
I N F O R M A Č N Ý  M E S A Č N Í K  M E S T A  S E N I C A

Naša Senica 2/2005SenicaNaša

www.senica.sk        Ročník XXXVI.         www.nasa.senica.sk        Apríl 2013 4číslo

Víťaz  celoslovenskej ankety Zlatý Amos 2013  Jozef Krišák so svojimi žiakmi zo ZŠ na Mud-
rochovej ulici.  Viac v článku Zlatý Ámos je náš. Foto S. Krišáková

P r v o m á j o v á S e n i c a
Sobota 27. apríl 14.30 Stavanie mája a kultúrny program v Čáčove

Utorok 30. apríl 17.00 Stavanie mája v Kunove

17.00 Stavanie mája v Senici – dychová hudba Májovanka

Streda 1. máj Malé námestie Senica

9.30 Senickí heligónkari
10.30 Pozdravy: podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová,

primátor    Senice  Ľubomír Parízek,  predstavitelia
politických strán a hnutí a hostia

10.45  – 12.00 Folklórny súbor Leváranek a Myjavská cimbalovka

12.00 – 19.00 Koncerty hudobných skupín
Oáza, 
Skrz-Naskrz, 
Chilli, 
Full Vein,
Mišý Šramot
Bábel, 
Orange grace, 

Failed exam, 
LB swing quartet
Viera Šusteková a hostia, 
Sedláci banda

11.00 – 19.00 Senická štafeta v leňošení

2. ročník  podujatia v leňošení, ležania na posteli v pravidelných intervaloch 5-
10 minút. Akcie sa môžu zúčastniť jednotlivci, pár či rodina, ktorí sa zaregist-
rujú na www.stafeta.reco.sk. Každý účastník dostane diplom o účasti. 

Organizátori: Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko, Smer- Sociálna demokracia

Slovo na úvod 
Na prelome apríla a mája  rada chodie-

vam po tých častiach Senice, kde kvitnú
sakury. Už som sa aj na stránkach Našej
Senice vyznala  z obdivu k týmto prekrás-
nym stromom. V mojich očiach sú najkraj-
šie  vtedy, keď kvitnú, ale rovnako sa mi
páčia aj vtedy, keď ich ružové lupene po
jednom padajú na zem. Vánok ich dakedy
ešte trošku pohojdá, kým vytvoria na zemi
súvislý koberec. Pôvodne som nechcela
písať o týchto stromoch, ale článok Keď
odkvitnú čerešne v časopise TV Oko ma
veľmi  oslovil. Masahiko je  Japonec žijúci
na Slovensku a jeho najobľúbenejším je
celkom prirodzene kvet čerešne. Japonci
majú radi tieto kvety preto, že sú poslami
jari,  zosobňujú dôležité obdobie roka a
tretím dôvodom je samotná krása kvetu. V
tej súvislosti Japonci hovoria, že kvety
čerešní sú práve preto krásne, lebo opadá-
vajú. Keby  kvitli  stále, vôbec by sme ich
nepovažovali za krásne. V čase písania
týchto riadkov ešte stromy nekvitli, ale sla-
bučko ružové púčiky signalizovali,  keď
budú noviny vytlačené, tak naše mesto
skrásnie nádherou jemnosti kvetov sakúr.
Po dlhej zime prežívajme aj my  všetci
popri slnečnom a teplom, takmer letnom
počasí, aj  pompéznosť kvetu sakury. Hoci
o niekoľko dní kvety opadnú, nech nás
hreje ich jemná  krása. Viera Barošková 

Letecký deň sa blíži 
Senický letecký deň bude po ročnej

prestávke v sobotu 22. júna od 13. do 18.
hod. na letisku za mestom. Hlavní organi-
zátori  Záhorácky aeroklub Senica a Retro
Sky team Košice  v spolupráci s Mestom
Senica zmenili nielen termín konania, ale
čiastočne aj filozofiu celého leteckého
dňa. Popri hlavnom leteckom programe
dostane viac priestoru kultúra. 

Nosný letecký program zabezpečí
Retro Sky team Košice a bude ho tvoriť
akrobacia a ukážky bojovej operácie Bar-
barossa (práve 22. júna je 72. výročie ope-
rácie – fašistické Nemecko bez vyhlásenia
vojny napadlo Sovietsky zväz). Diváci
budú sledovať aj ukážky z činnosti Záho-
ráckeho aeroklubu, ktorý si počas letecké-
ho dňa pripomenie 40. výročie založenia.
Milovníci lietajúcich strojov si určite nene-
chajú ujsť  letové ukážky stroja MiG 29.
Prelet vládneho špeciálu, aj vrtuľníka so
špeciálnou jednotkou a ukážky z činnosti
jednotky budú určite patriť k vrcholným
zážitkom dňa. Záujmu sa vždy tešili aj
malé lietadlá, ktoré si mohli návštevníci
takpovediac ohmatať.  

(pokračovanie na str. 11)
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

2. riadne zasadnutie Mestskej rady sa
uskutočnilo 25. apríla. Mestská rada pre-
rokovala:

- Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2012. Zo záverečného účtu mesta vyplý-
va, že rozpočet celkových príjmov po
poslednej zmene bol 20 894 935, 00
eur. Skutočné plnenie k 31. decembru
2012 bolo v sume 18 802 687,01 eur,
čo predstavuje plnenie na 89,99 percenta,
z toho:

-  plnenie bežných príjmov bolo vo
výške  13 186 732,65 eur  = plnenie na
94,73 percent

-  plnenie kapitálových príjmov vo
výške     5 189 008,22 eur = plnenie na
75,88 percent

-  plnenie príjmov finančných operá-
cií vo výške 136 851,95 eur = plnenie na
100 percent

Rozpočet celkových výdavkov bol vo
výške 20 627 157,00 eur. Skutočné plne-
nie k 31. decembru 2012 bolo v sume 18
719 123,47 eur, čo predstavuje plnenie na
90, 74 percent,  z toho:

-  plnenie bežných výdavkov bolo vo
výške  12 588 939,18 eur = plnenie na
90,56 percent

-  plnenie kapitálových výdavkov vo
výške     5 403 308,89 eur = plnenie na
94,03 percent

-  plnenie výdavkov finančných ope-
rácií vo výške 726 875,40 eur = plnenie
na 74,22 percent.

-  Návrh na predĺženie platnosti  zmlu-
vy  o kontokorentnom úvere mesta.
Mesto má dlhodobo otvorený kontoko-
rentný úver na vykrytie časového nesúla-
du medzi príjmami a výdavkami bežného
rozpočtu mesta s dobou platnosti 1 rok.

- Kontrola plnenia Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta
(PHSR) – dlhodobý dokument bol spraco-
vaný na roky 2006 – 2013 a každoročne
sa vykonáva kontrola tohto programového
dokumentu. Ešte v tomto volebnom
období pristúpime k schváleniu progra-
mového dokumentu na roky 2014 až
2020 v nadväznosti na Spoločný strate-
gický rámec Európskej únie.

-  Inventarizácia majetku k 31. decem-
bru 2012 a   Informatívna správa o stave
nehnuteľného majetku mesta.

- Dodatok VZN č. 45 o určení pravidi-
el času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb  na  území mesta Senica –
na základe petície občanov zo Štefániko-
vej ul. sa dopĺňa vo VZN nový článok,
ktorý upravuje prevádzkový čas reštaurač-
ných prevádzok v bytových domoch s
polyfunkciou. Návrh dodatku je zverejne-
ný na www.senica.sk 

-  Návrh VZN č. 50  o podmienkach
vodenia psov na území mesta Senica –
poslanci na  poslednom zasadnutí  MsZ,
ktoré sa konalo 28. februára 2013, vyho-
veli protestu prokurátora proti VZN o
podmienkach chovu, držania a vodenia

psov na území mesta Senica a MsZ sa
predkladá návrh nového VZN, z ktorého
boli vypustené všetky  citácie zákonov,
ustanovenia, na ktoré mesto nemá zmoc-
nenie v zákone a ktoré by malo mať
odstránené zistené nedostatky.

- Zmena VZN č. 24  Požiarny poriadok
mesta – zmena odráža personálne zmeny
v Mestskom hasičskom zbore a aktuali-
zuje sa v súlade s platnou legislatívou.

- Návrh na zrušenie Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 14 o miestnom
poplatku za užívanie  verejného priest-
ranstva v rekreačnej oblasti Kunov –
povolenie  na vjazd do rekreačnej oblasti
a parkovanie  už rieši VZN č. 21 – Štatút
rekreačnej oblasti Kunovská priehrada.

- Informácia o stave nájomných bytov
v meste Senica  a Návrh na určenie
nájomného v bytovom dome Hurbano-
va 1378. Mesto vlastní 545  nájomných
bytov v 13 bytových domoch vo vlastníc-
tve mesta a 33 bytov v zmiešaných byto-
vých domoch, kde väčšina bytov je v
osobnom vlastníctve a nájomcovia majú
možnosť si tieto byty odkúpiť.  Súčasťou
správy je aj návrh na zvýšenie nájomného
v bytovom dome 1378, aby sa znížili stra-
ty, ktoré znáša v rámci sociálnej politiky
mesto.

- Dispozície s majetkom mesta.
- Žiadosti o dotáciu z fondu PRO

Senica -  v rozpočte mesta sa vyčlenilo na
rok 2013 124 000 eur na podporu projek-
tov v oblasti kultúry, vzdelávania, športu,
podpory zamestnanosti v poľnohospo-
dárstve, na sociálne účely a ochranu
životného prostredia.  

- Správa o činnosti hlavného kontro-
lóra.

-    Určenie platu primátora a  hlavné-
ho kontrolóra na rok 2013 – musí byť kaž-
doročne schválené MsZ a jeho výpočet
vychádza z priemernej mzdy v národ-
nom hospodárstve za predchádzajúci rok. 

Správy budú predmetom rokovania 15.
riadneho  zasadnutia mestského zastupite-
ľstva 9. mája. 

Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Sloboda 
vykúpená životmi

Za účasti občanov  a žiakov základ-
ných škôl sa 8. apríla konal pietny akt kla-
denia vencov pri soche Víťazstvo pri prí-
ležitosti 68. výročia oslobodenia mesta
spod nacizmu. Senica bola oslobodená 7.
apríla  1945 vojskami Červenej armády a
Rumunskej armády.

Primátor Senice Ľubomír Parízek pri
tejto príležitosti vyzdvihol, že už takmer 7
desiatok rokov žije Európa v mieri a slo-
bode a vytrácajú sa pamätníci udalostí.
Tak ako všetky historické momenty, aj táto
udalosť sa prepadá do minulosti, prekrý-
vajú ju iné aktuálne zážitky, no je dôležité
pripomínať si tieto fakty,“ povedal primá-
tor mesta a odcitoval  spomienku jedné-

Rozlúčková návšteva
Primátor Senice Ľubomír Parízek prijal 12.

apríla  na radnici starostku partnerského
mesta Herzogenbuchsee Charlotte Ruf,
zástupkyňu starostky  Susanne Wetz a pred-
nostu radnice Rolfa Habeggera. Starostka
švajčiarskeho mestečka so 7 tisíc obyvateľmi
navštívila Senicu pri príležitosti končiaceho
sa svojho  funkčného obdobia   a tiež
zástupkyne starostky.

Starostka Charlotte Ruf ocenila partner-
ské vzťahy obidvoch miest, ktoré sa rozví-
jajú od roku 2004. Vyzdvihla prospešnosť
vzájomných kontaktov, ktoré sú na úrovni
samospráv, ale osoh prinášajú aj v kultúr-
nej a  spoločenskej sfére. Výmena skúse-
ností  prospieva i hasičom a mestským
policajtom v oboch mestách. Primátorovi
Senice poďakovala za roky vzájomnej
dobrej spolupráce a zaželala  mestu Seni-
ca ďalší úspešný rozvoj. 

Starostka Herzogenbuchsee Charlot-
te Ruf je vo funkcii 3. volebné obdobie,
predtým bola 12 rokov poslankyňou
zodpovednou za stavebníctvo. Vo
voľbách v septembri t.r. už nebude kan-
didovať  a nová obecná rada začne pra-
covať 1. januára 2014. bar

foto LV

ho z pamätníkov na aprílové dni roku
1945. Na záver  povedal, že  s vymieraním
posledných vojnových veteránov, pamät-
níkov, sa pamiatka na druhú svetovú vojnu
vytráca. Bez svedectva tých, ktorí vojnu
prežili na vlastnej koži, bude pre najmlad-
šiu generáciu už 2. svetová vojna len neži-
vou súčasťou učebných osnov či kinema-
tografie.

Vencami vďaky si životy zahynutých
uctili predstavitelia mesta Senica,  Obvod-
ného úradu Senica, Oblastnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Senica, politických strán Smer-
SD a Komunistickej strany Slovenska,
občianskych  združení Delostrelec a Ľavi-
cové Záhorie. bar

foto LV
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K výročiu oslobodenia
V utorok 7. mája o 14.30 hod. si pri

soche Víťazstvo pripomenieme 68.
výročie skončenia 2. svetovej vojny v
Európe  a kapituláciu fašistického
Nemecka. Na pietnu spomienku klade-
nia vencov pozývame všetkých  obča-
nov. bar  

3

Pán poslanec, 
na slovíčko

V tejto rubrike dávame slovo poslan-
com Mestského zastupiteľstva v Senici,
ktorí budú postupne odpovedať na 3 rov-
naké otázky.

Mgr. Brani-
slav Grimm,
volebný obvod
č. 7,  predseda
MsV č. 7 a
Komisie pre
vzdelávanie, kul-
túru a ZPOZ pri
MsZ

Čo považuje-
te za prioritu vo
svojom voleb-
nom obvode?

V n a š o m
volebnom obvode  máme viac priorít,
ktoré pravidelne riešime na zasadnutiach.
Vyplývajú zo samotných volebných cieľov
poslancov, ktorí zastupujú náš obvod v
Mestskom zastupiteľstve Senica (MsZ) a
z podnetov občanov. Patria k nim: výstav-
ba a údržba detských ihrísk, parkovanie,
údržba zelene - okrasný rez stromov,
samotná  revitalizácia zelene, údržba
miestnych komunikácií, deratizácia, odvoz
odpadkov, výmena poškodených lavičiek,
bezpečnosť a dobré spolunažívanie
občanov – dodržiavanie nočného pokoja,
ale aj  protipovodňové opatrenia na
Komenského ulici..., no prioritou je vždy aj
to, čo treba aktuálne riešiť.  Niekedy sa
nám  zdá, že riešenie niektorých našich
požiadaviek podaných i v interpeláciách
na MsZ trvá dosť dlho. Na druhej strane
musíme skonštatovať, že MsÚ postupne
naše požiadavky plní a mnohé i splnil.

Aká je komunikácia s občanmi?
Mestský výbor (MsV)  č. 7 zastupuje

najväčší obvod v Senici. S cieľom zlep-
šenia komunikácie sme si vnútorne obvod
rozdelili na menšie časti podľa ulíc a byd-
liska členov výboru. Vo výbore aktívne
pracuje 11 členov, z toho je 5 poslancov
MsZ a 6 zástupcov občanov:

Mgr. Branislav Grimm -   Štefánikova
701 -703, 1377 penzión, 

Jaroslav Kaščák – Ulica J. Kráľa, Š.
Moyzesa, Štefánikova 726,

Mgr. ZuzanaŤulák –Krčmáriková PhD.
- Ulica M. Nešpora, Okružná, 

Ing. Ľubica Vyletelová -   Štefánikova
ul. 722, 723, Komenského ul., 

Ing. Roman Sova -  Hollého ul.,
Pavel Podešla -   Štefánikova ul.  704,

Ulica SNP,

Marta Pavlovčinová -  Štefánikova ul.
707 a 724, 

Mgr. Oľga Manasilová -  Štefánikova
ul. 709 a 725, 

Emília  Eichingerová – Štefánikova ul.
1408,1435,1441,1559,

Helena Dávideková - Štefánikova ul.
719 – 721,

Lenka Zichová - Ulica Braxatorisa,
Vaníčka, Brezová, Horvátha, Čerešňová,

zástupca mestskej polície. 
Zasadnutia mávame pravidelne vždy

pred zasadnutím MsZ, ak o to požiadajú
občania sa stretávame i mimoriadne.
Napr. pri riešení podaných petícií občanov
proti sprejazdneniu miestnej komunikácie
pred bytovkou č. 743 na Hollého ul., vybu-
dovania chodníka a nového výjazdu na
Komenského ul., riešení parkovacej situá-
cie pred rodinnými domami na Ul. SNP č.
755 – 759, za dodržiavanie otváracích
hodín krčiem a kontrolu nočného pokoja
na Štefánikovej ul. Na výboroch vyhodno-
tíme plnenie uznesení, informujeme  sa o
programe najbližšieho zasadnutia MsZ a
vzájomne sa oboznámime s podnetmi od
občanov. Pripravíme najmä písomné inter-
pretácie i podklady do zápisnice na rieše-
nie pripomienok občanov k zlepšeniu
kvality života v našom obvode. Myslíme
si, že komunikácia s občanmi je veľmi
dobrá, o čom svedčí i to, že sme mali už
tri rozšírené stretnutia výboru, ktorých sa
zúčastnili i nečlenovia MsV. Dostávame
veľa podnetných návrhov, a ak máme od
kompetentných orgánov, oddelení MsÚ
odpoveď na ich riešenie, realizáciu, snaží-
me sa ihneď o tom informovať zaintere-
sovaných občanov osobne, resp. písom-
nou formou.  

Čo podľa vás chýba v Senici?
V prvom rade to, čo asi všetkým

mestám a obciam – peniaze. Najmä z
toho dôvodu sú občania často nespokojní,
že ich požiadavky, ktoré považujú za
samozrejmé, napr. výmena lavičiek, opra-
va miestnych komunikácií, osvetlenia,
výstavba detských ihrísk, športovísk, údrž-
ba zelene, čistota, organizácia kultúrnych
podujatí, atď., sa riešia pomalšie, ba nieke-
dy práve pre nedostatok financií sú sústav-
ne odkladané do budúcna. Preto je i
práca zvolených poslancov náročná.
Tlmočia požiadavky občanov a ich rieše-
nia, no  realizácia sa najmä z tohto dôvo-
du odkladá. Nezanedbateľnými dlhoroč-
nými témami sú  doriešenie dopravnej
situácie, pozastavenie nezamestnanosti,
oživenie činnosti amfiteátra, ale i budova-
nie samotnej hrdosti na to, že som Seni-
čan. Niekedy sa treba i pochváliť úspech-
mi, ktoré dosahujeme. Preto držím palce
ďalšiemu úspešnému rozvoju nášho zdra-
votníctva - poliklinike, všetkým športov-
com a  oddielom, umelcom  a  kultúrnym
ustanovizniam, školám, úspešným a
talentovaným spoluobčanom, podnikate-
ľom, ktorí robia dobré meno nášmu
mestu. Myslím si, že čím viac bude úspe-
chov, tým bude menej problémov v
našom meste. bar

Anketa Strom Senice
Redakcia Naša Senica, Komisia pre

zeleň a občianske združenie Klub
ochrancov zelene  (KOZEL) vyhlasujú 4.
ročník ankety Strom Senice, ktorej cie-
ľom je upozorniť na význam zelene pre
život a  na základe hlasovania občanov
vybrať aj najobľúbenejší strom v meste.

Ako píše Budislav na webovej stránke
Dažbogovi vnuci, život stromu je mnoho-
krát dlhší než ľudský, preto je človeku
strom zosobnením života, trvalosti, neu-
stálej obnovy. Na celom svete sa ku stro-
mom viazali rôzne predstavy, ktoré moti-
vovali prejavy kultovej úcty a početné
obrady. V mýtoch, rozprávkach a bala-
dách európskych národov sa vyskytujú
motívy o strome ako toteme, o strome ako
symbole plodnosti, o premene ľudí na
stromy. 

V nadväznosti na tieto slová anketou
hľadáme také stromy v Senici, ktoré si zís-
kali úctu ľudí, páčia sa im pre svoj vzhľad
alebo iné kritériá. Dôležité je to, aby sme
si stromy vážili a poznali  ich význam pre
existenciu človeka.    

Do ankety   sa môžu zapojiť všetci
občania od najmenších po najstarších,
ktorí poznajú v katastrálnom území Seni-
ce  takýto  „svoj“ strom, z ktorého čerpajú
energiu a myslia si, že by mal byť chráne-
ný.  Víťazný  strom ankety sa totiž stane
miestne chráneným stromom. 

Návrhy na strom Senice môžu občania
podávať do 20. mája e-mailom na adresu
viera.baroskova@senica.sk alebo vhode-
ním listu do schránky na prízemí Mestské-
ho úradu. Všetky návrhy treba označiť
názvom Strom Senice. Každá nominácia
musí  obsahovať fotografiu stromu (na
požiadanie urobí redakcia), lokalitu, kde
rastie a pár slov o tom, prečo by mal byť
konkrétny strom zaradený do ankety.
Organizátori ankety si vyhradzujú právo
vybrať nominované stromy do záverečné-
ho hlasovania. Nominácie redakcia Naša
Senica zverejní v májovom  vydaní a hla-
sovať sa bude v júni na oficiálnej webovej
stránke mesta a na facebooku. 

Viera Barošková

(pokračovanie na str. 4)

História zaujala
V Dome kultúry bola 4. apríla Konferencia o

histórii, ktorú zorganizovalo Mesto Senica a
Záhorské osvetové stredisko. Bola pokračova-
ním cyklu konferencií, ktoré mapujú jednotlivé
sféry života v meste. 

Je dobré, keď poznávanie histórie začína
miestom, ktoré nám je najbližšie. Prečo je to
dôležité? Najvýstižnejšou odpoveďou na túto
otázku je asi myšlienka nemeckého mysliteľa H.
G. Gadamera: „Budúcnosť je pôvod. Pokiaľ si
nespomenieme na predkov, nebudeme mať
nijakú perspektívu.“ V duchu tejto myšlienky
organizátori predostreli verejnosti odbornú i
populárnu časť konferencie, aby nielen vzbudili
záujem o históriu mesta, ale aj podnietili  vlast-
níkov rôznych starých písomností, fotografií a
iných nálezov, ktoré nesú historickú pečať, aby
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História zaujala
(dokončenie zo str. 3)

umožnili ich zachovanie pre ďalšie generácie.  
V predpoludňajšej odbornej časti odzneli

prednášky Mgr. Pavla Jelínka a Mgr. Tomáša
Motusa  Najstaršia história Senice a historik
Mgr. Vladimír Petrovič nazval svoju prednášku
Historická Senica -   exkurzia dejinami. Stredo-
školský pedagóg PhDr. Štefan Mocko sa venoval
osobnostiam Senice a ich súvislostiam s dneš-
ným mestom. Posledným príspevkom, ktorý
predniesla Mgr. Viera Barošková, bol medailón o
regionálnom historikovi Vladimírovi Jamárikovi z
Kunova, ktorý za celý život zanechal množstvo
archeologických nálezov a nesmierne veľa
poznatkov o histórii Kunova, Senice, ale aj iných
častí Senického okresu v rukopisoch. 

Odbornú časť uzavrela diskusia o tom, ako
zachovať historické dedičstvo mesta. V jednotli-
vých prednáškach i v diskusii opakovane
zaznievali názory na vytvorenie múzea  či
archeo parku. Senica má veľmi bohatú a zaují-
mavú históriu, o ktorej vieme slovne povedať,
ale nevieme návštevníka zaviesť do expozície,
kde by sme mu rôznymi písomnosťami, archeo-
logickými nálezmi a inými exponátmi vedeli
sprostredkovať stretnutie s históriou. Primátor
Senice Ľubomír Parízek na konferencii prezen-
toval zámer   zriadiť expozíciu v klubovni poslan-
cov  na Mestskom úrade. Senica je pritom boha-
tá na archeologické náleziská, čo pripomenul v
prednáške Tomáš Motus: „Od mladšej doby
kamennej je tu evidované prakticky nepretržité
osídlenie až do súčasnosti.“

V popoludňajšej populárnej časti Konferen-
cie o histórii sa účastníci dozvedeli o boha-
tom hrobe z doby rímskej v Čáčove, ktorý
odprezentoval Dušan Kováč. S veľkým
záujmom sa stretla prezentácia fotografií zo
záchranného archeologického výskumu pod
Kauflandom a vykopávok na Kolónii, o ktorom
hovorila RNDr. Ľubica Krištofová a účastníčka
výskumu z Katedry archeológie Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Na záver sa
všetci pozreli na Senicu prostredníctvom foto-
grafií zo súkromnej zbierky Jána Petra, ktorý
spolu s ďalším Seničanom Jánom Hromkom
popisovali fotografie a rozprávali zaujímavosti.

Konferencia o histórii bola doplnená foto-

Deň Zeme a nové lipy

Dlhoročná tradícia Dňa Zeme v Senici
mala pokračovanie aj tento rok presne 22. aprí-
la. Senica bola aj  dejiskom  krajských osláv svi-
atku Zeme, keďže sa tu  konala   konferencia O
životnom prostredí  v Trnavskom samospráv-
nom kraji. Organizátormi Dňa Zeme boli
Trnavský samosprávny kraj  (TTSK) a Záhorské
osvetové stredisko Senica. 

Deň Zeme bol v prekrásnom slnečnom a
teplom  jarnom dni. V takejto kulise  v parčíku
pri ZUŠ pribudli o 12. hod. dve lipy, ktoré budú
rásť s prívlastkom cyrilometodské. Zasadili ich
predseda TTSK Tibor Mikuš, podpredseda TTSK
Zdenko Čambal, primátor Senice Ľubomír Parí-
zek, primátor Vrbového Ján Jánoška, vedúci
katedry UNESCO Technickej univerzity Zvolen
László Miklós za asistencie profesora Ivana Hri-

čovského, čestného predsedu Slovenského
zväzu záhradkárov. Jubilejné lipy zasadili pri príle-
žitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a
Metoda na naše územie a týmto činom  si účast-
níci  uctili aj pamiatku vierozvestcov. Solúnski bra-
tia znamenajú veľký význam pre kultúru, literatú-
ru a dejiny nášho štátu. Ich odkaz nám umož-
ňuje uvedomovať si svoje korene a identitu a
ukazuje nám  cestu do budúcnosti.  Senica sa tak
pripojila k mnohým ďalším miestam, kde boli
zasadené cyrilometodské lipy ako symbol nášho
duchovno-kultúrneho dedičstva. Tento zmysel na
slávnosti  podčiarkol i Starosloviensky otčenáš v
podaní speváckeho zboru Cantilena a báseň
Pavla Stanislava Piusa Krajina svätých Cyrila a
Metoda z jeho zbierky básní Krehkosti. Predse-
da TTSK Tibor Mikuš v príhovore vyjadril radosť
zo stretnutia v Senici, ktoré pod vedením primá-
tora Ľubomíra Parízka  je  naozaj dôkazom hlbo-
kého vzťahu k vlastnému rodnému kraju. Úctu k
vlastnej zemi, rodnému kraju označil za najvnú-
tornejší cit každého, ktorý sa prejavuje v činoch.
Primátor Senice Ľubomír Parízek vyjadril pri tejto
príležitosti presvedčenie, že čoraz  viac  ľudí si
začína uvedomovať význam prírody a vôbec
životného prostredia pre život človeka. Preto sú
veľmi dôležité i malé činy, ktoré robíme  v pro-
spech Zeme,  a teda seba. 

Popoludní pokračoval Deň Zeme v Dome
kultúry, kde sa konala konferencia O životnom
prostredí v Trnavskom samosprávnom kraji.
Konferencia bola zameraná na prienik akade-
mického prostredia a praxe, predstavenie edu-
kačných i mimoškolských aktivít vzdelávacích
inštitúcií, subjektov tretieho sektora, ako aj podni-
kateľských subjektov z územia TTSK. Tohto
vedeckého fóra sa zúčastnili odborníci z univer-
zít a vysokých škôl, výskumných a odborných
ústavov (SAV), primátori, starostovia obcí, pred-
stavitelia podnikateľskej verejnosti a cirkví.

Na konferencii ocenili osobností z oblasti
ochrany a tvorby životného prostredia z TTSK.
Šesť jednotlivcov a kolektív Ústavu krajinnej eko-
lógie SAV prevzali  Pamätnú medailu predsedu
TTSK za zveľaďovanie a ochranu životného
prostredia na Slovensku.

Viera Barošková
Foto autorka

O zámeroch mesta
Mesto Senica pripravilo 9. apríla prvý

workshop v tomto roku venovaný rozvo-
jovým zámerom mesta. V spoločenskej
sále Domu kultúry si  informácie a obra-
zové prezentácie vypočulo vyše 200
občanov. Primátor Senice Ľubomír Parízek
a pracovníci MsÚ  informovali o pripra-
vovaných plánoch samosprávy v oblasti
bývania, občianskej vybavenosti, športu a
rekreácie, priemyselnej zóny či najväčši-
eho problému mesta, a to  dopravy. Pries-
tor na predstavenie predsavzatí dostali aj
projekty súkromných investorov.

Primátor Ľubomír  Parízek za kľúčovú
vec označil zamestnanosť: „Robíme všetko
pre to, aby bola v meste každý rok otvore-
ná jedna fabrika.“ Vytváranie nových pra-
covných miest je veľmi dôležité  a od toho
sa odvíja spokojnosť ľudí. V roku 2012 spus-
tila výrobu firma IKO, ktorá produkuje
kanadský šindeľ a v tomto roku začne

grafiami a dokumentačným materiálom zo
Senice, Kunova a Čáčova. Popoludňajšiu časť
významne obohatila Stredná odborná škola
Senica, ktorej študenti  Daniel Kubíček, Michae-
la Semianová,  David Šefčík a  Michaela  Šmido-
vá              pod vedením majstra odborného výcvi-
ku Ing. Gabriela Galáda pripravili dobové občer-
stvenie. Na výber boli chlebové  placky  kvasené
i nekvasené, sladká i slaná kaša, slivkové gule,   aj
pšeničné pivo podávané v dobovom oblečení.
O výbornú atmosféru sa postarali tiež členo-
via občianskeho združenia Schatmansdorf  z
Častej v kostýmoch 14. storočia.

Konferenciu o histórii pripravili: RNDr. Ľubi-
ca Krištofová, Mgr. Viera Barošková, PhDr. Štefan
Mocko, Mgr. Tomáš Motus, Mgr. Pavol Jelínek,
Ing. Slavomír Bučák, Ján Peter, Ján Hromek, Ing.
Gabriel Galád. 

Konferencia o histórii či stretnutie s históri-
ou sa vo verejnosti stretlo s veľkým ohlasom.
Najmä v druhej časti podujatia  bola spoločen-
ská sála Domu kultúry plná. Návštevníci si pozor-
ne prezerali aj vystavené fotografie starej Senice,
historické materiály o Čáčove i Kunove.
Zapôsobila aj ochutnávka starých jedál na stre-
doveký a slovanský spôsob. Organizátori plá-
nujú v podobných  podujatiach pokračovať.  

Video záznamy z konferencie si  môžete pozri-
eť na   www.senica.sk, v sekcii Médiá – TV Sen. 

A na záver sa organizátori Mestský úrad
(Viera Barošková) a Záhorské osvetové stre-
disko (Ľubica Krištofová)  obracajú na obča-
nov, ktorí majú doma rôzne historické doku-
menty, staré fotografie či iný zaujímavý materi-
ál, aby ho poskytli a pomohli vytvoriť databá-
zu historického a kultúrneho dedičstva mesta
Senica. Poskytnuté materiály  oskenujeme a
vrátime majiteľom.   Za ústretovosť vopred
ďakujeme. Viera  Barošková

Foto L. Vajdová

(pokračovanie na str. 5)



5

M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta

Naša Senica 4/2013

Celoživotná tvorba
maliarky

Trnavský samosprávny kraj  Záhorská
galéria Jána Mudrocha v Senici v spolu-
práci s Mestom Holíč a Galériou Jána
Koniarka v Trnave pripravili výstavu Oľga
Bartošíková Obrazy (1957 – 2013) v cykle
výstav Umelci Záhoria s premiérou od 12.
apríla do 8. mája 2013 v Záhorskej galérii
Jána Mudrocha v Senici a s reprízami v
Mestskom múzeu a galérii v Holíči v
budove tzv. fajansy od 24. mája do 1. sep-
tembra 2013 a od 11. do 29. septembra
2013 v Galérii Jána Koniarka v Trnave. 

Slovenská maliarka Oľga Bartošíková sa
narodila 18. augusta 1922 v Holíči, kde aj
prežila detstvo. Po maturite na Gymnáziu
v Skalici študovala v rokoch 1945 –1950
na Akadémii výtvarných umení v Prahe u
profesora Jána Želibského. V roku 1951
sa vydala za známeho českého výtvarné-
ho kritika Ľubora Káru a v roku 1957 sa
s manželom a dcérami Darinou a Elenou
presťahovala do Bratislavy, kde sa neskôr
stala členkou vtedajšieho Zväzu sloven-
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ských výtvarných umelcov. V rokoch
1958 spolu s Jarmilou Čihánkovou, Tama-
rou Klimovou a Vierou Kraicovou založili
Skupinu 4, ktorá existovala do roku 1967.
V súčasnosti je akademická maliarka
Oľga Bartošíková členkou Slovenskej
výtvarnej únie – Spoločnosti voľných
výtvarných umelcov v Bratislave, zúčast-
ňuje sa na každoročných výstavách a čin-
nosti tohto profesijného združenia. 

Od začiatku 60. rokov doteraz usporia-
dala Oľga Bartošíková osemnásť samostat-
ných výstav a zúčastnila sa na desiatkach
spoločných výstav na Slovensku a v
zahraničí. Venuje sa prevažne voľnej
výtvarnej tvorbe – komornej maľbe, v 70.
a 80. rokoch však realizovala aj diela v
architektúre na Slovensku a v Čechách.
Diela Oľgy Bartošíkovej sa nachádzajú v
zbierkach slovenských galérií a v
súkromných zbierkach. 

Celoživotné maliarske dielo akademic-
kej maliarky Oľgy Bartošíkovej prešlo
počas vyše šesťdesiatich rokov mnohotvár-
nym vývojom v oblasti portrétu, figurálnej
kompozície a zátišia. V prvej etape pre-
zentovanej na výstave (druhá  polovica 50.
rokov 20. storočia) vychádzalo z expresio-
nizmu v plošnom dekoratívnom prístupe.
V uvoľnených plodných 60. rokoch autor-
ka rozvinula znakovú podpovrchovú
abstraktnú tvorbu často až tragických, osa-
melých postáv pomníkov a horiacich
katedrál podaných v bohatých štruktúrach
pastózneho rukopisu pripomínajúcich v
tom čase aktuálne štrukturálne maliarstvo
informelu. Na prelome 60. a 70. rokov
vynikla inštaláciami celého prostredia
objektov inšpirovaných novou figuráciou
vo fragmentoch aktov, prevažne ženského

tela v plošných siluetách s kompozíciami
jednotlivých zmyslov – očí, rúk a úst. Od
začiatku 70. rokov po nástupe  normalizá-
cie sa maliarka venuje zátišiu hyperrealis-
tických obrazov často zväčšených jabĺk,
pomarančov, citrónov, maľovaných v ploš-
ných, farebne kontrastných žiarivých far-
bách, neskôr zobrazených so sklenými
pohármi alebo fľašami s reflexami odra-
zov na skle, precíznosťou vypracovania
detailov pripomínajúcich staromajstrovské
holandské zátišia. V 80. rokoch autorka
maľuje zátišia so štetcami a farbami, ale
vytvára aj figurálne námety. Od polovice
80. rokov po strate domu v rodnom meste
stvárňuje svoje spomienky vo figurálnych
rodinných portrétoch, kompozíciách, pol
akte alebo v meditatívnom cykle Okná,
čerpajúcom najmä z fragmentov už neexi-
stujúceho domu. Najnovšie maliarku opäť
výtvarne zaujíma prostredie holíčskeho

Modrý gombík zbiera
UNICEF Slovensko  po 9. raz  od 13. do

19. mája organizuje celoslovenskú zbierku
Týždeň modrého gombíka,  ktorá bude aj
v našom meste.  Výťažok zo zbierky sa
každý  rok zameriava na vážne problémy,
ktorým sú vystavene deti z krajín tretieho
sveta. Tento rok výťažok z nej poputuje
deťom do Ugandy a pomôže im zabezpe-
čiť lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a
takisto sa naučia aj o základoch hygieny,
ktoré predstavujú dôležitú prevenciu pred
smrteľnými chorobami. Heslom tohtoroč-
nej zbierky je Pomôžme deťom z Ugandy
bezpečne sa napiť. TS - UNICEF

Akreditovaný kurz pre
opatrovateľky

Územný spolok SČK Senica otvára vo
výučbovom centre Slovenského Červeného
kríža  na Kalinčiakovej ulici  1396  akreditova-
ný Kurz opatrovania. Kurz sa začína 10. mája
a je v rozsahu  226 hodín. Forma dochádz-
ky je  po dohode s účastníkmi. 
Podrobnejšie informácie získate  na tele-
fónnych číslach 034/651 5159, 0903 570
938 alebo  e-mailom senica@redcross.sk.

ÚS SČK  Senica

vyrábať firma  ArcelorMittal Tailored
Blanks, patriaca do svetového oceliarskeho
gigantu. V budúcom roku pracovné príle-
žitosti prinesie spoločnosť Najpi, ktorá v
Priemyselnej zóne Kaplinské pole bude v
novej fabrike spracovávať piesky. 

Účastníci workshopu sa oboznámili s
projektom  na  vybudovanie sotinského
dvora – multifunkčného parku, ktorý by
mal vyrásť v časti Sotina. Plocha je určená
na relaxačné a  športové aktivity v pod-
state pre všetky vekové kategórie od detí
po seniorov. Projekt je už pripravený, čaká
sa len na výzvu, ktorá by umožnila uchád-
zať sa o peniaze z eurofondov. „Športo-
viská, zeleň, oddychové zóny či cyklotrasy
– to  sú témy, ktorým sa budeme venovať
systematicky a dlhodobo, aby  sme obča-
nom postupne spríjemňovali život v
meste,“ povedal primátor Senice.

Na workshope bol prezentovaný aj
zámer využitia plochy v bývalom Sloven-
skom hodvábe, kde by boli skĺbené časti
pre šport, obchod, voľný čas i bývanie. 

Záznam z workshopu a jednotlivé
prezentácie  si možno pozrieť na
www.senica.sk v sekcii Médiá – TV Sen.  

bar

Literárny večer 
s jubilantom

Záhorská knižnica Senica, Spolok slo-
venských spisovateľov a Mestské kultúr-
ne stredisko pozývajú na literárny večer,
ktorý bude venovaný poézii jubilujúceho
básnika Pavla Piusa, umeleckým menom
Pavla Stanislava. Uskutoční sa 10. mája o
16. hod.  v Dome kultúry.  Poetické stret-
nutie má názov Prílivy a odlivy, tak ako

najnovšia básnická zbierka, ktorá  je 19. z
pera tohto popredného predstaviteľa slo-
venskej duchovne orientovanej poézie.
Mnohé zo zbierok Pavla Piusa  boli pre-
básnené do cudzích jazykov.  Za svoju
tvorbu získal viaceré ocenenia. bar

zámku doplnené charakteristickými motív-
mi starých stromov a farebných koní. V
ostatných rokoch sa objavujú zátišia ale aj
figuratívne námety na hranici nového kon-
kretizmu a abstrakcie. Celé dielo sa ďalej
preduchovňuje do abstraktných meditatív-
nych polôh na tému pominuteľnosti až
zániku vecí i ľudí.

Maliarka Oľga Bartošíková je osame-
lým bežcom na slovenskej výtvarnej
scéne, ide cestou budovania vlastného
maliarskeho programu bez bližších inter-
akcií s ostatnými výtvarníkmi či skupina-
mi. Výstava jej celoživotnej maliarskej
tvorby má prispieť k hlbšiemu poznaniu
jej neopakovateľného prínosu do vývoja
slovenského výtvarného umenia. 

K výstave bola vydaná aj publikácia s
farebnými reprodukciami diel autorky.

Štefan Zajíček 
riaditeľ Záhorskej galérie JM

O zámeroch mesta
(dokončenie zo str. 4)
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čenie potrebných vecí. Sme vďační aj
pánovi Zoltánovi Lovászovi – Stromčeky,
s.r.o. ( HYPERLINK "http://www.brest.sk/"
www.brest.sk), pretože bez jeho ochoty
by  výsadba pravdepodobne nebola
možná. Nepredpokladali sme, že bude
taký veľký problém zohnať požadované
množstvo čerešní, veď sme  oslovovali
záhradníctva v okruhu 150 km, bohužiaľ,
neúspešne. Vďaka tomuto mladému páno-
vi však všetko dobre dopadlo a už teraz
sme dohodnutí na jesennom dodaní a
vysadení ďalších stromčekov, ktoré sa už
pre jarnú výsadbu zohnať nepodarilo,
keďže celkovo malo byť vysadených 150
stromov. Za dodanie štiepky na mulčova-
nie ďakujeme spoločnosti Cofely – Služ-
byt.

Na Pánskej ceste po nás zostalo 110
mladučkých čerešní, pre ktoré si želáme,
aby sa čo najlepšie ujali,  neboli terčom
hlúpych nápadov a v budúcnosti sa pod
ich voňavými korunami mohli prechádzať
deti či vnúčatá tých, ktorí ich v jeden aprí-
lový deň  roku 2013 v dobrej viere zasa-
dili. Dana Ševčíková

Foto Slavomír Bučák

Čo je za úspechom
Obchodnej akadémie 

Pri čítaní titulku v regionálnom týž-
denníku Záhorák Medzi najlepšími
školami je zo Záhoria len OA Senica
iste mnohí čitatelia a veríme, že
najmä rodičia, zbystrili pozornosť,
keďže  o ne/kvalite nášho školstva sa
veľmi intenzívne hovorí, píše a dovo-
lím si povedať aj mudruje. To podstat-
né - objektívne pomenovanie daného

Tvorivé dielne
V sobotu 23. marca bol v Apoštolskej

cirkvi špeciálny deň. Nadšencov našiel
medzi deťmi, ale aj dospelými. Zorgani-
zovať veľkonočné tvorivé dielne sa podu-
jal cirkevný zbor v spolupráci s pani učite-
ľkou Dagmar Zemanovou z Myjavy, pre
ktorú je výtvarná činnosť záľubou a srd-
covou  záležitosťou. Tá so sebou vzala aj
majstra drotára, ktorý zúčastnených  učil z
drôtu vyrábať rôzne dekorácie. Tí, čo s
drôtikmi nestíhali, sa venovali ozdobova-
niu vajíčok a papierovým technikám.

Počas tvorivých dielní na dobrú nôtu

zahrala aj senická skupina Chilli, ktorá
práve v tomto období vydáva svoj demo
album so 4 piesňami. Jaroslav Bača  

Znovuzrodenie aleje
Občianske združenie Klub ochrancov

zelene spolu so združením Pro  Čáčov v
spolupráci s Poľnohospodárskym druž-
stvom (PD) Senica a vďaka finančnej pod-
pore, ktorú poskytol nadačný fond Tesco
pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis  spo-
ločne vysadili 110 stromčekov na Pánskej
ceste v mestskej časti Čáčov.

Vysadených bolo niekoľko rôznych
odrôd čerešní a jedna odroda višne ako
náhrada za pôvodné jablone a čerešne, z
ktorých  zostalo len niekoľko  najvytrvalej-
ších. Priamo od pamätníkov, ktorí prišli na
brigádu sme sa dozvedeli, že tieto stromy
boli na Pánsku cestu vysadené v roku
1956. Cesta dostala pomenovanie podľa
polí, ktoré sa nazývali Pánske.

Za počasie 6. apríla sme  boli vďační,

hoci to v žiadnom prípade nebola typická
jarná romantika. Silný vietor z polí, nízka
teplota vzduchu a obloha skúpa na slneč-
né lúče možno odradili viacerých, ktorí sa
na brigádu pôvodne chystali. Našťastie sa
našlo dosť jedincov, ktorí prišli spoločne s
nami sadiť stromčeky. Na prezenčnú listi-
nu sa zapísalo 40 brigádnikov  zaujatých
myšlienkou výsadby čerešňovej aleje.
Podľa registrácie boli Čáčovčania v tesnej
prevahe oproti Seničanom v pomere
19:17, no pomôcť prišli i dvaja brigádnici
z Bratislavy a dvaja z Českej republiky
(Břeclav, Třeboň). Vekový rozdiel medzi
najmladším a najstarším účastníkom bri-
gády bol viac ako 65 rokov, takže môže-
me smelo tvrdiť, že stromčeky na Pánskej
ceste sadili občania všetkých vekových
kategórií.

Aby nám práca šla rýchlejšie od rúk,
vykopanie jám sme zabezpečili vopred.
Prvá skupina ľudí najskôr pozatĺkala do
výsadbových jám kotviace koly, medzitým
bol upravovaný a mykorhíznym príprav-
kom ošetrený koreňový systém stromče-
kov, ktoré ďalšie skupinky ľudí následne
vysádzali do mokrej pôdy a uväzovali o
pripravené kolíky. Po výsadbe všetkých
stromov dorazila na miesto cisterna s
vodou a hneď za ňou vlečka so štiepkou
na mulčovanie. Veľmi si ceníme ochotu a
všetky rady pána Stanislava Matulu z
Čáčova, ktorý sa ujal úpravy koreňov i
koruniek a svoje skúsenosti s trpezlivos-
ťou odovzdával i ostatným zvedavým bri-
gádnikom. Vážime si pomoc každého jed-
ného človeka zapojeného do  tejto výsad-
by. Ďakujeme všetkým, osobitne predse-
dovi PD Petrovi Morávkovi, za perfektnú
spoluprácu, podporu, ochotu a zabezpe-

stavu na základe konkrétnych faktov,
resp. objektívne zhodnotenie kvality
škôl tu však chýba.

Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy (INEKO) sa o objektívne
zhodnotenie slovenských stredných
škôl nielenže pokúsil, ale v spoluprá-
ci s Ministerstvom školstva SR a
Národným ústavom certifikovaných
meraní aj vypracoval akýsi rebríček
stredných škôl u nás.

Čo všetko hodnotil i? Výsledky
maturitnej skúšky v slovenskom jazy-
ku a literatúre, výsledky maturitnej
skúšky v cudzích jazykoch, mimoriad-
ne výsledky žiakov, uplatnenie absol-
ventov (prax alebo pokračovanie v
štúdiu na vysokej škole) a pomer
absolventov školy oproti miere evido-
vanej nezamestnanosti v konkrétnom
okrese. To všetko za posledné štyri
roky.

Čo pokladáme za významné, že v
INEKO nehodnotili len akademické
úspechy (veď percento obchodkárov,
ktorí študujú na kvalitných vysokých
školách je vysoké). V INEKO hodnoti-
li aj to, ako sa naši študenti dokážu
uplatniť v ekonomickej a administra-
tívnej praxi, skrátka ako so svojimi
vedomosťami uspejú na trhu práce.
Výsledok? Obrazne povedané v TOP
desiatke najlepších škôl Trnavského
samosprávneho kraja sa umiestnila na
4. mieste Obchodná akadémia v Seni-
ci. Náš úspech je o to výraznejší, že
do spomínanej TOP-ky sa už nezmes-
tila žiadna stredná škola zo  Záhoria.

Úspech našej školy... Je za ním pre-
dovšetkým práca učiteľov, ktorí nie sú
spokojní s priemernosťou, ktorí robia
všetko možné {a niekedy aj nemož-
né), aby zo študenta dostali to najlep-
šie, ktorým nie je ľahostajné, kam štu-
dent svojím myslením smeruje a aké
ciele si dáva...

Za úspechom našej školy sú,
samozrejme, študenti. Mnohí z nich
možno počuli prázdne reči o tom,
aká je obchodka náročná a ako sa u
nás musia študenti učiť! Učiť! Akoby
učenie nebolo pre človeka tou najpri-
rodzenejšou cestou k poznaniu. Nie k
čomusi povrchnému, formálnemu, ale
k poznaniu a vedomostiam, ktoré... ťa
dostanú na vysnívanú vysokú školu,
alebo ti pomôžu získať prácu snov.

Fakt je, že stredných škôl je veľa a
je ťažké orientovať sa v ich ponuke, v
množstve najrôznejších študijných
odborov...

Fakt je, že rôzne školy majú rôznu
kvalitu.

Fakt je, že niekedy forma prevláda
nad obsahom.

O to viac by sme si mali vážiť
nenápadnú školu. Školu, ktorá má tra-
díciu, školu, ktorá má perspektívu,
školu, ktorá je najlepšia na Záhorí.

Obchodná akadémia v Senici.
PhDr.  Iveta Hazuchová

OA Senica 
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus  www.vydarkus.eu – apríl 2013

1. Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
2. Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
3. Sedgwick, M.: Kniha mŕtvych dní Arkus
4. Mečíř, A.: Zábavné hlavolamy Arkus
5. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
6. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
7. Betancourt, J: Chcem poníka Arkus
8. Anterny, F.: Biely lev Arkus
9. Gohl, Ch.:  Šťastie pre koňa Arkus
10. Hopkins, C.: Nový začiatok Arkus
11. Hopkins, C.: Do raja tadiaľto Arkus
12. Kol.: Kone a poníky Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je
možné i predplatiť si Hádajka, aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete aj  aktuálny
katalóg Knižného klubu Arkusu,  i prihlášku do klubu a ďalšie informácie.

Novinky vydavateľstva Arkus:

Detské doplňovačky 2/13 čokoládové
V tomto čísle Detských doplňovačiek si zamaškrtíme. Budeme riešiť príjemne sladké,

čokoládové doplňovačky a iné úlohy, z ktorých sa dozvieme napríklad to, odkiaľ pochád-
za čokoláda, ako sa vyrábala a aké mávala kedysi príchute alebo i to, v ktorom štáte zje-
dia za rok najviac čokolády, a podobne. No a kocúrik Markus znova pripravil pre malých
detektívov záhadu - tentoraz sa bez stopy stratila čokoládová socha!

Formát 148 x 210 mm, 16 strán. Cena: 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur.

Betancourt, Jeanne: Poník nesmie odísť (2. diel série pre deti od 7 rokov Pony tím)
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Anna má veľmi rada svojho poníka Orieška. V škole sa jej však nedarí a jej rodičia si

myslia, že za to môže práve Oriešok. Rozhodli sa teda,  ak si nezlepší známky, Oriešok
pôjde preč. 

Pam a Lulu vedia, ako veľmi Anna svojho poníka zbožňuje. Dokáže Pony tím Anne
pomôcť? Zostane s nimi Oriešok aj naďalej? 

Formát 135 x 195 mm, 104 strán. Plánovaná cena: 6,50 eur, pre členov Knižného
klubu 5,00 eur

Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Zabudnuté 
miesta Senice

V tomto čísle  sme do rubriky zaradili
príspevok, ktorý odznel v diskusii na Kon-
ferencii o histórii 4. apríla. Jeho auto-
rom je Marián Náhlík z Koválovca.

Dlho sa zaují-
mam o heraldické
pamiatky na Záhorí
– o  dochované
rodové erby, o
osudy ich majiteľov,
teda o genealógiu.

Nechcem vás dlho zdržovať, len v krát-
kosti pár slov k zabudnutému náhrobku
významného šľachtica v Senici.

Nachádza sa v Senici v katolíckom
kostole. Je kamenný - vsadený do steny v
presbytériu vpravo, za kamennou krstite-
ľnicou. Hore, pôvodne asi v strede náh-
robku, je pomerne malý erb.

V štíte erbu sú skrížené osekané vet-
vičky – ostrvle. Nad štítom je turnajová
prilbica hľadiaca dopredu. Nad ňou už nie
je klenot, čo ma zmiatlo pri určovaní. Pri
pozornom prezretí však možno zbadať
zostatky ryby – kapra. Pri skutočne pori-
adnom preskúmaní možno vidieť pozos-
tatky pávích pier. Táto skutočnosť vylúčila
Berkovcov a zostali len páni z Lipé alebo

z Lichtemburka. Všetky tieto rody odvod-
zujú svoj pôvod od Ronovcov, Smila Svět-
lického. Jeho vnuk Chval z Lipé založil
hrad a mesto Českú Lípu.

Zrejme značná časť náhrobku je zasta-
vená za podperný stĺpom, odhadom až
celá tretina. To značne sťažuje preklad.
Vlastný kamenný náhrobok je datovaný
rokom 1641. Ako meno je uvedené Ber-
told Bohubud. L. 

V zastavanej časti je možno celý prí-
domok majiteľa, patrí teda Bertoldovi (nie-
kde značenému Pertoldovi) Bohubudovi z
Lipé. Je tam uvedené i meno jeho man-
želky, ktorá dala náhrobok vyhotoviť,
Mária Zuruba de Hustír, teda Mária Záru-
bová z Huštířan. Páni z Lipé bol veľmož-
ský šľachtický rod, ktorý mal v českom
kráľovstve výsadné postavenie, boli dedič-
ní hlavní maršálkovia kráľovstva. Bertold
Bohubuda z Lipé bol 20. hlavný maršálek
českého kráľovstva a aj kancléř. Teda
vlastne po kráľovi najvyšší hodnostár kraji-
ny a veľmi pravdepodobne odpočíva v
senickom kostole.

Ako sa ale dostal do Senice? 
Z titulu svojich funkcií sa spomínaný

Bertold z Lipé postavil na čelo pritihabs-
burského stavovského povstania českej
šľachty. Ako to dopadlo na Bielej hore
netreba popisovať. Bol uväznený na brni-
anskom Špilberku. Mal  šťastie, že bol prí-

buzný s Adamom Valdštejnom mladším
a Karolom Žerotínom. Obaja sa za neho
prihovárali u cisára Ferdinanda II. a chce-
li, aby mohol dožiť v ústraní na Vladštej-
novom zámku v Židlochoviciach. Cisár
ho síce prepustil zo Špilberku, zostal však
zbavený všetkých statkov a hodností.
Dedičný titul najvyššieho maršálka prešiel
na Berkov z Dubé. Prišiel o panstvo a
zámok Moravský Krumlov, Ivančice a iné.
Navyše musel opustiť Moravu, bol „vysla-
ný“ do exilu za hornouhorskú hranicu.
Jeho voľbou sa stala Skalica. Skalica bola
hneď za hranicou a susedila so žerotin-
ským panstvom – Strážnicou. Nebol sám,
po bitke na Bielej hore sa v Skalici uchýlilo
veľa exulantov. Prišiel však o všetko a trel
biedu. Na náhrobku to manželka spomína
– na pamäť budúcim generáciám, čo sa
mu prihodilo, akú veľkú pokutu musel
zaplatiť korune. 

Ako sa dostal do Senice nevieme, ale
odpoveď je naporúdzi. Ľudovít Nyáry ako
pán Branča, Sobotišťa a Senice bol veľký
veľmož, jeho sestra  Kristína bola manžel-
kou palatína Thurzu. Po palatínovej smrti
sa stal takmer sám Ľudovít palatínom.
Pohoršilo mu, že bol protestant – evanje-
lik. V krajine mal však veľký vplyv,  a
preto ľahko u neho mohol nájsť taký
veľmož, akým bol Bertold Buhubuda z
Lipé, dedičný najvyšší maršálek českého
kráľovstva, útočisko. A to aj po smrti v
ňom vybudovanom kostole. Slávny rod z
Lipé vymrel po meči smrťou jeho syna  –
Čeňka Hovoru z Lipé, ktorý zomrel v
Skalici.

Celý náhrobok by si zaslúžil rekonšt-
rukciu, a hlavne podrobný výskum a pre-
klad, keďže značná časť je  zrejme zasta-
vaná. Myslím, že Senica nemá až toľko
významných osobností zo starších čias,
aby mohla prehliadať šľachtica takéhoto
formátu.

Pozn. red.: Zmienka o náhrobku sa
nachádza aj v knihe Dejiny evanjelickej
cirkvi senickej od Martina Braxatorisa.

Hudobný život v Senici
Stopári

V 70-tych rokoch minulého storočia
začína byť čoraz viac populárnejšia hudba
v štýle country western music – príjemné,
uchu lahodiace melódie vzbudzujúce
predstavy o dobrodružstvách a tajom-
ných príbehoch Ďalekého západu. Táto
hudba si veľmi skoro získala všetky vekové
kategórie a neobišla ani naše mesto.

V roku 1976 Peter Špánik (mandolína,
kontrabas, spev) s Ivanom Bezdekom
(banjo, fúkacia harmonika, spev) po návra-
te z vojenskej prezenčnej služby oslovili
svojich kamarátov Silvestra Suzkeho, Vla-
dimíra Kunu (obaja gitara spev), Stanislava
Šišoláka (gitara, dobro, spev), Mariána
Srnečka (kontrabas, spev) a vznikla prvá a
veľmi úspešná country skupina v Senici.
Názov nového zoskupenia vznikol zaují-
mavo. Peter Špánik denne dochádzal za
prácou do Senice z Holíča a dosť často

(pokračovanie na str. 8)
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chodil stopom a tak vznikli Stopári. Nes-
kôr v skupine hrali i Jozef Rybnikár (gita-
ra) a Vladimír Mička (rytmika).

Stopári nacvičovali svoj repertoár v
budove bývalej Slovenskej štátnej spo-
riteľne a poisťovne na námestí (dnes
VÚB). Už čoskoro účinkovali v Klu-
boch mladých, ktoré organizovalo vte-
dajšie MsKS (sídlilo v priestoroch zim-
ného štadióna). Často koncertovali na
salaši Sobotišťan, v Závodnom klube
ROH Slovenského hodvábu, na Kunov-
skej priehrade i zrúcanine hradu Kor-
látko. Postupne prichádzali ponuky na
účinkovanie do rôznych estrádnych
programov i festivalov, čo muzikantov
inšpirovalo k vlastnej tvorbe. Melódie
i texty vznikali spoluprácou všetkých
členov skupiny, resp. použili prevzaté
melódie amerických ľudových piesní a
zložili slovenský text. Country muzi-
kanti dodnes radi spomínajú na kon-
cert pred 2-tisícovou návštevou v
amfiteátri v  Cetuni pri príležitosti stret-
nutia mládeže na Javorine, kde sa na
pódiu stretli s vtedajšími legendami
ako boli Bob Frídl, Marta a Tena Elef-
teriádu, brnianskou skupinou Poutníci i
na hosťovské vystúpenia v Holíči a
Skalici. Po umelecko-hudobnej stránke
skupine najviac pomohol príchod hus-
listu Aleša Macháčka, i hráča na ryt-
mický bubon Pavla Škápika, keď prišlo
najmä k skvalitneniu vokálneho preja-
vu. V tom období Stopári úspešne
absolvovali v Okresnom osvetovom
stredisku v Senici povinné hudobné
prehrávky a boli zaradení do kategó-
rie  koncertných skupín.

Prehrávky im otvorili cestu na kon-
certné pódia. V Ostrave v divadle
Černá louka vystupovali v spoločnom
programe s hercami  Jozefom Dvořá-
kom, Lenkou Kořinkovou, legendárnymi
Plavcami. Pre Československú televíziu
Brno nahrali vlastné piesne, účinkovali
na celoslovenskom festivale v Banskej
Bystrici, kde sa stretli i s populárnou
skupinou Lojzo. Stopári mali i svojich
konferencierov – Paľa Cupáka a Jána
Hromeka. Čas však neúprosne letel,
muzikanti si založili rodiny, nácviky sa

Nebezpečenstvo môže
hroziť vonku i v aute

Páchatelia vyhľadávajú miesta najmen-
šieho odporu a nebezpečenstva. Vždy na
to myslite a svojím bezstarostným kona-
ním im neuľahčujte vaše možné okradnu-
tie alebo prepad. Najlepšia ochrana pred
prepadom je, ak k nemu vôbec nedôjde.
Zopár rád:

- Opravte si svetlá v blízkosti vášho
domu alebo bytu. Páchatelia sa radi skrý-
vajú v tme. Pri vstupe do domu majte pri-
pravené kľúče a buďte viac opatrní. 

- V prázdnejšom autobuse si sadajte
radšej do blízkosti vodiča. Ak sa potrebu-
jete spýtať na cestu, pýtajte sa radšej vodi-
ča ako náhodných cestujúcich.

- Ak sedíte v aute a na niekoho čaká-
te, majte zatvorené dvere aj okná.

- Po meste jazdite so zamknutými
dverami. Znížite riziko, že k vám nasadnú
do auta cudzie osoby, napríklad na križo-
vatke.

- Ak vás na križovatke niekto obťažuje,
neodpovedajte a okamžite pri prvej príle-
žitosti choďte preč.

- Schovajte si tašky, peňaženky a iné
cenné veci tak, aby neboli voľne pohode-
né na sedadlách a nelákali  zlodejov ku
krádeži.

- Pri návrate k autu sa presvedčite, či
niekto nie je v blízkosti auta alebo dokon-
ca schovaný vo vašom aute.

- Parkujte, ak sa dá, čo najbližšie k
miestu určenia a na dobre osvetlených
miestach.

- Neberte stopárov. Nikdy neviete, čo
sa v nich skrýva a prečo stopujú. 

- Ste povinný poskytnúť prvú pomoc
pri dopravnej nehode. Ak zastavujete pri
dopravnej nehode, buďte v strehu a
veľmi opatrný dovtedy, kým sa nepresved-
číte, že nehoda nie je iba fingovaná.

- Buďte realista v posúdení schopností
vlastnej ochrany. Akákoľvek reakcia krikom
alebo útekom môže byť úspešná, ale na dru-
hej strane môže i viesť k vyprovokovaniu
útoku útočníkom. Zvážte svoje možnosti a
schopnosti, skúste odhadnúť reakcie útoční-
ka. Ak ste ohrozený a neviete si pomôcť, k
ochrane niekedy stačí i pasívna ochrana
(zvracanie, pomočenie sa…).

Pamätajte, že každá situácia je iná a len
vy môžete rozhodnúť, ktorú využijete.

Koncert Stopárov na Kunovskej prie-
hrade pred salašom Sobotišťan. Zľava
Marián Srneček (kontrabas), Peter Špá-
nik (mandolína), Silvester Suske (gitara),
Sanislav Šišolák (dobro), Ivan Bezdek
(banjo).

Kamerový systém
Mestská polícia má 15

monitorovacích kamier, o
ktorých obsluhu sa stará
8 zamestnancov chráne-
nej dielne, ktorá pracuje
v nepretržitej prevádzke.

Zamestnanci chránenej dielne  sú
ľudia s rôznym zdravotným postihnu-
tím, ktorí majú sťažené pracovné
uplatnenie.   O kamerovom systéme
sme sa porozprávali s náčelníkom
Mestskej polície (MsP)  Bc. Rastisla-
vom Janákom. 

V roku 2012 bolo kamerovým
systémom  zaznamenaných 1003 uda-
lostí. Medzi najčastejšie zistené udalos-
ti patrí nefunkčné verejné osvetlenie,
protizákonné lepenie plagátov, poruše-
nie VZN  č. 50 o chove psov, pohybuj-
úce sa  túlavé zvieratá, vandalizmus,
priestupky proti bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, priestupky proti
majetku,  pouličný predaj a neopráv-
nené vyberanie peňazí, priestupky
proti občianskemu spolunažívaniu,
žobranie, výtržnosti, požívanie alkoho-
lických nápojov na  verejných priest-
ranstvách, dopravné nehody,  atď.

Pre potreby Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Senici poskytla
MsP  26 záznamov z kamier, ktoré
potrebovali na objasňovanie protispo-
ločenských činov.  Zásluhou  kamero-
vého systému sa darí v daných lokali-
tách neustále znižovať počet pácha-
ných priestupkov, čo poukazuje na to,
že je to jedna z najlepších primárnych
preventívnych aktivít. Kamerový
systém zohráva dôležitú úlohu aj pri
sekundárnej prevencii, pretože objas-
nenosť už spáchaných deliktov je
skoro 90 percent.

V centre mesta je umiestnených 8
kamier, jedna je na cintoríne a 6 kami-
er sa nachádza v okrajových častiach
mesta. Do šiestich kamier je signál pri-
vádzaný  cez optický kábel, ostatné
fungujú  na princípe rádiových vĺn.
Kamerový systém je v našom meste
hodnotený kladne, o čom svedčí fakt,
že neustále prichádzajú požiadavky na
MsP od  občanov a od mestských
výborov, v ktorých  žiadajú MsP o
inštalovanie  nových kamier v mies-
tach svojho  bydliska.

Ako vyplýva z uvedených faktov,
kamerový systém veľkou mierou zefek-
tívňuje činnosť MsP, a preto by chceli aj

stali zriedkavejšími, koncerty... Svoje
účinkovanie ukončili v roku 1983.

Dnes, skoro po 35 –tich rokoch, však
opäť ožíva myšlienka spoločného príle-
žitostného muzicírovania. Tak čo, Sto-
pári, dnes už dedkovia, neoprášite
nástroje, nenasadíte si ešte raz staré
zaprášené klobúky?

Na základe podkladov z kroniky
Petra Špánika spracoval Mgr. Brani-
slav Grimm

Stopári
(dokončenie zo str. 7)

v roku 2013 pokračovať v jeho rozši-
rovaní. Nakoľko finančná situácia miest
a obci  je veľmi ťažká, rozhodla sa
MsP vypracovať projekt, ktorý 15. janu-
ára t.r.  podali  na Obvodný úrad v
Senici. Výsledok by mal byť známy v
máji. Ak by bola MsP Senica  s projek-
tom úspešná, mohli by ešte  v tomto
roku nainštalovať ďalších šesť nových
kamier. To by tiež znamenalo prijatie
ďalších dvoch zamestnancov s ťažkým
zdravotným postihnutím do pracovné-
ho pomeru.  Aj v roku 2012 získala
MsP cez  projekty 31 260 eur na chrá-
nenú dielňu. bar



Kráčajme spolu
pre mamu

Aj tento rok sa v Senici môžeme tešiť
na už tradičné podujatie Míľa pre
mamu.

Míľa pre mamu je podujatím Únie
materských centier (ÚMC)  a počas 10-
tich rokov svojej existencie prešla výraz-
ným vývojom. V roku  2004 sa zrodil
nápad  zrealizovať Guinnessov rekord v
počte ľudí tlačiacich kočík na trase 1 míle.
Cieľom bolo poukázať na silu materstva,
ktorá hýbe svetom a za symboliku bol zvo-
lený pohyb kočíka. V roku  2005 ÚMC
zorganizovala v predvečer Dňa matiek
podujatie s názvom  Pohni kočíkom –
pohneš svetom. Zúčastnilo sa ho  296 ľudí
tlačiacich kočík. V roku 2006 podujatie ku
Dňu matiek  organizovali materské centrá
už v 3 mestách na Slovensku – v Bratisla-
ve, Banskej Bystrici a Humennom.  Záro-
veň Míľa po prvýkrát prekročila hranice
Slovenska a zapojili sa európske krajiny
ako Holandsko, Nemecko, Bosna, Rakús-
ko, Taliansko, Česko. Spoločne vytvorili
svetový rekord v počte osôb tlačiacich
kočík na trase 1 míle. 2108 ľudí, z toho
1063 Slovákov. Ešte v tom istom roku pre-
javili záujem zapojiť sa do Guinnessovho
rekordu aj zástupkyne materských centier
v Afrike. Prejavili tým potrebu poukázať
na problémy afrických žien. V Afrike nosia
ženy svoje deti v šatkách, a nie v kočí-
koch, preto v roku 2006 podujatie po
prvýkrát premenoval na Míľu pre mamu.

Každý rok pribúdali ďalšie mestá a
obce na Slovensku a rovnako aj ďalšie
štáty, ktoré  sa zapájajú do Míle pre
mamu:  USA, Švajčiarsko, Maďarsko,
Poľsko, Ukrajina, Uganda, Keňa, Rwan-
da, Brazília. Nosnou aktivitou je pre-
chádzka po trase symbolickej jednej
míle, ktorú prejdú zaregistrovaní účast-
níci akýmkoľvek spôsobom - peši, na
bicykli, kolobežke, korčuliach či v kočí-
ku. V roku 2009 bolo zaregistrovaných
10 300 účastníkov na Slovensku. V roku
2010 sa počet ľudí, ktorí prešli  1 míľu v
40 mestách zvýšil na 17 210. V roku
2011 bol zaregistrovaný rekordný počet
účastníkov - až 19 484  v 44 sloven-
ských mestách. Aj v roku 2012  bola
účasť napriek vytrvalému celodennému
dažďu výborná - 14 292 ľudí v 40
mestách a obciach Slovenska. Zapojili
sa nové krajiny, a to Írsko a Srbsko. Míľa
2012 bola v znamení spájania generá-
cií. Symbolicky sme tak podporili vyhlá-
senie Európskej únie ako Európsky rok
aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami. Na naše podujatie prišli
nielen mladé rodiny s malými deťmi, ale
aj rodiny všetkých generácií bez rozdie-
lu veku.

Cieľom projektu Míľa pre mamu 2013
bude opäť osláviť Deň matiek, a tak zďo-
razniť jedinečnosť a nenahraditeľnosť
matky v našich životoch. Podujatie bude
organizovať rekordných 54 materských
a rodinných centier a sympatizantov
Únie materských centier. V Senici Míľu

pre mamu organizuje Mesto Senica,
Materské centrum Stonožkine slniečka
a CVČ Stonožka. Stretneme sa v areáli
mestského kúpaliska, kde nás čaká
bohatý kultúrny program, v ktorom
vystúpia senické hudobné, tanečné a
divadelné súbory, šašo Leo, rozprávkové
postavičky a rôzni malí  i veľkí, profesi-
onálni aj amatérski umelci. Tešíme sa na
veselú rodinku z Martinského divadel-
ného centra a na našu míľovú moderá-
torku, herečku  Zuzku Vačkovú. Vstup
na podujatie je zdarma. Registrácia a
program začínajú o 14. hodine, počet
zaregistrovaných účastníkov sa po 17.
hodine spočítava na celom Slovensku.
Veríme, že deň  11. máj 2013 bude nie-
len jubilejný, ale opäť niečím výnimoč-
ný a rekordný a počet zaregistrova-
ných účastníkov, ktorí v čase medzi
16.00 – 17.00 hod. prejdú symbolickú 1
míľu vysoko presiahne číslo  20 000. V
Senici povedie trasa tak ako vždy po
cyklotrase a spoločný štart účastníkov
je o 16. hodine. Snahou organizátorov
je pripraviť kvalitnú oslavu Dňa matiek,
ktorá by aspoň na jeden deň v tejto upo-
náhľanej a mnohokrát na materiálne veci
zameranej dobe povýšila materstvo na
najdôležitejšiu rolu nielen v živote ženy,
ale aj životoch celej spoločnosti. Mottom
Míle pre mamu 2013 bude Chuť žiť aj
napriek prekážkam a prostredníctvom
tohoto jedinečného celoslovenského
podujatia chceme vplývať na zlepšenie
správania sa spoločnosti voči matkám a
voči rodinám s deťmi. Cieľom je infor-
movať okolie o potrebe vytvoriť pre
matky s deťmi priestor pre zdravé deti, aj
s rôznym postihnutím, v ktorom môžu
plnohodnotne žiť tak ako ostatní obča-
nia. A zároveň chceme priblížiť verejnos-
ti aktivity materských a rodinných centi-
er a Únie materských centier Slovenska. 

Pripojte sa k nám a staňte sa súčas-
ťou originálneho slovenského projektu,
ktorého kvalita sa presadila aj vo svete!  

Za organizátorov Mgr. Silvia Krišáková

Vrbovské pero
Časopis Červíček, ktorý vydáva

Základná škola na  Sadovej ulici, sa
zapojil do krajskej súťaže školských
časopisov  Vrbovské pero. My, ktorí
ho tvoríme pod vedením pani učite-
ľky  Mgr. Jarmily Matelovej, sme sa
nevedeli dočkať výsledkov súťaže. 

Vyhodnotenie bolo 25. marca vo
vrbovskej kúrii Mórica Beňovského.
Priv í ta l i  nás členovia Par lamentu
mladých mesta Vrbové, ktorí pre nás
pripravili aj chutné pohostenie. My,

tvorcovia časopisu S. Michalicová, I.
Miča, P. Adamovičová a S. Műller,
sme mali možnosť vidieť, prelistovať
a porovnať ostatné časopisy zapo-
jené do súťaže. V programe sa nám
prihovori l  primátor mesta Vrbové
Ján Jánoška, aj predseda Parlamen-
tu mladých. V  kultúrnom programe
sa predstavili  žiaci CZUŠ sv. Goraz-
da vo Vrbovom. Najviac sme sa teši-
l i na  besedu so šéfredaktorom Pie-
šťanského týždňa Jánom Karáskom,
a samozrejme najviac sme všetci
čakali na  výsledkov súťaže. Súťaž
bola rozdelená do troch kategórií. V
kategórii  základných škôl sme zís-
kali   3. miesto. Dostali sme diplom,
pohár a každý z nás dostal  a j
pamätnú zlatú mincu Mórica Beňov-
ského. Po vyhodnotení sme si pozre-
li pamätné izby  venované slávnemu
vrbovskému rodákovi ,  Móricovi
Beňovskému.

S. Michalicová, P. Adamovičová

Celoplošná deratizácia
Mesto Senica oznamuje všetkým

riaditeľom podnikov, vedúcim inštitú-
cií ,  škôl, úradov, podnikateľských
subjektov a zariadení  na území
mesta, ako i všetkým občanom, že v
zmysle odborného usmernenia  Regi-
onálneho úradu verejného zdravot-
níctva so sídlom v Senici č.
RVÚZ/2013/1793/EPI/Pet  z 3. apríla
t.r. sa odporúča vykonanie celoploš-
nej  deratizácie ako opatrenia na
reguláciu živočíšnych škodcov.  

Termín vykonania deratizačných
prác je stanovený v období od 15.
apríla  do 15. mája.

Vykonanie  deratizácie sa odporú-
ča pre všetkých občanov i podnika-
teľské subjekty, ktoré majú prevádz-
ky na území mesta.

Právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia vykonajú deratizáciu
v objektoch určených  na podnika-
nie, predovšetkým v objektoch škol-
ských a zdravotníckych  zariadení,
zariadení sociálnych služieb, byto-
vých a polyfunkčných domoch, v
suterénnych a pivničných priesto-
roch objektov, v areáloch potravi-
nárskej a živočíšnej výroby, v reš-
tauračných a stravovacích zariade-
niach, v potravinárskych prevádz-
kach, skladoch potravín, požívatín a
ďalších komodít a na skládkach
komunálneho odpadu. 

Fyzické osoby – občania vykonajú
deratizáciu v pivničných priesto-
roch, v priestoroch pri chove hospo-
dárskych  zvierat,  v rodinných
domoch a bytových domoch, pre-
dovšetkým, ak sú v ich bl ízkosti
vyššie uvedené prevádzky. 

Objekty, v ktorých sa bude dera-
tizácia vykonávať, musia byť fyzicky
upratané, zbavené materiálov a
nečistôt, ktoré prispievajú k množe-
niu škodcov. NS
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DRAK vyhral
V priestoroch Mestského kultúrneho

strediska v Senici sa 17. apríla stretli det-
ské divadelné súbory Trnavského kraja na
súťažnej prehliadke Senická divadelná jar.
Súťaže, ktorú organizačne pripravilo
Záhorské osvetové stredisko v Senici v
spolupráci s Mestským  kultúrnym stredis-

kom za finančnej podpory Ministerstva
kultúry SR a sponzorov, sa zúčastnili víťa-
zi regionálnych prehliadok divadla hrané-
ho deťmi z Trnavského kraja s predstave-
niami: Ako dedko sadil repky na poli DDS
pri ZŠ v Borskom Mikuláši,  Malý princ
DDS Drak ZUŠ Skalica, Zajac a líška DDS
ZŠ s MŠ Dolné Orešany, Virtuálne prasi-
atka DDS  Recitujeme a hráme divadlo
ZŠ s MŠ Vančurova ulica Trnava, Snehuli-
enka DDS Slniečko ZŠ Smetanov háj
Dunajská Streda,  Ako povieš, miláčik
DDS Za šecki drobné Galanta.

Odborná porota pracovala v zložení
divadelný režisér, dramaturg RTVS v Bra-
tislave Martin Peterich ako predseda, a
členovia  dramaturgička divadla Jána Palá-
rika v Trnave a  docentka Divadelnej
fakulty VŠMU v Bratislave Mirka Čibenko-
vá, aj režisér a herec  v Bratislave Vladi-
mír Sadílek. Na celoštátnu prehliadku
Zlatá priadka 2013 nominovala tieto súbo-
ry:   DDS Drak ZUŠ Skalica, ktorému ude-
lila prvé miesto za inscenáciu Malý princ v
réžii Jany Kutalovej  a kolektívu. Druhé
miesto nebolo udelené. Tretie miesta zís-
kali  dva súbory  DDS  pri ZŠ Borský Miku-
láš za inscenáciu Ako dedko sadil repky na
poli v réžii Viery Širočkovej a DDS Za
šecki drobné Galanta za predstavenie Ako
povieš, miláčik pod režijnou taktovkou
Viery Ralíkovej a Diany Hrabovskej.

Viera Juríčková 
ZOS Senica 

Text k foto Víťazná inscenácia Malý
princ v podaní DDS Drak zo Skalice. 

Foto Radovan Samek

Premiéra Lýsistraty
Milovníci Záhoráckeho divadla sa majú

opäť na čo tešiť. Už  5. mája o 19. hod. na
doskách Domu kultúry bude prvá premié-
ra inscenácie Lýsistrata – Vzbura žen.
Samozrejme, v záhoráckom dialekte.
Inscenácia bude veľkoformátová, podob-
ne ako predošlé predstavenia divadla. 

Zdá sa, že  téma  feminizmu bola aktu-
álna už pred 2000 rokmi. Staroveký komé-
diograf  Aristofanes (445 – 388 p. n. l.) ju
opísal v hre Lysistrata.  Režisér Ivan A.
Fodor  hovorí podrobnosti: „Aténske a

Úspech aj medzinárodne
Medzinárodné kolo 9. ročníka

súťaže Enersol sa uskutočnilo v
dňoch 18. a 19. apríla v historickom
meste Tábor v Českej republike za
účasti asi 150 delegátov. Zastúpenie
malo aj Slovensko a Stredná odborná
škola Senica. 

Enersol je súťaž žiakov pod zášti-
tou Ministerstva školstva pod názvom
Enersol SK, ktorej hlavným cieľom je
rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a
odborno-praktické schopnosti   žia-
kov, vytvárať  vzťah k ochrane  život-
ného prostredia a problematike vyu-
žívania alternatívnych zdrojov ener-
gie.  Odborným a organizačným
garantom na Slovensku je  Štátny

spartské ženy sa spoja pod vedením jed-
nej z nich Lysistraty.  Opevnia sa na hrade
(chráme) a odmietnu mužom sex. Ich cie-
ľom je dosiahnuť, aby muži nepremrhali
svoj život neustálymi bojmi, ale vrátili sa
domov k svojim rodinám. Ženy chcú
takýmto radikálnym spôsobom v Grécku
nastoliť mier.“ Či sa im to podarí, dozve-
dia sa diváci v tejto vtipnej  ľudovej antic-
kej komédii v originálnom prevedení
Záhoráckeho divadla. Komédia je ľudová
doslova aj z latinského vulgus  a zaruče-
ne nenechá ani jedno divácke oko od smi-
echu suché. Tí, ktorí sa však boja záhorác-
kych šťavnatých slovíčok nech radšej
zostanú doma.

Záhorácke divadlo (ZD)  oficiálne
vzniklo v roku  2007 a snaží sa nadväzo-
vať na bohaté tradície neprofesionálneho
divadla v Senici, ktoré sa v tých najlepších
časoch približovali profesionálnym sloven-
ským scénam.  Zámerom ZD je byť čo
najprístupnejší najširšiemu diváckemu
okruhu. Tvorí pre deti i dospelých, ale aj
sa snaží nepoľavovať zo svojich umelec-
kých ambícií a  pri inscenovaní klasických
titulov pristupovať k nim vždy moderne a
aktuálne.  Špecifikom je, že naše inscená-
cie pre dospelých sú všetky v záhorác-
kom dialekte. Členovia ZD sa snažia doká-
zať, že náš rodný dialekt nie je vhodný len
na rozprávanie vtipov, ale znesie aj vyššie
umelecké kritériá.  

Inscenáciu známej Aristofanovej antic-
kej komédie Lysistrata  pre ZD upravil
Jozef Moravčík Jakubovec. Réžia a dra-
maturgia: Ivan A. Fodor, scéna: Milan
Mikula, kostýmy: Kristína Hroznová,
hudba: Viera Šusteková, Peter Kavický. 

bar 
Foto M. Holenka

Zlatý Ámos je náš
Košice boli 22. apríla dejiskom žiackej

ankety o  najobľúbenejšieho učiteľa  Zlatý
Ámos 2013. Víťazom sa  stal Mgr. Jozef Kri-
šák, učiteľ Základnej školy na Mudrocho-
vej ulici, s ktorým  sa na finále  7. ročníka
ankety  zúčastnilo aj desať  jeho žiakov. 

Cez krajské kolá, kde bolo nominova-
ných 77 učiteľov z celého Slovenska sa
dostal do 16-členného semifinále a násled-
ne do finále, kde spomedzi 8 učiteľov zví-
ťazil. Titul Zlatý Ámos 2013, putovnú cenu
- kráľovské insígnie,  a hlavnú cenu 3500
eur  mu odovzdal minuloročný víťaz Stani-
slav Malega z Obchodnej akadémie v Prie-
vidzi. Na slávnostnom galavečere Jozefovi
Krišákovi blahoželal aj  minister školstva SR
Dušan Čaplovič.  

Čo znamená slovo učiteľ v ponímaní
Jozefa Krišáka?  „Je to prirodzená autorita,
vyžarujúca charizmu a  kreatívny jedinec.
Dobrý učiteľ je kamarátsky, dôveryhodný
a dôsledný. Je empatický, vtipný, ľudský.
Učivo dokáže vysvetliť pre žiaka prijate-
ľnou formou. Dokáže žiakovi otvoriť oči a
pripraviť ho na reálny život. Vie si priznať
chybu,“ povedal nám  čerstvý držiteľ oce-
nenia.  Boli sme zvedaví, ako sa cena pre-
javí v škole pri práci so žiakmi.  „Deti boli a
stále sú súčasťou celej súťaže a víťazmi
spolu so mnou. Veď tu ide práve o vzťah
učiteľa a žiakov. Veľmi sa tešíme, že sa
nám podarilo priniesť cenu do Senice, zvi-
diteľniť našu školu a naše mesto na Slo-
vensku. Dokázali sme, že ak funguje „ché-
mia“ medzi žiakmi a učiteľmi, problémy sa
dajú ľahšie vyriešiť a deťom je škola prí-
stupnejšia. Cena určite ovplyvní náš vzťah
pozitívnym smerom. Už sa všetci tešíme
na spoločnú večeru víťazov, ktorú sme si
pred súťažou sľúbili,“ dodal Jozef Krišák.

Cieľom ankety je predovšetkým popula-
rizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žia-
kov prispievajú k vytváraniu kvalitného
vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Podujatie
prispieva k tradícii oceňovania učiteľov za
aktívnej účasti žiakov. Hlavným organizáto-
rom je občianske združenie Devyk a hlav-
ným partnerom Ministerstvo školstva SR.

Viera Barošková

(pokračovanie na str. 11)



inštitút odborného vzdelávania Brati-
slava. Zo Slovenska postúpilo do
Tábora 8 najlepších prác, ktoré boli
vybraté odbornými porotami na celo-
slovenskom finále súťaže 11. a 12.
apríla v SOŠ  Senica. Postúpili 4 naj-
lepšie práce z hlavnej kategórie a 4
najlepšie práce z tvorivej kategórie.
Medzi nich patrili aj žiačky SOŠ Seni-
ca Elena Plešová a Simona Veselská s
prácou Pasívny dom.

Na medzinárodnom finále bolo
zastúpených šesť krajín EU - Rakúsko,
Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Česká
republika a Slovensko. Spolu obhajo-
valo svoje práce 32 účastníkov zo 6
krajín. Za Slovenskú republiku si
meralo sily so silnou konkurenciou
osem žiakov z rôznych krajov Sloven-
ska. 

Obohatením tohto podujatia bola i
prítomnosť tajomníka Veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Českej republi-
ke Martina Kalinku. Pán tajomník sa v
priateľskej atmosfére nechal informo-
vať od každého člena slovenskej dele-
gácie o svojej škole, o názve obhajo-
vanej práce a o projekte Enersol vo
svojom regióne.

Enersol sa v Tábore uskutočnil v
priestoroch divadla.  Všetci účastníci
sa obhajobami svojich prác snažili,
aby boli čo najlepší. Súťažili  druž-
stvá, aj jednotlivci. Každú krajinu
reprezentovali traja žiaci. Na celý pri-
ebeh medzinárodného kola dohliada-
la trojčlenná hodnotiaca komisia.

Slovensko v obidvoch hodnoteni-
ach dopadlo veľmi dobre. Obsadili
sme tretie miesto v jednotlivcoch  a v
družstvách  druhé. Prvenstvo si odni-
esla  Česká republika a tretie miesto
Nemecko.

Ing. Helena Paradeiserová
SOŠ Senica

MESTO   SENICA 
Štefánikova 1408/56

v zmysle zákona NR SR č. 596 /
2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov § 4 ods. 1  a
zákona NR SR č. 552 / 2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v
znení  neskorších predpisov § 5

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa

CENTRA  VOĽNÉHO  ČASU
STONOŽKA   SENICA

Požadované kvalifikačné predpo-
klady a ostatné predpoklady:

-  požadovaný stupeň  vzdelania štu-
dijného odboru pre uvedený druh škol-
ského zariadenia v zmysle zákona č.
317 / 2009 Z.z . o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVa
Š SR č. 437 / 2009 Z.z. , ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jed-
notlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnan-
cov v znení neskorších  predpisov,

-  1. atestácia (1. kvalifikačná skúš-
ka alebo jej náhrada),

-  najmenej  5 rokov pedagogickej
alebo odbornej praxe,

-  bezúhonnosť,
-  zdravotná spôsobilosť,
-  ovládanie štátneho jazyka,
- práca s PC (Windows, Word,

Excel, Internet...),
-  komunikačné, organizačné a ria-

diace schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spo-

ľahlivosť.
Doklady požadované k prihláške:
-  žiadosť o zaradenie do výbero-

vého konania,
-  overené kópie dokladov o vzdelaní

(vysvedčenie, diplom, osvedčenie), 
-  potvrdenie o celkovej pedagogic-

kej alebo  odbornej  praxi,
-  stručný osobný a profesijný životopis,
-  doklad o bezúhonnosti  - výpis z

registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-  návrh koncepcie rozvoja  škol-

ského zariadenia,
-  písomný súhlas uchádzača k pou-

žitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7
ods.1 a 2 zákona č. 428 / 2002 Z.z. o
ochrane   osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

Žiadosť o zaradenie do výberové-
ho  konania  a  požadované doklady
zašlite na adresu:

MESTO  SENICA , Štefánikova
1408/56, 905 01    do   31. mája  2013
s označením   Výberové konanie CVČ 

Termín a miesto výberového kona-
nia oznámi prihláseným uchádzačom
príslušná Rada školského zariadenia.

MESTO   SENICA
Štefánikova 1408/56

v zmysle zákona NR SR č. 596 /
2003 Z.z. o štátnej správe v škol-
s tve a  školskej  samospráve a  o
zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov §
4 ods. 1  a  zákona NR SR č. 552 /
2003 Z.z. o výkone práce vo verej-
nom záujme v znení  neskorších
predpisov § 5

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa

ZÁKLADNEJ   ŠKOLY   SENICA,
SADOVÁ  620

Požadované kvalifikačné predpo-
klady a ostatné predpoklady:

-  požadovaný stupeň  vzdelania štu-
dijného odboru pre základné školy  v
zmysle zákona č. 317 / 2009 Z.z . o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa

vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437 / 2009
Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v znení
neskorších  predpisov,

-  1. atestácia (1. kvalifikačná skúš-
ka alebo jej náhrada),

-  najmenej  5 rokov pedagogickej
praxe,

-  bezúhonnosť,
-  zdravotná spôsobilosť,
-  ovládanie štátneho jazyka,
- práca s PC (Windows, Word,

Excel, Internet...),
-  komunikačné , organizačné a ria-

diace schopnosti,
-  flexibilita , zodpovednosť a spo-

ľahlivosť,
-  praktické skúsenosti s prípravou

a realizáciou  projektov.
Doklady požadované k prihláške:
-  žiadosť o zaradenie do výbero-

vého konania,
-  overené kópie dokladov o vzdela-

ní (vysvedčenie, diplom, osvedčenie), 
-  potvrdenie o celkovej pedagogic-

kej  praxi,
-  stručný osobný a profesijný živo-

topis,
- doklad o bezúhonnosti  - výpis z

registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-  návrh koncepcie rozvoja základ-

nej školy,
-  písomný súhlas uchádzača k pou-

žitiu osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 7
ods.1 a 2 zákona č. 428 / 2002 Z.z.o
ochrane   osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

Žiadosť o zaradenie do výberové-
ho  konania  a  požadované doklady
zašlite na adresu:

MESTO  SENICA, Štefánikova
1408/56, 905 01   do 31. mája  2013
s označením   Výberové konanie  ZŠ 

Termín a miesto výberového kona-
nia oznámi prihláseným uchádzačom
príslušná Rada školy.

Úspech aj medzinárodne
(dokončenie zo str. 10)

Približne 30 lietadiel rôznych znači-
ek a typov aj zo zahraničia uspokoja
každého  náročného diváka. Pre záu-
jemcov sa budú robiť vyhliadkové lety
na Cesne a vrtuľníku R 44, tandemové
zoskoky.  

Bohatý letecký program bude
dopĺňať hudobná skupina Reflex a krúž-
ky Centra voľného času. Organizátori
nezabudnú ani na občerstvenie a popri
klasických jedlách na podobných podu-
jatiach budú pripravené aj syrové a slad-
ké špeciality. 

Rezervujte si predposlednú júnovú
sobotu na letecké zážitky. Bude to
vhodná príležitosť na príjemné stráve-
nie dňa s celou rodinou. 

Viera Barošková 

Letecký deň...
(dokončenie zo str. 1)
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Veľká cena Slovenska 
v karate

Najväčší  medzinárodný turnaj
karate, známa Veľká cena Slovenska,
sa uskutočnil 14. apríla v Bratislave.
Športová hala na Pasienkoch privíta-
la už 33. raz nielen najlepších karati-
stov Slovenska, ale i reprezentantov
umenia prázdnej ruky z Maďarska,
Poľska, ČR, Chorvátska a iných kra-
jín. Medzi výkvetom slovenského a
európskeho karate nemohli chýbať
ani karatist i  Hanko kai Senica.
Posledný turnaj Stredoeurópskej ligy
v poľskej Lodži vyhrala slovenská
reprezentantka z Hanko kai Senica
Alžbeta Ovečková (na foto), ktorá

pricestovala i do hlavného mesta
Slovenska ako hlavná favoritka na
zlato v kata junioriek. Predpoklady
naplnila do bodky, keď opäť zvíťazi-
la a v sérii turnajov Stredoeuróp-
skej únie stále kraľuje táto zverenky-
ňa MUDr. Martina Čulena. Vo vyra-
ďovacích bojoch sa do finále prebo-
joval i  dve neporazené karatistky,
obidve slovenské reprezentantky -
obhajkyňa prvenstva z minulého
roka A. Ovečková, majsterka Európy
z roku  2012, aj medailistka z ME
dorastencov 2013 D. Pešková z
Budokanu Zvolen. Zopakovalo sa tak
finále z marcového turnaja Stredoe-
urópskej ligy v poľskej Lodži, kde
Ovečková zvíťazila vo finále jasne
5:0. Aj teraz mnohonásobná sloven-
ská i česká majsterka republiky pre-
svedčila o svojom majstrovstve a z
VC Slovenska si odviezla prvenstvo.
Za druhou Peškovou skončili na 3.
mieste J. Rath (Rakúsko) a L. Pipíš-
ková z Bratislavy.

Na seniorské M-ČR 31. marca v
Hradci Králové pricestovala i jedna
z najúspešnejších reprezentantiek
Hanko kai Senica Mirka Vašeková.
Niekoľkonásobná majsterka Európy i
sveta je stále vo výbornej forme. Pri
neúčasti ďalšej žiačky M. Čulena,
mladej a veľmi talentovanej V. Miš-
kovej z Hodonína, mala Vašeková
uľahčenú prácu. Bez problémov
postúpila v kata žien do finále, kde
deklasovala A. Kotěrovú z Kesl
Praha 5:0 a je hlavnou kandidátkou
na nomináciu za ČR na blížiace sa
majstrovstvá Európy EKF 10. - 12.
mája v Budapešti. E. Jareč 
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Seničania sú už druhí
Zápasy v najvyššej

futbalovej súťaže - Cor-
goň lige sa postupne
prehupli do jej posled-
nej časti. Senickým fut-
balistom síce nevyšiel
vstup do jari, keď na
domácej pôde prehrali

hladko s Ružomberkom, od tohto zápasu
však ťahajú sériu 7 zápasoch bez prehry.

V 24. kole cestovali Záhoráci na východ
republiky do Prešova. Stretnutie sa hralo na
veľmi ťažkom rozmočenom teréne. V
prvom dejstve sa s ním lepšie vyrovnali zve-
renci trénera Koníka, keď boli aktívnejším
celkom. Jediný gól zápasu padol už v 10.
min, keď úspešným strelcom bol Štepanov-
ský. K slovu sa dostali aj domáci, ale bran-
kár Švenger bol vždy na svojom mieste. Ten
musel byť na konci polčasu pre zranenie stri-
edaný a do brány sa dostal odchovanec,
21-ročný Michal Šulla. Bola to jeho premié-
ra v senickom drese v najvyššej súťaži. Po
prestávke mohli hostia viackrát zvýšiť vede-
nie, ale upokojujúci gól už nepridali. V
závere sa Prešov snažil nakopávanými lop-
tami vyrovnať, ale Šulla si čisté konto udržal
a cenné body sa viezli do Senice.

V ďalšom stretnutí Seničania privítali na
domácom trávniku nebezpečné Košice. Bol
to dôležitý súboj v boji o druhú pozíciu.
Východniari prišli na Záhorie s hlbokým
defenzívnym blokom, z ktorého vychádzali
do občasných protiútokov. Senickí futbalisti
sa cez pozornú obranu hostí ťažko presad-
zovali, a hoci boli aktívnejším tímom, do
zakončenia sa v 1. polčase nedostali. Po pre-
stávke bola ich územná prevaha drvivá,
vypracovali si tri výborné gólové možnosti,
ale Piroska, Diviš a ani Blackburn gól nedali.
A keďže sa v útoku nepresadili ani Košiča-
nia, duel skončil bezgólovou remízou.

Dôležitý súboj odohrala Senica v 26.
kole u obhajcu majstrovského titulu v Žili-
ne, ktorej sa v tejto sezóne absolútne nedarí.
V prvom dejstve sa potvrdila herná a stre-
lecká kríza domácich, Seničania boli lepším
celkom a mali viacero sľubných príležitostí
na skórovanie, ale v koncovke sa trápili.
Dôležitým momentom bolo vylúčenie
domáceho obrancu Nunesa už v 35. min.
Po prestávke mali paradoxne viac z hry osla-
bení domáci hráči, ktorí zopárkrát poriadne
podkúrili Švengerovi. Ten sa vyznamenal
najmä pri gólovej šanci Picha. Postupne sa
čoraz viac tlačili pred domácu bránu Záhorá-
ci a rozhodnutie priniesli striedajúci hráči v
86. minúte. Gólovú akciu Pirosku zakončil
gólom Panamčan Blackburn. Všetky body
tak putovali do Senice a v tabuľke sa dosta-
li na striebornú pozíciu.

V nedeľu 21. apríla zavítal na Záhorie
trnavský Spartak. Pre obidva mančafty to bol
nesmierne dôležitý súboj. Seničania víťaz-
stvom mohli zvýšiť náskok na 2. mieste,
Trnavčania zase urputne bojovali o záchra-
nu v súťaži. Pred televíznymi kamerami vo
výbornej atmosfére sa odohral veľmi pohľad-
ný a rušný zápas. Úvodných 30 minút boli
„koníkovci“ jednoznačne lepší a okrem
gólov Štepanovského a Wijlaarsa nastrelili

ešte konštrukciu trnavskej brány Wijlaars a
Kalabiška. Hostia sa postupne dostali do hry,
pomohlo im nasadenie skúseného Karhana a
v 42. minúte strelili kontaktný gól Mikovi-
čom. V 2. polčase videl v 51. minúte červe-
nú kartu domáci Mráz a výhodu presilovky
mala Trnava. Vytvorili si územnú prevahu a
zaslúžene vyrovnal Vyskočil v 61. minúte.
Postupne sa k slovu opäť dostali Seničania.
Výborné predstavenie pred vyše štyrmi tisíc-
kami divákov rozhodla 86. minúta. Piroska sa
v pokutovom území presadil cez Čarnotu,
prihral Kalabiškovi pred prázdnu bránu, ktorý
už nemal problém dostať loptu do siete. 
24. kolo: Prešov - Senica - Ružomberok  0:1,

g: Peter Štepanovský,
25. kolo: Senica - Košice 0:0,
26. kolo: Žilina - Senica 0:1 (0:0), 

g: Rolando Blackburn,
27. kolo: Senica - Trnava 3:2 (2:1), 

g: Peter Štepanovský, Stef Wijllars, 
Tomáš Kóňa

Ivan Tobiáš 

Plavci súťažili
K Veľkej noci neodmysliteľne patrí i

voda. Má zmyť choroby a všetko zlé. Čle-
novia Plaveckého klubu Aqua si počas
týchto sviatkov vody užili do sýtosti. V
nedeľu 31. marca tréneri zorganizovali pre
svojich zverencov klubovú súťaž  O
veľkonočné vajíčko.

Najmenší plavci z prípravky plávali 12,5
m voľný spôsob a 25 m kraulové nohy s
plutvami. Starší plavci si porovnali sily na
25 m vzdialenosti. Najlepší plavci plávali
na vzdialenosť 100 m. Každý účastník
dostal veľkonočné vajíčko.

Plavecký klub Aqua Senica má v súčas-
nosti 26 členov. Tréning je zameraný na
všetky vekové a výkonnostné kategórie.
Malé deti začínajú prípravkou, následne
prechádzajú cez základný plavecký
výcvik, zdokonaľovací plavecký výcvik až
po pretekárske alebo vytrvalostné pláva-
nie. Niektorí členovia sa venujú kondičné-
mu alebo zdravotnému plávaniu pod
dohľadom trénerov. Po ukončení svojej
plaveckej kariéry môžu ďalej pôsobiť ako
učitelia plávania, plavčíci, alebo svoje
vedomosti odovzdávať začínajúcim plav-
com ako tréneri.

Tréningový proces vedú Andrej Laho
(predseda PK Aqua Senica, tréner plávania
I. kvalifikačnej skupiny), Jana Svrčková
(niekoľkonásobná majsterka SR v plávaní,
juniorská reprezentantka SR) a Milan
Jamrich (dlhoročný tréner plávania).

Andrej Laho
predseda PL Agua 
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Uzavreté manželstvá
Jozef Schweighofer a PhDr. Eva Bednáriková
David Riška a Lenka Lučanová

Vítame nových Seničanov
Eliška Lešková narodená v Skalici
Dominik Rusňák narodený v Myjave
Christian Šipkovský narodený v Skalici
Tereza Gašpárková narodená v Myjave
Jozef Kvasnovský narodený v Skalici
Ema Štefíková narodená v Skalici
Katarína Khírová narodená v Skalici
Nina Regina Sládková narodená v Myjave
Eliška Cibulková narodená v Myjave
Maxim Bartal narodený v Skalici
Adam Kukliš narodený v Skalici
Emma Havlová narodená v Myjave
Alexander Chalupa narodený v Myjave
Stela Ťuláková narodená v Trnave
Tomáš Polakovič narodený v Skalici
Marco Fabián narodený v Myjave
Filip Kobliška narodený v Trnave

Opustili nás
Jozef Petrák, Kalinčiakova 296 4. 3. 2013
vo veku 83 rokov
Pavol Havlík, Ružová 226 5. 3. 2013
vo veku 63 rokov
Miloš Zíšek, Hviezdoslavova 313 5. 3. 2013
vo veku 70 rokov
Agneša Smoleková, Štefánikova 1377 11. 3. 2013
vo veku 87 rokov
Olga Korimová, Štefánikova 719 12. 3. 2013
vo veku 87 rokov
MUDr. Pavol Hercegh, Gen. L. Svobodu 1361 14. 3. 2013
vo veku 66 rokov
Pavel Kulich, Robotnícka 60 17. 3. 2013
vo veku 80 rokov
Anna Janáčková, Brestové 993 20. 3. 2013
vo veku 79 rokov
Štefánia Šajánková, Košútovec 1026 23. 3. 2013
vo veku 78 rokov
RSDr. Milan Kukliš, Brezová 849 24. 3. 2013
vo veku 79 rokov
Mária Bakočková, Štefánikova 1377 26. 3. 2013
vo veku 89 rokov
Peter Jašo, J. Mudrocha 1355 26. 3. 2013
vo veku 60 rokov
Ivan Mizerák, SNP 754 27. 3. 2013
vo veku 84 rokov
Rudolf Buček, Senica 31. 3. 2013
vo veku 75 rokov
Lenka Černáková, Štefánikova 720 31. 3. 2013
vo veku 21 rokov
Štefan Mihálik, Moyzesova 799 31. 3. 2013
vo veku 60 rokov

Spoločenská kronika Blahoželáme jubilantom
V máji 2013 oslávia:

80 rokov Terézia Beňovská, Anna Katreniaková, Veronika Slád-
ková a Ernestína Ukropcová
85 rokov Elena Janíková, Mária Michnová, Anna Mindeková,
Zuzana Stančíková, Anna Španková a Božena Šurková
90 rokov Júlia Kanská a Sidónia Komonenková
91 rokov Mária Danková
92 rokov Pavol Zich
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Spomienka 
Kto v srdciach žije, nezomiera...

Dňa 17. apríla uplynul 1 rok od
smrti pána Jána Žilu  
S veľkou láskou a úctou spomínajú
manželka a syn Ján s rodinou.

Podujatia v Dome
kultúry Senica 
� 5. a 8.  máj, 19.00 h
Záhorácke divadlo: Lysistrata – 1. a 2.  premiéra, vstupné 4 eurá 
� máj,  16.30 h
Prílivy a odlivy -  literárny večer pri príležitosti životného jubilea
básnika Pavla Stanislava Piusa
� 14.  máj,   19.00 h
Turné 4 můstků - účinkujú  Zdeněk Izer + Šárka Vaňková, vstup-
né 10 eur
� 18. máj,   8.00 h
Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike
� 22. máj,   14.00 h
Výročná členská schôdza OSBD Senica
� máj 
Výchovný koncert pre ZŠ
� 23. máj,     17.00 h
Galakoncert ZUŠ Senica
� máj,   19.00 h
Ani si nesedejte – účinkuje  Tomáš Klus, vstupné 15 eur
� 30. máj,  19.00 h
Obrazy minulosti - premiérový program súboru LÚČNICA,
vstupné 13 eur

Pripravujeme na jún
� 20. jún,     19.00 h    
Radošinské naivné divadlo:  Polooblačno,  vstupné 14 eur.

Spomienka 
S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme, kytičku
položíme, sviečku zapálime...
Dňa 28. mája uplynú 2 roky, kedy nás opustila 

pani Margita Arztová, rodená Tkáčová
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú kamarátky.

Spomienka 
Ťažko je bez teba, smutno je nám
všetkým,  už nie je nič také, aké
bolo predtým... Pri spomienke dám
ti kvet vo chvíli, keď ťa tu  už niet.
A túžobný pohľad do neba, je tu len a
len pre teba.

Dňa 24. mája  si pripomenieme  2. výročie úmrtia milovanej
manželky

Márie Rehákovej, rod.  Pánikovej,
ktorá nás opustila vo veku 78 rokov.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manžel a ostatná rodina.
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Kurz plávania  
pre dospelých

MJ centrum a Rekreačné služby mesta
Senica pozývajú všetkých dospelých, ktorí
sa chcú naučiť plávať alebo zdokonaliť v
tomto športe na kurz plávania. Kurz začal
v apríli a potrvá do konca júna. Záujem-
covia sa môžu prihlásiť na telefónnom
čísle 0903 320 028. Kurz vedie skúsený
tréner a inštruktor  Milan Jamrich.  

Rozmýšľate? Pridlho neváhajte a využi-
te ponuku.  Je dokázané, že  každý pohyb
vo vode  a najlepšie, plávanie, je vhodný
šport  takmer pre každého človeka. Vo
vode pohyby vykonávame bez statickej
záťaže, ktoré blahodarne vplývajú  na
správne držanie tela, zlepšenie fyzickej i
psychickej kondície či  obranyschopnosť
organizmu.

bar 

Absolventky vystavujú
Do 11. mája je v Základnej umeleckej

škole sprístupnená výstava štyroch autori-
ek, absolventiek štúdia pre dospelých.
Svojou výtvarnou tvorbou sa predstavujú
Jaroslava Jankovičová, Anna Olšovská,
Soňa Ťuláková a Eva Zíšková. Vernisáž
bola 20. apríla.  NS

Kam na turistiku
Milovníci pohybu v prírode si 8.

mája turistickým pochodom Sobotištská
pätnástka aj tento rok pripomenú výro-
čie víťazstva nad fašizmom. Toto krásne
podujatie tak napíše svoju 31. kapitolu.
Organizátori z Klubu slovenských turi-
stov Sobotište pripravili päť trás. Od
desať kilometrovej až po tu najdlhšiu
päťdesiat kilometrovú. Tou najobľúbe-
nejšou je 15 kilometrová. Všetky trasy
vedú po turistických značených chodní-
koch Myjavskej pahorkatiny a Bielych
Karpát. Na každej z trás je možnosť
občerstviť sa v bufetoch organizátorov.
Prezentácia účastníkov je v Základnej
škole Sobotište od 6. hodiny. Každý
účastník si môže  v priestoroch štartu
kúpiť suvenír. Okrem habánskej kerami-
ky, aj novú pohľadnicu  Sobotišťa. 

Úspešná tradícia Sobotištskej pätná-
stky sa začala písať v roku 1983, hoci
vtedy to nikto netušil. Trať prešlo 94
turistov. V roku 2000 prekročil počet
účastníkov hranicu 1000 a vlani to
bolo rekordných 1707 účastníkov. Od
roku 1996 je tento pochod zaradený
do medzinárodného kalendára organi-
zácie IVV.

Ponuka na príjemnú jarnú vychádzku
je 11. mája na Hasprunskej 50-tke.

TS, NS 

Služby lekární 
1. 5. Lekáreň Sun Pharma

Námestie oslobodenia 2560
4. – 5- 5. Lekáreň U Martina

Robotnícka 61
8. 5.  Lekáreň Arnika 

Ul. gen. L. Svobodu 1599 
11. – 12. 5.  Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
18. – 19. 5. Lekáreň Melissa 

Hurbanova 2827
25. – 26. 5. Lekáreň Verbascum

Sotinská 1586
- 2. 6.  Lekáreň Sun Pharma      

Sotinská 1591

Okienko JDS
Mestská organizá-

cia  Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Senici
oznamuje svojim členom:

• Posedenie pri živej hudbe
v zasadačke COOP Jednota bude 16.
mája  o 15. hodine. 

• Zájazd do Klegenfurtu v Rakúsku
sa neuskutoční pre nezáujem členov
JDS, ale aj ostatných seniorov. 

• Poplatok za rekondičný pobyt v
Nimnici môžete uhrádzať od 2. mája v
klube na Továrenskej ulici, a  to v pon-
delok, stredu a  piatok od 14.  do 17.
hodiny. Poplatok  za pobyt je 120 eur a
17 eur  za cestovné.

• Odchod autobusu na zájazd do
Dvora Králové bude 27. mája o 6. hod.
od plavárne. Prosíme účastníkov zájaz-
du o dochvíľnosť.  

• Plánujeme jednodňový výlet do
Skalice a na Baťov kanál. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť  v klube na Továren-
skej ul. a v Dennom centre na Hviez-
doslavovej ul. Termín a bližšie informá-
cie týkajúce sa tohto výletu budú ozná-
mené až po prihlásení sa.        

Zdenka  Misalová
tajomníčka MsO JDS

Turné 4 můstků
Seničania opäť po roku privítajú 14.

mája  o 19. hod.  v Dome kultúry známe-
ho zabávača a šoumena Zdeňka Izera s
partnerkou Šárkou Vaňkovou. Dvojica pri-
chádza s hudobno-zábavným vystúpením
Turné 4 můstků, v ktorom sa stretnete  s
jeho nezameniteľným humorom.  V pro-
grame  nebudú chýbať paródie na televíz-
ne programy, zábavné  súťaže a imitova-
nie známych spevákov a politikov. Vystú-
penie je opäť obohatené aj  komickými
kostýmami. Zdenék Izer, ktorý z rukáva
sype množstvo vtipov, bol komikom už od
detstva. Do povedomia verejnosti sa
dostal  vo dvojici s Markom Dobrodin-
ským. Vystupoval v televíznych progra-
moch Jen blbni, Na palmě či  Telebazar.
Nahral veľa úspešných kaziet a CD, naprí-
klad  Policajná akadémia, či Nemocnica
na kraji vesnice. Zdeněk Izer so Šárkou
Vaňkovou, ktorá v programe spieva duety
a  účinkuje vo všetkých scénkach, spolu-
pracuje už 4 roky.

Mestské kultúrne stredisko Senica  vás
pozýva na  program, kde bude o zábavu
postarané. Vstupné 10 eur.

Máme najkrajšiu knihu
V Bratislave bolo  25. apríla slávnostné

odovzdávanie ocenení súťaže Najkrajšie
knihy Slovenska 2012.  V kategórii knihy o
výtvarnom umení a obrazové publikácie
sa pocta dostala  knihe  Marián Komáček.
Grafika a maľba. Jej vydavateľmi sú aka-
demický maliar Marián Komáček, Trnav-
ský samosprávny kraj, Záhorská galéria
Jána Mudrocha Senica a Base et Silhouet-
te Bratislava, ktorej grafici Štefan Seko a
Anna Oravcová získali aj cenu Minister-
stva kultúry za vynikajúcu grafickú úpravu.

Publikácia Marián Komáček. Grafika a
maľba z pera autorov Dušana Dušeka,
Aleny Hejlovej, Miroslava Kudrnu, Ivana
Panenku, Evy Trojanovej a Štefana Zajíčka
názorne z uhla viacerých pohľadov pribli-
žuje domácemu  a zahraničnému čitateľo-
vi dynamické, expresívne, grafické a mali-
arske dielo  známeho slovenského grafika,
rodáka z Gbelov. Ako píše v úvode riaditeľ
Záhorskej galérie Jána Mudrocha Štefan
Zajíček, pred zrakom čitateľa  sa na 264
stranách  publikácie s 265 farebnými
reprodukciami  otvára široká panoráma
mnohotvárneho  životného diela Mariána
Komáčka podnetne zasahujúceho  okrem
dominujúcej voľnej grafiky a maľby aj do
ďalších umeleckých druhov početnej
drobnej grafiky ex libris, ale aj knižnej ilus-
trácie, známkovej tvorby, končiac viacerý-
mi odbormi grafického dizajnu, návrhov
novoročeniek, diplomov, etikiet, obálok
časopisov a plagátovej tvorby.  

bar 

Golf pre mladých
Novovzniknutý golfový klub Penati Golf

Resort ponúka možnosť prihlásiť sa do ich
Junior programu. Je určený pre deti, juniorov a
mládež do 18 rokov a slúži ako hlavný nástroj
rozvoja golfu tejto vekovej kategórie na regio-
nálnej, školskej a klubovej úrovni. Partnerom
pri rozvoji golfu juniorov je US KIDS GOLF,
ktorý pôsobí vo svete od roku 1997 a úspešne
sa profiluje na trhu ako líder s unikátnym kon-
ceptom ultraľahkých palíc a výučby golfu pre
juniorov od 5 do 18 rokov. NS


