsob:
sporiaci účet.

V čom sú výhody sporiaceho účtu?
Sporiaci účet zhodnocuje uložené peniaze
vysokým úrokom, bez viazanosti (peniaze
sú kedykoľvek dostupné) a bez akých-
koľvek poplatkov. Oproti termínovaným
účtom teda za podobný účet umožňuje
peniaze použiť v prípade potreby kedy-
koľvek a neplatiť žiadnu pokutu. Oproti
podielovým fondom, ktorých úrokovú úro-
veň sporiace účty nielen dobehli, ale aj
predbehli, človek neplatí žiadne vstupné
ani výstupné poplatky a žiadne poplatky
za správu. K sporiacemu účtu niektoré
banky poskytujú aj rôzne výhody, napr.
mBank vydáva k sporiacemu účtu eMAX
platobnú kartou, ktorou človek platí
v obchodoch bez poplatkov. Peniaze sa
mu zhodnocujú a keď potrebuje, nestráca
čas prevodom peňazí na účet, ale priamo
zo sporiaceho účtu platí. To umožňuje
zhodnocovať vlastne úplne všetky penia-
ze, čo má človek k dispozícii a zároveň ich
používať, keď treba.
Ak sporiť, tak na sporiacom účte
Ak chce človek sporiť postupne z výplaty
(bez ohľadu na sumu) alebo má nasporené
a tieto peniaze chce nechať zarábať, ale
zároveň mať ich rýchlo k dispozícii, keď ich
bude potrebovať, vhodným riešením je
sporiaci účet, pretože:
• nemá žiadnu viazanosť (peniaze sú
hneď k dispozícii)
• neplatia sa poplatky za vedenie účtu
• odpadajú poplatky za predčasný výber
ako majú termínované vklady
• úročenie je buď ako u termínovaných
vkladov (väčšina) alebo je výhodnejšie
lebo:
• úrok je niekde viazaný na povinné
zriadenie napr. balíka, ktorý stojí stovky
korún ročne a pri nižších sumách „zožerie“
celý úrok (napr. Dexia, OTP)
• dobrý úrok človek dostane až pri vyso-
kých jednorazových sumách (SLSP)
• úročenie sa vzťahuje na celú vloženú
sumu, a nielen na prvých pár tisíc (VÚB)
• oproti konzervatívnym peňažným či
dlhopisovým podielovým fondom je výnos
rovnaký či dokonca väčší, a to človek nepla-
tí žiadne vstupné a výstupné poplatky a ani
za správu účtu (tie inak pri fondoch riadne
ukroja z proklamovaného výnosu)
• oproti stavebnému sporeniu sporiaci
vklad nemá výhodu štátnej prémie, ale na
druhej strane nemusí peniaze viazať na 6
rokov či dokladovať stavebnými blokmi
• napr. v mBank je k nemu platobná karta,
vďaka ktorej človek míňa priamo dobre
zarábajúce peniaze a nemusí si na bež-
nom účte s katastrofálnym úrokom 0,1%
nechávať zbytočne „ležať“ peniaze.

Pohotovosť lekární 
1., 6. a 7. september
lekáreň Arnika, Ulica gen. L. Svobodu

13. a 14. september
lekáreň Sotinská, Sotinská ulica 
(Poliklinika)

15., 20. a 21. september 
lekáreň Melissa, Hurbanova ulica

27. a 28. september
lekáreň Kocka, Ulica J. Mudrocha
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Chcete si rozšíriť svoje vedomosti
Kurzová činnosť v DK
Senica

V školskom roku 2008/2009 Mestské
kultúrne stredisko Senica pripravuje pre
širokú verejnosť bohatú ponuku kurzovej
činnosti.

Počas dlhoročného pôsobenia MsKS
Senica využilo možnosť doplnkového
vzdelávania touto formou množstvo obča-
nov nášho mesta, ale aj blízkeho okolia.

MsKS Senica určilo kurzový poplatok
2.900 Sk/96.26 EUR v uvedenej výške,
aby boli pokryté všetky náklady spojené
s kurzom, ale zároveň, aby bol poplatok
prijateľný pre občanov.

O ponúkanej kurzovej činnosti získate
bližšie informácie v MsKS Senica, tel. kon-
takt: 034 651 2301 - 2, 0905 809 766, kde
sa môžete i prihlásiť.

Jazykové kurzy - desaťmesačné, 1x do
týždňa (2 vyučovacie hodiny) v čase cca
od 15. - 19. hod. (dľa dohody s lektorom),
- anglický jazyk pre začiatočníkov,
- anglický jazyk pre pokročilých I,
- anglický jazyk pre pokročilých II, III,
- nemecký jazyk pre začiatočníkov,
- nemecký jazyk pre pokročilých I,
- nemecký jazyk pre pokročilých II, III,
- francúzsky jazyk pre začiatočníkov
i pokročilých,
- ruský jazyk pre začiatočníkov,
- ruský jazyk pre pokročilých,
- slovenský jazyk (príprava na monitory,
prijímacie skúšky; ak bude záujem i práca
s nižšími ročníkmi ZŠ).

Odborné kurzy - 1x do týždňa 2 vyučova-
cie hodiny (po dohode s lektorom),
- jednoduché účtovníctvo,
- podvojné účtovníctvo.

Praktické kurzy - 1x do týždňa 2 - 3 vyu-
čovacie hodiny (po dohode s lektorom),
- kurz šitia,
- kurz orientálnych brušných tancov,
- spoločenský tanec pre stredoškolákov
a žiakov 9. ročníkov ZŠ,
- spoločenský tanec pre dospelých.
Po ukončení ktoréhokoľvek z uvedených
kurzov absolventi kurzu na požiadanie
dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Kurzové učebne sa nachádzajú
v Dome kultúry v Senici, lektormi kurzov
sú skúsení pedagogickí pracovníci v prí-
slušnom odbore, ktorí už niekoľko rokov
spolupracujú s MsKS Senica.

Anna Kaščáková

ZOS v nových 
priestoroch 

Záhorské osvetové stredisko (ZOS) sa
presťahovalo do nových priestorov v zre-
konštruovanej budove na Vajanského ulici
v Senici. V tejto budove, ktorá mala
pôvodne obytnú funkciu, sa neskôr vys-
triedali Dom pionierov, Dom ČSSP, Dom
svetovej kultúry a Okresný úrad životného
prostredia. Dnes patrí budova Trnavskému
samosprávnemu kraju, ktorý je zriaďovate-
ľom ZOS.

V súčasnosti prebiehajú práce spojené
so zariaďovaním budovy. Buduje sa nová
telefónna ústredňa a prisľúbené je aj nové
počítačové vybavenie. Zariadiť treba ešte
aj výstavnú sálu výstavníckym mobiliárom
- panely, vitríny, žalúzie.

V novej budove je výstavná sála na 1.
poschodí, kancelárie na 2. poschodí,
v suteréne je seminárna miestnosť určená
aj na menšie výstavy detských prác
a v podkroví bude divadelná knižnica,
archívy.

Nádvorie bude upravené tak, aby tu
vznikli miesta na parkovanie, ale hlavne
zeleňou oddeliť dvor od rušnej križovatky
a vytvoriť priestor na sedenie pre návštev-
níkov a deti.

V budúcom roku sa bude rekonštruo-
vať i nádvorie a garáže, ktoré sa budú
používať ako skladové priestory. V stave,
v akom sú dnes, sa na tieto účely použiť
nedajú.

Problémom je i vecné bremeno, kde
nádvorie musí byť prejazdné pre väčšie
autá do dvora Obvodného úradu, čo
obmedzuje možnosti využitia vonkajších
priestorov.

Výhodou nových priestorov je vhodná
poloha v centre mesta a blízkosť ďalších
kultúrnych inštitúcií: Dom kultúry, Záhor-
ská knižnica, ZUŠ, škôl. Nevýhodou je
poloha - budova stojí na križovatke, ktorou
prejde neskutočné množstvo ťažkých
kamiónov. Každý kamión, ktorý prejde
cez retardér na križovatke spôsobí v budo-
ve menšie zemetrasenie, čo sa už podpí-
salo na stenách, ktoré praskajú. Aj tu sa
prejavuje potreba obchvatu a vylúčenia
nákladnej dopravy z mesta.

Svoju činnosti v nových priestoroch
začneme oficiálne podujatím k 160. výro-
čiu revolúcie meruôsmych rokov 1848.
Oslavy sa uskutočnia 22. septembra 2008.
Potom už budú prebiehať podujatia tak,

ako sú naplánované.
Na záver chcem poďakovať Mestské-

mu úradu v Senici i pracovníkom aktivač-
ných prác, ktorí nám pomohli pri sťahova-
ní a vykonali kus dobrej a svedomitej
práce. Aj ich zásluhou naša nová budova
dostáva podobu dôstojnej kultúrnej inšti-
túcie, ktorá bude slúžiť Seničanom i ostat-
ným obyvateľom regiónu.

Ľ. Krištofová

Zatmenie 
Slnka a Mesiaca

Po dlhšom čase nastalo opäť zatmenie
Slnka. Stalo sa tak 1. augusta 2008.
Z nášho mesta bolo pozorovateľné ako
čiastočné zatmenie. Trvalo približne hodi-
nu a 45 minút. 

Nasledujúce zatmenie Slnka nastane
26. januára 2009, no sledovať ho môcť
najlepšie z južných oblastí Indického
oceánu, ale z Európy ani Slovenska nebu-
de pozorovateľné. U nás nastane najbliž-
šie dobre viditeľné zatmenie Slnka až
4. januára 2011 dopoludnia a bude opäť
čiastočné. 

Druhým zatmením, ktoré sme mohli
v auguste sledovať a posledným v tomto
roku bolo zatmenie Mesiaca. Nastalo
v noci zo 16. na 17. augusta a trvalo 3 h 8
min. V jeho najväčšej fáze bolo až 81 per-
cent priemeru Mesiaca ponoreného
v severnej časti tieňa Zeme.

Nasledujúce zatmenie Mesiaca pozo-
rovateľné z nášho územia budú môcť
priaznivci astronómie sledovať na Silvestra
31. decembra 2009. Pôjde opäť o čiastoč-
né zatmenie. Nakoľko v jeho maximálnej
fáze bude len 8 percent z priemeru Me-
siaca ponoreného do tieňa Zeme, zatme-
nie bude veľmi nenápadné a sotva
postrehnuteľné v silnom svite Mesiaca,
ktorý bude v splne.

Zatmenie Slnka

Zatmenie Mesiaca Jaroslav Jurík
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Kunovské hody 
Slovo z minulého roku sme dodržali

a aj tento rok sa podarilo zorganizovať
bohaté kultúrne, spoločenské i športové
vyžitie počas Kunovských hodov. Koordi-
nátorom podujatí bol Mestský výbor č.8,
Klub priateľov Kunova a Záhorské osveto-
vé stredisko Senica. Do bohatej mozaiky
podujatí 23. a 24. augusta sa zapojili via-
ceré  záujmové skupiny, a tak prispeli
k bohatému programu. Na tom, že sa toh-
toročné hody vydarili, má veľkú zásluhu aj
Mesto Senica, ktoré čoraz viac podporuje
aktivity spoločenského života a zachová-
vanie tradícií v našom meste. Deti, ktoré sa
zúčastnili tábora v Kunove, sa zahrali na
poštárov a poroznášali hodové pozvánky
do každého domu.

Hodovať sa začalo už v sobotu v špor-
tovom i hudobnom štýle. Na futbalovom
štadióne si už tradične podvečer zmerali
svoje sily  starí páni, bývalí i súčasní futba-
listi. Po skončení zápasu si návštevníci
mohli posedieť pri hudbe a pochutnať si
na dobrom guláši. Ten už tradične pripra-
vili členovia Poľovníckeho združenie Vino-
hrady Kunov. Od 18. hodiny sa ľudová
hudba rozliehala aj v Dome kultúry
v Kunove. Na 7. ročníku tradičného pred-
hodového posedenia pri heligónke sa
stretli priatelia a obdivovatelia tohto už his-
torického hudobného nástroja. Prišli nie-
len domáci, ale aj množstvo cezpoľných
hostí, a neoľutovali. Klub heligónkarov
pod vedením Mgr. Pavla Grimma opäť
dokázal zaujať svojich priaznivcom. Po
vystúpení všetkých členov sa spievalo,
hralo, ba i tancovalo do neskorých
nočných hodín. Ani tu nechýbal výborný
guláš z diviny od poľovníkov.

V nedeľu začalo hodové muzicírovanie
po dedine. Muzikanti pod vedením
Ladislava Huťu chodili po kunovských
domoch a hrali na želanie jednotlivým
rodinám až do večera. Aj tento rok dôstoj-
nosť a význam hodov umocnila rímskoka-
tolícka svätá omša v Dome smútku Kunov.
Aj športovci si počas hodovej nedele  priš-
li na svoje. Domáci futbalisti si zmerali sily
s futbalistami OZR Osuské a strelci uspo-
riadali strelecký turnaj v budove svojho
klubu. V dome kultúry dominovala hodo-
vá výstava. Tá bola tento rok rozdelená do
troch častí. Jedna časť bola venovaná his-
tórii Sotiny a Čáčova, ktoré sa spolu
s Kunovom stali mestskými časťami Seni-
ce. Túto ručne a s veľkým zanietením

spracoval už po 23 krát Vladimír Jamárik.
Druhú časť tvorili fotografie z kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí. Tre-
tia časť boli práce a fotografie detí, ktoré
vznikli počas prázdninového tábora
v Kunove. Vďaka tejto expozícii sa podari-
lo na výstavu pritiahnuť nielen tradičných
návštevníkov, ale aj deti so svojimi rodičmi
a starými rodičmi, aby mohli spoločne
obdivovať svoje umelecké dielka, detskú
mapu Kunova 2008 a tiež sa dozvedieť
niečo z histórie obce. Čítanie rukou písa-
ných textov od pána Jamárika bolo pre
našu počítačovú generáciu určite zaujíma-
vým a nezabudnuteľným zážitkom a záro-
veň aj akousi prípravou do školy.

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica

Tajomstvá života
v Kunove 

Posledné slnečné augustové dni 19. -
22. augusta trávila skupinka 20 detí
v Kunove. Zúčastnili sa prázdninového
tábora s dennou dochádzkou. Hlavnými
organizátormi podujatia bol Klub Humani-
ta a zdravie pre všetkých, Klub priateľov
Kunova a Záhorské osvetové stredisko
Senica v spolupráci s DDS Svetluška
Kunov. Tábor sa mohol uskutočniť vďaka
finančnej podpore Trnavského samospráv-
neho kraja, Mesta Senica a COOP Jedno-
ta a.s. Senica. Dom kultúry denne ožíval
a stával sa dejiskom odhaľovania rôznych
tajomstiev, hier a športového zápolenia.
O deti sa staral kolektív vedúcich, ktorý
tvorili Darina Penciaková, Dagmara Blaž-
ková, Mgr. Emília Halabrínová
a RNDr. Magdaléna Hessková.

Prvou aktivitou bol spoločný Kunovský
strom očakávaní, kde mohli vyjadriť svoje
priania, čo chcú, nechcú robiť. Potom si
vyrobili vlastné vizitky a počas zoznamo-
vacích hier vytvárali nové kamarátstva.
Prvým tajomstvom, s ktorým sa popasova-
li bolo Tajomstvo farebných vriec. Rozprá-
vali sme si prečo a ako sa v Senici separu-
je, recykluje. Po obede, ktorý bol denne
zabezpečený v DDS Svetluška, každý deň
sa uskutočňovali športové disciplíny
v rámci Kunovských olympijských hier, do
ktorých boli zapojené i hendikepované
deti. Otvorili sme ich slávnostným zapále-
ním olympijského ohňa. Nasledovala šta-
feta s fakľou a potom sa už súťažilo. Prvý-
mi disciplínami boli skákanie vo farebných
ekovreciach, hod granátom na cieľ, pre-
kážkový beh so zviazanými nohami v dvo-
jici a hod papierovými guľami do draka
s tromi otvormi.

Druhý deň deti odhaľovali tajomstvá
Kunova. Putovali po jednotlivých uličkách
a zoznamovali sa s históriou a súčasnos-
ťou mestskej časti Kunov. Sprievodcu po
známych i menej známych zákutiach robi-
la Mgr. Emília Halabrínová. Najväčším
zážitkom pre všetkých určite bola návšte-
va kunovskej zvonice a počúvanie hlasu
zvona v útrobách zvonice. Na jednotli-
vých stanoviskách deti kreslili objekty,
ktoré ich zaujali, a tak postupne vytvorili

mapu Kunova. Poobede boli zase jednotli-
vé športové disciplíny v areáli DDS Svet-
luška.

Tajomstvo záhrad a hájov bolo na pro-
grame tretí deň. Deti sa rozbehli po vyzna-
čenej trase, aby hľadali úlohy, indície
a skladali slová z nájdených písmen. Tiež si
sadili semienka a vyrobili si pestré palety
z prírodnín. V športových disciplínach
poobede zápolili v skupinových športoch.
Hrala sa vybíjaná, futbal a basketbal.

Tajomstvo strieľania dominovalo
posledný deň, keď medzi deti zavítali bra-
tia Pavol a Michal Hodúlovci, ktorí trpezli-
vo deťom vysvetľovali, ako sa narába so
vzduchovkou. Potom si každý vyskúšal,
ako to funguje. Zaujímavý pre všetkých
bol príchod členov Mestskej polície Seni-
ca, ktorí sú zároveň aj členmi Mestského
výboru č. 8. Tí  im ukázali svoju výstroj
i výzbroj. Okrem toho si deti zblízka
poprezerali i interiér policajného auta.
Potom už nasledovala príprava na záve-
rečné vyhodnotenie olympijských hier
maľovaním podľa vlastných želaní detí na
tvár i telo. Týždňové športové zápolenie
bolo zakončené opekačkou. Športovci
z „jednotlivých kontinentov“, skupiny,
v ktorých sa súťažilo, boli ocenení medai-
lami. Olympijský oheň bol zhasnutý.

Deti sa postupne vracali k svojim rodi-
čom domov s cenami, pamätnými listami,
zároveň bohatšími o nové zážitky, dojmy
a priateľstvá. Umelecké dielka a fotografie
z tábora boli súčasťou tradičnej Hodovej
výstavy 23. a 24. augusta v Dome kultúry
v Kunove. mh

Foto z vystúpenia Heligónkarov.

Oznam

Dňa 17. júla 2008 
zomrel 
v českom meste Tábor
kunovský rodák 

generálmajor Ing. Milan Jamárik 
vo veku 75 rokov.

Kunov 555 rokov 
Kunovské „naj“ str. 46
- generálmajor inžinier Milan Jamárik
z Kunovčanov dosiahol najvyššiu vojen-
skú hodnosť.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - AUGUST 2008

autor: názov: vydavateľ:

1. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
2. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a nafuk.podprsenky Arkus
3. Pol, A.-M.: Znova na javisku Arkus
4. Kol.: Historie světa Kolumbus
5. D'Anterny, F.: Biely lev Arkus
6. Mečíř, A.: Letné hlavolamy Arkus
7. Kol: Hry na prázdniny Arkus
8. Pratchett, T.: Muži ve zbrani Talpress
9. Zamarovský, V.: Na počiatku bol Sumer Perfekt

10. Amstrong, L.: Návrat do života Triton
11. Sedgwick, M.: Kým zídete do temnoty Arkus
12. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus

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

Novinka vydavateľstva Arkus:
Hopkins, Cathy: Kamošky, schôdzky a kozmické bozky 
Preklad z angličtiny: Richard Mečíř
4.časť série Kamošky, schôdzky a... 
Izzie je krásna, bystrá a drzá. Keď stretne pekného Marka, od radosti je celá bez seba.
A naozaj sa mu páči! Prečo jej však nezavolal, hoci to naisto prisľúbil? Izzie čaká a postup-
ne prestáva rozumieť tomu, čo sa okolo nej robí. Odmieta chodiť von, aby neprepásla
jeho telefonát, ustavične číta horoskop, aby zistila, ako to celé skončí. Keď ju prestane
baviť všetko okrem Marka a načisto stratí svoj zmysel pre humor, najlepšie kamarátky
Nesta a Lucy sa rozhodnú konať... Tvrdá väzba, 136 strán, cena 199 Sk.
Hádajko 1/08 (Hádajko a pirátsky poklad)
Hádajko je nový časopis vydavateľstva Arkus. Na rozdiel od obľúbených Detských dopl-
ňovačiek, ktoré vychádzajú raz za dva mesiace. Hádajko bude vychádzať každý mesiac. Je
určený pre deti mladšieho školského veku a deti na jeho stránkach prežijú vždy jedno zau-
jímavé dobrodružstvo. V prvom čísle budú hľadať legendárny pirátsky poklad. V predaji
v stánkoch Mediaprint Kapa a v sieti predajní Panta Rhei. Formát A6, 32 strán, cena 26 Sk

Dopravná nehodovosť
za 7 mesiacov

Za sedem mesiacov tohto roka šetrili
policajti na cestách okresov Senica a Ska-
lica 462 dopravných nehôd, čo je o 155
menej ako v predchádzajúcom roku.
Menej priaznivá je skutočnosť, že pri
dopravných nehodách bolo 11 osôb
usmrtených - rovnaký počet ako v minu-
lom roku, 20 osôb bolo ťažko a 103 ľahko
zranených.

Na cestách Slovenskej republiky bolo
za sedem mesiacov zaevidovaných 33
663 dopravných nehôd, čo je o 619
menej ako v minulom roku. Aj z hľadiska
následkov dopravných nehôd možno situ-
áciu hodnotiť pozitívne, pretože pri neho-
dách bolo o 88 menej usmrtených osôb
(265), znížil sa aj počet ťažko a ľahko zra-
nených. Aj pri tomto mierne pozitívnom
trende však stále vyhasína na cestách
množstvo životov, takže dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky, opatrnosť
a ohľaduplnosť by mali byť pre všetkých
účastníkov cestnej premávky stále hla-
vnou prioritou.

pplk. Mgr. František Harnúšek
riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ

Kedy volať políciu
Čo si treba všímať
a nahlásiť na políciu:
- Ak niekoho, koho nepo-
znáte, vo vašom okolí
podozrivo uteká od
zaparkovaných áut alebo
od domu, kde bývate.
- Ak niekto neprirodzene

kričí a neviete kto a prečo, pričom ste usú-
dili, že osobe hrozí nebezpečenstvo.
- Ak chodí niekto od dverí k dverám alebo
okolo zaparkovaných áut a skúša ich
otvoriť.
- Ak vo vašom okolí jazdia pomaly pohy-
bujúce sa vozidlá bez vytýčenej trasy
alebo so zhasnutými svetlami.
- Nezvyčajné podozrivé zvuky - trieskanie,
rozbíjanie skla a pod.
- Podozrivé osoby túlajúce sa vo vašom
okolí.
- Podozrivé osoby prespávajúce v pivni-
ciach, fetujúca mládež v pivniciach.
- Opakované predávanie z vozidla (môže
ísť o predaj kradnutého tovaru).
- Ponúkanie tovaru za nezvyčajne nízke
ceny.
- Majetok alebo veci nesené osobou pešo,
v noci alebo keď takáto osoba beží a sprá-
va sa podozrivo.
- Osobu vnikajúcu do neobývaného domu.
- Túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť
nebezpečné.
- Spadnuté elektrické vedenie alebo inú
závažnú skutočnosť.
Rodičia pamätajte, že:
Telefón je pre vykrádačov bytov jedným
z vysoko efektívnych prostriedkov ako sa
oboznámiť so situáciou vo vyhliadnutom
byte. Najlepším informátorom v tomto
prípade môže byť neinformované alebo
osamelo sa cítiace dieťa. Vysvetlite svojím
deťom kedy volať na políciu. 
Zabráňte i vy zneužitiu núdzového
volania, ku ktorému môže prísť i z nevedo-
mosti.

Pozor na podvodníkov
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

v Senici upozorňuje občanov, predovšet-
kým starších ľudí, že sa opäť vyskytol prí-
pad podvodníka, ktorý sa predstavil ako
pracovník Západoslovenskej energetiky
a prišiel vyplatiť preplatok na spotrebova-
nej elektrine vo výške 1.000 Sk. Keďže
poškodená páchateľovi neverila, ten vzal
mobilný telefón a zavolá starostovi, aby
poškodenej potvrdil, že je to v poriadku.
Páchateľ chcel, aby mu poškodená roz-
menila bankovku v hodnote 5.000 Sk,
z ktorej potrebuje vydať. Ona odišla roz-
meniť peniaze do komory, kde mala odlo-
žené peniaze. Následne povedal poško-
denej, že ešte musí premerať elektrinu
v zadných priestoroch domu a potrebuje
jej pomoc, a tak odpútal jej pozornosť.
Páchateľ odcudzil poškodenej nielen
finančnú hotovosť, ale aj vkladné knižky.

Polícia dôrazne upozorňuje občanov,
že preplatky za elektrinu, plyn či vodu
v žiadnom prípade nenosia osobne pra-
covníci elektrární či plynární.

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Senici upozorňuje občanov, aby
venovali zvýšenú pozornosť neznámym
osobám, ktoré vpúšťajú do svojich príbyt-
kov a prípadný pohyb podozrivých osôb
nahlásili na číslo 158, resp. najbližší útvar
polície.

Roky s osmičkami 
v histórii Kunova 
(dokončenie zo str. 3)

- Dňa 3. júla 1938 bola odhalená
pamätná tabuľa Jánovi Slezákovi, ktorého
po potlačení vojenskej vzbury v Kraguje-
vaci popravili 8. júna 1918.

- V roku 1948 dosiahol Kunov najväčší
známy počet obyvateľov - 600.

- 16. augusta 1998 za bývalého primá-
tora Pavla Grimma bol položený základný
kameň Domu smútku na Dzilečkách
a o rok neskôr 8. augusta 1999 už novoz-
volený primátor Ľubomír Parízek ho sláv-
nostne otvoril. Symbolicky posledný
pohrebný sprievod cez dedinu šiel s hud-
bou a za hlaholu zvonov od kultúrneho
domu. Mx

Kladenie základného kameňa Domu smútku.
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Legenda oslávila jubileum 
V stredu 6. augusta si senickí futbalisti

zmerali svoje sily v priateľskom medziná-
rodnom zápase s prvoligovým katarským
celkom Al Wakrah.

Pred stretnutím sa konala milá slávnosť.
Bývalému vynikajúcemu hráčovi Senice,
Jozefovi Slobodovi (na foto vľavo), zabla-
hoželali predstavitelia futbalového klubu
Peter Fila, Vladimír Včelka a Ladislav
Hudec, primátor mesta Senica Ľubomír
Parízek a legendy senického futbalu Ján
Baďura a Fridrich Hutta st. k jeho 60. naro-
deninám, ktoré oslávil práve v deň zápasu.
Jozefovi Slobodovi praje i redakcia Naša
Senica veľa zdravia a ešte mnoho
a mnoho takých dní.

Seničania v tomto zápase podali proti
rýchlemu a technicky disponovanému
súperovi veľmi dobrý výkon. Pri troche
šťastia sa duel mohol skončiť remízou.
Z tesného víťazstva 0:1 sa radovali hráči
z katarského celku, keď jediný gól padol
v 44. min.

Pre hráčov, funkcionárov a fanúšikov to
bola bezpochyby zaujímavá futbalová skú-
senosť. IT

Nábor mladých karatistov
Seničan na majstrovstvách
Európy vo Francúzsku

Senickí karatisti úspešne zakončili sezó-
nu. Slovenská reprezentantka, 17-ročná
Monika Čulenová, zvíťazila na Majstrov-
stvách Slovenska v štýle šito ryu v Nových
Zámkoch. Úspešná účastníčka európ-
skych a svetových šampionátov opäť jed-
noznačne potvrdila pozíciu slovenskej
juniorskej jednotky a v tomto roku sa oča-
káva jej ešte väčší prienik medzi seniorskú
špičku. 

Prechod od žiakov k dorastencom vyni-
kajúco zvládol ďalší z reprezentantov
Hanko kai Senica 14-ročný Michal Toure.
Po víťazstvách na turnajoch v Čechách
a Poľsku sa stal mladý držiteľ čierneho
pásu najlepším slovenským doraste-
neckým reprezentantom, ktorý bude 20.
9. na turnaji Budapest Open v Maďarsku
útočiť opäť na zlato, a tak i získanie celko-
vého prvenstva v Stredoeurópskej lige.
Kvality senického karatistu oceňujú
i reprezentační tréneri, ktorí ho nominova-
li do reprezentácie Slovenska na doraste-
necké Majstrovstvá Európy 30. 1. - 1. 2.
2009 v Paríži. Krajinu pod Tatrami bude vo

Francúzsku zastupovať teda Seničan
a čakáme, že bude bojovať o medailu.

Na Európskom pohári mládeže 21. 6.
v Bratislave si vybojoval senický klub
Hanko kai dve medaily. V konkurencii 477
pretekárov z 93 klubov SR, ČR, Poľska,
Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Ruska
a Litvy získali bronz Alžbeta Ovečková
v žiačkach a Monika Čulenová
v juniorkách.

Na doterajšie úspechy na Slovensku,
v Európe i vo svete v Hanko kai klub Seni-
ca plynulo nadväzujú. Aj v 34. roku jestvo-
vania karate v Senici organizuje Hanko kai
karate klub Senica nábor do školského
športového strediska karate v Senici, kde
sú trénermi MUDr. Martin Čulen 7. Dan
a Jaroslav Rehuš 4. Dan. Kvalifikovaní tré-
neri pozývajú chlapcov a dievčatá od 6 do
15 rokov na nábor karate, ktorý sa usku-
toční od 11. septembra. Mladí záujemco-
via o karate, ktorí chcú spoznať starodáv-
ne bojové umenie, naučiť sa sebaobrane,
disciplíne a zlepšiť si kondíciu i sebadôve-
ru, sa môžu prihlásiť každý utorok a štvr-
tok na tréningy v telocvični III. ZŠ v Senici
v čase od 18. do 19.30 hod. V mesiaci sep-
tember sú tréningy pre začiatočníkov bez-
platné a každý si môže karate vyskúšať.
Potrebujete iba tepláky, tričko a odvahu
začať.  Karate je vynikajúce na vybudova-
nie fyzickej i duševnej kondície, harmónie
a neagresivity. Spoznáte i novú kultúru,
priateľov a nájdete si zmysluplného koníč-
ka. Karate je veľmi vhodné pre mládež
a práve v práci s mládežou patrí Hanko kai
Senica dlhodobo medzi najúspešnejšie.
Žiaci, dorastenci a seniori reprezentovali
Senicu a Slovensko na národných šampio-
nátoch, majstrovstvách Európy a sveta. 

Množstvo medailí z najvýznamnejších
turnajov od Švédska po Taliansko, tituly
majstrov Slovenska, európskych a sveto-
vých šampiónov dokazujú príslušnosť
senického klubu k svetovej špičke v tomto
atraktívnom športe. Hanko kai klub Senica
je členom Slovenského zväzu karate,
Slovenskej federácie šito ryu karate, JKO -
Japonskej federácie karate a WKF - Sveto-
vej federácie karate. WKF je so 173 člen-
skými krajinami 8. najväčším športovým
zväzom na svete a snaží sa dostať karate
do programu olympijských hier. Uvidíme
terajších začiatočníkov karatistov repre-
zentovať v budúcnosti Slovensko na
olympiáde?

E. Jareč

Súťaže v plnom prúde 
Jesenná časť súťažného

ročníka 2008/2009 sa už
naplno rozbehla pre všetky
mančafty Futbalového
klubu Senica. V minulom

čísle sme čitateľov informovali o aktuali-
tách v klube, teraz vám priblížme, ako sa
družstvám darí vo svojich súťažiach.

Zatiaľ suverénne si v 4. lige počínajú
dospelí, ktorých cieľom je postup do vyš-
šej súťaže. Hneď v prvom kole doviezli
zverenci trénera Ladislava Hudeca dôleži-
té tri body z horúcej pôdy v Piešťanoch,
ktoré majú tiež ambíciu postúpiť. Víťaz-
stvo 2:0 zariadili strelci gólov Martin Pos-
píšil a Rudolf Bíly. Aj v 2. kole cestovali
k súperovi do Skalice. V záhoráckom
derby zápase sa jednoznačne prejavila
kvalita Seničanov a po hladkom víťazstve
3:0 (góly: Jozef Dojčan, Marek Bončo,
Richard Hejčík) si pripísali ďalšie tri body.
Pred domácim publikom sa prvýkrát pred-
stavili proti Solčanom. V dožinkovom
zápase na ťažkom rozmočenom teréne
potvrdili chlapci svoju kvalitu víťazstvom
3:1 (góly: Ricardo da Silva, Richard Hejčík,
Marek Bončo). Zatiaľ v poslednom odo-
hranom dueli vyhrali poľahky v Hrnčiarov-
ciach hladko 3:0 (góly: Richard Hejčík 2,
Jozef Dojčan) a prvýkrát sa dostali na čelo
tabuľky. Dúfame, že sa chlapcom bude
rovnako dariť aj naďalej.

Dorastenci, ktorí majú tiež za cieľ
postúpiť do vyššej súťaže, odohrali rovna-
ko ako dospelí viac zápasov u súperov.
Prvé kolo hrali v Galante - starší vyhrali 3:0,
mladší remizovali 1:1. V druhom cestovali
do Jaslovských Bohuníc - starší vyhrali 2:1,
mladší 5:2. Až v treťom kole sa predstavili
na domácej pôde a za súpera mali Brezo-
vú. Starší svoj duel nezvládli a prehrali ho
0:2, mladší svojho súpera doslova rozstrie-
ľali a vyhrali 6:0. Štvrté kolo hrali chlapci
v Nových Zámkoch. Starším zápas mimo-
riadne vyšiel a po vysokom víťazstve 8:1
vyhrali aj tretí duel u súperov. Mladším sa
tiež darilo, keď vyhrali 2:0.

Ligoví starší žiaci vstúpili do súťaže
nešťastnou remízou doma s Myjavou 2:2,
po ktorej nasledovala nepríjemná prehra
na Interi v Bratislave (0:5). Chlapci však
potom dominovali proti SFM Senec, ktoré-
mu nadelili 9 gólov. V ďalšom kole prehra-
li na Slovane tesne 2:3, keď odohrali smo-
liarsky duel. Ligoví mladší žiaci vyhrali
s Myjavou 2:0 a SFM Senec 2:1. Vonku
prehrali obidva súboje - na Interi 1:2 a na
Slovane 0:3.

Svoju súťaž začali aj starší a mladší B -
žiaci. Prvé kolo odohrali v Dunajskej Stre-
de s rovnako B - tímami. Starší prehrali
nešťastne 4:5, mladší dominovali a vyhrali
vysoko 8:0. V druhom kole sa predstavili
pred domácimi fanúšikmi proti Mor. Sv.
Jánu. Starší porazili svojho súpera 4:1
a mladší 3:1.

Najmladším prípravkárom sa začína
súťaž koncom augusta. Rozpisy zápasov
jednotlivých družstiev nájdete na interne-
tovej stránke www.fksenica.sk. Všetkých
fanúšikov pozývame na domáce
stretnutia. Ivan Tobiáš
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Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 6. 9. 2008 o 19.00 hod. „BUBAMARA“
- rómska spevácka súťaž, vstupné 500 Sk/ 16,60 EUR, DK

� 10. 9. 2008 o 19.00 hod. Radošinské naivné divadlo
- “Veľké ilúzie“

- vstupné 250 Sk/8,29 EUR, kino - divadelná sála DK

Blahoželáme jubilantom
V septembri 2008 oslávia:
80 rokov Eduard Štefík, Martin Filípek, Mária Štefečková,
Božena Fraňová, Anna Palicová a Kornel Belohlávek.
85 rokov Pavel Morávek, Jozef Tollar, Helena Vašková,
Jindřiška Hanáková a Melánia Bahníková.
90 rokov Elena Provazníková.
93 rokov Katarína Zaňátová.

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

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
MUDr. Rastislav Sabanoš a Viera Náhliková
Radek Vašíček a Katarína Skalová
Ing. Radek Rangelov a Mgr. Katarína Cígerová
Michel Alexandre Didier Baratto a Mgr. Katarína Pecňová
Kristián Hromek a Beáta Kavecká
Marián Briestenský a Alena Pienčíková
Lukáš Bajan a Vladimíra Chanečková
Peter Rusňák a Dominika Špernogová
Rudolf Held a Lenka Pernerová
Martin Tománek a Milada Línková
Andrej Prosnan a Mgr. Ružena Čentešová

Vítame nových Seničanov
Jakub Kress narodený 2. júla v Skalici
Lenka Snochowská narodená 2. júla v Bratislave
Bruno Chajma narodený 4. júla v Trenčíne
Samuel Chajma narodený 4. júla v Trenčíne
David Hološka narodený 12. júla v Skalici
Martina Šimlingerová narodená 14. júla v Myjave
Nikol Jamáriková narodená 17. júla v Skalici
Karin Vašíčková narodená 18. júla v Skalici
Sára Pavelková narodená 24. júla v Skalici
Zuzana Blašková narodená 25. júla v Trnave
Viktor Pagáčik narodený 25. júla v Skalici
Šimon Horváth narodený 27. júla v Bratislave
Adam Krcha narodený 28. júla v Myjave
Vanesa Mihoková narodená 28. júla v Myjave
Denis Švárny narodený 29. júla v Myjave
Dominik Danek narodený 31. júla v Myjave

Opustili nás
Štefan Havlík, Štefánikova 1377 2. 7. 2008
vo veku 74 rokov
Ing. Pavel Krč, Kunov 49 3. 7. 2008
vo veku 82 rokov
Ing. Eva Demková, L. Novomeského 1211 6. 7. 2008
vo veku 49 rokov
Vladimír Končitý, Okružná 930 7. 7. 2008
vo veku 81 rokov
Anna Filová, Hollého 743 8. 7. 2008
vo veku 57 rokov
Jaroslav Filip, Štefánikova 1377 9. 7. 2008
vo veku 78 rokov
Helena Horváthová, Štefánikova 1377 11. 7. 2008
vo veku 78 rokov
Miroslav Danihel, Kolónia 551 12. 7. 2008
vo veku 52 rokov
Zdenko Mucha, Hviezdoslavova 469 12. 7. 2008
vo veku 20 rokov
Ján Tehlár, J. Kráľa 736 13. 7. 2008
vo veku 79 rokov
Mária Slaná, Moyzesova 796 14. 7. 2008
vo veku 86 rokov
Ján Gaša, Hollého 741 17. 7. 2008
vo veku 66 rokov
Lýdia Provazníková, Kalinčiakova 297 17. 7. 2008
vo veku 64 rokov
Pavel Súkopa, Štefánikova 1377 17. 7. 2008
vo veku 80 rokov
Anna Černeková, Štefánikova 1377 18. 7. 2008
vo veku 92 rokov
Zdenko Jakáb, Senica 18. 7. 2008
vo veku 49 rokov
Alžbeta Redechová, Štefánikova 1377 19. 7. 2008
vo veku 81 rokov
Júlia Brunovská, Štefánikova 1377 22. 7. 2008
vo veku 81 rokov
Božena Vašková, J. Kráľa 736 22. 7. 2008
vo veku 75 rokov

Milan Kulíšek, Štefánikova 707 25. 7. 2008
vo veku 61 rokov
Pavel Urban, Štefánikova 1377 25. 7. 2008
vo veku 77 rokov
Pavel Filípek, Olivová 1143 26. 7. 2008
vo veku 74 rokov

Spomienka
Dňa 29. augusta 
uplynie rok od úmrtia 

Pavla Horňáka
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku

Smútiaca matka a bratia s rodinami

ETUD Natural 
Od 28. 7. do 3. 8. tohto

leta organizovalo Záhorácke
divadlo vorkšop ETUD Natu-
ral Kopanice 2008. Akcia sa
tento rok sa konala na vrbov-
ských kopaniciach v časti
Šance.

Experimentálna tvorivá
umelecká dielna (ETUD) - je
intermediálnym vorkšopom
inšpirovaným „site specifik“
umeleckými aktivitami. Nad-

väzuje na dlhoročnú tradíciu putovných umeleckých akcií reali-
zovaných v rokoch 1992 - 1999, vždy v inom, umelecky zaují-
mavom prostredí. Hlavným cieľom projektu bola podpora mla-
dých umeleckých talentov. Projekt sa snažil umožniť frekventan-
tom jednotlivých vorkšopov oboznámiť sa so základmi divadel-
ného umenia. Poskytnúť im všeobecný prehľad o jednotlivých
divadelných disciplínach od scenára až po finálny výsledok. 

Tohto roku pracovali na Etude tri umelecké triedy. Jedna sa
venovala nácviku alternácie Rómea a Júlije, druhá novovznikajú-
cej inscenácii Ňedzela na Záhorí, tretia najpočetnejšia pracovala
na projekte Don Kichot a boj proti veterným mlynom, lebo
v našom regióne je téma výstavby veterných elektrární, ale aj
uchovávania životného prostredia mimoriadne aktuálna.

Súčasťou divadelného projektu bola aj filmová projekcia a jej
konečný tvar bol inšpirovaný špecifickým divadelným druhom -
Laternou magikou. Záhorácke divadlo chce v tomto projekte
pokračovať a ponúknuť ho hlavne školám ako umelecko -
vzdelávací projekt, zameraný na  ekologické a enviromentálne
aktivity. Ivan Fodor
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na SEPTEMBER 2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

� Sobota 6. a nedeľa 7. september
NARNIA: PRINC KASPIAN
Rok po neuveriteľných udalostiach „Leva,
šatníku a čarodejnice“ súrodenci Pevensie-
ovci opäť nečakane nájdu cestu do ríše
Narnie. Nachádzajú však len ruiny a zis-
ťujú, že v Narnii medzitým ubehlo 1300
rokov. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 7 r., 149 min.

� Utorok 9. september
SLEPÉ LÁSKY
Film zobrazuje štyroch nevidomých prota-
gonistov, ktorí sú od narodenia slepí a kto-
rých osudy spája spoločná téma - láska.
Nevidomá tínedžerka Zuzka sa pokúša
nájsť svoju prvú lásku cez internet. Skrýva
však svoje tajomstvo, že nevidí.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 12 r., 77 min.

� Piatok 12. september
KOPAČKY
Peter je sympatický tridsiatnik, ktorý sa živí
písaním hudby k televíznym seriálom
a chodí s hviezdičkou jedného z nich.
Bohužiaľ mu dala kopačky, len čo sa skon-
čili úvodné titulky k filmu. Petrovi, ktorý ju
šialene miloval, sa v tej chvíli zrútil svet...
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 15 r., 110 min.

� Sobota 13. a nedeľa 14. september
MONGOL - DŽINGISCHÁN
Ovládal polovicu vtedy známeho sveta.
Zjednotil Mongolsko, dobyl tisíce rokov
trvajúce okolité ríše. Džingischán bol
nepochybne jedným z najúspešnejších voj-
vodcov a vládcov našej civilizácie, avšak
jeho životný príbeh sa začal na sklonku 12.
storočia uprostred mongolských stepí
v jednej z mnohých osád, ovládaných
rodinnými klanmi, ktoré súperili medzi
sebou. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 12 r., 129 min.

� Utorok 16. a streda 17. september
NEUVERITEĽNÝ HULK
Keď sa naštve, nebudete ho mať radi.
V občianskom živote je Bruce Banner sym-
patický vedec s krehkou dušou, v stave
zúrivosti šialené monštrum, ktoré bezmyš-
lienkovite ničí všetko okolo seba. Komikso-
vý svet ho pozná pod prezývkou Hulk.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 12 r., 112 min.

� Piatok 19. september
MEJDAN V LAS VEGAS
Joy vyhodil z bytu jej už bývalý priateľ.
Jacka pre zmenu vyhodili zo zamestnania.
Obaja poslúchnu svojich najlepších pria-
teľov a rozhodnú sa odísť zrekreovať sa do
mesta hriechu - Las Vegas. Hneď prvý
večer na seba narazia pri divokej pitke
a ako to vo Vegas býva, nakoniec sa
i vezmú. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 12 r., 100 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 28. augusta 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Sobota 20. a nedeľa 21. september
AMOROV ÚLET
Anderson má skvelý plán ako požiadať
dievča svojich snov o ruku - drahá reštaurá-
cia, sviečky, romantická večera. Nanešťas-
tie jeho kostýmček Amora zapôsobí trochu
inak, ako by si želal. Jeho dievča postihne
infarkt, na lásku definitívne zanevrie. 
Vstupné: 70 Sk, 2,32 EUR, MP 12 r., 90
min.

� Utorok 23. a streda 24. september
PENELOPE
Rod Wilhernovcov trpí kliatbou. V polovici
19. st. sa pra-pra-pra-starý otec Penelope
pohádal s miestnou čarodejnicou a tá na
celú rodinu uvalila kliatbu, ktorá hovorí, že
najbližšia dcéra, ktorá sa v rodine narodí,
príde na svet s prasačím rypákom. Aj napri-
ek svojmu hnevu však čarodejnica nechala
nádej. Kliatba bude zlomená, ak si dcéru
vezme niekto s rovnako modrou krvou. 
Vstupné: 70 Sk, 2,32 EUR, MP 12 r., 102
min.

� Piatok 26. september
INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO
KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
Príbeh sa odohráva symbolicky presne 19
rokov po Poslednej krížovej výprave,
v dobe rodiacej sa Studenej vojny. Indiana
Jones je v ňom profesorom archeológie na
prahu penzie, ktorý si napriek búrlivej
minulosti zo všetkého najviac užíva pokoj.
Staré inštinkty sa v ňom prebudia vo chvíli,
keď sa objavia stopy vedúce k legendárnej
Krištáľovej lebke a hlavne informácie, že
po tomto údajne mocnom artefakte prah-
nú sovietski agenti. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 12 r., 123
min.

� Sobota 27. a nedeľa 28. september
KUNG FU PANDA
V liahni animovaných talentov sa zrodil
nový hrdina, ktorý dokáže skvele konkuro-
vať Shrekovi. Zatiaľ, čo sa zelený obor
konečne usadil, na scénu nastupuje mladý,
nepokojný, roztomilý a totálne nešikovný
pandí chlapík Po. Ten musí prejsť neuveri-
teľnú cestu, počas ktorej sa z pohodlného
predavača rezancových polievok stane
legendárny Dračí bojovník.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP, 90 min.

� Utorok 30. september
WANTED
Jeden z najväčších amerických filmov,
ktoré sa nakrúcali v Českej republike. Wes-
ley Gibson je mladík, ktorého život sa oci-
tol v bludnom kruhu formovanom každo-
dennou rutinnou a nudnou prácou. Naviac
mu jeho priateľka ušla s najlepším kamará-
tom a on nemá ani štipku odvahy na to,
aby s tým niečo urobil. Všetko zmení jedno
stretnutie, počas ktorého sa dozvie, že
jeho otec bol hlavou tajnej organizácie
nájomných vrahov.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 EUR, MP 15 r., 100
min.

Okienko JDS
Na športových hrách Domu
sociálnych služieb Senica zvíťa-
zilo družstvo našich členiek Tri grácie.
Na výstave v ZUŠ budeme mať
v auguste i septembri služby.
Budúce posedenie pri živej hudbe
v hoteli Branč sa uskutoční vo štvrtok
18. septembra o 15. hod.

Kam na turistiku 
6. - 7. september
- Regionálny cykloturistický zraz
v Malých Karpatoch - 6. ročník
- organizátor RR KST, KTS Jablonica

20. september
- Po stopách Márie Terézie
- organizátor KST Holíč

Odstávka plavárne
Rekreačné služby mesta Senica oznamujú
širokej verejnosti, že v dňoch od 2. do 28.
septembra bude z dôvodu pravidelnej
odstávky zatvorená plaváreň. Otvorená
bude od 29. 9.

Sauna bude otvorená nasledovne:
pondelok zatvorená
utorok 14.00 - 20.30 hod. - ženy
streda 14.00 - 20.30 hod. - muži
štvrtok zatvorená
piatok zatvorená
sobota 14.00 - 20.30 hod. - ženy
nedeľa 10.00 - 17.00 hod. - muži
Solárium bude otvorené v čase prevádzko-
vých hodín sauny, v ostatné dni od 8. do
15. hod.
Fitness bude otvorené v čase prevádzky
sauny (okrem nedele).

Stretnutie náhradných
rodín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Senici a Mesto Senica pozývajú širokú
verejnosť na stretnutie náhradných rodi-
čov, ktorí vykonávajú pestúnsku starostli-
vosť, náhradnú osobnú starostlivosť
a ústavnú starostlivosť v rodine formou
profesionálneho rodičovstva. Stretnutie sa
uskutoční 12. septembra 2008 v areáli
rekreačnej oblasti Kunovská priehrada.

Deti čaká príjemná zábava v podobe
športových súťaží a pre dospelých je pri-
pravená diskusia na témy „Desatoro
náhradného rodičovstva“ a „Pripútanie
medzi rodičom a dieťaťom“. Gestorom
odbornej časti budú zástupcovia občian-
skeho združenia Návrat v Bratislave –
centra pre náhradnú rodinnú starostlivosť.
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