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Veniec k Náhrobníku povstalcov 1848/49 položili primátor  mesta Ľubomír Parízek a pred-
nosta Obvodného úradu Senica Jaroslav Riha.                                    Foto Viera Barošková

Pri hrobe M. Bartoňa 
Každý rok na Sviatok  všetkých svätých

chodíme zapaľovať sviečky na cintorín.
Nepamätám si už odkedy zvyknem zapá-
liť sviečku aj na hrobe čáčovského richtára
popraveného v roku 1848. Raz ma sem
zaviedol otec, ktorý sa narodil v Čáčove
a jeho rozprávanie o starých časoch
v našej rodine bolo rituálom. Svoj zvyk
som preniesla i na syna a svoju sviečku
zapaľujeme každoročne spolu.

Monumentálny náhrobný kameň osvet-
lený plápolajúcimi plamienkami pôsobí
tajomne. Vždy rozmýšľam, kto zapálil tie
ďalšie sviečky na tomto hrobe. Rodina
alebo tí, čo si ctia históriu? Vždy mám
dobrý pocit, že nie som sama, kto na neho
myslí. Na richtára i troch ďalších mužov,
ktorých život skončil na šibenici v poli pri
Surovinách: Kapitána, Bemerta a Svatíka.
Ich zločinom bolo, že boli Slováci, náro-
dovci. Dnes si neviem predstaviť, či by
niekto z nás  išiel bojovať za národnú
samostatnosť, jazyk a svojbytnosť. Veď
súčasnej generácii postihnutej globalizáci-
ou sa vtĺka do hlavy, že najdôležitejšie sú
cudzie jazyky, že sme euroobčanmi jednej
zjednotenej Európy.  Príslušnosť k národu
je druhoradá  a priznať sa v zahraničí, že
sme Slováci, sa často hanbíme...

Teraz som Bartoňovi zapálila sviečku
už v septembri a rozmýšľala som, či na nás
pozerá z onoho sveta. On, čáčovský mly-
nár a richtár, Slovák, statočný človek, otec,
starý otec. V tomto roku, zakončenom
osmičkou, si pripomíname už 160. výročie
od jeho popravy. V chladný pondelok 22.
septembra  sa pri jeho hrobe zhromaždilo
množstvo ľudí.  Slávnostne oblečení
významní ľudia, najvyšší predstaviteľ
trnavskej župy, primátor mesta, poslanci,
zástupca úradu vlády, generáli, riaditelia
škôl, inštitúcií, zástupcovia politických
strán, ľudia z mesta i okolia. Pri hrobe čest-
ná stráž v uniforme dobrovoľníkov z roku
1848, hymnické piesne speváckeho
zboru, vojenská hudba, slávnostné preja-
vy, kvety.  A slza dojatia v oku mnohých,
ktorí poznali príbeh rokov meruôsmych. 

Treba len veriť, že toto stretnutie nebo-
lo výnimkou a že pamätník neupadne do
zabudnutia s odchodom našej generácie.

Ľubica Krištofová

Nezabudnuteľné činy 
V pondelok 22. septembra si občania

Senice na župných oslavách pripomenuli
udalosti, ktoré prispeli k sformovaniu
moderného slovenského národa.   Sloven-
ské povstanie rokov meruôsmych je totiž
považované za vôbec prvé veľké politické
vystúpenie  slovenského ľudu v jeho novo-
dobej histórii. 

Tromi podujatiami k 160. výročiu Slo-
venského povstania 1848/49 v našom
meste sme si  pripomenuli  posolstvo ľudí,
ktorí sa  nebojácne a udatne pustili do
zápasu  o národné a sociálne práva, od-
mietli skrivodlivosť a nadvládu. Na tomto
zápase sa podieľali aj obyvatelia Senice,
ktorí  za svoje presvedčenie zaplatili cenou
najvyššou,  cenou vlastných životov. 

Spomienkové oslavy sa začali predpolud-
ním v Dome kultúry seminárom, na ktorom
predovšetkým stredoškolskej mládeži pred-
nášali Richard Drška zo Záhorského múzea
v Skalici, spisovateľ Drahoslav Machala
a pedagóg – historik Štefan Mocko. 

Popoludní pokračovali spomienkové
oslavy pietnym aktom na senickom cinto-
ríne pri Náhrobníku povstalcov 1848/49.
Za zvukov hudby Ozbrojených síl SR
vence k hrobu popravených, ktorí   sa
otvorene postavili na stranu slovenských
hurbanovských dobrovoľníkov, položili
poslanec NR SR a predseda Trnavského
samosprávneho kraja Tibor Mikuš, posla-
nec TTSK a primátor mesta Senica Ľubo-
mír Parízek i zástupca Úradu vlády SR

Pavol Holík a ďalšie osobnosti.  Primátor
Senice Ľ. Parízek pri jednom zo symbolov
slovenskej národnej histórie z rokov meru-
ôsmych zdôraznil, že 160. výročie je pre
nás všetkých príležitosťou  na uvedomenie
si našej zaujímavej, bohatej a podnetnej
histórie, z ktorej sa rodila naša dnešná
samostatnosť. Preto vďaka a úcta  by mali
zostať nielen v našich mysliach, ale aj
v činoch tak, aby sme boli dôstojnými
pokračovateľmi  cesty, ktorú vtedy vytýčila
hlavná postava slovenského národno-revo-
lučného pohybu J. M. Hurban. Prítomným
sa prihovoril aj predseda TTSK T. Mikuš
a riaditeľ sekcie európskej politiky  a vedo-
mostnej spoločnosti Úradu vlády SR
P. Holík predniesol pozdravný príhovor
podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.
Dve hymnické piesne na záver pietneho
aktu kladenia vencov zaspieval Komorný
spevácky zbor evanjelickej cirkvi a.v.
v Senici, ktorý dirigovala Anna Rýzková.  

Pri mohyle stáli čestnú stráž vojaci
v slávnostných rovnošatách, inšpirovaných
práve dobrovoľníkmi meruôsmych rokov.
Pred 10 rokmi sa po prvý raz prezentovali
v Senici na prvých oslavách Dňa armády SR
(dnes Deň Ozbrojených síl SR). Tento deň
je pre Ozbrojené sily zviazaný práve  s 22.
septembrom 1848, kedy slovenskí dobro-
voľníci vybojovali prvú víťaznú bitku.  

V blízkosti Senice sa 26. septembra
1848 odohrala jedna z bitiek slovenských
dobrovoľníkov (podrobnejšie o násled-
ných udalostiach v článku Obnovme si
pamäť). (pokračovanie na str. 3)

Pasovanie s víchrom
V Dome kultúry bude 24. októbra
o 16.30 hod. vernisáž putovnej výstavy
SNM - Múzea SNR Myjava o histórii slo-
venských národných rád a následne uve-
dená literárno-dramatická kompozícia
J. Sarvaša Pasovanie s víchrom. Spoluú-
činkuje spevácky zbor Cantilena.          NS
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
12. riadne zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo dňa 4. septembra.
Jeho rokovanie viedol primátor mesta Ľubo-
mír Parízek. Na rokovaní bolo prítomných 23
poslancov mestského zastupiteľstva,
rokovanie bolo uznášaniaschopné.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu poslanca uvoľneného pre výkon
funkcie Mgr. Petra Sadloňa za I.  polrok
2008
- výročnú správu spoločnosti Stoma Seni-
ca, a.s. za rok 2007,
- správu o činnosti a výsledok hospodáre-
nia spoločnosti Službyt za rok 2007,
- správu o plnení harmonogramu opráv
miestnych komunikácií za I. polrok 2008,
- správu o statickej doprave a budovaní
nových parkovísk,
- informáciu o zmene rozpočtu mesta for-
mou  prijatých rozpočtových opatrení pri-
mátora mesta. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- odpredaj obchodného podielu mesta
Senica vo výške 34 % z celkového základ-
ného imania spoločnosti Službyt, spol.
s r.o. Senica spoločnosti Comeron SPS,
spol. s r.o. Bratislava. Cena obchodného
podielu bude navrhnutá na základe výsled-
ku odborného posúdenia a jej výška bude
predmetom ďalšieho rokovania MsZ
23.10.2008,
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2008,
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2008,
- vyplatenie finančnej pomoci vo výške
10 000 Sk obci Topoľníky na odstraňova-
nie následkov veternej smršte, ktorá sa
obcou prehnala 7.7.2008,
- prijatie darovaných finančných prostried-
kov vo výške 400 000 Sk od Nafty, a.s.
Gbely na podporu určených projektov
z oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí,
- predloženie žiadosti o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku na realizá-
ciu projektu  Kompostáreň  bioodpadu
Senica, 
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení
k 30.6.2008,
- stanovisko hlavného kontrolóra k prehľa-
du plnenia príjmov a výdavkov mesta
a organizácií v jeho riadení k 30.6.2008.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
- realizáciu výstavby Veterného parku –
Vinohrádky v k.ú. Kunov.
Mestské zastupiteľstvo zrušilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11
o usmerňovaní obchodnej činnosti na
území mesta Senica.
Mestské zastupiteľstvo prijalo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č.44
o výške mesačného príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov spojených s činnosťou
škôl a školských zariadení v pôsobnosti
mesta Senica.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 45
o určení pravidiel času predaja v obchode

a času prevádzky služieb na území mesta
Senica.
- Všeobecne záväzné nariadenie  - zmeny
a doplnky č. 01/2007 Územného plánu
mesta.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo:
- realizáciu zámeru  Projekt výstavby Cent-
ra sociálnej pomoci v Senici fi Free  Opera
I, s.r.o. Bratislava.
V interpeláciách poslancov vystúpil posla-
nec  Marián Žúrek, ktorý poukázal na
neriešenú dopravnú situáciu za budovou
Jednoty na Robotníckej ul., kde vodiči
nerešpektujú značku zákaz vjazdu a tiež
na potrebu vyčistenia kanalizácie na Kvet-
nej ul. Poslanec  Štefan Mikula žiadal riešiť
opakujúce sa sťažnosti  na hlučnosť pre-
vádzky Irish pubu v Sotine a riešenie zad-
nej časti prevádzok od Slona až po Arká-
diu, kde sa v priestoroch určených na záso-
bovanie prevádzok zhromažďujú bezdo-
movci alebo popíjajúca mládež.  Poslanec
Martin Lidaj žiadal vysvetliť ako je posunu-
tý harmonogram výstavby ďalších ihrísk,
poslanec Ľubomír Bereš sa pýtal, ako sa
pokračuje s výkupom časti pozemkov na
Železničnej ul. na výstavbu garáží a upo-
zornil, aby plynulejšie pokračovala rekonšt-
rukcia námestia na starom sídlisku. Poslan-
kyňa  Ľubica Melegová ocenila investičnú
akciu  a spokojnosť občanov s vybudova-
ným parkoviskom na Robotníckej ulici,
poslanec Martin Čulen navrhol v mestskej
časti Kunov – IBV  kvôli bezpečnosti detí
označiť lokalitu dopravnými značkami
obytná zóna a vylúčiť státie kamiónov
v Kunove. Poslankyňa  Tatiana Blažková
žiadala zo strany mesta navrhnúť a prijať
opatrenia, aby sa zamedzilo škodám v prí-
pade, že sa zopakujú prívalové dažde.

Predmetom rokovania 5. mestskej rady,
ktorá sa uskutoční v októbri,  budú nasle-
dovné materiály:
- odpredaj 34 % podielu mesta  Senica
v spoločnosti Službyt, spol. s r.o.. Come-
ron-u SPS spol. s r.o. Bratislava  - určenie
ceny obchodného podielu,
- informatívna správa o sociálnej starostli-
vosti na území mesta Senica za rok 2007,
- informácia o stave  zamestnanosti v okre-
se Senica, 
- Zariadenie sociálnych služieb, n.o. Senica
– správa o činnosti a výsledok hospodáre-
nia za rok 2007,
- informatívna správa o MHD v meste,
- opatrenia mesta na zabezpečenie zimné-
ho vykurovacieho obdobia,
- VZN č. 7a – sadzba dane z nehnuteľnos-
tí na rok 2009,
- VZN č. 3a – miestny poplatok za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad na
rok 2009,
- návrh VZN o spôsobe opravného pro-
striedku proti rozhodnutiu riaditeľa Mater-
skej školy, 

Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času,
- dispozície s majetkom mesta

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka mestského úradu 

Z činnosti 
správcu pohrebiska 

Nezadržateľne sa nám končí leto
a padajúce lístie nám oznamuje príchod
jesene a s ním aj blížiaci sa deň, kedy si
pripomíname Pamiatku zosnulých. Každý
z nás má niekoho príbuzného alebo zná-
meho pochovaného na miestnom cintorí-
ne a príde s tichou spomienkou a kyticou
kvetov vzdať úctu zosnulému.

Úcta k pamiatke zosnulých nám prika-
zuje, aby aj pohrebiská a domy smútku
boli udržiavané v stave zodpovedajúcom
ušľachtilým ľudským vzťahom a citom.
Mesto Senica prostredníctvom prevádz-
kovateľa cintorínov Technické služby
Senica, a. s. sa snažia prispieť k dôstojné-
mu naplneniu týchto cieľov.   Pri návšteve
cintorínov už v tomto období môžete
sami vidieť, že sa na cintorínoch intenzív-
ne pracuje a odstraňujú sa nedostatky,
ktoré sa za ostatné roky nahromadili. Cin-
toríny chceme  udržiavať celoročne, nie-
len príležitostne. Začali sme s pravidel-
ným vykášaním spoločných zatrávnených
plôch, vybudovaním pevných stojísk pod
odpadové nádoby, opravou a náterom
vonkajšieho oplotenia, stožiarov osvetle-
nia, ale tiež vnútorným vybavením obrad-
ných miestností. Postupne sa budú opra-
vovať chodníky, lavičky na sedenie a riešiť
nové miesta na pochovávanie. 

K cieľu,  aby cintoríny v Senici, Kunove
a v Čáčove boli dôstojnými miestami
piety prizývame aj vás – spoluobčanov.
Všímajte si, prosím,  prejavy vandalizmu
a nahlasujte ich  na správu cintorína alebo
priamo na mestskú políciu. Nezabúdaj-
me, že platí všeobecný zákaz jazdy na
bicykloch, fajčenie, vodenie psov v pries-
toroch cintorínov. Naším zámerom  je
dodržiavať pokyny, ktoré boli prijaté
Mestským zastupiteľstvom Senica a sú
zakotvené vo Všeobecnom záväznom
nariadení č. 37 o správe, údržbe a pre-
vádzkovaní pohrebísk na území mesta
Senica. A naviac, osud ide krokom, ktorý
nikto nevidí a v onen čas toto miesto sa
stane aj pre nás druhým domovom.

Ešte niekoľko upozornení. Prosíme
občanov, aby nezabudli spísať  nájomnú
zmluvu a zaplatiť  za hrobové miesta.
Postupne ako sa bude realizovať elektro-
nická forma evidencie pohrebných miest
budeme občanov na túto povinnosť upo-
zorňovať. Pri zadávaní prác kamenárskym
firmám na opravu alebo budovanie
pomníkov je potrebný od týchto firiem
súhlas nájomcu hrobového miesta na
vykonanie uvedených prác. Je dôležité,
aby ste vyžadovali od nich aj  odvoz sta-
rých pomníkov, prípadne odpadu, ktorý
touto prácou vzniká. Inak tento pri zistení
nájomcu hrobového miesta bude na jeho
náklady zlikvidovaný.

Verím, že dobrou spoluprácou a vzá-
jomnou dôverou budú miesta večného
odpočinku našich spoluobčanov dôstoj-
ným miestom  piety. 

Vladimír Iskra
správca pohrebísk
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Aktivity radnice
19. 8. - Prezentácia zámeru výstavby

nového sociálneho zariadenia.
20. 8. - Bratislava - konzultácie na

Ministerstve výstavby a regio-
nálneho rozvoja  k zámerom
mesta vo využití fondov EÚ.

- Rokovanie s MH Invest spoloč-
nosti Ministerstva hospodárstva,
ktorá zastrešuje budovanie infrašt-
ruktúry v priemyselnej zóne.

22. 8. - Žilina - prijatie u generálneho
riaditeľa Dexia banky - prezen-
tácia zámerov mesta Senica.

25. 8. - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
pred otvorením nového školského
roku.

- Príprava výstavby športovísk
a detských ihrísk.

26. 8. - Prezentácia mesta zahraničným
investorom v oblasti strojárskej
výroby.

- Bratislava - pracovné rokovanie
o obchvate mesta.

27. 8. - Eurodom - prezentácia zámeru
majiteľov o rekonštrukcii budovy
bývalej  pošty a okolia.

- Návšteva predsedníčky politickej
strany Slobodné fórum
Z. Martinákovej v Senici.

28. 8. - Kladenie vencov pri príležitosti
64. výročia SNP.

- Podpis zmluvy s belgickým
investorom IKO Sales - výstavby
novej fabriky.

Nezabudnuteľné činy 
(dokončenie zo str. 1)

Boj pri Senici síce skončil porážkou hur-
banovského dobrovoľníckeho vojska, no
do dnešných dní nám tieto vystúpenia za
národné a sociálne práva, proti nespra-
vodlivosti a nadvláde zanechali odkaz
v poznaní okolností a súvislostí, za ktorých
sme ako národ vyrastali.  

Tam boli položené základy našej štát-
nosti, naplnenej v roku 1993.

Tretím podujatím bola slávnostná aka-
démia, ktorá sa uskutočnila v Dome kultú-
ry. Primátor mesta Ľ. Parízek v príhovore
povedal, že pripomínaním si výročí chce-
me vo verejnosti vzbudzovať záujem
o históriu národa a vlasti. „Veď je naplne-
ná udalosťami, na základe ktorých sme sa
začlenili do rodiny vyspelých európskych
národov. A bolo by dobré, keby aj na
základe poznávania historickej pravdy  bol
v budúcnosti  náš vzťah k histórii vlastné-
ho národa vrúcnejší. Prečo teda spomien-
kové oslavy? Vyjadrím to myšlienkou
nemeckého mysliteľa H. G. Gadamera:
Budúcnosť je pôvod. Pokiaľ si nespome-
nieme na predkov, nebudeme mať nijakú
perspektívu,“ dodal primátor mesta.

Slávnostnú akadémiu ukončil koncert
Symfonického orchestra Konzervatória
v Bratislave pod vedením dirigenta Júliusa
Karabu.  

Organizátormi spomienkových žup-
ných osláv boli Trnavský samosprávny
kraj, Mesto Senica,  Záhorské osvetové
stredisko a Záhorská galéria v Senici
Záhorské múzeum v Skalici.  

Viera Barošková

Policajti si vymieňali
skúsenosti  

Na pozvanie Kantonálnej polície Bern
vo Švajčiarsku navštívilo 5 členov Mest-
skej polície Senica,  vedených zástupcom
primátora  Petrom Huttom a poradcom
primátora mesta Senica  Petrom Horvát-
hom,  Švajčiarsko.

Partnerstvo medzi obidvoma políciami
vyšlo z iniciatívy Petra Horvátha. V sep-
tembri v minulom  roku  počas súťaže
hasičských družstiev v Senici, kde sa
zúčastnili aj zástupcovia hasičov z Herzo-
genbuchsee – partnerskej obce Senice,
bol prítomný aj policajný dôstojník
z mesta Burgdorf pri Berne, a tak sa zrodi-
la spolupráca. 

Po niekoľkých cestách Petra Horvátha
do Švajčiarska  a spoločnej organizácií so
Simonom Schär – policajným dôstojníkom

z Burgdorfu, bola návšteva senickej  dele-
gácie naplánovaná na  27. august t.r.  

Na trase do Burgdorfu absolvovali malý
výlet do neďalekého Emmentalu, kde si
pozreli výrobu ementálskeho syra.
V Burgdorfe -  najväčšom okresnom meste
kantonu Bern ich už očakával sprievodca,
ktorý ich oboznámil s dejinami mesta
a ukázal jeho pamätihodnosti.   

V predvečer sa stretli s Policajným pre-
zídiom a ich policajtmi, kde sa dozvedeli
všetko o činnosti a priebehu policajnej
práce vo Švajčiarsku. 

28. augusta  senických mestských poli-
cajtov už očakával okresný veliteľ kantonál-
nej polície v Berne Th. Sollberger. Delegáciu
zo Senice  pozdravil aj  veľvyslanec SR vo
Švajčiarsku  Štefan Schill.  Po úvodných infor-
máciách o štruktúre a systéme policajnej
práce vo Švajčiarsku  nasledovala prezentá-
cia vozového parku a prehliadka zásahovej
centrály v Berne s jej technicky dokonalým
a precíznym vybavením. V ten deň bola aj
praktická ukážka na kontrolu drog, techniky
zadržania osôb, naháňačky zločincov so
psami atď. Súčasne si prezreli vybavenie
policajného centra prístrojmi na testovanie
drog a inými pomocnými prostriedkami.
Večer pokračoval neformálnymi  rozhovor-
mi medzi policajtmi pri špecialitách na grile
a regionálnej kuchyni. 

29. augusta navštívili  mesto Luzern
a vyfotografovali sa pri  pamätníku národ-
ného hrdinu Wilhelma Tella. 

Dojem z návštevy Švajčiarska umocnil
pohľad na nádherné švajčiarske Alpy. Čle-
novia delegácie mali veľmi pozitívny
dojem z organizácie návštevy zo strany
Švajčiarov. Všetci sa vrátili domov plní
zážitkov z peknej švajčiarskej krajiny, ale
aj obohatení o nové, profesionálne vedo-
mosti. 

V máji v roku 2009  by sa mala usku-
točniť návšteva kantonálnej polície Bern
v Senici. Peter Horváth

vedúci delegácie

Spomienka  na 
M. Bartoňa v Čáčove

V nedeľu 21. septembra sa v Čáčove
zišli nielen príbuzní a známi na čáčov-
ských hodoch, ale aj účastníci spomienko-
vej slávnosti na čáčovského richtára Marti-
na Bartoňa, ktorý bol popravený v revo-
lučných rokoch 1848 – 49.

Slávnosť otvorila a občanov privítala
poslankyňa MsZ v Senici za mestskú časť
Čáčov Emília Wágnerová. Po krátkom kul-
túrnom programe, ktorý zabezpečili oby-
vatelia Čáčova, so slávnostným príhovo-
rom vystúpil pán farár Rastislav Hvožďara
(na foto), ktorý prítomným pripomenul his-
torické súvislosti udalosti a potom sa
zameral na osobnosť Martina Bartoňa,
Hurbanovho dôverníka a spolubojovníka.
Povedal, že šťastný je národ alebo obec,
ktorá má vo svojich dejinách osobnosti, na
ktoré môže byť hrdá a ktoré sú príkladom
a vzorom pre súčasné generácie. A takou-
to osobnosťou nepochybne je aj Martin
Bartoň.

Čáčovské hody pokračovali vernisážou
výstavy Čáčov očami SenArtu, výstavy
neprofesionálnych výtvarníkov s dielami
čáčovského rodáka Ľubomíra Zburina. O
dobrú náladu sa postarali členovia Klubu
heligónkarov. Katarína  Poláková

Foto P. Polák 
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Z histórie rokov 1848/49 

Obnovme si pamäť 
V pondelok 22. septembra  na seminá-

ri  v Dome kultúry venovanom rokom
meruôsmym, odznel referát PhDr. Štefana
Mocku, v ktorom sa venoval udalostiam
z bitky pri Senici 26. septembra 1848
a následným udalostiam.  Uverejňujeme
výňatok z referátu. 

Represálie nasledovali vzápätí. Nitrian-
ska župa zriadila vyšetrujúce výbory
a náhle súdy, jeden  so sídlom v Senici.
Barón Ján Jesenák, nitriansky župan a vlád-
ny komisár, už 30. septembra 1848 dele-
goval vyšetrovaciu komisiu na čele so slúž-
nym Timotejom Frideckým na vyšetrenie
priebehu povstania na Myjave. 

V Senici si barón Jesenák vyžiadal od
Krajinského vlastibranného výboru povo-
lenie zriadiť náhle súdy na potrestanie
účastníkov povstania. Predsedom senické-
ho náhleho súdu sa stal kunovský advokát
Štefan Konrád, členmi Ján Peťko z Roven-
ska, Štefan Schubert zo Senice, Štefan Bro-
gyányi, Pavel a Ján Buzinkay zo Skalice.
Senické žaláre sa plnili povstalcami
z Hlbokého, Čáčova, Vrboviec a okolia.
(Jamárik, V., 2006, Neznáma Senica,
s. 54). Hurban zaznamenal: „Členovia
náhleho súdu v Senici pri večeri a víne
vykonávali svoju spravodlivosť.“ (Hvožďa-
ra, M., 2008, J. M. Hurban – reflexia živo-
ta, s. 97). Prvou obeťou sa stal čáčovský
richtár a roľník, päťdesiatnik Martin Bar-
toň. Daniel Rapant vo svojom diele Slo-
venské povstanie uvádza: „13. októbra bol
popravený čáčovský richtár Martin Bartoň
– mlynár, národovec a obhajca obecných
práv proti pánom. Za vinu sa mu kládlo, že
v zmysle proklamácií Národnej rady
povzbudzoval svojich spoluobčanov k ver-
nosti a vytrvalosti pri panovníkovi a náro-
de. Niekoľko výtlačkov proklamácie sa
u neho aj našlo. V rozsudku, ktorý ho ods-
údil na smrť, sa lúčil v dojímavom liste so
svojou rodinou (list uchovávajú v archíve
Matice slovenskej). Na ceste k popravisku
len to vraj ľutoval, že musí umrieť nie pre
nejaké zbojstvo, ale vlastne len preto, že
sa naučil v škole dobre čítať. Spolu s ním
bol hrdelným rozsudkom odsúdený ďalší
čáčovský národovec a priateľ Hurbana –
mlynár Martin Kukliš, ale tomu sa podarilo
svoj život uchovať.“ Dohnány vo svojej
Histórii uvádza, že ku smrti ho pripravoval
senický evanjelický kňaz Tesák. Tomu na
otázku, či uznáva trest smrti, Bartoň vraj
odpovedal: „skorej ste vy zaslúžili šibenicu

ako ja – nevinne umieram!“ Dejiskom
tejto exekúcie bola lokalita príznačne
ľudom nazvaná „šibenice“, na Surovi-
nách, kde teraz stojí pamätník v tvare
pylóna. Zámerom bolo, aby J. M. Hurban
v Hlbokom mohol vidieť postavené šibe-
nice. Skúmatelia si ďalej všímajú Bartoňov
dom v Čáčove, ktorý v posledných rokoch
už nejestvuje, šťastie, že sa zachránila
aspoň pamätná tabuľa a vytvorila sa tak
možnosť náhradného miesta piety tomu-
to statočnému mučeníkovi. 

Zreteľahodná je samotná preprava
odsúdencov na Suroviny. Ján Peter je
jeden z tých, ktorí historickú predstavu
dokážu interpretovať: „Dňa 13. októbra
1848 pred obecným domom stál mlčky
zástup ľudí. Priviedli richtára Bartoňa
s okovami na rukách a naložili ho na reb-
riniak, na ktorom sedela čata senickej
gardy. O 9. hodine sa sprievod pohol,
vpredu šli dva kočiare s členmi náhleho
súdu, za nimi rebrinák s odsúdencom
a napokon dav ľudí. Cesta na popravisko
bola vlastne pohrebným sprievodom zaži-
va.“(Peter, J., 200. výročie narodenia
čáčovského richtára Martina Bartoňa –
19. 1. 1799 – 13. 10. 1848, Naša Senica,
január 1999, s. 10). Pamätník mučeníkov
prvého slovenského národného povstania
v nápise obsahuje informáciu, že 13.
októbra bol tiež popravený Vojtech
Bemert, rodák z Moravy, bojovník
v povstaní.

18. októbra 1848 popravení boli: Pavel
Svatík, mlynár z Koválovca, rozširovateľ
revolučných proklamácií, František Kapi-
tán, rodák z Moravy, bojovník v povstaní.
O Svatíkovi Dohnány uvádza stanovisko
člena krvosúdu Buzinkaya, že „tento člo-
vek nielenže dva roky čítaval slovenské
noviny, ale ich  i druhým predčítaval“
(Dohnány, M., História, s. 126). A hoci
skalický magistrát potvrdil, že nikoho
nepoburoval, neovplyvnilo to rozsudok
senického súdu. Okrem popravených
uvrhli do väzenia ďalších 6 povstalcov,
odkiaľ ich prepustili až po príchode gene-
rála Šiminiča – veliteľa zimnej výpravy.

S tým súvisí i záverečná informácia na
surovinskom pamätníku: „Všetci štyria na
tomto mieste 37 týždňov boli zahrabaní.
Ich počestný pohreb bol v júli 1849 na
senickom cintoríne“. Paradoxom bolo, že
Bartoňa ako svojho cirkevníka pochovával
práve maďarónsky farár Tesák, ktorý ho
pred exekúciou pripravoval a presviedčal
o previneniach. Počas pohrebu jeho
kázeň vraj prerušovali výkriky nespokoj-
nosti obyvateľov, že nemá cti a hanby
a pripomínali mu aj piate božie prikázanie
– nezabiješ.

Hrob a pomník popravených účastní-
kov odboja v Senici na senickom cintoríne
sa dlho nachádzal v jeho starej časti.
V súčasnosti sa pri ňom opäť pochováva,
takže mohyla s dvojkrížom a náznakom
trojvršia je zase v centre diania. Do prie-
čelia náhrobníka je osadený pôvodný
starý náhrobný kameň s polkruhovým
ukončením, nad ktorým je umiestnená
tabuľa s textom rozmerov 70x60 cm. Náh-
robník bol odhalený v roku 1928. 

Zmienený rok vedie i mňa k záverečnej
osmičkovej súvahe. Keď ma požiadali, aby
som sa vám prihovoril, uvedomil som si,
že som sa zúčastnil už osláv storočnice na
Myjave v r. 1948. Vtedy s otcom ako
deväťročný chlapec, takže si veľa nepa-
mätám. Najviac sa pre uchovanie odkazu
revolúcie v meruôsmych rokoch vykonalo
v ďalšej slovenskej jari, ako sa tieto uda-
losti zvyknú nazývať, teda v r. 1968. Vzni-
kol reprezentačný stánok – Múzeum SNR
na Myjave ako pracovisko SNM. 

Bol som však aj svedkom toho, že rozl-
účkový list Martina Bartoňa v tomto
múzeu rozpačito hľadal miesto pre určité
vizionárske prvky, a to bola doba normali-
zácie a ateizmu. No keď štátna maturitná
písomná téma v r. 1978 znela Historické
revolučné pamiatky nášho mesta a okolia,
jedna maturantka, dnes senická spisovate-
ľka, sa dokázala hlboko zamyslieť nad
pocitmi popravených na Surovinách. Je to
veľmi potrebné aj po 160. rokoch pre
dnešných Seničanov. Zámerne som si
nechal až nateraz záverečný text pomníka
na Surovinách: „Obeťou života národu
svietia. Večná im pamiatka v národe. Česť
ich chrabrosti a vernosti“. 

Pamätník M. Bartoňa v Čáčove

Bartoňov rodný dom.

Pamätník popravených v poli na
Surovinách.
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S odborníkmi o drogách
Na Mestskom úrade v Senici sa   15.

októbra o 8.30 hod.  uskutoční ďalší
odborný seminár s protidrogovou temati-
kou určený pre pedagógov, kultúrno-
výchovných pracovníkov, predstaviteľov
samosprávy i verejnosť. Organizátori
Trnavský samosprávny kraj, Mesto  Seni-
ca, Záhorská knižnica, Záhorské osvetové
stredisko, Obvodný úrad, Okresné riadite-
ľstvo Policajného zboru a Centrum peda-
gogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Senici pripravili zaujímavé
prednášky, ktoré účastníkom poskytnú
nielen prehľad o aktuálnych problémoch
drogovej scény na Slovensku, ale i náme-
ty, ako v rámci poradenstva a prevencie
predchádzať týmto negatívnym javom
v spoločnosti. Na seminári sa účastníci
od odborníkov dozvedia aj o syntetických
drogách v prostredí subkultúr a tiež
o aktuálnych problémoch, ktoré rieši
komisia pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti pri Mestskom
zastupiteľstve  v Senici. bar 

Senioriáda sa vydarila
V športovej hale v Senici sa 1.augusta

konal nultý ročník športového podujatia
Senioriáda, ktoré zorganizovalo Zariade-
nie sociálnych služieb Senica, n. o.(ZSS).
Podujatia určeného pre seniorov zo senic-
kého regiónu sa mohli zúčastniť klienti zo
Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.,
Domova dôchodcov Senica a členovia
Jednoty dôchodcov zo Senice.

Na prihlásených účastníkov čakal deň
plný športových zážitkov, príjemnej atmo-
sféry a nechýbalo ani občerstvenie a pose-
denie pri príjemnej hudbe. Súťažiaci sa
prihlasovali v družstvách s výstižnými
názvami: Tajfún, Tornádo, Uragán, Rýchle
šípy, Penziónky, Trojlístok, Orchidea a Tri
grácie. Každé družstvo malo troch súťaži-
acich, ktorí sa aktívne zapojili do športo-
vých disciplín: hod loptičkou na terč, sla-
lom s pingpongovou loptičkou, obliekanie
a vyzliekanie saka, hod loptičkou do vajíč-
kových plátov, stavanie veže z kociek,
zhadzovanie plechoviek, kuželky, navlie-
kanie korálok, hokejbal a „strieľanie“ do
balónika. Záverečnou disciplínou bola
tímová vedomostná súťaž Páli vám to?
Navyše mali členovia jednotlivých súťažia-
cich družstiev možnosť prihlásiť sa do
mimosúťažnej disciplíny o najlepšieho
maskota Senioriády.

Vyvrcholením aktívnej účasti v športo-
vých aj nešportových disciplínach bolo
vyhlásenie víťazov. Riaditeľka ZSS
Mgr. Zuzana Krčmáriková odovzdala
diplom za prvé miesto v kategórii jednotli-
vec pani Emílii Eichingerovej a v kategórii
skupín družstvu Tri grácie - reprezentant-
ky Jednoty dôchodcov Senica. Na dru-
hom mieste sa v kategórii jednotlivcov
umiestnila pani Jolana Vystavelová z Jed-
noty dôchodcov Senica a v kategórií sku-
pín družstvo Penziónky z Domova
dôchodcov Senica. Na treťom mieste sa

umiestnili pani Lýdia Otépková a družstvo
Orchidea z Jednoty dôchodcov Senica.
Víťazom vedomostnej súťaže sa taktiež
stalo družstvo Orchidea z Jednoty
dôchodcov Senica a za najlepšieho mas-
kota Senioriády bola ocenená pani Anna
Maňáková zo ZSS Senica, n.o.. Z tohto
zariadenia bola aj najstaršia účastníčka,
94-ročná pani Agnesa Benhauserová.
Všetkým srdečne blahoželáme!

Všetci súťažiaci dostali diplom za účasť
na tomto podujatí a vďaka sponzorom
mohli byť i bohato odmenení.
Nultý ročník Senioriády prebehol na vyso-
kej organizačnej úrovni a bol príjemným
spestrením každodenného života senio-
rov senického regiónu. Vďaka veľkému
úspechu by ZSS  Senica  ako organizátor
podujatia v budúcnosti rado rozšírilo mož-
nosť účasti súťažiacich z okolia. Kolektív
zamestnancov Zariadenia sociálnych slu-
žieb Senica, n.o. sa už teraz teší a pripra-
vuje na prvý ročník Senioriády v budúcom
roku. Kolektív ZSS Senica, n.o.  

Orth vystavuje
v Galante 

V rámci rozvíjajúcej sa spolupráce kul-
túrnych organizácií Trnavského samos-
právneho kraja pripravilo Mestské kultúr-
ne stredisko v Galante a Záhorské osveto-
vé stredisko v Senici autorskú výstavu
obrazov senického výtvarníka Štefana
Ortha  pod názvom Krajina, v ktorej žijem
v kurátorskom usporiadaní Mgr. B. Juríč-
kovej. Výstava bude slávnostne otvorená
vo štvrtok 9. októbra o 17.00 hod. vo
výstavných priestoroch Renesančného
kaštieľa v Galante a potrvá do konca
novembra 2008.

Senickej verejnosti sa autor predstaví
samostatnou výstavou v mesiaci novembri
2008 v Galérii  ZUŠ. -vp-

Začali činnosť  

Opatrovateľská služba
V oblasti opatrovateľskej služby Mesto

Senica s účinnosťou od 1.  januára  2003
rozhoduje o zavedení, odňatí, zastavení
opatrovateľskej služby, o znížení alebo
zvýšení úhrady za poskytovanú opatrova-
teľskú službu a o neplatení úhrady za opat-
rovateľskú službu v zmysle platných pred-
pisov. Mestské zastupiteľstvo  schválilo
24. apríla  2003  Všeobecne záväzné nari-
adenie (VZN) č. 39 o určení úhrad za
nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné
práce v domácnosti a formy zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím
poskytované v rámci opatrovateľskej služ-
by. Dňa 6. 7. 2007 nadobudlo účinnosť
nové VZN č. 39 o opatrovateľskej službe,
ktorým sa bližšie stanovili podmienky
poskytovania a výška úhrad za poskytova-
nú opatrovateľskú službu. 

K 31. augustu t.r.  je v meste Senica 73
opatrovaných občanov, ktorým opatrova-
teľskú službu priamo v ich domácnostiach
poskytuje 24 profesionálnych opatrova-
teliek. Medzi najžiadanejšie služby patrí
donáška obedov (v súčasnosti pre asi 40
občanov), donáška nákupov a liekov. Ďal-
šie služby, ktoré opatrovaní občania často
využívajú je meranie krvného tlaku,
pomoc imobilným občanom pri osobnej
hygiene, v prípade potreby vykonávajú
dohľad nad opatrovaným občanom.

Rozpočet bežných výdavkov na rok
2008  na opatrovateľskú službu predsta-
vuje sumu 3, 328 mil.  Sk a jeho plnenie
k 30. 6. 2008 je  takmer 1,4 mil.  Sk. Príjem
z úhrad opatrovaných občanov na zákla-
de VZN č. 39 bol v I. polroku tohto roka
87 437 Sk.

Podľa VZN č. 41 sa môže občanom
poskytnúť jednorazová dávka v hmotnej
núdzi. Je určená občanom, ktorí sú evido-
vaní v hmotnej núdzi, ktorí nie sú poberate-
ľmi dávky v hmotnej núdzi, avšak sa ocitli v
mimoriadne nepriaznivej životnej situácií,
občanom prepusteným z výkonu trestu
alebo zo zariadenia na výkon ochrannej
výchovy. Hradia sa tiež nevyhnutné výdav-
ky na pohreb občanovi, ktorému nemá kto
pohreb zabezpečiť alebo prispieva pozo-
stalým, ak nie sú schopní pohrebné náklady
uhradiť v plnej výške. Katarína Poláková

Po rekonštrukcii bola  pondelok 22.
septembra  slávnostne otvorená budova
Záhorského osvetového strediska na
Vajanského ulici.  V nových priestoroch
bola pri tejto príležitosti inštalovaná výsta-
va Meruôsme roky vo výtvarnom umení,
ktorú si prezreli hostia spomienkových
osláv 160. výročia Slovenského povstania
1848/49. Budovu Záhorského osvetové-
ho strediska do užívania pracovníkom
i verejnosti na širokospektrálne akcie odo-
vzdali prestrihnutím pásky predseda
Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš a primátor Senice Ľubomír Parízek. 

Text a foto  Viera Barošková
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Na Trutnovskom 
jarmoku 

Na pozvanie partnerského mesta Trut-
nov sa Senica predstavila 7. septembra  na
Trutnovskom jarmoku výrobkami Anny
Šullovej a jej dcéry Oľgy Hyžovej zo Seni-
ce (na foto). Trutnovské  Krakonošské
námestie sa zaplnilo takmer 90 stánkami,
v ktorých  jarmočníci predvádzali svoje
remeslá a svoje výrobky  aj predávali.
Panie Šullová a Hyžová vystavovali na jar-
moku figúrky zo šúpolia a výšivky  vyro-
bené viacerými technikami, vzormi na
rôznych materiáloch. Pani Šullová, ktorá
preniesla svoju zručnosť na dcéru, svoje
umenie počas svojho života  odovzdávala
v rôznych kurzoch vyšívania, zúčastnila sa
na mnohých výstavách u nás, ale aj  v Indii
v roku 2003 a je autorkou knihy  Techniky
ručných prác z roku 1984. Jej krásne
výrobky ocenili aj starosta mesta Trutnov
Mgr. Ivan Adamec a primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek pri návšteve
nášho stánku. 

Formy spolupráce medzi partnerskými
mestami sú rôzne.  Mesto Senica uzavre-
lo s Trutnovom  dohodu o spolupráci ešte
v roku 1998 a v ďalších rokoch sa rozvíja-
la spolupráca so  zameraním hlavne na
výmenu kultúrnych súborov a v zápasoch
športových družstiev. Opakovane v Trut-
nove koncertovala dychová hudba Seni-
čanka spoločne s dychovou hudbou Kra-
konoška. V Senici sme videli v divadel-
nom predstavení Divadlo Aloisa Jiráska
z Úpice, dychovú hudbu Krakonoška
a členovia Klubu vojenskej histórie svojimi
salvami z historických zbraní otvorili histo-
rický sprievod v meste Senica v roku 2006
pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Senici.

Senickí  výtvarníci
v Pultusku  

Na výstavu poľských výtvarníkov
v Senici, ktorá bola sprístupnená v galérii
Základnej umeleckej školy v Senici od
16.8. do 15.9. nadviazala  výstava senic-
kých výtvarníkov v Pultusku. Dostala
názov Zblíženia a trvá v Pultusku od 19.9.
do 15.10.

V partnerskom meste Pultusk sa každo-
ročne konajú Dni sv. Matúša - patróna Pul-
tuska. Pri tejto príležitosti sa  prvýkrát
v doterajšej histórii spolupráce našich
miest stretli amatérski umelci a prezento-
vali svoje diela v partnerskom meste. Seni-
ca sa predstavila v Pultusku prácami 10
výtvarníkov a 3 fotografov. Výtvarné ume-
nie je skutočne dobrým vyslancom  part-
nerských kontaktov, pretože je názorné
a nepozná ani jazykovú bariéru, zaznelo
z úst kurátora výstavy Štefana Zajíčka.
Vystavované diela boli zastúpené maľbou
Štefana Ortha st., Štefana Ortha ml., Vladi-
míra Holického, Ľubomíra Miču a Rudolfa
Janáka, kresbou Štefana Zajíčka, grafikou
Petra Žúrka, fotografiou Ondreja Šimeka,
Andreja Gáfrika a Jozefa Kalku, textilnou
kompozíciou Natálie Žúrkovej, sochár-
stvom Lukáša Grohmana a cyklom dvoch
diel Milana Mikulu.  Na výstave sa pred-
stavili výtvarníci a fotografi viacerých
generácií a poskytli tak širší pohľad na
výtvarné umenie v Senici. Primátor mesta
Pultusk  Vojciech Debski na vernisáži tejto
výstavy zdôraznil, že verí, že táto výstava
bude odrazovým mostíkom pre ďalšiu
spoluprácu v oblasti kultúry a umenia.

Súčasťou Dní sv. Matúša bolo aj sláv-

nostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom
pultuská mestská rada oceňovala výni-
močné osobnosti svojho mesta a uskutoč-
nil sa sprievod všetkých škôl mesta. Počas
návštevy sme nahliadli aj do pamätnice
bohatej poľskej histórie a videli aj úspechy
miestnej samosprávy v súčasnosti.

Už v najbližších dňoch pokračuje part-
nerská spolupráca našich miest. II. základ-
ná škola pripravuje spoločný projekt
Comenius na tému alternatívne zdroje
energie a ochrana životného prostredia
v spolupráci so školami z Pultuska,  Škót-
ska, Českej republiky,  Litvy a Talianska.

JUDr. Katarína Vrlová  
prednostka mestského úradu

Zľava viceprimátor Senice P. Hutta, primá-
tor Pultuska  W. Debski a prednostka MsÚ
Senica K. Vrlová. Foto Š. Orth

Spoločná fotografia výtvarníkov i predsta-
viteľov miest .

Ďalšia spolupráca sa nadväzuje medzi
Špeciálnou základnou školou a Materskou
školou v Trutnove a Spojenou školou
v Senici. Školy pripravujú v školskom roku
2008/2009 prvý výmenný pobyt svojich
žiakov. JUDr. Katarína Vrlová

Ako výhodne vymeniť
peniaze?
Ak ste boli na dovolenke v zahraničí, určite
ste riešili dilemu ako sa dostať k zahranič-
nej mene čo najvýhodnejšie. Je lepšie vyu-
žiť zmenáreň či banku na Slovensku,
vybrať peniaze z bankomatu alebo zame-
niť si koruny priamo v zahraničí? Tu je naša
rada.
V princípe platí: Ak je to možné, vyhnite sa
množstvu peňazí v peňaženke. Lepšie rie-
šenie je spoľahnúť sa na platobné karty.
Platba v obchode a hoteli v zahraničí vás
stojí len párkorunový poplatok, resp. nič (v
závislosti od účtu). Ak chcete hotovosť,
možno využiť bankomat. Ale pozor! Musí-
te presne zvážiť ktorý a kedy. Niektoré
banky ponúkajú v bankomatoch svojej
bankovej skupiny výber za výhodný popla-
tok.  Je to výhodné, ale nezabudnite si
pred odchodom zistiť, ako sa vaša „domá-
ca“ banka v danej krajine volá. Niektoré
banky ponúkajú výbery z bankomatov
v zahraničí výhodne či bezplatne vo všet-
kých bankomatoch. Nemusíte teda hľadať
bankomat práve vašej banky. 
Poplatok rozhoduje
Rozhodnúť sa medzi výmenou peňazí
v banke, zmenárni či cez bankomat treba
podľa poplatku a kurzu. Ak vaša banka
ponúka nulový alebo veľmi nízky fixný
poplatok (čiže nie 1,5 alebo 2 % zo sumy,
ale pevnú sumu napr. 6 Sk) pri výbere
z bankomatu v zahraničí, je výhodné pou-
žiť bankomat. Ak je poplatok vysoký, je
lepšie naraz zameniť väčšie sumy v banke.
Kurzy pri výbere z bankomatu a výmenou
v banke sa môžu, ale nemusia, líšiť až o 2-
3 %. Pri sume pár tisíc korún rozdiel nehrá
rolu, ak by ste však platili celú dovolenku
v zahraničí, vypýtajte si v banke kurz pri
platbe kartou a pri výmene peňazí a podľa
výhodnosti si vyberte.
Kde sa oplatí meniť peniaze
Krajiny s eurom
• plaťte čo najviac kartou
• zameňte si eurá v banke, ak máte euro-
vý účet
• vyberte peniaze z bankomatu, ak má
vaša banka nízky fixný poplatok (nie %)
Európa mimo eurozóny
• plaťte čo najviac kartou
• zameňte si menší obnos v lokálnej mene
vo svojej banke 
• vyberte peniaze z bankomatu, ak má
vaša banka nízky fixný poplatok (nie %)
• vymeňte slovenské koruny v banke
Svet
• plaťte čo najviac kartou
• zameňte si doma väčší obnos v eurách,
resp. dolároch podľa regiónu
• vyberte peniaze z bankomatu, ak má
vaša banka nízky fixný poplatok (nie %)
• alt. plaťte priamo v eurách alebo dolá-
roch vtedy, keď sa to po prepočte oplatí 
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Stonožka pozýva
Dievčatá a chlapci, príďte do senickej Sto-
nožky, vybrať si niektorý z našich záujmo-
vých krúžkov. Voľné miesta:
• mažoretková prípravka Lienky – pre
dievčatá 2. – 4. ročníkov ZŠ
stretnutia štvrtok v CVČ o 15.30  
• mažoretkový súbor Spirit – pre dievča-
tá od 6. ročníkov
stretnutia  pondelok 16.30  v telocvični
III.ZŠ a štvrtok 16.30 v CVČ
• folklórny súbor Rovinka – pre deti 1. –
5. ročníkov ZŠ
stretnutia  piatok v CVČ o 15.00 
• tanečný krúžok hip-hop – pre dievčatá
a chlapcov od 9 rokov
stretnutia  pondelok 16.30 v telocvični II.
ZŠ  a utorok 15.30, resp. 17.00 v CVČ
• krúžok breakdance - pre chlapcov
i dievčatá od 9 rokov
stretnutia  pondelok od 16.30  a stredu
17.00 v CVČ
• detský divadelný súbor Stonoha – pre
deti od 8 rokov
stretnutia  pondelok v CVČ o 15.00 
• florbalový krúžok – pre deti od 8 rokov
stretnutie štvrtok v telocvični II. ZŠ
o 16.00 
Info  na www.stonozka.estranky.sk

Pribudlo nové ihrisko

Stonoha je pre talenty 
Predstavovať si tie

najtajnejšie príbehy je
pre deti vo veku 4-6
rokov úplne prirodze-
né. Veľmi ľahko rozví-
jajú tvorivé hry a bláz-
nivé nápady. Prináša
im to rozvoj logiky

a intelektu. Tak prečo im neumožniť takú-
to hodinku zábavy v detskom divadelnom
súbore Stonoha, ktorý tento rok otvára

Cyklisti vo finále   
Aj tento rok  sa majstri okresných kôl

stretli na školských majstrovstvách Sloven-
ska Národnej cyklistickej súťaže O pohár
olympijského víťaza Antona Tkáča. Najús-
pešnejší pretekári si zmerali svoje sily
v náročnom vysokohorskom teréne lyžiar-
skeho strediska Skalka pri Kremnici
v sobotu  20.  septembra. 

V sychravom počasí náročnej crosso-
vej trate sa naši mladí cyklisti nedali zahan-
biť. Dve piate miesta - Veronika Hrebíčko-
vá (I. ZŠ ) v mladších žiačkach a Erika
Ňukovičová (IV. ZŠ) v dorastenkách
dokázali, že i amatérski pretekári sa presa-
dia v poli „profesionálov“ z cyklistických
klubov. CVČ

Ďalší účastníci senickej výpravy Rastislav
Gašpárek IV. ZŠ, Martin Mikulecký IV. ZŠ,
Juraj Furic I. ZŠ, Michal Planka a Adam
Moťovský Gymnázium L. N. Senica.

Mudroško a Loptoško 

novú skupinku práve pre  najmenšie a naj-
roztomilejšie detičky? V Centre voľného
času uvítame všetky princezné, drakov,
hrdinov, zvieratká...  Stačí sa prihlásiť tele-
fonicky na číslach 651 3539, 0904 420
338 (Dominika Vaculová) alebo osobne
v CVČ  každý deň  od 9. do  17. hod. Teší-
me sa na všetky nové talenty!

Stretnutie náhradných
rodín 

V posledný slnečný deň tohto leta 12.
septembra  privítal areál Kunovskej prie-
hrady v Senici náhradné rodiny z okresov
Senica a Skalica. Stretli sa tu  rodiny vyko-
návajúce rôzne formy náhradného rodi-
čovstva,  pestúnske rodiny,  rodiny vykoná-
vajúce náhradnú osobnú starostlivosť, ado-
ptívni rodičia, profesionálni rodičia a záu-
jemcovia o tieto formy starostlivosti o deti.
Prvé stretnutie náhradných rodín Senické-
ho a Skalického okresu sa konalo v novem-
bri roku 2007. Bolo komornejšie, zozna-
movacie, zúčastnili sa ho náhradní rodičia
bez detí a pre organizátorov bolo odrazo-
vým mostíkom pre ďalšie stretnutie. Účast-
níci vyslovili myšlienku stretnúť sa opätov-
ne spolu s deťmi. Podujatie sa vydarilo,
a tak hlavný organizátor  Úrad práce, soci-
álnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Senici
a Mestský úrad Senica prijali výzvu
a vypracovali projekt pokračujúcich stret-
nutí pre celé rodiny. 

Stretnutie na Kunovskej priehrade  bolo
organizované ako zábavno – športové
a trochu i vzdelávacie podujatie. Pre deti
boli pripravené rôzne atrakcie: chlapcov
určite zaujali ukážky z činnosti polície
a hasičského a záchranného zboru, či reg-
rutačného strediska. Dievčatá obdivovali
spevácke trio sestier Herákových z Holíča.
Všetci, ktorí mali odvahu, využili možnosť
odniesť sa na  koníkovi. Nechýbala disko-
téka pod vedením DJ z Centra voľného
času Stonožka v Senici. Využitý bol aj
športový areál, kde si deti zasúťažili v rôz-

nych disciplínach. Pre rodičov bol pripra-
vený diskusný seminár, organizovaný
odborným garantom stretnutia občian-
skym  združením Návrat – centra pre
náhradnú rodinnú starostlivosť v Bratislave.
Základnou témou bolo Desatoro náhrad-
ného rodičovstva. Počas celého stretnutia
bolo pre všetkých približne 150 účastníkov
zabezpečené občerstvenie a na záver si
každá rodina odniesla darček pre
potešenie.

Radosť z vydareného  stretnutia tlmoči-
la v redakcii Naša Senica aj pani Iveta Poto-
čárová, pestúnska mama: „Detičky dostali
množstvo darčekov, z ktorých mali obrov-
skú radosť, no a my dospelí sme odchád-
zali s krásnym pocitom  vzájomnej spolu-
patričnosti.“

Cieľom stretnutia bolo vyjadriť vďaku
a obdiv všetkým náhradným rodičom, ktorí
nahrádzajú deťom biologickú rodinu a tým
im dávajú šancu prežiť detstvo v prirodze-
nom rodinnom prostredí. V neposlednom
rade bolo stretnutie aj propagáciou
náhradného rodičovstva. Pretože náhrad-
ná rodina znamená citový a sociálny roz-
voj dieťaťa v rodinnom zázemí. Dieťa prijí-
ma za rodiča toho, kto sa k nemu ako rodič
správa. Náhradní rodičia sú psychologicky
pravými rodičmi, keď prijímajú dieťa za
svoje. Pre organizátorov je toto stretnutie
podnetom pre realizovanie ďalších stretnu-
tí, na ktorých sa náhradné rodiny navzá-
jom spoznávajú, vymieňajú si skúsenosti
a môžu si byť podporou.

ÚPSVaR v Senici

Do nového školského roku žiaci II.
základnej školy v Senici dostali pekný dar-
ček v podobe nového ihriska s umelým
povrchom. V utorok 16. septembra im ho
na malej slávnosti odovzdali do užívania
predstavitelia mesta na čele s primátorom
Ľubomírom Parízkom. Slávnostný výkop
v prvom futbalovom zápase medzi žiakmi
šiesteho a siedmeho ročníka urobil
zástupca primátora  Peter Hutta. Veríme,
že ihrisko bude dobre slúžiť svojmu účelu
a prispeje k rozvíjaniu telesnej zdatnosti
našich detí.                    E.C., Foto L.V.

Tak pomenovalo „strašne presmutnú
morititu“ Záhorácke divadlo Senica, ktorú
zahralo na úvod slávnostného otvorenia
tohto školského roka v IV. základnej škole
na Mudrochovej ul. Jednoaktovka „o veli-
ce múdrem, ale gramblavém Mudroškovi
a beťárovi Loptoškovi“, ktorú nacvičil Mgr.
Ivan Fodor, zaujala všetkých žiakov a bola
milým úvodom pred začínajúcimi sa škol-
skými povinnosťami. B.G. 
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Zdravotnícke okienko 
Zdravé pracovisko

Každé 3 a pol minúty niekto v Európ-
skej únii (EÚ) zomrie v dôsledku príčin
súvisiacich s prácou, každé 4 a pol sekun-
dy sa stane zamestnancovi v EÚ úraz. Zna-
mená to takmer 167 000 úmrtí vplyvom
pracovného úrazu alebo chorôb z povola-
nia.  V dôsledku ochorení a úrazov súvisi-
acich s prácou vynakladajú organizácie,
podniky a štát obrovské finančné prostri-
edky na odstraňovanie ich následkov
a vysokou mierou zaťažujú systémy zdra-
votnej starostlivosti.

Z týchto dôvodov Európska agentúra
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci chce do popredia diskusie v Európ-
skej únii postaviť hodnotenie rizík a na
roky 2008- 2009 vyhlasuje kampaň Zdra-
vé pracovisko.

V rámci Európskeho týždňa bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
sa uskutoční v dňoch od 19. do 23. októb-
ra  európska kampaň Zdravé pracoviská –
hodnotenie rizík. 

Hlavnými cieľmi kampane je zvýšiť
povedomie zamestnávateľov a zamest-
nancov o hodnotení rizík, ukázať význam
i praktickú potrebu hodnotenia rizík na
pracovisku, ako aj skutočnosť, že hodno-
tenie rizík nemusí byť komplikované, byro-
kratické a ani to nie je úloha iba pre odbor-
níkov. Základnou myšlienkou európskeho
prístupu  k BOZP je preventívny prístup
založený na hodnotení rizík. Aj naša
národná legislatíva ukladá povinnosť hod-
notiť riziká pre všetky fyzické osoby opráv-
nené na podnikanie a právnické osoby.
Ide o zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákon č. 124/2006 Z.z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 309/2007 Z.z. 

Nebezpečenstvo môže byť čokoľvek,
čo môže spôsobiť ujmu. Môže to byť pra-
covný materiál, vybavenie, pracovné
metódy alebo postupy.

Riziko (hazard) je pravdepodobnosť,
že niekto môže kvôli nebezpečenstvám
utrpieť ujmu.

Hodnotenie rizík je proces posudzova-
nia rizík na zdravie a bezpečnosť zamest-
nancov, ktoré vyplývajú z nebezpečensti-
ev na pracovisku. Ide o systematické
preskúmanie všetkých aspektov práce.

Podrobnejšie informácie o európskej
kampani Zdravé pracoviská – hodnotenie
rizík sú k dispozícii na internetových strán-
kach Európskej agentúry pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci
h t t p : / / h w . o s h a . e u r o p a . e u ,
http://osha.europa.eu   a na internetových
stránkach Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici
http://www.ruvzse.sk .

Ďalšie informácie poskytnú pracovníci
Oddelenia preventívneho pracovného

Keď sa povie zdravie 
Každá škola, ktorá vzdeláva a vychová-

va deti a mládež, by mala mať na pamäti
nielen svoje základné poslanie, ale aj pod-
poru zdravia a výchovu k zdravému spôso-
bu života detí, pedagógov a všetkých
zamestnancov.Kroky, ktoré vedú k preme-
ne, nemôžu byť nárazové alebo realizova-
né jedným či dvomi učiteľmi. Musí ísť
o postupný premyslený program zmien,
ktorý sa bude prelínať životom celej školy.

Projekt Keď sa povie zdravie, ktorý rea-
lizujú pedagógovia v Spojenej škole
v Senici vďaka finančným prostriedkom
poskytnutým zo štátneho rozpočtu na roz-
vojový projekt Zdravie v školách vyhláse-
ný MŠ, je napĺňaním týchto myšlienok.
Projekt sa uskutoční v mesiacoch septem-
ber až december. V každom mesiaci je
zaradený  týždeň s jedným tematickým
zameraním. V septembri to bol  Ovocný
týždeň, v októbri to bude Týždeň mlieč-
nych desiat, v novembri Týždeň škola
v pohybe a v decembri t.r. Týždeň zdra-
votnej osvety. 

Ovocný týždeň, ktorý začal 22. sep-
tembra tvorivými dielňami Varíme a peči-
eme z ovocia mal veľký úspech . Deti, ale
i dospelí si pochutnali na ovocných kolá-
čoch, rôznych ovocných šťavách a ochut-
nali známe i exotické druhy ovocia.  Expo-
zícia rozmanitých druhov ovocia, zeleni-
ny, kompótov a džemov  nainštalovaná
v priestoroch školy potešila oči každého
návštevníka. Žiaci mali spestrené hodiny
výtvarnej a telesnej výchovy  piesňami
a riekankami o ovocí.  Ovocný týždeň bol
ukončený súťažným kvízom.

Už teraz sa tešíme na týždeň plný
mlieka, mliečnych výrobkov a ich ochut-
návania. Mgr. Oľga Ághová

lekárstva Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva ÚVZ v Senici na telefón-
nych číslach 034/690 9329, 034/690
9311. RÚVZ Senica

Mladí záchranári 
Na futbalovom štadióne sa 18. septem-

bra  sa pod garanciou prednostu Obvod-
ného úradu v Senici JUDr. Jaroslav Rihu
uskutočnilo obvodné kolo Súťaže mla-
dých záchranárov Civilnej ochrany. Túto
súťaž každoročne organizuje odbor Civil-
nej ochrany a krízového riadenia Obvod-
ného úradu v Senici.

Súťaž skladajúcu sa z niekoľkých dis-
ciplín absolvovalo 8 družstiev (po dve
dievčatá a dvaja chlapci). Okrem bežec-
kých a streleckých schopností rozhodova-
li o výsledku hlavne teoretické znalosti
a praktické zručnosti z problematiky civil-
nej ochrany, požiarnej ochrany, topografie
a poskytovania prvej pomoci. Najlepšie sa
s nástrahami trate, súťažnými disciplínami,
ale aj nepríjemným počasím popasovalo
družstvo ZŠsMŠ Lakšárska Nová Ves,
ktoré vyhralo pred minuloročným víťazom
družstvom so ZŠ Jablonica. Putovný
pohár, víťazné poháre, medaily a vecné
ceny pre prvé tri družstvá odovzdal pred-
nosta Obvodného úradu. Avšak naprázd-
no neodišli ani ostatní účastníci.

Mgr. Igor Janšák
vedúci odboru COaKR

Obvodného úradu v Senici

Pracovníci banky
spomínali 

Už niekoľko rokov za sebou sa koncom
septembra stretávajú bývalí pracovníci
Štátnej banky československej v Senici.
Tak to bolo aj v tomto roku, keď sa stretlo
27 bývalých pracovníkov z okolitých
okresov. 

Veľmi sme sa potešili všetkým, ktorí sa
navzájom chceli znovu stretnúť, vyrozprá-
vať si svoje starosti a radosti. Medzi veko-
vo najstarších, ale doteraz veľmi mobil-
ných na ich vysoký vek patrili páni Karol
Bajús a Ladislav Gotthard. 

Svojou účasťou na stretnutí nás poctili
aj bývalí pracovníci banky v Senici, ktorí
pracovali v pobočke senickej banky vo
svojich mladších rokoch. Takýmto bol aj
Ing. Štefan Jorík, ktorý tu niekoľko rokov
pôsobil ako riaditeľ banky, neskorej ako
námestník riaditeľa hlavného ústavu v Bra-
tislave. Tiež ďalší náš kolega pôsobil ako
námestník riaditeľa banky v Senici, nesko-
rej ako pracovník banky v Prahe a tiež
zástupca Medzinárodnej investičnej
banky v Moskve. 

Vážime si účasť na stretnutí všetkých
spolupracovníkov, ktorí obetujú svoj voľný
čas a podelia sa so svojimi dojmami
z dôchodcovského veku so všetkými. 

Počas spomínania sme nezabudli ani
na kolegov, ktorí nás v minulosti opustili.
Aj im v úvode patrila tichá spomienka. 

K dobrému  priebehu stretnutia prispe-
lo aj príjemné prostredie v zasadačke Jed-
noty v Senici. Pri rozlúčke sme si všetci pri-
ali, aby sme ešte ďalšie roky mohli spoloč-
ne spomínať a stretnúť sa znovu, ak nám
to zdravie dovolí. Zuzana Andelková
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Členky najstaršej zložky TS Sonny - 3. v Bochume.

Cena senickej mládeže
Nápad bývalého predsedu Študentské-

ho parlamentu Petra Siwieca sa už poma-
ly dostal do povedomia Seničanov
a v súčasnosti parlament pripravuje, resp.
vyhlasuje už tretí ročník. Mimochodom,
viete kto je držiteľom dvoch predchádzaj-
úcich cien za rok 2006 a 2007? Boli to
Danka Kopecká z CVČ a Andy Jakubcová,
vedúca tanečnej skupiny Sonny.

Kým cenu prvého ročníka vtedy určil
a udelil Študentský parlament, v druhom
ročníku už sa dalo hovoriť o víťazovi –
bolo nominovaných šesť osôb, pracujú-
cich v Senici dlhodobo s mládežou. Prven-
stvo získala Andy vďaka verejnému hlaso-
vaniu na internete.

V treťom ročníku prichádza Študentský
parlament opäť s nomináciami, ktoré však
tentoraz navrhne spoločne s Komisiou
mládeže Mestského zastupiteľstva v Seni-
ci na októbrovom zasadnutí.

Do nominácií svojimi tipmi môžete
prehovoriť i vy, mládež, študenti, občania
nášho mesta. Meno a stručnú charakteris-
tiku vášho favorita (t.z. charakteristiku
jeho činnosti s mládežou) môžete zasielať
na adresu studentsky@centrum.sk

Mládežnícke 
dobrovoľníctvo 

Aj vám sa zdá tento pojem už zastara-
ný a sprofanovaný ? Sú o ňom popísané
už stohy papiera, stále o ňom počuť
z médií... A to je práve ono - iba sa píše,
iba sa rozpráva  a skutok je na míle vzdia-
lený praxi, aká je už roky úplne bežná
v celom pokrokovom svete. Možno zle
chápeme samotný význam a cieľ dobro-
voľníctva.  Predstavujeme si ho iba v pod-
mienkach zdravotníctva alebo sociálnej
sféry života spoločnosti. 

(pokr. na str. 2)

Po Nórsku úspech
i v Bochume 

„Držíme palce a šťastnú cestu!“ Ozýva-
lo sa skoro ráno, keď  tanečná skupina
Sonny zo Senice odchádzala do Nemecka
na Svetový pohár v disco dance.

Hneď na druhý deň naše dievčatá
z hlavnej vekovej kategórie (HVK) tanco-
vali disco skupinu, dokonca aj disco duo.
Veľa sme toho od skupiny a ani od dua
neočakávali, pretože sme sa len v deň
odchodu dozvedeli, že dievčatá súťažia.
Skupina však skončila  na 9. mieste, tesne
pred bránami finále a duo taktiež vo veľkej
konkurencii na 14.   Boli sme spokojní, ale
ťažší deň nás čakal až  v sobotu. Súťažili
disco formácie, juniorskej vekovej kategó-
rie (JVK) aj formácia hlavnej vekovej kate-
górie (HVK). Obom sa podarilo prebojo-
vať do finále, hoci v kategórii HVK to bolo
náročnejšie, pretože disciplína bola rozde-
lená až na dve kolá. Keďže medzi semifi-
nále a vyvrcholením súťaže sme mali neja-
ký ten čas, dopriali sme si oddych, aby
sme načerpali dostatok síl. 

O 6. hodine sa to konečne začalo. Naj-
skôr tancovala  JVK,  tak my, staršie taneč-
níčky, sme ich povzbudzovali aj s ďalšími
slovenskými tanečníkmi. Po skončení dis-
ciplíny ako vždy, porotcovia hodnotili
výkony súťažiacich. Aj napriek dobrým
známkam  skončili juniorky tesne pod
schodíkmi víťazov, na krásnom 4. mieste.
O čosi neskôr sme nasledovali my, HVK.
Vedeli sme, že to nebude ľahké, no snažili
sme sa podať čo najlepší výkon. Po tom,
čo porota ohodnotila našu choreografiu,
sa v celej hale ozýval piskot, jasot a smi-
ech, pretože známky ukazovali dobrý
výsledok. Avšak až keď prišla naša tréner-
ka Andy a potvrdila, že sme tretie, vtedy to
bol pocit úplne iný. Nemohli sme tomu
uveriť. Nakoniec sme si prevzali diplomy
a poháre a mohli sme sa vybrať na cestu
domov. 

Vodiči cestu zvládli vynikajúco a za 13
hodín sme už boli opäť doma aj s vynikaj-
úcimi výsledkami.  Myslím si, že ja, ako
členka tanečnej skupiny Sonny môžem aj
za ostatné tanečníčky povedať veľké
ďakujem  našej vynikajúcej trénerke Andy
Jakubcovej.  Chceli by sme poďakovať
i našim zriaďovateľom  Centru voľného
času a Mestskému kultúrnemu stredisku
a tiež sponzorom, za podporu a pomoc.

A na záver ešte jeden malý odkaz mla-
dým – nájdite si každý svoj koníček, záu-
jem, skrátka niečo, čo vás baví. Venujte sa
tomu naplno a dlhodobo. Svet okolo sa
vám bude zdať menej problémový, to po
prvé.  A po druhé – ak budete vytrvalí,

prídu zážitky, výsledky, šťastie a zadosťu-
činenie. A to si za žiadne peniaze nekúpi-
te. Mať „plný“ voľný čas sa skrátka oplatí!

Dominika Kurtová

do 17.10. 2008.
Celková nominácia s pokynmi na hlaso-

vanie bude 20. 10. 2008 uverejnená
v regionálnej tlači a na nástenkách v ško-
lách, sledujte ich.

Hlasovanie bude ukončené k 7. 11.
a cena bude, ako vždy, odovzdaná na sláv-
nosti ku Dňu študentstva.

Ak sa plánujete do hlasovania zapojiť,
potom vedzte, že  Cenu senickej mládeže
za príslušný rok môže získať človek - osob-
nosť a zároveň občan mesta Senica, ktorý
sa dlhodobo venuje práci s mládežou
a dosiahol pri tom určité viditeľné výsled-
ky, ktorý dáva mladým celé svoje „ja“, je
stále dušou mladý a mládež či študenti ho
uznávajú. 

NS
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Mládežnícke 
dobrovoľníctvo 
(dokončenie zo str. 1)

Dobrovoľník však môže byť platný
napríklad i v školstve, v mimoškolskej
výchove pri vedení zaujmového krúžku  či
v letných táboroch detí, dobrovoľník sa
zapája do práce detských a mládežníc-
kych organizácií,  predstavuje neustály prí-
liv nových myšlienok... A o to, resp. o prí-
pravu takýchto mladých ľudí sa pokúšalo
cez leto senické Centrum voľného času
v rámci letného tábora na Reváni v Strá-
žovských vrchoch. Letnej školy dobrovo-
ľníctva  sa zúčastnilo 24 mladých ľudí od
13 do 17 rokov a pätnásť aj Certifikát dob-
rovoľníka CVČ získalo. Pokúsia sa v tomto
školskom roku  pomôcť zariadeniu pre
deti  vo vedení záujmových krúžkov,
v organizovaní väčších podujatí, v tábo-
roch. Inštruktorskú skúšku síce na Reváni
ešte neskladali, ale v Stonožke sa na to
chystajú  počas tohto školského roka.

Získať Certifikát dobrovoľníka CVČ pre
nás  študentov nebolo až tak ťažké.  Prak-
ticky sme si vyskúšali prácu s deťmi, ktorá
obsahovala organizáciu aktivít pre ne.
Vymysleli sme mnoho zaujímavých čin-
ností, ako skladanie origami, základy pan-
tomímy, maľovanie na tvár, nočná hra
a mnoho ďalších. Nadobudli sme i teore-
tické znalosti z rôznych prednášok. Naprí-
klad z oblasti systému práce CVČ,
z poskytnutia prvej pomoci, zo psycholó-
gie a pedagogiky a tiež bola zaujímavá
prednáška na tému vedúca osobnosť. Pre
mňa možno najzaujímavejšou bola téma
dobrovoľníctvo.  Našu odolnosť a pripra-
venosť vyskúšal dvojdňový výlet do hôr,
mimo tábora. Za pobavenie stojí fakt, že
sme stanovali na medvedej trase. Dva dni
oddychu od civilizácie a takisto aj od
malých detí predsa len padli vhod. Netra-
dičné hry, diskusie a piesne pri ohni. To
všetko dodalo nezabudnuteľnú táborovú
atmosféru... 

Na svete je teda Klub dobrovoľníkov,
ktorého členmi sme zatiaľ len my, účastní-
ci pobytu na Reváni, ale ktorého členom
môžu  byť i ďalší.  Oficiálneho uvedenia
sa dočká  na slávnosti ku Dňu študentstva. 

V tomto školskom roku už máme za
sebou prvé podujatie - Deň otvorených
dverí CVČ 19. septembra (i keď sa prizná-
vame, že to bolo počas vyučovania, takže
tá pravá dobrovoľná činnosť  vo svojom
voľnom čase na nás ešte len čaká a určite
nás preverí). Tešíme sa i na pomoc priamo
v krúžkoch, napr. turistickom či tanečnom.

Na záver by som chcela pripomenúť,
prečo to všetko vlastne robíme. Je to kvôli
vám, mladým ľuďom. Kvôli vám vznikol
Študentský parlament a teraz aj Klub dob-
rovoľníkov. Preto ma často zaráža, keď
vidím, že o to nie je záujem.  Takisto ma
veľmi poteší, keď príde niekto s nápadom
alebo s ponukou pomôcť ... Kiežby sa viac
vyskytoval druhý spomínaný prípad.

Zakladajúcich členov Klubu - účastní-
kov tábora v Reváni -  pozývame 3. októb-
ra  o 17. hod. do CVČ  na spoločné stret-

Mladým fotografom 
Možno ušlo vašej pozornosti, že je

vyhlásená fotografická súťaž Mládež
v akcii.
Jej uzávierka sa posúva z 30.9. na 10. 10.
2008.

Súťaž je určená pre mládež od 15 do
30 rokov, témou je mládež, jej voľný
čas..... Do CVČ môžete odovzdať buď kla-
sické fotografie, formát min. 13 x 18 cm,
max. 30 x 40 cm, alebo fotografie digitál-
ne, na CD s minimálnym  rozlíšením
1024x768, ale i vytlačené vo formáte ako
pri klasickej fotografii. Fotografie môžu byť
čiernobiele i farebné, odovzdať treba max.
5 fotografií od jedného autora. Podrobnej-
šie informácie na www.stonozka.estran-
ky.sk alebo v CVČ. Výstava najlepších
fotografií je plánovaná v termíne od 4. do
14. 11. Súťaž bude vyhodnotená na sláv-
nosti ku Dňu študentstva. Na víťazov
čakajú pekné ceny. NS

Kemp mladých
Týždeň v rakúskom Kremsi s desiatka-

mi mladých ľudí z celej Európy a s mnohý-
mi zážitkami. Takto môžem opísať moje
prvé dojmy z letných prázdnin, keď sme
vyrazili za poznaním k našim juhozápad-
ným susedom do mesta presláveného
kremžskou horčicou. Dlhoročnú tradíciu
tu má, okrem vína a horčice, týždňové
stretnutie mládeže, originálne pomenova-
né jugendcamp (v preklade mládežnícky
kemp). Ľudí z Talianska, Česka, Poľska,
Maďarska, Rumunska, Bulharska, dokonca
jedného Inda, jedného Američana a osem
odvážnych Seničanov ubytovaných na
internáte ovocinársko-vinárskej školy čakal
týždeň plný vzdelávania, adrenalínu a spo-
znávania. Ani sme sa nestihli vybaliť
a sedeli sme v autobuse do Semmeringu,
kde sme strávili dva dni. Večer sme už
skončili v bare, kde sa premietalo finále
majstrovstiev Európy vo futbale. Aj futbal
väčšinou  končí, a tak to raz muselo prísť.
Diskotéka. Moja nočná mora. No nie som
veľmi tanečný typ, ale hlavné je, že sa
všetci zabávali. Tradícia diskotéky každý
večer sa nás držala po celý týždeň. Na
ďalší deň ráno sme si užili príšerne dlhú
prednášku v nemčine o .. ehm... presne
tieto témy tam boli... no nič...výpadok
pamäte. Zaujímavšie bolo poobedie
v horách na kolobežkách. Nie, neboli to
kolobežky, aké väčšina z nás pozná. Tieto
mali, naše jediné šťastie, kvalitné brzdy.
Taká jazda v horách smerom dole dokáže
aj bolieť, ale bolo to nezabudnuteľné ako
tie jazvy na rukách, čo mi ostali na pami-
atku z tohto športu. Ráno sme tieto maleb-
né kopce museli opustiť a vydali sme sa
do Viedne za históriou. Trocha nevyspa-
tých v príšernom teple nás prepadla túžba
po kultúre. Schönbrunn nás uchvátil.
S Viedňou sme sa rozlúčili a Krems bol po
asi hodine jazdy opäť naším domovom.
Vzťahy sa utužovali, kontakty nadväzovali
a význam slova nuda bol pomerne nezná-
my tunajšiemu osadenstvu. Nadišla streda
- podľa programu pracovný deň plný
workshopov. Trochu som mala strach
z mojich komunikačných znalostí. Ešteže
v skupine boli dievčatá, ktoré s tým pro-
blém nemali. Môj strach však tak či onak
bol zbytočný, keďže pod slovom works-
hop sa skrývala hra s foťákom a fantáziou
a hlavne je, že iba v slovenskej skupine.
Pochodili sme hádam všetky garáže,
zasadli za každý volant, do rúk vzali každé
hrable a vliezli sme snáď do každého kon-
tajnera v areáli školy. Všetko je zdoku-
mentované, avšak necháme fotky radšej
zahalené tajomstvom. Kultúra si nás, deň
po našej poľnohospodárskej výprave,
opäť našla v nejakom benediktínskom
kláštore, no naša túžba za poznaním his-
tórie klesala s pribúdajúcou teplotou vzdu-
chu. Plavba Dunajom ma z toho istého
dôvodu tiež veľmi nenadchla. Po krátkom
oddychu konečne prišla na rad poriadna

nutie nad fotografiami, nad ďalšími plán-
mi a pri ttáábboorráákkuu  oo  1188..3300  hhoodd..

Ivana Bachurová
D. Kopecká  

prezentácia Slovenska - bryndzové haluš-
ky. Večer národných kuchýň bol tu. Prípra-
vu nášho národného jedla opisovať nebu-
dem, keďže som sa svedomito nezúčast-
ňovala. Atmosféra v kuchyni však bola
interesantná, krvavé boje o voľné miesto
na sporáku (preháňam), neporiadok
a špina hádam na každom kroku. Koniec
sveta. Ale ako to už býva, všetko dopadlo
dobre a opäť raz sme sa všetci prejedli.
Posledný deň sme už pokojnejším tem-
pom premrhali čas a všetko vyvrcholilo
záverečnou oslavou. Kapela hrajúcich
policajtov, príhovory, odovzdávanie suve-
nírov, tanec, opäť raz prekvapivo diskoté-
ka v suteréne a vynikajúca nálada ukončili
týždeň plný zábavy. V slove zábava je
obsiahnuté všetko, čo ten týždeň vo mne
zanechal. Iwca

Vládne nadšenie 
Študentský parlament mesta má za

sebou 1. riadne zasadnutie. Takmer polo-
vica z 22 členov  je nová. Svojich zástup-
cov majú tentoraz všetky stredné školy
a potešili sme sa i piatim deviatakom –
zástupcom I., II. a III. ZŠ. Verím, že nadše-
nie všetkým vydrží, budeme ho potrebo-
vať pri príprave najbližších podujatí
a najmä pri tvorbe dvoch hlavných, ktorý-
mi budú v 14. november  Študentský
večer plný hudby, filmov, recesie a 21.
november  Deň študentstva na radnici,
spojený s oceňovaním najlepších
študentov. DK
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Plody Záhoria 
V Dome kultúry v Senici je od 25. do

28. septembra výstava Plody Záhoria.
Záhradkári z troch okresov Senica, Skalica
a Myjava prezentujú na nej výpestky zo
svojich záhrad, spolu 494 vzoriek. 

Podľa tajomníka Okresného výboru
Slovenského zväzu záhradkárov  (SZZ)
Jána Ukropca ( na foto pri hodnotení) svo-
jimi výpestkami ovocia a zeleniny prispelo
21 základných organizácií (ZO). Spomed-
zi jednotlivcov najviac vzoriek dodali Šte-
fan Čederle  (16) a Jaroslav Čenteš (15) zo
Sobotišťa  a Helena Kuklišová (14)  z Brod-
ského. Návštevníci z radov záhradkárov
i ostatnej verejnosti obdivovali pri otvore-
ní 375 vzoriek jabĺk. Odrody hrušiek sú
zastúpené 38, zelenina 70, hrozno 2
a dekoračné rastliny 10 vzorkami. Výstavy
sa aktívne  zúčastňuje i ZO Slovenského
zväzu včelárov v Senici, ktorí odbornou
literatúrou, medom i ďalšími   produktmi
z medu upozorňujú na symbiózu záhrad-
károv a včelárov. 

Komisie vyhodnotili vystavované vzor-
ky. Jablkom výstavy sa stala odroda   Melo-
die od   Ľubice Gálusovej zo ZO SZZ Bre-
zová pod Bradlom  záhrada Sad. Senickí
záhradkári bodovali v odrodách hrušiek,
kde 3. miesto získal Ing. Jozef Bauer zo
ZO SZZ Senica prídomoví za odrodu
Lucasova. V kategórii zelenina získala
Lucia Kollárová zo ZO SZZ Kunov III. 1.
miesto  za cesnak a Emília Šaraboková  zo
ZO SZZ Senica prídomoví  3. miesto za
kapustu.

Okresný výbor SZZ udelil čestné uzna-
nie najaktívnejším základným organizáci-
ám a jednotlivcom: ZO Senica  prídomo-
ví, ZO Skalica Hájky, ZO Brodské, ZO Let-
ničie, ZO Sobotište, ZO Holíč Hrubá
Lúka, ZO Brezová pod Bradlom Sad.

Sprievodnými akciami prvého dňa
výstavy boli dve súťaže v aranžovaní  pod
názvom Jeseň čaruje. Tejto súťaže žiakov
ZŠ II. stupňa bola sa zúčastnilo 7 dievčat
a prvé tri miesta obsadili takto: 1. Monika
Kolényová, 2. Veronika Jaborníková,
3. Katka Suchánová, všetky II. ZŠ Senica.    

Text a foto Viera Barošková

Vystavuje C. Gajdík 
V dňoch 14. októbra až 9. novembra  sa

vo výstavných priestoroch Záhorského
osvetového strediska v Senici bude pre-
zentovať svojimi fotografiami na samostat-
nej autorskej výstave  fotograf  Cyril Gajdík

z Ratiškovíc zo susednej Českej republiky.
Autor Cyril Gajdík je známy moravský

fotograf, ktorý je členom fotoklubu Kon-
takt  Hodonín, držiteľ fotografického titulu
ASČF – Autor Svazu českých fotografu
a mnohých ocenení na domácich a medzi-
národných fotosúťažiach a fotosalónoch.

Senickej verejnosti sa predstaví výsta-
vnou kolekciou, v ktorej dominuje repor-
tážna fotografia, ale návštevníci výstavy
budú mať možnosť stretnúť sa s inými
jeho fotografickými žánrami, ako je akt,
portrét, zátišie či krajina.

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské
osvetové stredisko v Senici pozýva milov-
níkov fotografického umenia na slávnost-
né otvorenie výstavy Cyril Gajdík  – 

Fotografie v utorok  14. októbra  o 17.
hod. do svojich nových priestorov v Senici
na Vajanského ul. 19.

Výstava bude otvorená v pracovných
dňoch od 8.00 do 15.30 hod.

V. Poláková

Skvelí hasičskí dorastenci   
Hostia z Baču 

Mesto Senica a Dobrovoľný hasičský
zbor  srdečne pozývajú priaznivcov hasič-
ského športu a ostatnú verejnosť na XVI.
ročník súťaže hasičských družstiev
O putovný pohár primátora mesta Senice,
ktorá sa bude konať 11. októbra  pred zim-
ným štadiónom.

Hasičské družstvá i návštevníkov súťa-
že bude na zaujímavý program lákať
dychová hudba Seničanka. Po nej sa o 9.
hod. predstavia mažoretky Spirit  z CVČ
so svojou country choreografiou a hneď
po nej bude  hasičská súťaž otvorená.
Pred plnením súťažných disciplín predve-
die návštevníkom  podujatia ukážku
Záchranná  zdravotná služba zo Senice.
Nebude chýbať ani ukážka hasičského
útoku detí predškolského veku a počas

konania hasičskej súťaže bude pre deti pri-
pravené maľovanie na tvár.

O 10. hod. začnú prihlásené družstvá
mužov a žien plniť  súťažné disciplíny.
V hre je  opäť cenná  putovná trofej, ktorú
v minulom roku v kategórii žien získali
hasičky zo Senice a v mužskej kategórii
hasičské družstvo z Poriadia. Súťaž bude
obohatená o účasť hasičov z partnerského
mesta Bač v Srbsku, ktorí sa hasičom
a senickej verejnosti predstavia tiež
v plnení súťažných disciplín.   

Novou nádejou v hasičskom športe
v Senici sú družstvá dorastencov a dora-
steniek, ktoré sa  13. septembra  v Šamorí-
ne zúčastnili historicky prvých dorastene-
ckých majstrovstiev SR v hasičskom špor-
te.  Na majstrovstvách sa zišli víťazi kraj-
ských kôl. V kategórii dorastencov bolo
zastúpených všetkých osem krajov, kde
Trnavský kraj reprezentovalo družstvo
dorastencov DHZ Senica, ktoré bezkon-
kurenčne zvíťazilo a získalo titul majstra
Slovenska so súčtom bodov 102,15
s. V kategórii dorasteniek bolo zastúpe-
ných iba sedem krajov, pretože  Bratislav-
ský kraj neobsadil kategóriu. Kolektív dora-
steniek zo Senice získal druhé miesto so
súčtom bodov 116,99 s a od prvého
miesta ich delilo len  0,15 s.

Hoci sa naša hasičská súťaž tento rok
koná netradične až v októbri, veríme, že
prídete povzbudiť hasičské družstvá a spo-
ločne uzatvoríme sezónu roku 2008.

Lenka Čmaradová

Záver leta 
O vydarené kultúrne leto na Kunovskej

priehrade sa na záver sezóny  30. augusta
pričinili Andrej Žúrek, Peter Tomiš, Miro-
slav Čagan, Marek a Branislav Grimm, kto-
rých hudobná skupina Oáza potešila
návštevníkov rekreačnej oblasti.

Výstava Inklúzia
Trnavský samosprávny kraj, Záhorská

galéria v Senici a Domov sociálnych služi-
eb pre deti a dospelých Rohov srdečne
pozývajú všetkých na výstavu Juraja Gavu-
lu, Milana Kubíčka a klientov Domova
sociálnych služieb Rohov s názvom Inklú-
zia. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo
štvrtok 16. októbra o 17. hod. Navštíviť ju
môžete do 23. novembra  v utorok až
piatok od 8. do 16. hod., v sobotu od 9. do
13. hod. a v nedeľu od 13. do 17. hod.,
Kurátorkou výstavy je Mgr. Božena
Juríčková.  NS

Text a foto J. Grimmová

Cyril Gajdík Na kolách.
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Do Senice príde Monika Agrebi
Senický silák -
memoriál Z. Chobota

Rok od smrti senického silného muža
Zdena Chobota, ktorý je ako jediný Slovák
zapísaný v Guinessovej knihe rekordov za
prenášanie 100 kg gule na vzdialenosť, sa
v Senici na jeho počesť koná finále Sloven-
ského pohára silných mužov.  Súťaž
s názvom Senický silák  sa uskutoční 11.
októbra o 14. hod. na Námestí oslobode-
nia a organizujú ju Slovenská asociácia sil-
ných mužov (SASIM) a Fitnes Gabrhel pod
záštitou primátora  mesta Senica.   

Seničania majú v pamäti rôzne silácke
kúsky Zdena Chobota, ktoré predvádzal
v rámci rôznych podujatí a pri ktorých sa
divákom tajil dych.  Prečo sa finále koná
v Senici? „Pretože výkony Zdena Chobota
boli obdivuhodné a jediný sa zapísal do
Guinessovej knihy rekordov. Chceme mu
týmto  memoriálom vzdať poctu. Okrem
toho ma s ním spájajú roky spolupráce
a kamarátstva,“ konštatoval jeden z organi-
zátorov, viceprezident SASIM  Milan Gabr-
hel,  inak 21-násobný majster SR, 11-násob-
ný majster  Československa a majster Euró-
py v silových športoch. 

Pri memoriáli na počesť Z. Chobota
diváci opäť budú žasnúť nad schopnosťa-
mi  dvadsiatky silných mužov zo Sloven-
ska, ktorí budú zápoliť  o postup medzi
elitu. V Senici sa koná 6. kolo a zároveň
vyhodnotenie seriálu Slovenského pohára.
Aby na záver mohli 3 z nich dostať certifi-
kát profesionála, čiže zaradenie do SASIM
profi tímu,    musia preukázať svoje schop-
nosti v ťahaní kamióna, v tlačení auta  ako
fúrika alebo si poradiť s Conanovým kole-
som, zdvíhaní  betónových gulí 130, 150
a 170 kg ťažkých. Senická súťaž bude špe-
cifická tým, že na chvíľočku sa – v zmysle
erbu Senice  - premenia na sv. Martina
a budú prenášať meč na čo najväčšiu vzdi-
alenosť. Ukáže sa, kto  je senický silák, pre-
tože Martinov meč bude vážiť 150 kg. Do
Senice zavítajú silní muži, napríklad   Ale-
xander Szoboslay,  Ivan Moravský či  Gab-
riel Tóth.   O ich výkonoch budú rozhodo-
vať praví majstri František Esci, majster
Európy  v silných mužoch a 10. najsilnejší
muž sveta Ján  Křeháček, medzinárodný
rozhodca IFSA. Ťahákom pre divákov
bude iste aj najsilnejší Slovák za rok 2008
Branislav Golier (druhý v aktuálnom čs.
pohári), ktorý predvedie exhibíciu v otáča-
ní 100 kg gule okolo hlavy  a nepochybne
zaujmú aj exhibičné vystúpenia majsteriek
sveta vo fitness.  Posledné kolo Slovenské-
ho pohára bude aj s účasťou českých a srb-
ských pretekárov, ktorí tu po splnení krité-
rií môžu získať titul Strongman amatér. 

Organizátori pripravili súťaže aj pre
divákov so zaujímavými cenami. Budú si
môcť vyskúšať tie isté disciplíny ako súťa-
žiaci siláci, samozrejme len s nižšou hmot-
nosťou.  

Vyhodnotenie 6. kola i Slovenského
pohára silných mužov bude o 18. hod.
v Dome kultúry.  Podľa informácií mana-
žéra Slovenskej asociácie silných mužov
Antonia de Lecu súčasťou tejto záverečnej

Senická divadelná
horúčka 

Záhorácke divadlo spolu s Mestským
kultúrnym strediskom a Záhorským osve-
tovým strediskom v Senici pozývajú všet-
kých do Domu kultúry v Senici na multi-
žánrový divadelný festival.   Senická diva-
delná horúčka je festivalom činoherného,
hudobného, alternatívneho a bábkového
divadla s dôrazom na inscenácie, v kto-
rých sa využíva autorský prístup k tvorbe.
Festival má medzinárodný charakter
a zúčastnia  sa ho profesionálne i nepro-
fesionálne divadelné súbory zo Slovenska
a Moravy.  Jednotlivé podujatia sa usku-
točnia v októbri, novembri a decembri
a budú  určené širokej diváckej verejnosti
s cieľom sprístupniť divákom súčasnú
divadelnú tvorbu atraktívnou formou. 

Piatok 10. október o 8.30  vstupné 25
Sk/0,83 Eur, základné školy 
Záhorácke divadlo -Ťažký osud Korytnač-
ky Žofky 
(veľkovýpravné bábkové divadlo)
Štvrtok 16. október o 19.00,  vstupné 30
Sk/1Eur, verejnosť
Divadlo Normálka, Trenčín - Výlet 
(komédia o jednom výlete spojenom s pre-
zentáciou nemenovanej firmy)
Piatok 17. október o 8.30,  vstupné 25
Sk/0,83 Eur, stredné školy
Divadlo Feste, Brno - Náš islám 
(výchovné predstavenie s protirasistickou
tematiko)
Sobota 18. október o 17.00,  vstupné 30
Sk/1Eur, verejnosť
Lašská nezávislá divadelní společnost
Gigula - Ondráš pán Lysej hory
(historizujúca komédia o moravskom
Jánošíkovi)
Nedeľa 19. október 17.00,  verejnosť,
vstupné 30 Sk/1Eur, verejnosť 
Divadlo oProti, Senica - Nepravidelný
priestor 
(autorské predstavenie o partnerských
a rodinných vzťahoch)
Pondelok 20. október o 19.00,  vstupné
350 Sk/11,62 Eur, verejnosť
Štúdio L+S, Bratislava - Barmanky 
(skvelá hra o ženách, ktoré nemali príliš
veľa šťastia v živote)
Streda 22. október o 10.00, zadarmo,
materské školy, verejnosť  
Divadielko Svetielko, Nitra - O kozliat-
kach a vlkovi 
(známa ľudová  rozprávka s veľkými báb-
kami pre najmenších)
Streda 29. október o 8.30 a 10.30,  vstup-
né 25 Sk/0,83 Eur, základné školy
Záhorácké divadlo - Sto bozkov od
princeznej
(činoherná rozprávková komédia pre celú
rodinu)

Štvrtok 30. október 19.00,  vstupné 30
Sk/0,83 Eur, verejnosť 
Divadlo SkRAT, Bratislava - Narodeniny 
(čiernohumorná dráma s absurdnou poetikou)
Piatok 7. november o 8.30,  vstupné 25 Sk
/0,83 Eur, základné školy
Záhorácké divadlo - Don Chichot 
(laterna magika o boji proti veterným
mlynom)
Nedeľa 9. november 19.00,  vstupné 250
Sk/8,30 Eur, verejnosť
Teatro Vustenrot, Bratislava - Don Quijote 
(prvý slovenský flamenco muzikál)
Štvrtok 13. november o 19.00,  vstupné 30
Sk/1Eur, verejnosť 
Divadlo Svatopluk, Hodonín - Ryba ve
čtyřech 
(veselý jarmočný morytát o jednej nebla-
hej histórii z devätnásteho storočia)
Nedeľa 28. december a pondelok 29.12.
o 19.00, vstupné 100 Sk/3,32 Eur, verejnosť
Záhorácké divadlo - Ňedzela na Záhorí
(komédia o dzedziňe, kerá sa staua mjeste)

Festival zborového
spevu 

Senica sa 4. októbra stane dejiskom
VII. medzinárodného festivalu zborového
spevu. Organizátorom podujatia je obči-
anske združenie Cantilena, Mesto Senica,
Mestské kultúrne stredisko a podujatie
podporili tiež Ministerstvo kultúry SR
a Trnavský samosprávny kraj.

Festivalu sa zúčastňuje 6 speváckych
zborov zo zahraničia a 7. je usporiadateľs-
ký spevácky zbor mesta Senica Cantilena.
Koncert zborov sa uskutoční  4. októbra
o 17.30 v Dome kultúry Senica. Okrem
domáceho zboru Cantilena  sa publiku
predstavia  zbory  zo Srbska, Maďarska,
Rakúska, Chorvátska, Česka a Poľska. 

V nedeľu 5. októbra  o 14. hod.  pokra-
čuje festival v Bazilike  Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne- Strážach sakrálnou
zborovou tvorbou. 
Zúčastnené zbory
CANTILENA  - Slovensko, ZVONY –
NEVEN – Srbsko, PÁSZTI MIKLÓS  -
Maďarsko,
UČITEĽSKÝ ZBOR  - Rakúsko, KUD
„SLOGA“ HRELJIN – Chorvátsko,
SMETANA  - Česká republika, CHÓR
ADAMA MICKIEWICZA  - Poľsko. bar

Posedenie pri heligónke
V kultúrnom dome v Kunove sa 23.

augusta  uskutočnilo tradičné predhodové
posedenie pri heligónke. Na podujatí sa
predstavili členovia Klubu priateľov heli-
gónky, ktorý pracuje pri MsKS v Senici
pod vedením Mgr. Pavla Grimma. Novin-
kou podujatia bolo, že členovia klubu sa
predstavili verejnosti hrou po skupinkách.
Záver vydareného podujatia patril senic-
kým heligónkarom, ktorí hrali i do tanca a
súčasne predstavili nové piesne, ktoré
chcú nahrať v mesiaci september na pri-
pravovaný CD album pod názvom Senic-
ká heligónka. B. Grimm

ceremónie bude  vystúpenie atraktívnej
rokerky Moniky Agrebi, známej zo súťaže
Elán je Elán.

Vstupné na koncert 50 Sk. 
Viera Barošková
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - SEPTEMBER 2008

autor: názov: vydavateľ:
1. Bazalová, B.: Ako na hojdačke Arkus
2. Hopkins, C.: Kamošky, schôdzky a kozmické bozky Arkus
3. Kol.: Hry na prázdniny Arkus
4. Dickinson, M.: Tulipánové dievča Arkus
5. Sekora, O.: Ferdo Mravec Buvik
6. Pol, A.-M.: Znova na javisku Arkus
7. Streatfeild, N.: Baletné črievičky Arkus
8. Sedgwick, M.: Kniha mŕtvych dní Arkus
9. Bukovský, O.: Hľadá sa zdravý človek Advent Orion

10. Asimov, I.: Nadace Mladá fronta
11. Sedgwick, M.: Kým zídete do temnoty Arkus
12. Deary, T.: Krutí Vikingovia Egmont

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.sk. 
Novinka vydavateľstva Arkus:
Kol.: Kniha hádaniek a hlavolamov pre druhákov 
Preklad z nemčiny: Lýdia Jasenovcová
Veselé úlohy, zamerané na rozvíjanie fantázie a kreativity detí vo veku od 7 rokov. Pri rie-
šení vtipných hlavolamov si dieťa precvičí svoje znalosti v oblasti čítania, písania a počíta-
nia. Tvrdá väzba, 160 strán, cena: 269 Sk/8,83 EUR.
Detské doplňovačky 5/08 na lúke
5. tohtoročné číslo Detských doplňovačiek zavedie malých čitateľov na lúku. Dozvedia sa,
kto tam býva, aké rastliny tam rastú, vyfarbia si obrázok a vylúštia veľa zaujímavých háda-
niek. V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint Kapa a v sieti predajní Panta Rhei. Cena:
22 Sk/0,73 EUR
Mečíř, A.: Jesenné hlavolamy
Štvrtý titul z komerčne veľmi úspešnej knižnej série Preč s nudou. Dni sa krátia, slnečných
dní je čoraz menej a často prší. Tieto chvíle sú ako stvorené na to, aby sa deti zabavili
s knižkou Jesenné hlavolamy. Mäkká väzba, formát A5, 72 strán, cena 99 Sk/3,29 EUR. 

Ochrana detí 
pred šikanovaním 

Francúzsky pojem chica-
ne znamená malicherný
spor, z ktorého sa postu-
pom času stáva systema-
tické týranie. Šikanovanie
je teda druh týrania, ktoré
posilňuje pocit moci nad

obeťou. Školopovinné dieťa môže byť šika-
nované zo strany svojich spolužiakov po
dobu niekoľkých rokov. Obeť býva silnej-
ším jedincom donútená pod hrozbou nási-
lia ku konaniu, ktoré ju ponižuje a trauma-
tizuje. Tam, kde prichádza k šikanovaniu,
je demoralizovaná celá skupina detí. Prize-
raním a nečinnosťou pri ubližovaní jedin-
com sa učia tolerovať bezprávie. Šikanova-
nie medzi deťmi nesmieme podceňovať.
Dochádza k nemu v dobe, keď sa osob-
nosť agresora aj obete začína iba vytvárať. 
Vaše dieťa je s veľkou pravdepodobnos-
ťou šikanované, keď: 
- Bojí sa cesty do školy a zo školy. 
-  Nechce ísť do školy.
- Prosí vás, aby ste ho zaviezli do školy
autom. 
- Zmení svoju pravidelnú cestu do školy. 
- Začne v škole dávať horšie výkony. 
- Stále prichádza domov so špinavými
alebo zničenými šatami a knižkami.
- Prichádza domov neprimerane hladné.
- Stáva sa skľúčené, prestáva jesť.
- Zaspáva s plačom. 
- Má nevysvetliteľné modriny alebo iné
veci.
- Odmieta povedať, čo sa mu stalo. 
- Používa na vysvetlenie  vyššie uvedených
skutočností nepravdepodobné výmysly. 
- V najhoršom prípade sa pokúša aj
o samovraždu. 
- Ak zistíte, že je vaše dieťa šikanované,
začnite okamžite konať. Skontaktujte sa
s učiteľom vášho dieťaťa a pomoc hľadajte
aj v psychologickej poradni. 
Vysvetlite svojmu dieťaťu nasledujúce
rady: 
- Poznámkam a provokáciám sa zasmej
alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že ich autori
sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj
humor alebo ticho ich môže odradiť. Keď
to nejaký čas vydržíš, prestane ich to baviť. 
- Môžeš im povedať, aby ťa prestali otravo-
vať alebo niečo podobné. Musíš to ale
povedať zlostne a potom hneď odísť. 
- Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber si naj-
slabšieho člena, pozri mu rovno do očí
a povedz: „Toto nebolo vôbec smiešne“.
Potom ihneď odíď. 
- Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany,
ktorý ti dodá väčšiu sebadôveru. Nezna-
mená to, že budeš oplácať, ale môže ti to
pomôcť posilniť tvoju sebadôveru. 
- Drž sa v skupine – útočníci sa obyčajne
zameriavajú na osamotené deti. 
- Spýtaj sa člena útočiacej partie osamote,
prečo ich musí útočiť toľko na jedného. 
- Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj sa
a choď ďalej. Snaž sa získať nejakého sved-
ka ich počínania, aby učiteľ mohol zasiah-
nuť bez tvojho žalovania. 
- Prestaň uvažovať ako obeť. Choď so
zdvihnutou hlavou, predstieraj sebadôve-

ru, aj keď žiadnu nemáš. Aj keď ťa útoční-
ci desia, pozeraj sa na nich s úsmevom.
Keď už nedokážeš robiť nič iné, aspoň ich
ignoruj, nezastavuj sa a choď od nich preč.
Nakoniec ich to prestane baviť. 
- Veď si záznamy o všetkom, čo sa stalo –
miesto, čas, čo kto povedal. Povedz to tvo-
jim rodičom, aby informovali školu. Šika-
novaniu sa musí zabrániť a ich správanie
musí byť potrestané. 

O MHD 
Mestská hromadná doprava (MHD)  je

vykonávaná na základe dopravnej licencie
udelenej dopravcovi Slovenská autobuso-
vá doprava (SAD) Trnava, a. s. V roku
2007 bola vykonávaná troma pravidelný-
mi autobusovými linkami podľa každoroč-
ne schvaľovaných cestovných poriadkov.
Cestovné poriadky sú zverejnené na auto-
busových zastávkach a na internetovej
stránke mesta. 

Trasy všetkých liniek MHD sú vedené
na železničnú stanicu. Časovanie  spojov
je prispôsobené vlakovým spojom   a pre-
vádzkovým podmienkam SAD Trnava,
a. s. s cieľom zabezpečiť harmonizáciu
vlakovej a autobusovej dopravy a uspoko-
jenie potrieb cestujúcich. Na základe uza-
tvorenej zmluvy mesto Senica poukazuje
dopravcovi finančné prostriedky na náhra-
du preukázanej straty, ktorá vzniká pri rea-
lizovaní výkonov vo verejnom záujme. 

Od 1. septembra 2008 mesto na zákla-
de požiadaviek občanov pristúpilo k zave-
deniu čipových kariet pre žiakov cestujú-
cich do škôl z častí Čáčov a Kunov
a zabezpečilo  bezplatnú dopravu spolu

123 žiakom základných škôl.  
V súlade s § 20 ods.5 zákona č.18/1996

Z.z. o cenách bol vydaný nový cenový
výmer za prepravu v MHD s platnosťou
od 1.  januára  2009, ktorý zohľadňuje
zavedenie eura. 

Mesto Senica eviduje požiadavky obča-
nov, najmä z IBV Záhrady, ako i z ulíc
Komenského, SNP, Bahenec o zavedenie
MHD i do týchto častí, najmä z dôvodov
potreby ich dopravy do polikliniky, a preto
navrhuje zavedenie linky č.4. To si však
vyžiada zvýšenie rozpočtu na MHD, a to
nákladmi potrebnými na úpravu miestnych
komunikácií pre vytvorenie zastávok MHD,
na zabezpečenie bezpečného zastavova-
nia autobusov, prípadný príspevok na
nákup nového autobusu.   Rozšírenie MHD
bude závislé od  schváleného rozpočtu
mesta, prípadne od dobudovania komuni-
kácií v meste. Ing. Jana Oslejová

oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Stravovanie dôchodcov 
Spoločné stravovanie občanov –

dôchodcov sa uskutočňuje v jedálňach pre
dôchodcov, ktorými sú Dom humanity,
Súkromná stredná škola podnikania
a Poľnohospodárske družstvo (PD) Senica.
Hodnota stravnej jednotky v Dome huma-
nity je 50 Sk, v PD Senica 59,50 Sk a v SSŠP
59 Sk. Mesto Senica pripláca dôchodcom
na stravovanie diferencovane podľa výšky
dôchodku od 8 do 16 Sk. Mesačne sa stra-
vuje priemerne 270 občanov a vydaných
bolo priemerne 4670 obedov za mesiac.
Náklady mesta tvorili 250 000 Sk.
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Karatisti do  Japonska
Na záverečný štvrtý turnaj Stredoeu-

rópskej ligy v karate vycestovali karatisti
Hanko Senica do Maďarska. V dňoch 20.
– 21. septembra  sa v hlavnom meste
našich južných susedov uskutočnil 11. roč-
ník Budapest Open. Do mesta na Dunaji
išli v pozícii horúcich favoritov na celkové
prvenstvo v Stredoeurópskej lige 2 mladí
pretekári Hanko Senica. 17-ročná majster-
ka Slovenska Monika Čulenová zvíťazila
vo všetkých turnajoch Stredoeurópskej
ligy v Čechách, Poľsku i na Slovensku.
Vedie s veľkým náskokom rebríček najlep-
ších juniorov a junioriek a v Budapešti by
mala táto slovenská reprezentantka opäť
potvrdiť svoju suverenitu v stredoeuróp-
skom regióne. Na čele najlepších kadetov
(dorastencov) je ďalší Seničan. Slovenský
reprezentant 14-ročný Michal Toure zvíťa-
zil na Grand Prix Hradec Králové
v Čechách i Harasuto Cup v poľskej Lodži,
potom síce pre zranenie nemohol štarto-
vať na treťom turnaji slovenskom Európ-
skom pohári mládeže v Bratislave, ale
bodový náskok za víťazstvá na prvých
dvoch turnajoch mu zatiaľ zaručuje prven-
stvo. Obhajca prvenstva z Budapest Open
2007 išiel do Maďarska zvíťaziť, a nie
zúčastniť sa, podobne ako Monika, tiež
zlatá z minulého ročníka. Celkoví víťazi
Stredoeurópskej ligy budú slávnostne
dekorovaní 5. októbra  na Grand Prix
Plzeň, pred kamerami Českej televízie.
Turnaj v Plzni bude zároveň prvým z tur-
najov Stredoeurópskej ligy pre rok 2009.
Po letných sústredeniach v Bzenci a na
Kunovskej priehrade sú senickí karatisti
opäť pripravení v tejto sezóne útočiť na
najvyššie ciele na domácej i medzinárod-
nej scéne. 

Na Slovenskom pohári kadetov a junio-
rov v 1. kole 27. 9. v Galante i v 1. kole Slo-
venského pohára žiakov 18. 10. v Žiline
budú chcieť mladí bojovníci z nášho
mesta vystúpiť na stupne víťazov. Odniesť
si opäť samurajský meč budú chcieť aj za
víťazstvo na Veľkej cene Ostravy 25. 9. 

Šéftréner klubu MUDr. Martin Čulen
vycestoval ako tréner na ME v štýle godžu
do ruského Kaliningradu 20. - 21. 9.
a v dňoch 13. – 16. 11. sa ako pravá ruka
prezidenta WKF Svetovej federácie karate
p. Espinosu zo Španielska zúčastní Maj-

strovstiev sveta v karate. Svetový šampio-
nát sa tohto roku koná v kolíske karate
v Japonsku, v hlavnom meste krajiny
samurajov – Tokiu. Najnovšie trendy, tré-
ningové metódy, taktiku tohto moderné-
ho športu, i všetky novinky z európskeho
a svetového šampionátu budú mať senickí
karatisti z prvej ruky. To zabezpečuje, že
úspechy našich mladých chlapcov a diev-
čat budú pokračovať. Ďalší reprezentanti,
alebo budúci šampióni, majstri sveta
a Európy, možno práve teraz začínajú
svoju kariéru na pravidelnom jesennom
nábore pre začiatočníkov v telocvični III.
ZŠ. Majú možnosť, dostatok vzorov i kva-
lifikovaných trénerov. Treba pridať len
pevnú vôľu, nasadenie a trpezlivosť. E. J. 

Turisti v Nemecku 
Turisticko-poznávaciu výpravu do

Nemecka zorganizoval Ing. Vratislav
Schaal, predseda regionálnej rady a dlho-
ročný skúsený turista – cestovateľ. Videli
sme mestá Lütjensee, Lübeck, Hamburg,
Schollen-Ferchels a Berlín. Najskôr nás
Ing. Schaal zaviedol ku svojim priateľom
turistom. Boli to organizátori a my sme zís-
kali cenné turistické trofeje – medzinárod-
né pečiatky IVV (International Volkssport-
verband – vo voľnom preklade Medziná-
rodná organizácia pre ľudový šport). 

Severné Nemecko je príjemná a pekná
krajina. Pohodové túry pre starších. Rieka
Labe, Havel so svojimi prítokmi, kanálmi,
množstvom jazier a lesmi tvoria peknú prí-
rodnú scenériu. Veľa ciest je lemovaných
stromami, kde sme objavili zaujímavú
dopravnú značku v čiernom: strom, do
ktorého narazilo auto.

V Lütjensee sme urobili prehliadku
malebného mestečka a jednu túru okolo
jazera. Pekný bol výlet do Lübecku. Staré
historické mesto malo pôvodný názov Liu-
bica – kedysi slovanské sídlo. Rieka Trave
s kanálmi a rybníkmi tvorí akýsi okruh
a v strede vytvára ostrov – staré historické
centrum, väčšinou gotické domy. Najkraj-
šia brána Holstentor prechádza z Holšten-
ského námestia cez rieku Trave do histo-
rického centra. V okolí je veľa turistických
a cyklistických chodníkov. Ale aj servis
bicyklov a požičiavanie.  Turistické znače-
nie majú iné ako my -  farebné kolieska. Po
rieke a kanáloch plávajú výletné lode
s turistami. V Lübecku je niekoľko múzeí,
my sme navštívili múzeum marcipánu. 

Po menších romantických mestečkách
sme sa ocitli vo veľkomeste Hamburg. Je
to mestský štát, patrí do stredovekej hanzy,
ktorú dotvárajú mestá Lübeck, Brémy,
Rostock...

Hamburg leží pri ústí rieky Alster do
Labe, 110 km od jej ústia do Severného
mora. Má zaujímavú nadmorskú výšku
6 m n. m. Zväzok s Lübeckom (1241) bol
základom hanzovného zväzku, ktorý mal
veľký význam pre ďalší rozvoj Hamburgu. 

Hamburg je sídlom kultúry, vysokých
škôl, ústavov... Narodil sa tu Felix
Mendelsson-Bratholdy, Johannes Brahms...
My sme sa zamerali na prehliadku starého

mesta, navštívili sme krásnu radnicu
a neodpustili sme si výletnú plavbu
na lodi.

Z veľkomesta  do  stredu krásnej príro-
dy v mestečku Schollene – časť Ferchels.
Víta nás starý historický kostolík
a hľadáme číslo domu 30, kde sme boli
ubytovaní. 

A opäť nás čakala túra do krásnej prí-
rody cez lesy okolo jazera. Potom prehli-
adky historického kostolíka a exkurzia do
Naturschutzamt NFI (obdoba našej sprá-
vy chránenej krajinnej oblasti). Majú tu
perfektnú obrazovú a fotodokumentáciu,
mapy, vypchané zvieratá, ktoré žijú v tejto
oblasti, mnohoraké vtáctvo, ryby, labský
bobor...

Našou poslednou zastávkou bol Berlín.
Mesto s bohatou históriou. Tento kraj
mal v 6. – 12. storočí slovanské osídlenie
(kmeň Luticov). Mesto sa začalo
vyvíjať okolo dvoch slovanských osád.
V 13. storočí dostávajú obe osady
mestské privilégiá a začiatkom 14.
storočia sa dostávajú pod jednu správu.
Ďalšie osudy mesta sú dosť bohaté
a pohnuté. Prvýkrát sa stáva hlavným
mestom po vzniku nemeckej ríše v roku
1871. No a po ďalších historických posu-
noch sa druhýkrát stáva hlavným mestom
v roku 1990.

PhDr. Alžbeta Šnittová

Senickí turisti spolu s nemeckými organizá-
tormi IVV.

Na pamiatku aj so symbolom Berlina.

Monika 
Čulenová.
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Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 9.10. o 19.00 KAMELOT – koncert českej legendárnej folk 

– country skupiny , vstupné: 150 Sk/4,97 EUR
� 23.10.  o 16.00 hod Benefičný koncert DSS Rohov 
� 24. a 27.10. doobeda Koncert Sonny – vystúpenie tanečnej
skupiny Sonny  pre školy
� 25.10.  o 15.00, 17.00 hod Koncert Sonny – vystúpenie taneč-
nej skupiny Sonny  pre verejnosť pod názvom Štyri ročné obdo-
bia, vstupné: 80 Sk /2,98 EUR

Pripravujeme na november 
� 15.11. o 15.00 hod Senická hudobná akadémia

– prvý senický hudobný workshop
Rytmika a bicie tanečná sála, vstupné: 100 Sk / 3,31 EUR

Podujatia v DK Kunov - Čajovňa u sousedú
� 4.10. NOISECUT BLIIIZKO TOUR_FM 

koncert Noise cut + Hugo DęGen + afterparty Biba_FM 
vstupné: 120 Sk /3,98 eur

Pripravujeme na november 
� 7.11. o 19.00 hod The Time For Dreams And Vision ... part two

vernisáž výstavy fotografií Mariána Holenku v čajovni
výstava potrvá do 20. decembra 2008

� 15.11.  o 20.00 hod REGGAE BAAL – obľúbená party reggae
a ska, 3 skupiny a sound system,  vstupné: 150 Sk / 4,97 EUR
/predpredaj: www.ticketart.sk/

Blahoželáme jubilantom
V októbri 2008 oslávia:
80 rokov Ján Danek, Anna Povalačová.
85 rokov Ľudovít Milan Veverka, Erich Werner, Ján Hiža.
90 rokov Anna Kaňová.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulan-
tom pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Martin Hammer a Anna Maršová
PaedDr. Andrej Petráš a Mgr. Alena Jančigová
Marián Markovič a Mgr. Ingrid Baranová
Juraj Kaňa a Mgr. Katarína Pisarovičová
Ing. Marián Svatík a Renáta Oravcová
Rastislav Krupčík a Pavlína Šaraboková
Cyril Garabáš a Ivana Žáková
Stanislav Pittel a Petra Šefčíková
Peter Ravas a Mgr. Magdaléna Vachová

Vítame nových Seničanov
Vanessa Sadloňová narodená 2. augusta v Trnave
Martin Krahulec narodený 6. augusta v Myjave
Terézia Baculíková narodená 9. augusta v Skalici
Jaroslav Končitý narodený 9. augusta v Skalici
Sára Lezová narodená 16. augusta v Myjave
Kristína Burayová narodená 17. augusta v Skalici
Viktor Vachula narodený 18. augusta v Myjave
Ondrej Sýkora narodený 19. augusta v Bratislave
Natália Čárska narodená 20. augusta v Skalici
Jakub Jurovatý narodený 20. augusta v Skalici
Adriana Šimčíková narodená 21. augusta v Myjave
Daniel Jaroslav Jančuš narodený 22. augusta v Myjave
Emma Vaneková narodená 22. augusta v Skalici
Adrian Baránek narodený 24. augusta v Bratislave
Sebastián Chorvát narodený 24. augusta v Myjave
Ivona Poláková narodená 26. augusta v Skalici
Kristína Slobodová narodená 28. augusta v Myjave

Opustili nás
Milan Chlebec, Bottova 1167/8 2. 8. 2008
vo veku 61 rokov
Mária Mrázová, Štefánikova 1377/77 13. 8. 2008
vo veku 84 rokov
Blažena Vachová, Bernolákova 209/21 13. 8. 2008
vo veku 87 rokov
Pavol Škoda, Štefánikova 1377/77 15. 8. 2008
vo veku 81 rokov
Ján Polák, Štefánikova 1377/77 19. 8. 2008
vo veku 75 rokov
Antónia Jarošová,  Čáčov 213                       21. 8. 2008
vo veku   73 rokov
Eva Bartalová, Štefánikova 1377/77 31. 8. 2008
vo veku 62 rokov
Ondrej Slovák, Štefánikova 1377/77 31. 8. 2008
vo veku 76 rokov
Pavol Suchovský, Robotnícka 59/27 31. 8. 2008
vo veku 66 rokov

Spomienka
Dňa 28. septembra
uplynulo 5 rokov od úmrtia

Štefana Žabku
Kto ste ho poznali venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.

Smútiaca manželka a ostatná rodina

Kamelot 
Fanúšikovia českej legendy môžu konečne vidieť Romana

Horkého aj celú skupinu Kamelot v Senici. Koncert v amfiteátri,
ktorý sa mal uskutočniť v auguste v rámci Senického kultúrneho
leta, bol totiž z dôvodu mierne katastrofického počasia zrušený
a preložený.

Skupina Kamelot funguje od roku 1982 a za svojho pôsobenia
vydala až neuveriteľných 18 albumov, z ktorých mnohé boli oce-
nené Zlatou platňou. 

Žánrovo sa Kamelot najviac približuje folk-country, ale origi-
nálnym štýlom gitarových rytmov a aranžmá sa zároveň tomuto
štýlu vymyká. Práve pestrosť repertoáru je veľmi dôležitá a dáva
vyniknúť hitom ako Zachraňte kone, Levnej hotel, Honolulu,
Zeme antilop atď. 

Noisecut v Čajovni 
Elektronicko popová skupina Noisecut funguje v súčasnej

zostave asi od roku 2003. Jej príklon k elektronickej hudbe je nie-
len módna záležitosť, ale tvorí integrálnu súčasť a dá sa povedať
základ, ktorý je vhodne skĺbený s príjemnými popovými a gitaro-
vými prvkami. V decembri 2003 vydali na svojej vlastnej značke
Popcorn Recordings debutový album Landscapes a koncom roka
2005 vydali v poradí druhý album Deň za dňom vo vydavateľstve
Slnko Records. Predkapela Hugo D’ Gen  je solovým projektom
Kamila Grebeňa, ktorého môžete poznať zo skupiny Vidiek. Na
záver akcie všetkých čaká tanečná diskotéka s Bibou z Radia_FM.

Oprava 
Ospravedlňujeme sa pozostalým po nebohom Jánovi Gašovi

za chybný údaj uverejnený v rubrike Opustili nás v čísle 8/2008.
Správny text: Ján Gaša, Hollého 741, zomrel 18. 7. 2008 vo veku
66 rokov. Redakcia Naša Senica

Spomienka na zosnulých
Ako dobre je milovať a veriť nevyčerpateľne! Všetko, čoho sa
dotkne láska je zachránené od smrti. (Romain Rolland)

Mesto Senica a Zbor pre občianske záležitosti si Vás dovoľujú
pozvať na pietny akt spomienky zosnulých, ktorá sa uskutoční
v piatok 31. októbra 2008 o 16.00 hod v Dome smútku v Senici.
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na OKTÓBER 2008
Začiatky filmových predstavení o 19. hod.,
ak nie je uvedené inak!

� Streda 1. október
WANTED 
Jeden z najväčších amerických filmov,
ktoré sa nakrúcali v Českej republike.
Wesley Gibson je mladík, ktorého život sa
ocitol v bludnom kruhu formovanom kaž-
dodennou rutinnou a nudnou prácou.
Dokonca mu jeho priateľka ušla s najlep-
ším kamarátom.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 15 r., 100
min. 

� Piatok 3. október
PROJEKT 100 
4 MESIACE, 3 TÝŽDNE A 2 DNI                 
Jeden deň v živote dvoch rumunských
vysokoškoláčok v roku 1987, na ktorý
nikdy nezabudnú a o ktorom nikdy nebu-
dú hovoriť. Študentka Gabika sa za pomo-
ci kamarátky Otílie chystá zbaviť nechce-
ného tehotenstva. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, člen FK 40.-Sk,
1,32 Eur, MP 15 r., 113 min.  

� Utorok 7. a streda 8. október
MÚMIA: HROB DRAČIEHO CISÁRA         
Múmia sa vracia. Už zase. Tento raz ale
opustila vyhriate piesočné duny a spoloč-
ne s olympionikmi sa vynorila v Číne. O to
strašlivejšia by mala byť.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 100
min.

� Piatok 10. a nedeľa 12. október
BOBULE                                    
Letná komédia, ktorá nás zavedie na
moravské vinice, je príbehom dvoch kama-
rátov Honzu a Jirku. Honzo je typický
mestský grázlik. Jeho kamarát Jirka je pod-
vodníček, ktorý veľa rozumu nepobral, ale
má jednu skvelú vlastnosť - vie geniálne
„oblbovať“ ženy. Práve toto obidvaja vyu-
žívajú pri svojich podvodoch. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP, 90 min. 

� Utorok 14. a streda 15. október
MAMMA MIA!                          
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj,
jedna bláznivá matka, traja potenciálni
otcovia a nesmrteľná ABBA. 
Vstupné: 70 Sk, 2,32 Eur, MP 12 r., 108
min. 

� Piatok 17. október
PROJEKT 100 
KABINET DOKTORA CALIGARIHO   
Zásadné dielo filmového expresionizmu.
Najstarší film v histórii Projektu 100.
Príbeh o doktorovi Caligarim, námesač-
nom Césarovi, ktorého ovláda pomocou
hypnózy, a tajomných vraždách je zasade-
ný do dekorácií, ktoré sú dielom trojice
expresionistických maliarov zo skupiny
Der Sturm. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, člen FK 40.-Sk,
1,32 Eur, MP, 53 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 29. septembra 2008. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Sobota 18. a nedeľa 19. október
BATHORY  
Vzkriesenie čachtickej legendy.
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska
a súčasne najdrahší filmový projekt v stred-
nej Európe privádza k životu krvavú legen-
du Čachtickej Panej. 
Vstupné: 80 Sk, 2,65 Eur, MP 15 r., 140
min.  

� Utorok 21. a streda 22. október
U MĚ DOBRÝ
Šesť priateľov, záhradkárov a rybárov, sa
stretáva v malebnej krčme u Buddyho. Ich
pohoda, ktorá sa väčšinou spája s maste-
ním mariáša, končí vo chvíli, kedy sa jeden
z nich stane obeťou falošných hráčov
z vysočanskej tržnice a naši hrdinovia
vezmú zákon do vlastných rúk. 
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 102
min. 

� Piatok 24., sobota 25. a nedeľa 26.
október
WALL-E 
Po 700 rokoch práce, kvôli ktorej ho vyro-
bili, konečne zistí, k čomu bol predurče-
ný... Zem je beznádejne zanesená odpa-
dom. Podmienky sú neznesiteľné, a tak
ľudstvo opúšťa planétu a zanecháva tu len
armádu robotov, ktorých úlohou je poup-
ratovať. Po stovkách a stovkách osamelých
rokov nekonečnej práce pri triedení
a nakladaní odpadu nachádza posledný
fungujúci robotník Wall-E nový zmysel
života. Stretáva elegantnú robotku Evu,
ktorá prichádza z vesmíru a zisťuje, že
Wall-E náhodou narazil na kľúč k budúc-
nosti planéty. Ponáhľa sa preto späť, aby
mohla čakajúcich ľudí informovať o tom,
že už je bezpečné vrátiť na Zem. 
Vstupné: 70 Sk, 2,32 Eur, MP, 103 min. 

� Utorok 28. a streda 29. október
ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ                           
365 dní príprav. 2 roky filmovania v 16 kra-
jinách pod vodou, v močiaroch, v koru-
nách stromov, vo vzduchu. Teploty od -30°
do + 50° Celsia. 170 druhov zvierat.
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat
/4.10./ máte jedinečnú možnosť vidieť
dokument, v ktorom sú zobrazené zvieratá
v rôznych štádiách hľadania si partnera.
1,- Sk z každej vstupenky prispejete na
chov kengúr v ZOO Bratislava.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 85 min.

� Piatok 31. október
TEMNÝ RYTIER 
V Temnom rytierovi Batman zvyšuje stáv-
ku v boji so zločinom. S pomocou poručí-
ka Jima Gordona a štátneho žalobcu Har-
veyho Denta, sa snaží zničiť posledné kri-
minálne živly v uliciach mesta. Toto spoje-
nectvo spočiatku funguje efektívne, ale
čoskoro všetci zistia, že to bola iba pasca
a oni sa stali obeťami nevypočítateľného
zločinca, ktorého všetci obyvatelia Gotha-
mu poznajú ako Jokera.
Vstupné: 60 Sk, 1,99 Eur, MP 12 r., 152 min.

Korčuľovanie pre verejnosť
Rekreačné služby mesta Senica

oznamujú termíny korčuľovania pre
verejnosť na zimnom štadióne na
mesiac október.

Sobota 4. október 14.00 – 16.00
Nedeľa 5. október 13.30 – 15.30
Nedeľa 12. október 13.30 – 15.30
Nedeľa 19. október 14.00 – 16.00
Nedeľa 26. október 13.30 – 15.30
Štvrtok 30. október 15.00 – 17.00 

Informácie sú zverejnené na
www.rsms.sk

Okienko JDS
Tradičné posedenie senic-
kých dôchodcov organizované
MsÚ v rámci Mesiaca úcty k starším
bude 28. októbra  o 14. hod. v Dome
kultúry. Pozvanie patrí pre všetkých
dôchodcov. 
Senickí heligónkari prisľúbili zahrať do
tanca i na počúvanie na Martina (11.
novembra) v Dome kultúry.
Budúce posedenie pri hudbe  v hoteli
Branč bude 16. októbra o 15. hod.  

M. S.

Casting
na povzbudzovačky 

Súbor mažoretiek TK Gymnik Luxet
Senica  pozýva dievčatá od 12 do 18
rokov (ideálna výška od 158 cm) na cas-
ting na  povzbudzovačky, ktorý sa usku-
toční v utorok 7. a 14. októbra  o 15. hod.
v  telocvični Gymnázia L. Novomeského v
Senici. Športovo oblečené a veselo nala-
dené príďte nadviazať  nové priateľstva,
využiť užitočne svoj voľný čas, urobiť
niečo pre seba a svoje zdravie a spoznať
nové krajiny. Viac informácií každý utorok
o 15.15 hod. v telocvični Gymnázia Seni-
ca, prípadne na t. č. 0915/098 222,
0903/378131. 

Zakričme si: Hurá, do toho, nebojte sa
ničoho! Kto má dobrý rytmus v tele, všet-
ko zvládne predsa skvele! Výskok, poskok,
do drepu, hurá – kde ste, už sme tu!

Výlov rybníka 
Ak chcete zažiť výlov rybníka, pasova-

nie za rybára a ďalšie atrakcie s vodníkom
, tak treba 25. a 26. októbra navštíviť ryb-
ník v Písečné  u Lužic na Morave.  Po celé
dni pripravili rybári ukážky tradičného
rybárskeho remesla s možnosťou ochut-
návok. NS
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