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Mama a dieťa. Čo je krajšie na svete? 
FFoottoo llvv

Slovo na úvod
Milujem prelom mesiacov máj a jún.

Príroda je vtedy najčarovnejšia, mladá,
pôvabná,  krásna, plná sily, pôsobí na nás
akousi bezstarostnosťou a veselosťou.
Usmiate margaréty a jemné zvončeky
dopĺňajú jarno-letnú harmóniu. V takom-
to prívetivom ročnom období je ukotvený
aj jeden z mnohých  dní  - 1. jún  Deň detí,
naviac s prívlastkom medzinárodný. Rov-
nako ako príroda na jar, aj deti sú v tejto
fáze vývoja milé, nevinne nádherné, úžas-
ne roztomilé, roztopašné, krásne bezsta-
rostné, aj v očiach   sa im zračí veselosť a
huncútstvo. Deti sú našimi pokladmi či
slniečkami. Rozjasňujú nám životy, dávajú
im zmysel a naplnenie. My, dospelí, s
nesmiernou radosťou sledujeme ako naše
deťúrence rastú, prospievajú, učia sa a
zdokonaľujú. Každá drobnosť, ktorú malý
človiečik dokáže urobiť sám, nás poteší a
pohladí naše srdce. Rozveselí nás každá
odpočutá veta dospelých použitá detským
rozumom v pravý čas a v pravej situácii.
Čím by sme boli bez detí? Ani nebudem
rozvíjať túto myšlienku. Rozmýšľajme rad-
šej nad tým, ako deťom dať všetko potreb-
né a dôležité, aby nám potešenie robili aj
v dospelosti a potom bude záruka, že
tento svet sa uberá správnym smerom. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

Oslávime Deň detí 

Stonožkino tajomstvo
Poďte s nami 1. júna o 14. hod v

parku pri DAVe v Senici na cestu do sveta
fantázie, kde vám rozprávkové bytosti pre-
zradia veľké tajomstvo života.  Pri hľadaní
si zajazdíte na koníkoch a zvolíte si naj-
krajšieho psíka z útulku. Potom prejdete
slalom na bicykli a kolobežke (bicykel a
kolobežku si prineste vlastné),môžete si
overiť svoje schopnosti v streľbe na brán-
ku. Počas dňa sú pripravené atrakcie,
napríklad  nafukovací hrad, parkour, skate-
board, rebrík do nebies, rôzne ekohry a
súťaže, výtvarná dielňa, detské hudobné,
tanečné a divadelné vystúpenia. 

Celým programom  bude sprevádzať
dobrá víla Vierka a popletený šašo Fifo,
ktorí hľadajú a chcú zachrániť ich kama-
rátku vílu. Pred zlými bytosťami návštevní-
kov  ochránia naše čarovné farbičky na
tvár. Pri hľadaní  tajomstva budú pomáhať
rozprávkové bytosti a môžu pomôcť aj
rodičia, či priatelia.

Deň detí plný prekvapení   pripravujú
pre deti a ich dospelých sprievodcov
hlavní usporiadatelia občianske združenie
Element, Mesto Senica a Centrum voľné-
ho času Stonožka Senica. Spoluorganizá-
tori: Útulok Senica, Mačka vo vreci, Eko-
centrum, občianske združenie The End,
Domka Senica. 

Nezabudnite  prísť, je sa načo tešiť :-)
NNSS

Tanec lietadiel
V sobotu 22. júna od 13. do 18. hod.

bude obloha nad Senicou patriť lietadlám.
Organizátori pripravili na letisku za
mestom  opäť zaujímavý program, v kto-
rom bude veľa leteckých ukážok, prehliad-
ka  lietadiel  na zemi, vyhliadkové lety i
tandemové zoskoky.

Jubilujúci 40-ročný domáci  Záhorácky
aeroklub Senica a Retro Sky team Košice
v spolupráci s Mestom Senica zostavili
program tak, aby prilákal čo najviac divá-
kov. Nadväzujú na predchádzajúce  roky,
kedy návštevníci odchádzali z letiska spo-
kojní a takúto dobrú atmosféru chcú
vytvoriť i tento rok. 

Návštevníci  môžu sledovať letové
akrobacie, letové ukážky špičkového stro-
ja MiG 29, prelet vládneho špeciálu, prelet
vrtuľníka so  špeciálnou jednotkou na
palube a ukážky z činnosti jednotky. Na
zemi si zblízka budú môcť prezrieť asi 30
lietadiel rôznych značiek a typov. Pro-
gram dopĺňajú obľúbené vyhliadkové lety
nad mestom a tandemové zoskoky. 

Letecký program doplní hudobná sku-
pina Reflex a krúžky Centra voľného
času. Samozrejmosťou je občerstvenie
obohatené  o ponuku  syrových a slad-
kých špecialít. Zostáva už len želať si
dobré počasie, aby celé rodiny mohli strá-
viť príjemné popoludnie. Deti do výšky
140cm majú vstup zadarmo. 

bbaarr 

Legenda o maratóne
Záhorácky maratón. Dve slová. Jednoduché

na vyslovenie, no za prípravou každého ročníka
množstvo drobnej neviditeľnej práce organizá-
torov, aby maratónski bežci mali všetko potreb-
né  zabezpečené. Nespočítateľné kvantum
hodín príprav, rozmýšľania a diskusií ako ďalej,
ako vylepšiť podmienky, rozšíriť možnosti, zlep-
šiť sprievodný program a mnoho ďalších detai-
lov potrebných na to, aby  po odovzdaní cien
víťazom mohli organizátori skonštatovať, že všet-
ko dobre dopadlo. 

Tieto skutočnosti spomínam preto, že 15.
júna o 10. hod. sa v Senici pretekári postavia na
štart jubilejného 25. ročníka Záhoráckeho mara-
tónu.  Za štvrťstoročie sa maratón stal súčasťou
nášho mesta. Patrí pevne do kalendára športo-
vých podujatí a za tie roky si získal priazeň
maratónu oddaných bežcov z celého Sloven-
ska, ba i zo zahraničia. Štvrťstoročie  sa v júno-
vú sobotu schádzajú vyznávači dlhých behov,
aby pokorili trať a prekonali sami seba. Doba pri-

(pokračovanie na str. 12)
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ZZ rrookkoovvaanniiaa rraaddyy 
aa zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa

1155.. rriiaaddnnee zzaassaaddnnuuttiiee  MMeessttsskkééhhoo
zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  ssaa uusskkuuttooččnniilloo 99.. mmáájjaa.. Na
rokovaní bolo prítomných 23  poslancov. 

MMeessttsskkéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo zzoobbrraalloo nnaa
vveeddoommiiee:: 

- zmenu rozpočtu Rozpočtovým opat-
rením primátora mesta Senica č. 1/13,

- správu o stave nehnuteľného majetku
mesta Senica,

- informáciu o stave nájomných bytov
v meste Senica,

- zmeny v komisii na ochranu verejné-
ho poriadku a životného prostredia –
poslanec MsZ Mgr. Miloš Blaško  sa vzdal
pre pracovnú zaneprázdnenosť funkcie
predsedu komisie, MUDr. Čulen – zánik
členstva pre pracovnú zaneprázdnenosť.

MMeessttsskkéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo sscchhvváálliilloo::
- záverečný účet mesta Senica za rok

2012 a celoročné hospodárenie bez
výhrad a použitie prebytku rozpočtu  v
sume 61 231,73 eur na tvorbu rezervné-
ho fondu,

- návrh na predĺženie platnosti  zmluvy
o kontokorentnom úvere mesta,

-    kontrolu plnenia Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

-    inventarizáciu majetku k 31. decem-
bru 2012 a   Informatívnu správu o stave
nehnuteľného  majetku mesta,

- určenie nájomného v bytovom dome
Hurbanova 1378,

- dispozície s majetkom mesta, 
- žiadosti o dotáciu z fondu PRO Seni-

ca -  v rozpočte mesta sa vyčlenilo na rok
2013 124 000 eur na podporu projektov v
oblasti kultúry, vzdelávania, športu, pod-
pory zamestnanosti v poľnohospodár-
stve, na sociálne účely a ochranu životné-
ho prostredia. Z tejto sumy Poľnohospo-
dárskemu družstvu Senica bolo odsúhla-
sené 80 000 eur a Pro Regionu, n.o.
dennému stacionáru sociálnych služieb
Svetluška 24 000 eur. O ďalších žiadosti-
ach vo výške do 3 320 eur rozhoduje pri-
mátor mesta po prerokovaní v príslušnej
komisii.  Celkovo bolo doručených na
Mestský úrad 70 žiadostí o projekty v
celkovej výške 81 188,80 eur.

- správu o činnosti hlavného kontroló-
ra za I. štvrťrok 2013,

- plat primátora a  hlavného kontrolóra
na rok 2013. 

MMeessttsskkéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo pprriijjaalloo::
-   dodatok VZN č. 45  o určení pra-

vidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb  na  území mesta Seni-
ca,  ktorým sa novo upravuje prevádzkový
čas reštauračných prevádzok v bytových
domoch s polyfunkciou a prevádzkový
čas zariadení na autobusovej stanici.
Úplné znenie  je zverejnené na
www.senica.sk   

-   VZN č. 50/2013   o podmienkach
vodenia psov na území mesta Senica.
Úplné znenie  je zverejnené na  www.seni-

ca.sk 
-  Zmena VZN č. 24  Požiarny pori-

adok mesta.  Úplné znenie  je zverejnené
na  www.senica.sk 

MMeessttsskkéé  zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo zzrruuššiilloo::
- Všeobecne záväzného nariadenia č.

14 o miestnom poplatku za užívanie
verejného priestranstva v rekreačnej
oblasti Kunov.  Povolenie  na vjazd do
rekreačnej oblasti a parkovanie  už rieši
VZN č. 21  Štatút rekreačnej oblasti
Kunovská priehrada.

MMeessttsskkéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo zzvvoolliilloo::
- RNDr. Ľubicu Krištofovú za predsed-

níčku Komisie pre ochranu verejného pori-
adku a životného prostredia, 

- Ing. Juraja Kabáta za člena tejto komi-
sie.

VV iinntteerrppeelláácciiáácchh  vvyyssttúúppiillii ppoossllaannccii::
ĽĽuubboommíírr MMiiččaa upozornil na nefunkčné

skrinky pri bytovom dome 1216 na Novo-
meského ul.,

MMggrr.. BBrraanniissllaavv GGrriimmmm predložil písom-
ne pripomienky z Mestského výboru č. 7,
ktoré sa týkali nesprávnych údajov v zoz-
name na tabuli zosnulých na cintoríne,
nevyhnutnosti riešiť po zime výtlky na
miestnych komunikáciách, požiadavky na
obmedzenie rýchlosti na ceste od cintorí-
na k novému IBV Juh smerom k čerešňo-
vej aleji a otázky, či bude spoplatnené
parkovisko pred bytovkou Štefánikova ul.
709/63-65,

IInngg.. SSttaanniissllaavvaa HHaallaaššoovváá žiadala infor-
máciu, kedy sa plánuje výmena piesku na
pieskoviskách v Sotine a žiadala odpo-
veď,  či na hlavnej svetelnej križovatke je
zámerne  krátke načasovanie zelených
svetiel, 

RRNNDDrr.. ĽĽuubbiiccaa KKrriiššttooffoovváá predložila
požiadavku obyvateľov Kolónie aj Hviez-
doslavovej ul. na riešenie problému prem-
nožených potkanov,

IInngg.. MMaarrttiinn LLiiddaajj požiadal o vyriešenie
nefunkčného osvetlenia v podchode
medzi obchodným domom Cieľ a bytov-
kou a upozornil na  nevyhovujúci stav
detského ihriska    v Sotine na Ulici  S. Jur-
koviča medzi bytovkami,

MMUUDDrr.. DDaaggmmaarr MMoorraavvaannsskkáá sa pýtala
v akom štádiu je proces zámeru  výstavby
bioplynovej stanice, proti ktorej obyvatelia
Kolónie, ale aj Seničania spisujú petíciu a
či má mesto  možnosť do tohto procesu
zasiahnuť.

Odpovede na interpelácie budú pred-
ložené na 16. rokovanie MsZ, ktoré sa
uskutoční 27.  júna 2013.

KKaattaarríínnaa VVrrlloovváá
pprreeddnnoossttkkaa MMssÚÚ

PPáánn ppoossllaanneecc,, 
nnaa sslloovvííččkkoo

V tejto rubrike dávame slovo poslancom
Mestského zastupiteľstva v Senici, ktorí budú
postupne odpovedať na 3 rovnaké otázky.

RRNNDDrr.. ĽĽuubbiiccaa KKrriiššttooffoovváá,, vvoolleebbnnýý
oobbvvoodd čč.. 44,,  pprreeddsseeddaa MMssVV čč.. 77 aa KKoommiissiiee
vveerreejjnnééhhoo ppoorriiaaddkkuu aa žžiivvoottnnééhhoo pprroossttrree--
ddiiaa pprrii MMssZZ

ČČoo ppoovvaažžuu--
jjeettee zzaa pprriioorriittuu
vvoo ssvvoojjoomm
vv oo ll ee bb nn oo mm
oobbvvooddee??

Môj voleb-
ný obvod je
pomerne členi-
tý a rôznorodý.
V prvom rade
s p o m e n i e m
Kolóniu. Je to
časť mesta,
ktorá si žiada
starostl ivosť,

lebo dlhé roky  bola bez povšimnutia. Nie
sú tu služby, občianska vybavenosť, parko-
viská, priestory pre deti, chodníky. Ale je
tu výnimočné prostredie, zeleň, história a
architektúra, ktorá  by si zaslúžila vyhlásiť
za pamiatku, nakoľko je jedinečná. Časť
Kolónia by mala byť kultúrnou a oddy-
chovou štvrťou, kde by mohla byť parková
úprava s informačnými tabulami o histó-
rii tejto časti mesta – archeologické nále-
zy, ale aj história dnes už nejestvujúcej
fabriky. 

Pochmúrna dominanta – objekt býva-
lých jaslí by mohla konečne začať žiť v
podobe,  kedy by slúžila pre život Kolónie.
Najlepšie multifunkčný park pre matky s
deťmi, dôchodcov.

Keďže táto štvrť bola postavená v
dobe, kedy  autá boli vzácnosťou, chýbajú
tu plochy na parkovanie, cesty nie sú sta-
vané na súčasnú premávku. Chodníky sú
vo veľmi zlom stave.  Kolónia má katastro-
fálne elektrické vedenie, staré, životane-
bezpečné stĺpy, kolísajúci prúd. 

Spoločným problémom celého obvodu
je prítomnosť fabriky, dnes najväčšieho
zbúraniska na Slovensku. Už druhý rok
búracie práce zaplavujú priestor prachom
a hlukom. Obyvatelia s obavami sledujú,
čo sa  týmto priestorom bude diať.   

AAkkáá jjee kkoommuunniikkáácciiaa ss oobbččaannmmii??
S komunikáciou s občanmi nemám

problém, nakoľko kontakt na mňa je
dostupný, ľudia sa na mňa obracajú telefo-
nicky, osobne i elektronickou poštou.
Svoj obvod mám prechodený, poznám
každé zákutie, ľudí  i problémy.  Pokiaľ sa
dá, vždy sa snažím pomôcť a urobím, čo
je v mojich silách. 

ČČoo ppooddľľaa vvááss cchhýýbbaa vv SSeenniiccii??
Mesto má problémy s dopravou a par-

kovaním, alternatívou by bola podpora
cyklistickej dopravy. Chýbajú  cyklistické
chodníky a mobiliár podporujúci cyklis-
tickú dopravu. 

V sfére vecí, ktoré sa nedajú kúpiť, tu
chýba Seničanom predovšetkým pocit
lokálpatriotizmu a vôľa ľudí aktívne zasa-
hovať do diania v meste.  Ale to je asi pro-
blém každého mesta.  Ľudia nepoznajú
históriu mesta, a preto nemôžu tvoriť
jeho budúcnosť.  Je tu už málo skutočných

(pokračovanie na str. 3)
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Kedysi bolo po meste vyznačených viac
chodníkov, ktoré boli prístupné aj pre cyk-
listov, ale na túto formu dopravy sa akosi
zabúda. Rodiny s deťmi sa musia sústrediť
len na jedinú dostupnú cyklotrasu a cez
víkendy je to tu až nebezpečne rušné. Pri-
emyselný park síce máme, ale už 2 roky
žiadam kvôli bezpečnosti zamestnancov
Arceloru, aby mesto inštalovalo svietidlá
na ceste od Arceloru smerom k starému
sídlisku. Verím, že tento rok už bude tento
nedostatok odstránený. Oproti porovnate-
ľným mestám z blízkeho okolia má Senica
veľký nedostatok pracovných príležitostí.
Zvyšujúca sa nezamestnanosť má vplyv aj
na kvalitu života všetkých ostatných obča-
nov mesta, kúpyschopnosť obyvateľov
klesá a tento dopad má negatívny vplyv aj
na drobných živnostníkov v meste. Ani
zámer vybudovať bioplynovú stanicu roz-
hodne nezlepší atraktivitu nášho mesta.

bbaarr
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Seničanov, žijú tu sídliskoví ľudia alebo
ľudia ukrytí za plotmi v rodinných
domoch,  ale málo  občanov. Veci verejné
sú im cudzie, žijú v akejsi apatii.  Málokto
je ochotný urobiť niečo verejnoprospeš-
né, niečo pre druhých, niečo zadarmo, len
preto, aby pomohli  človeku alebo okoliu,
v ktorom žijú. Senica je akoby mŕtve
mesto. 

Minulosť ľahla popolom v ruinách fab-
rík a domov, nové stavby a domy sú cud-
zie, anonymné. Ľudia nemajú vzťah ani k
mestu, ani k okoliu a často ani k sebe
samým navzájom. Časy, kedy sa sedávalo
pred domom na lavičkách a susedia si
pomáhali s problémami, sú dávno preč.
Možno som príliš pesimistická, ale chýba
mi tu láska, spolupatričnosť a empatia.

IInngg.. ĽĽuubbiiccaa VVyylleetteelloovváá,, vvoolleebbnnýý oobbvvoodd
čč.. 77

ČČoo ppoovvaa--
žžuujjeettee zzaa pprriioo--
rriittuu vvoo ssvvoojjoomm
vv oo ll ee bb nn oo mm
oobbvvooddee??

V mojom
v o l e b n o m
obvode sú v
ž a l o s t n o m
stave miestne
komunikácie.
Najlepším rie-
šením by bola
ich úplná

rekonštrukcia. Vzhľadom na zlú finančnú
situáciu v meste, ktorú si uvedomujem,
som požadovala aspoň  ich opravu po
výmoloch. V havarijnom stave sú ulice
Moyzesova, Komenského, aj ulice pri cin-
toríne. Z hľadiska dopravy vzniká nebez-
pečná situácia pri  Základnej škole na
Komenského ulici, a to zvýšeným pohy-
bom detí a vozidiel hlavne v ranných hodi-
nách. Tento problém by sa mal v riešiť
veľmi rýchlo, nakoľko ide o bezpečnosť
našich najmladších spoluobčanov. V areáli
ZŠ na Komenského ulici  by sa mal dobu-
dovať športový areál, a  hlavne bežecký
ovál, nakoľko škola   organizuje  veľmi
pekné športové akcie, ktoré podporujú
celé rodiny. Riaditeľ školy  prísľúbil, že sa v
tomto smere určitá náprava chystá. 

AAkkáá jjee kkoommuunniikkáácciiaa ppoossllaannccaa ss oobbččaann--
mmii??

V prvom rade komunikujem s občanmi
zo svojho volebného obvodu. Mnohí
občania už vedia, že ma môžu navštíviť v
pracovných dňoch v mieste môjho praco-
viska na Moyzesovej ulici, nakoľko mi
bolo umožnené od zamestnávateľa využí-
vať jeho priestory aj na moju poslaneckú
činnosť. Neodmietnem však ani občanov
z iných častí mesta, ktorí sa na mňa obra-
cajú so svojimi problémami a ich oprávne-
né požiadavky tlmočím kompetentným na
MsÚ.

ČČoo ppooddľľaa vvááss cchhýýbbaa vv SSeenniiccii??
Máme problémy s dopravou v meste,

to pociťuje každý občan. Senicu ľahšie a
rýchlejšie prejdete na bicykli ako autom.

PPrrvvýý mmáájj ssaa vvyyddaarriill
Vo sviatok 1. mája vládlo ukážkové

počasie a všetky pripravené podujatia sa
tešili hojnej účasti ľudí. Na Námestí oslo-
bodenia pekne zakvitli aj mladučké sakury
a máj lásky čas začal veľmi prívetivo.

V predvečer Sviatku práce postavili na
Námestí oslobodenia máj a pri tejto príle-
žitosti vyhrávala dychovka Májovanka.
Farebné mašle na korunu priväzovali diev-
čatká zo ZŠ na Komenského ulici za asi-
stencie pani učiteľky Aleny    Čížovej a
pani Anny Královičovej.  Tradičné stavanie
mája sledoval aj minister školstva Dušan
Čaplovič, ktorý spolu primátorom mesta
Ľubomírom Parízkom zhromaždených
pozdravili. 

Prvomájové podujatia boli na tzv.
malom námestí a  začali  sa o 9.30 h
vystúpením Senickej heligónky. Tento
starý ľudový nástroj i samotné hudobné
zoskupenie má stále veľký úspech. Prí-
tomných potešili svojím programom aj
folklórny súbor  Leváranek a Myjavská
cimbalovka a na záver mažoretky CVČ.
V predpoludňajšom programe krátko
pozdravili účastníkov prvomájového pro-
gramu podpredsedníčka NR SR Renáta

Zmajkovičová, primátor Senice Ľubomír
Parízek a prednosta Obvodného úradu
Senica Vladimír Kocourek. 

V popoludňajšom  programe sa verej-
nosti predstavili  senické hudobné skupi-

ny. Od 11.00 do 19.00 h   bola na námestí
aj posteľ, na ktorej sa zrodil rekord v
počet leňošiacich ľudí. Druhý ročník rece-
sistickej akcie sa opäť stretol so záujmom
verejnosti a výsledné číslo 248 účastníkov
prekonalo prvý ročník o 82 leňošiacich.
Organizátor akcie Jaroslav Fodor bol po
skončení maratónu v ležaní spokojný.
Prvými, kto si vyskúšali aspoň chvíľu leňo-
šenia boli R. Zmajkovičová a Ľ. Parízek a
okrem zaregistrovaných účastníkov sa do
akcie hromadne zapojili napríklad členo-
via Záhoráckeho divadla, deti zo súboru
Leváranek či hokejisti HC Dukla. 

Novinkou bolo prvomájové bozkáva-
nie pod rozkvitnutou čerešňou. Keďže v
tomto priestore nie je žiadna čerešňa,
náhradou bola halúzka zavesená v košíku
na smreku. Ktovie, či prevládala hanblivosť
alebo neznalosť tejto dávnej tradície, ale
túto možnosť využilo len niekoľko párov. 

Stavanie mája spojené s veselicou
bolo 27. apríla v Čáčove a 30. apríla v
Kunove. 

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

MMaammáámm kk ssvviiaattkkuu
Šťastné a spokojné detičky... Aký krajší

darček si môže mama želať k svojmu svi-
atku? Takýto darček dalo všetkým
mamám, ktoré prišli v sobotu 11. mája na
senické kúpalisko Mesto Senica, Materské
centrum Stonožkine slniečka a Centrum

voľného
č a s u
Stonož-
ka.

U ž
po štvr-
týkrát tu
spoloč-
ne deti,
m a m y ,
otcovia i
s t a r í
rodič ia
vo fan-
tastickej
a t m o -
s f é r e

oslávili Deň matiek na tradičnom celo-
slovenskom podujatí s názvom Míľa pre
mamu. V Senici prišlo vzdať hold a úctu
svojej mame  1354 účastníkov. Senica sa
tak opäť zaradila k mestám, kde má toto
podujatie veľkých úspech. Počtom účast-
níkov sa zaradila na 2. miesto  po Bratisla-
ve, ktorá mala 1514 účastníkov. 

Míľa pre mamu začala o 14. hodine.
Na oblohe sa mračili čierne oblaky, no
organizátori si „vymodlili“, aby počasie
vydržalo a nezačalo pršať. Veď pre detič-
ky a rodičov bol nachystaný bohatý pro-
gram a zaujímavé atrakcie. Hlavnou myšli-
enkou podujatia bolo prejsť pre svoju
mamu symbolickú jednu míľu  pešo, s
kočíkmi, na bicykloch či korčuliach. Na
štart sa všetci postavili  o 16. hodine. Stalo
sa tak aj na ďalších 60 miestach na Slo-
vensku a spoločne míľu pre mamu kráčalo

(pokračovanie zo str. 2)

(pokračovanie na str. 4)
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KKttoorrýý ssttrroomm zzíísskkaa vvaaššuu
pprriiaazzeeňň??

Do 4. ročníka ankety Strom Senice
prišlo  do redakcie  7 návrhov zaujímavých
stromov z katastrálneho územia Senice.
V zmysle práva vybrať stromy do záve-
rečného hlasovania  sa organizátori redak-
cia Naša Senica, Komisia pre zeleň a obči-
anske združenie Klub ochrancov zelene
rozhodli  nominovať 6 stromov. Prihlaso-
vatelia jednotlivých stromov predkladajú
verejnosti stručné zdôvodnenie svojej
nominácie a je na vás, vážení čitatelia,
ktorému stromu dáte svoj hlas.

HHllaassoovvaanniiee  bbuuddee mmoožžnnéé oodd 11.. ddoo 2233..
jjúúnnaa nnaa ooffiicciiáállnneejj  iinntteerrnneettoovveejj ssttrráánnkkee
mmeessttaa wwwwww..sseenniiccaa..sskk aa nnaa ffaacceebbooookkuu
mmeessttaa  SSeenniiccaa.. VVýýsslleeddookk aannkkeettyy zzvveerreejjnníí--
mmee vv jjúúnnoovvoomm vvyyddaanníí NNaaššeejj SSeenniiccee.. 

bbaarr 

JJaabbllooňň nnaa KKoollóónniiii
Do ankety Strom Senice 2013 chcem

nominovať staručkú jabloň rastúcu na
Kolónii oproti Fit – Pitu. 

Jabloň bola zasadená pravdepodobne
v čase výstavby Kolónie, tzn. asi pred 70
rokmi. Hneď na prvý pohľad zaujme nety-
pickým kmeňom, na ktorom sa výrazne
podpísal čas v podobe rôznych defektov
a dutín. Práve tie jej dodávajú nevšedný

pôvab. Mám rada tento vzrastom neveľký
strom, pretože aj vzhľadom na výrazné a
nezvratné zmeny, ktoré na ňom zanechal
čas, má stále dostatok sily k ďalšiemu
životu. Patrí medzi žijúcich pamätníkov na
dobu môjho „kolonkárskeho“ detstva, kto-
rých je každý rok menej a menej. 

Aj z tohto dôvodu má moju pozornosť
a úctu. 

NNaavvrrhhoovvaatteeľľkkaa JJaarrmmiillaa ŠŠeevvččííkkoovváá

vyše 18 000 ľudí. Senická trasa i tento rok
začínala pred kúpaliskom a viedla cez Soti-
nu po cyklotrase späť na kúpalisko. V cieli
dostal každý malý darček.

Cieľom akcie je zdôrazniť nenahradite-
ľnosť matiek v našich životoch a stráviť
pekný deň so svojou rodinou. Slogan toh-
toročnej Míle pre mamu znel: „Chuť žiť aj
napriek prekážkam“. Organizátori ním
chceli upozorniť na zdravotné, sociálne či
finančné problémy, ktoré mamy denno-
denne prekonávajú, a napriek tomu stále
plnia svoje nezastupiteľné úlohy v rodine.

LLuucciiaa VVaajjddoovváá
ffoottoo aauuttoorrkkaa

HHrruušškkaa vv aalleejjii
Do ankety Strom Senice 2013 chceme

nominovať starú hrušku rastúcu v čereš-
ňovej aleji za IBV Juh. Osobitnú pozornosť
si zaslúži z viacerých dôvodov. 

Odhadujeme, že jej vek sa blíži k
dvom stovkám rokov. Na poľnej ceste do
Hlbokého rástla už dávno predtým, než
bola vysadená čerešňová aleja. Slúžila ako
orientačný bod v teréne, no posledné
roky žila v zabudnutí. 

Znovuobjavená bola až pri prácach na
čistení a obnove čerešňovej aleje, kedy
bola doslova ako princezná z rozprávky
vyslobodená zo zajatia rôznych náletov,
kríkov a šípových tŕňov. Prekvapila pôva-
bom a krásou, na ktorej jej vek nič neubral.
Naopak, dodal jej majestátnosť a nena-
podobiteľný šarm. O tejto hruške kolujú
rôzne historky. V jednej z nich sa povrá-
va, že páry, ktoré mali problém s počatím,
svoje potomstvo priviedli na svet len
vďaka nej. Je možné, že si túto svoju záz-
račnú moc uchovala do dnešného dňa. 

NNaavvrrhhoovvaatteeľľ KKlluubb oocchhrraannccoovv zzeelleennee
((KKOOZZEELL))

BBoorroovviiccaa  nnaa KKoommeennsskkééhhoo uulliiccii
D o

a n ket y
S t r o m
S e n i c e
p r i h l a -
sujeme
borovi-
c u
l e s n ú
nachád-
z a j ú c u
sa pri
v s t u p e
do areá-
lu našej
M a te r -
s k e j
školy na
Komen-

ského ulici. Prihlásením do ankety chceme
upozorniť na tento nádherný a vznešený
strom. Jeho krása bola zvýraznená odbor-
ným arboristickým ošetrením, po ktorom
sa, obrazne povedané, nenápadná Popo-
luška premenila na pôvabnú princeznú.
Veríme, že naša krásna borovica bude
robiť spoločnosť ešte aj potomkom dneš-
ných škôlkarov.

PPrriihhllaassoovvaatteeľľ  MMaatteerrsskkáá šškkoollaa,, eellookkoovvaa--
nnáá ttrriieeddaa nnaa  KKoommeennsskkééhhoo uulliiccii

LLiippaa vv KKuunnoovvee
Asi osemdesiatročná lipa sa nachádza

na hornom konci pri  studni. Jej bohatá
koruna je v čase kvitnutia rajom pre včely,
tiež sa v nej zdržuje veľa rôznych druhov
vtáctva. Lipa je dôležitý orientačný bod,

pretože sa hovorí „v Kunove pod lipu“. V
minulosti aj dnes pod ňou na lavičkách
sedávajú  Kunovčania a rozprávajú sa.

NNaavvrrhhoovvaatteeľľkkaa IInngg.. TTaattiiaannaa BBllaažžkkoovváá

HHlloohhoovvýý kkeerr
Rastie na kopci nad vodnou nádržou v

Kunove. Traduje sa,  že na mieste kde ras-
tie, boli pochovaní Turci. Píše o tom vo
svojej knihe Neznáma Senica Vladimír
Jamárik:

„...Tých, ktorí padli za ústupu cez
kopec Háje, zakopali pri ceste na jeho
temene, a pretože to neboli kresťania,
neoznačili ich hrob krížom, ale zasadili
naň hlohový ker. Okolité polia sa už v 18.
storočí nazývali Háje pri kríčku.“

Dnes vedľa hlohového kríka  je vybu-
dovaný  posed. Ker zrejme prekážal poľov-
níkom, lebo časť z neho je zrezaná. 

NNaavvrrhhoovvaatteeľľkkaa RRNNDDrr.. ĽĽuubbiiccaa KKrriiššttooffoovváá 

LLiippaa vv ČČááččoovvee
Lipa   sa nachádza v aleji pri cintoríne

v Čáčove, je viac ako 80 rokov stará.

NNaavvrrhhoovvaatteeľľkkaa ZZuuzzaannaa TToommeeššoovváá

(pokračovanie zo str. 3)
Mamám k sviatku
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ZZaabbuuddnnuuttéé mmiieessttaa SSeenniiccee

SSeenniicckkýý ppookkllaadd
O minciach sa hovorí, že sú dejinami

vyrazenými do kovu. Staré peniaze sú
dôležitými dokladmi o historickom vývoji
spoločnosti. Neraz sa stáva, že pomôžu
vedcom pri ich práci, najmä pri datovaní
nálezu archeológom.

Zanieteným archeológom nášho mesta
bol Vladimír Jamárik, učiteľ z Kunova. V
60-tych rokoch 20. storočia viedol žiacky
vlastivedný krúžok, ktorý sa zaoberal his-
tóriou. Krúžok počas školskej dochádzky
ako chlapec navštevoval aj  Eugen Malík.
Spolu s dospelými robotníkmi pomáhal
pri výkopových prácach na Kunovskej
(dnes Štefánikovej) ulici. Tam na ľavej stra-
ne  cesty v roku 1962 stála budova Štát-
nej banky v Senici (na foto), ktorú rozširo-
vali prístavbou. Keď nahadzovali zeminu z
podzemného priestoru budovy na tran-
sportný pás, práve on si všimol, že v hline
sa nachádza aj množstvo pozliepaných
nazelenalých plieškov. Doniesol ich na

RReeqquuiieemm pprree KKoollóónniiuu??
Zo Senice sa stratila fabrika. Ostali po

nej len kopy ruín a spomienky. S touto
fabrikou na umelý hodváb bola úzko spätá
robotnícka štvrť Kolónia postavená v 30-
tych rokoch 20. storočia.

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ)  v Trna-
ve v hodnotení tejto štvrte uvádza, že
robotnícka kolónia je jednou z malého
počtu zachovalých historických a hodnot-
ných stavieb v Senici. Podľa hodnotenia
KPÚ Trnava je Kolónia  nositeľom urba-
nistickej, architektonickej a historickej
hodnoty, ktoré ju oprávňujú chrániť naprí-
klad formou zápisu za pamätihodnosť
mesta.

Z hodnotenia KPÚ  ďalej vyplýva, že
tejto štvrti by sa zo strany mesta mala
venovať aspoň minimálna pozornosť a
snaha uchovať ju i pre ďalšie generácie.
Vyrástla tu jedna celá generácia, ktorá si
svoju spolupatričnosť pripomína stretnuti-
ami „kolónkarov“, na ktorých reprezen-
tujú svoju hrdosť na Kolóniu.

Úcta k historickým hodnotám v Senici
je však stále v nedohľadne. Príkladom sú
prebiehajúce stavebné úpravy, ktoré so
zachovaním pôvodného stavu architektú-
ry nemajú  nič spoločné, ale ju doslova
hyzdia. Natíska sa tak otázka: poznajú
kompetentní pracovníci MsÚ Senica
vyjadrenie KPÚ v Trnave? Ak áno, ako je
možné, že takéto stavebné úpravy povoli-
li. Budeme si o pár rokov už iba premietať
dobové fotografie Kolónie na stretnutiach
o histórii mesta? Dočkáme sa, že po fab-
rike bude requiem aj pre Kóloniu?!

JJ.. ŠŠ..

identifikáciu pánovi učiteľovi  Jamárikovi,
ktorý  sa vybral na stavbu, kde v hromade
vyvezenej hliny našli spodnú časť nádoby
s plátnom o priemere dna 7,5 cm a
výške 5,5 cm. V nej sa nachádzalo 1587
mincí. Zaujímavosťou je, že poklad sa naši-
el v tesnej blízkosti trezoru štátnej banky.
Nájdený poklad prevzal Dr. Jozef Hlinka,
predseda Slovenskej numizmatickej spo-
ločnosti a vystavil  ho na Bratislavskom
hrade. Dnes sa mince nachádzajú v Slo-
venskom národnom múzeu v Bratislave.
Výskum a určenie vykonala Dr. Ľudmila
Kraskovská.

Nález obsahoval: 1 denár kráľa Žig-
munda, 395 kusov pražských grošov a
bielych peňazí Václava IV, husitské rezby,

12 kusov
m o r a v -
s k ý c h
peňazí z
13. storo-
čia, 12
k u s o v
š t v o r -
hranných
p e ň a z í ,
p o ľs k é ,
rakúske,

bavorské
a salzbur-

ské fenigy, peniaze pasovského biskupstva
z 13. storočia, štýrske a viedenské fenigy.
Podľa Vladimíra Jamárika rakúskych feni-
gov bolo najviac, až 1115 kusov zo 14. - 15.
storočia.

Nevieme, kto tento poklad ukryl, ale
bol to iste senický alebo cudzí obchodník.
Keďže poklad zanechal 500 rokov v
zemi, nikdy sa poň nevrátil. Je zaujímavé,
že ležali 100 m od brodu cez senický
potok (Teplica). Doba, v ktorej ich uložil
bola nepokojná a neobišla ani Senicu leži-
acu na dôležitej českej ceste. Po nej pre-
chádzali vojenské výpravy a šarapatili
lúpežné skupiny. Je pozoruhodné, že u
nás ako platidlo obiehali mince z celej
Európy, ako je to aj dnes. Nájdený poklad

5

ÚÚččttoovvnníícckkaa eelliittaa
Obchodná akadémia Senica získala

prestížne ohodnotenie v rámci rebríčka
stredných škôl Trnavského kraja a regio-
nálneho školstva. Je najkvalitnejšou stred-
nou školou na Záhorí. Vyplýva to z hod-
notenia kvality stredných škôl, ktoré zosta-
vil inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO.

Do balíka úspechov prispela i predme-
tová komisia účtovníctva a ekonomických
cvičení. Vďaka kvalifikovanému prístupu
učiteľov účtovníctva, ktorí sú na vysokej
profesionálnej úrovni, získavajú  študenti v
tomto predmete cenné a kvalitné vedo-
mosti. Predmet účtovníctvo je alfou a
omegou štúdia na obchodnej akadémii. A
práve zásluhou odbornej prípravy zo stra-
ny pedagógov, vysokej úrovni vybavenosti
odborných učební a v ostatnom  rade i
záujmu študentov o tento predmet, dosa-
huje škola výborné výsledky i v mimo-
školskom prostredí. Študenti sa každoroč-
ne zúčastňujú olympiády Mladý účtovník.
Súťaž prebieha najprv na školskej úrovni.
Zo značného počtu žiakov (v tomto škol-
skom roku sa zúčastnilo vyše 30), ktorí sa
dobrovoľne rozhodnú preveriť si svoje
vedomosti v riešení súvislého účtovného
príkladu, vrátane účtovnej uzávierky a vo
výpočte dane z príjmov právnických
osôb (my nezainteresovaní máme určite
rešpekt pred daným znením príkladu),
úspešní postupujú do regionálneho kola v
Bratislave. Tí najlepší súťažia v celoslo-
venskom kole v Žiline. O tom, že  štu-
denti vedia zabojovať a úspešne spracú-
vajú riešenia v profesionálnom programe
pre vedenie podvojného účtovníctva sved-
čí skutočnosť, že v posledných troch
rokoch patria medzi účtovnícku elitu a
bodujú na najvyšších priečkach. Organizá-
torom súťaže je Slovenská komora certifi-
kovaných účtovníkov. Pohľad späť na
celoštátne kolá súťaže Mladý účtovník v
Žiline: 

- 2009/2010 4. miesto  J. Fodorová,
- 2010/2011 2. miesto  M. Potengová,

6.miesto T. Matuský,
- 2011/2012   1. miesto  A. Grosošová,
- 2012/2013  do celoslovenského kola

postúpila J. Pleváková. Škola je hrdá na
týchto žiakov aj popri iných vynikajúcich
študentoch, ktorí sa zaslúžili o dobré
meno školy.

A zaujímavosť na záver: Súťažiaci v
školskom kole a maturanti, ktorí dosiahnu
z praktickej skúšky známku výborný a
chválitebný, dostanú certifikát  spolupra-
cujúcej  firmy o tom, že ovládajú profesi-
onálny program pre vedenie podvojného
účtovníctva. Toto osvedčenie im často
pomáha pri ďalšom uplatnení sa v ekono-
mickej praxi či pri vysokoškolskom štúdiu
ekonomického zamerania.

PPhhDDrr.. EEvvaa OOtteeppkkoovváá
OObbcchhooddnnáá aakkaaddéémmiiaa

V roku 1941 budova Obecnej sporiteľne, 
v roku 1962 budova Štátnej banky českoslo-
venskej, teraz Allianz - Slovenská poisťovňa.

Pražský groš

bol krátko po náleze vystavený v Senici
vo výklade lekárne (už neexistujúcej) na
námestí.

JJáánn PPeetteerr
FFoottoo aarrcchhíívv aauuttoorraa 
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MMaajjssttrroovvssttvváá SSlloovveennsskkaa  
SSEE DDAANNCCEE 22001133

V Senici sa opäť zišli tanečné skupiny
z celého Slovenska na Majstrovstvách
Slovenska Se dance 2013, ktoré sa usku-
točnili v dňoch 26.-27. apríla Dome kultú-
ry. Tento rok netradične boli v Senici aj
disciplíny, ktoré sú pre diváka zaujímavé
po stránke scénickej a choreografickej –
boli to  disciplíny  Show dance,  Street
show dance, Jazz  & Moderna.  Tanečná
skupina Scream, ktorá v tomto roku oslá-
vila 20. výročie  vzniku, bola už 15 -krát
organizátorom tanečných súťaží v rámci

kalendára podujatí  Slovenskej tanečnej
organizácie International  dance  organi-
zation (STO IDO) a tešilo nás, že po orga-
nizačnej stránke sa nám dostalo uznania
od vedúcich súborov, prezidentky taneč-
nej organizácie a primátora mesta. 

Se dance 2013 mal tri úrovne súťaže:
•• MMaajjssttrroovvssttvváá SSlloovveennsskkaa, ktoré sú

nominačnou súťažou na Majstrovstvá
Európy vo Švédsku a Majstrovstvá sveta v
Nemecku.  V majstrovskej súťaži sa súťa-
žilo vo všetkých vekových kategóriách – v
detskej, juniorskej a hlavnej vekovej kate-
górii  (DVK, JVK, HVK)  v disciplínach
Dance show sólo dievčatá, chlapci, duo,
skupina a formácia. O titul majstra Slo-
venska sa súťažilo v 15 disciplínach.           

•• SSlloovveennsskkýý ppoohháárr bol  v disciplínach
Disco dance  sólo,  duo  v DVK, JVK a
HVK a v Hip hop sólo a duo  v JVK a
HVK,  spolu v 10 disciplínach.

•• TTaanneeččnnýý ppoohháárr v disciplínach Disco
dance sólo, duo, skupina  v DVK, JVK a v
HVK len Disco dance skupina, Street
dance show sólo, duo, skupina  v DVK a
HVK len skupina, Jazz&Modern  Dance
choreorafia v DVK, JVK a HVK,  spolu v
14 disciplínach.

Na súťaži bolo 17 súborov a takmer
500 tanečníkov.  Dvoma súťažnými dňami
nás sprevádzali prezidentka STO IDO
Hana Švehlová  a muzikálový herec Ond-
rej Antálek,  tanečník a moderátor. Porota
v súlade s novými  pravidlami hodnotila
tajne aj finálové disciplíny a súťažiaci
vystupovali  len pod štartovnými číslami,

bez oznámenia príslušnosti k tanečnej
skupine. Ako  diváčke mi chýbala určitá
adresnosť , koho vidím na javisku, ale
bolo  to v záujme objektívnosti a neov-
plyvňovania názoru poroty  už len prísluš-
nosťou ku konkrétnemu tanečnému
klubu. Domáci súbor  Scream bol na
domácej pôde úspešný a získal v Sloven-
skom pohári  jedno 3. miesto a v  Taneč-
nom pohári   sedem  prvých  miest, tri
druhé miesta,   dve tretie  miesta, jedno
štvrté  miesto a dve  piate miesta.  Zo sóli-
stov  a v duách sa  medzi medailistami
ocitli  TTiimmeeaa HHeerráákkoovváá,, KKlláárraa ŠŠppaaččkkoovváá,,
AAnnttóónniiaa MMoorrvvaayyoovváá,, JJaannkkaa KKlleeččkkoovváá,,
LLeennkkaa RRaavvaassoovváá,, DDaannkkaa CChhoocchhllííkkoovváá,,
VVeerreennaa PPeekkáárroovváá,, DDoommiinniikkaa ZZáávviiššoovváá,,
VVeerroonniikkaa VVaaňňkkoovváá,, MMiicchhaaeellaa PPaarrttlloovváá..  

Disco dance je najúspešnejšou  a
dominantnou disciplínou  Scream-u, ale
tanečníci  získali medaily aj v ďalších dis-
ciplínach:

DDVVKK  SSttrreeeett  ddaannccee sshhooww ssóólloo:: 1. mies-
to JJaannkkaa KKlleeččkkoovváá s choreografiou  Chap-
lin, 3. miesto  AAnnttóónniiaa MMoorrvvaayyoovváá s cho-
reografiou  Pipi. 

DDVVKK SSttrreeeett  ddaannccee  sshhooww dduuoo:: 1. mies-
to DDaannkkaa CChhoocchhllííkkoovváá a VVeerreennaa PPeekkáárroo--
vváá s choreorafiou  Pat a Mat. 

DDVVKK  DDiissccoo ddaannccee sskkuuppiinnaa 2. miesto,
JJVVKK DDiissccoo ddaannccee sskkuuppiinnaa Scream  1.

obsadil 1. miesto, 
JJVVKK DDiissccoo ddaannccee sskkuuppiinnaa Scream 2.

obsadil  2. miesto, 
HHVVKK  DDiissccoo ddaannccee sskkuuppiinnaa 1. miesto,
HHVVKK SSttrreeeett ddaannccee sshhooww sskkuuppiinnaa 2.

miesto.
Po  slovenských tanečných súťažiach v

marci v Leviciach, v apríli v  Šali  a v
Senici sa súbor Scream zúčastnil Maj-
strovstiev Slovenska v Disco dance a
Street show v Bratislave 3.- 5. mája a
vybojoval si účasť na Majstrovstvách Euró-
py v disco v meste Őrebro vo Švédsku  a
Majstrovstvách sveta v disco v meste
Bochun v Nemecku   v nasledovných dis-
ciplínach za tieto  výsledky:

• 4. miesto  v DVK Disco dance sólo
chlapci – Roman Malárik,

• 2. miesto  v DVK Disco dance formá-
cie,

• 2. miesto  v DVK  Street dance show
duo – Danka Chochlíková a Verena Pekáro-
vá, (choreografia Pat a Mat), 

• 1. miesto  v JVK DD Skupina,
• 1. miesto  v JVK Disco dance formácia,
• 2. miesto  v HVK Disco dance skupina, 
• 2. miesto  v HVK Street dance show

skupina,
• 3. miesto  v HVK Street dance show

formácia.
Po získaní dvoch titulov majstrov Slo-

venska a ďalších nominácií na Majstrov-
stvá Európy a Majstrovstvá sveta praje-
me tanečníkom veľa šťastia a úspešnú
reprezentáciu v zahraničí. 

KKaattaarríínnaa VVrrlloovváá

ÚÚssppeecchhyy mmllaaddýýcchh
vvýýttvvaarrnnííkkoovv

Predstavujeme  mladých výtvarníkov,
ktorí získali ocenenia na  najprestížnejších
medzinárodných a celoslovenských
podujatiach organizovaných pod záštitou
Ministerstva školstva, samosprávnych kra-
jov, múzeí a galérií Slovenska. 

Na celoslovenskej výtvarnej súťaži
VVeeľľkkoonnooččnnáá ppoohhľľaaddnniiccaa v Myjave v I.
kategórii získala 3. miesto 6-ročná Gabika
Franková z triedy pani učiteľky Jany Žúr-
kovej.

Na XIV. medzinárodnej prehliadke tvo-
rivosti detí predškolského veku  ŽŽiittnnoooosstt--
rroovvsskkéé ppaasstteellkkyy v Dunajskej Strede už  po
niekoľko rokov získavajú ocenenia tí naj-
mladší výtvarníci senickej ZUŠ. Tento škol-
ský rok to bola 5-ročná Dominika Pálení-
ková z triedy pani učiteľky Jany Žúrkovej
a 5-ročný Jakubko Zíšek z triedy pani uči-
teľky  Hany Oslejovej.

Na IX. medzinárodnej výstave výtvar-
ných prác VViiaannooččnnáá ppoohhľľaaddnniiccaa v Dol-
nom Kubíne si 3. miesta vo svojich veko-
vých kategóriách odniesli žiačky Lucia Ser-
dahelyová a Alexandra Ištoková z triedy
pani učiteľky Jany Žúrkovej.

Na  IX. ročníku medzinárodnej výtvar-
nej súťaže detí a mládeže PPrroottii šškkooddlliivvýýmm
zzáávviisslloossttiiaamm bbeezz hhrraanníícc získali ceny v II.
kategórii Matúš Nečas z triedy pani učite-
ľky Hany Oslejovej, Emma Závodská a
Simona Lučanová z triedy pána učiteľa
Štefana Ortha. V III. kategórii získala cenu
Andrea Mihelová z triedy pána učiteľa
Štefana Ortha.

Najprestížnejšou súťažou, v ktorej sú
naši žiaci už niekoľko rokov úspešní,  je
projekt Ministerstva školstva a Európskej
únie EEuurróóppaa vv šškkoollee.. V krajskom kole
tejto súťaže získali ocenenia žiačky Lucia
Chalková a Michaela Hlavatá z triedy
pani učiteľky  Moniky Kolací.

V celoslovenskom kole čestné uznanie
získala 8-ročná Barbora Némethová z tri-
edy pani učiteľky  Jany Žúrkovej, ocene-
nie získala 15-ročná Emma Závodská a
cenu s návrhom na účasť v medzinárod-
nom tábore Európa v škole dostala 18-
ročná Simona Ožvoldíková. Obe žiačky sú
z triedy pána učiteľa Štefana Ortha.

Výtvarný odbor senickej ZUŠ je už  15
rokov vyhlasovateľom a organizátorom
projektu MMuuddrroocchhoovvaa ppaalleettaa.. tomto škol-
skom roku sa konal 7. ročník medzinárod-
nej súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvor-
by. 

Naši žiaci získali v silnej konkurencii 5
cien a 13 čestných uznaní.  Čestné uzna-
nie získali títo žiaci: Filip Daniš, Martin
Filuš, Lucia Valentová, Jakub Kalný, 

(pokračovanie na str. 7)



7

M
o

za
ik

a
 z

 m
e

st
a

Na•a Senica 5/2013

(pokra�ovanie zo str. 6)

SSeenniicckkíí ŒŒzzuu••kkáárrii••  ooppää��
úússppee••nníí

™iaci hudobného odboru Základnej
umeleckej •koly (ZU—)  sa každoro�ne
zú�ast�ujú viacerých sú�aží od regionál-
nych až po celo•tátne. V tomto •kolskom
roku ich bolo o nie�o menej ako po minu-
lé roky, ale umiestnenia žiakov boli opä�
ve�mi pekné. 

™iaci dychového a speváckeho odde-
lenia sa v decembri v Bratislave zú�astni-
li celoslovenskej sú�aže Dni M. Ruppeldta.
Alexandra Kubinová získala �estné uzna-
nie v hre na prie�nej flaute, v speváckej
sú�aži potom Natália Svatá v 1. kategórii
2. miesto a Pavlínka Praska�ová �estné
uznanie. V 2. kategórii získala  2. miesto
Viktória Miku•ová a Martin Jan•ák �estné
uznanie. Aj v 3. kategórii sme mali ocene-
nie, a to �estné uznanie pre Tatianu Dvor-
skú.

V marci 2013 sa konala �al•ia celoslo-
venská sú�až v klasickom sólovom speve
a to Stan�ekova Prievidza. Mlad•ie veko-
vé kategórie boli hodnotené v pásmach.

(pokra�ovanie na str. 8)
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Martin Harský, Patrik Kassay, Viki Sta•-
ková, Sophia Blažeková, Petra Brod�ano-
vá, Rastislav Fiala, Erik Malachov, Patrícia
�ederlová  a Ferdinand Surový. Ceny zís-
kali: Mário ™ilínek, Martin Hrevu•, —imon
Petrák, Marek Hor�ák a Denis Mihál.

V•etkým mladým talentom želáme ve�a
tvorivosti a radosti z dosiahnutých úspe-
chov.

DDaanniieellaa OOrrtthhoovváá
vveeddúúccaa vvýýttvvaarrnnééhhoo ooddbboorruu ZZUU——

CCVV�� ppoozzýývvaa
- na závere�ný koncert detí záujmo-

vých krúžkov CV�  SSttoonnoožžkkiinnoo vvyyssvveedd�� ee--
nniiee.. Uskuto�ní sa v stredu  1199.. jjúúnnaa  oo
1166..3300 hh v senickom DDoommee kkuullttúúrryy a pred-
stavia sa �lenovia  tane�ných krúžkov (for-
mácie skupiny Sonny, vrátane prípraviek,
mažoretkové súbory, 	udov�ek, hip-
hop..), ale uvidíte  i vystúpenie mami�iek
a detí z Materského centra pri CV�, mla-
dých spevákov a gitaristov. Hos�om pro-
gramu budú �lenovia tajomného krúžku
thajský box.  Srde�ne pozývame rodi�ov,
prarodi�ov i verejnos�, prí�te pozrie�
svoje ratolesti pri vystúpení i preberaní
vysved�ení.

-pozvánku máme tiež pre 55--�� lleennnnúú ppaarr--
ttiiuu mmllaaddýýcchh ��uuddíí,  ktorí možno h�adajú
miesto, kde by prežili 8 d�ovú dovolenku.
My ho máme vo forme 5-tich  vo�ných
miest v jednom dvojizbovom apartmáne s
terasou, kuchynským kútom a sociálnym
zariadením vv ppeennzziióónnee vv mmeessttee�� kkuu TTrrii--
bbuunnjj pprrii VVooddiicciiaacchh vv CChhoorrvvááttsskkuu.. Stonož-
ka tam od 2277.. jjúúllaa ddoo  33.. aauugguussttaa strávi
spolo�ný pobyt. Cena pobytu na jedného
je 210 eur (doprava spolo�ným autobu-
som, rekrea�ný poplatok, ubytovanie a
jeden výlet),  bez stravy. Táto ponuka je
vhodná i pre 4 … 5 �lennú rodinu.  Kon-
taktujte nás �o najskôr, poskytneme vám
bliž•ie informácie (0907/774 406). 

DD.. KK.. 

MMaallíí rreecciittááttoorrii
D�a 23. mája sa stretli deti pred•kol-

ského veku zo siedmich senických eloko-
vaných tried (ET)  Materskej •koly  na sied-
mom ro�níku recita�nej prehliadky Senic-
ké zvon�eky. Prehliadku zorganizovalo
metodické združenie 	udia pod vedením
pani u�ite�ky Andrey Bôrikovej.

Na prehliadke sa zú�astnili: Simonka
Pavesková a Lívinka —kodá�ková z ET
Palárikova ulica, Katka Ková�ová a Ester-
ka Ka�ová z ET Kolónia, —imonko —kodá-
�ek a Timka Portá•ová z ET Robotnícka
ulica, Alexandra Fábiková a Mi•ko Duda•
z ET Ulica  J. Krá�a, Tatianka —vecová a
Mi•ko Rybnikár z ET Komenského ulica,
Simonka Pagá�ováz ET Hollého ulica,
Adelka Bobeková a Jakubko —ulla z ET

Sotina. ET �á�ov sa nezú�astnila z dôvo-
du absolvovania plaveckého výcviku.

Recita�nú prehliadku otvorila Dúhová
víla, ktorá sa zoznámila s de�mi, zahrala
sa s nimi kruhové hry a následne jej deti
predniesli poéziu známych detských auto-
rov. V rámci spolupráce Záhorskej knižni-
ce a Územného spolku Slovenského �er-
veného kríža pod názvom Juniori a senio-
ri spestrili recita�nú prehliadku pani Bože-
na Vlková z S�K a Simonka Jankovi�ová
zo Svetlu•ky, ktorá de�om pre�ítala roz-
právku od A. Varadinovej O lastovi�ke
Ani�ke. 

Na záver odmenila Dúhová víla a
Simonka v•etky deti za výborný a smelý
prednes. Ako organizátorka Senických
zvon�ekov chcem po�akova� v•etkým,
ktorí sa podie�ali na ich príprave, a to pani
u�ite�kám, pani riadite�ke Mgr. Marte
Haslovej a zamestnancom Záhorskej
knižnice, najmä pani Terke Po•tényiovej.

Ve�mi sa te•ím na �al•í ro�ník Senic-
kých zvon�ekov a verím, že sa na �om
stretnú tak •ikovné deti ako tento rok. Som
presved�ená, že deti z na•ej Senice sú
naozaj ve�mi talentované.

AAnnddrreeaa BBôôrriikkoovváá

SSlláávviiccii vv SSeenniiccii
Každoro�ne sa v Senici te•íme z

malých i vä�•ích spevákov, interpretov
krásnych slovenských �udových piesní.
Býva k tomu príležitos� na obvodnom
kole celoslovenskej sú�aže  SSlláávviikk SSlloovveenn--
sskkaa. V polovici mája t.r.  v  ZU— v Senici  o
postup do krajského kola v troch kategó-
riách zápolilo 20 detí z 11-tich •kôl Senic-
kého okresu. 

Vyhlasovate� Obvodný úrad Trnava a
organizátori Centrum vo�ného �asu a
Záhorské osvetové stredisko pripravili
sú�ažiacim pekné ceny, diplomy  a
verím, že i príjemnú atmosféru. Odbornej
porote sa �ažko hodnotilo, pretože výkony
boli rovnocenné, úprimné a takmer
každý sú�ažiaci (mimochodom v pek-
ných �udových krojoch) nás aspo� v
duchu rozospieval. 

Prvý v•ak mohol by� len jeden, resp.
traja v troch kategóriách. V najmlad•ej
kategórii zví�azila KKlláárraa MMiihháálloovváá zo Z—
Prievaly, zverenky�a pani u�ite�ky Katarí-
ny Filovej. V strednej kategórii už druhý-
krát suverénne vyhrala TTeerreezzkkaa FFuunntteekkoovváá
zo  Z— na Mudrochovej ulici Senica - mali
ste po�u� ten spontánny dlhotrvajúci
potlesk! Pripravuje ju jej mama Zuzka. A v

najstar•ej kategórii porotu i m�a doslova
dostala DDáá••aa ——�� eeppkkoovváá zo ZU— Senica,
žia�ka pani u�ite�ky Evy Polákovej. Devia-

ta�ka Dá•ka, rodá�ka z Prieval, spieva v
sú�aži už osem rokov a v tomo roku
poslednýkrát. Na pódiu to bolo patri�ne
vidie�. Cit, srdce, spomienky, láska k
hudbe a nezabudnute�né o�i pri vystúpe-
ní! V minulých rokoch v Senici vyhrala
už viackrát a v krajských kolách jej �asto
zostalo iba 2.miesto.  Kedy to vyjde?  

A ono to vy•lo. DDáá••aa 2233.. mmáájjaa zzvvíí��aazzii--
llaa vv ttrrnnaavvsskkoomm kkrraajjsskkoomm kkoollee a postu-
puje na celoslovenské finále do Vráb�ov
(27.- 28. júna) Srde�ne jej blahoželáme.
Najmä preto, že po Lucii Ukropcovej
(Rohožník), Pavlovi Božekovi (Doj�) a
Denise Bédeovej (Sekule) je iba••ttvvrrttoouu
ssppeevváá�� kkoouu ookkrreessuu SSeenniiccaa, ktorá otvorí
brány celoslovenského kola.

So c�ou obi•li v krajskom kole i 12-
ro�ná Terezka a 9-ro�ná Klárka, každá vo
svojej kategórii získala 3. miesto. 

DDaannaa KKooppeecckkáá
CCVV��  SSeenniiccaa

DDáá••aa ——�� eeppkkoovváá

Úspechy mladých...
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Keď sa povie Študentský
parlament

Na túto tému som už popísala veľa
myšlienok, niekomu sa to až nepozdáva,
ale bez obáv, nebudem sa opakovať. Stále
je totiž niečo,  čo stojí za zmienku. Tento-
raz to budú ľudia v ŠŠttuuddeennttsskkoomm ppaarrllaa--
mmeennttee (ŠP). Takmer polovica z členov
totiž práve zmaturovala a odchádza na
ďalšie štúdiá mimo Senice. Žiada sa mi
poďakovať im.

Prvým človekom zo ŠP je pre mňa
tento rok  MMoonniikkaa KKoolléénnyyoovváá,, ššttuuddeennttkkaa
GGyymmnnáázziiaa LL.. NNoovvoommeesskkééhhoo vv SSeenniiccii. A

teraz už jeho
úspešná absol-
ventka. Prečo
ona?  Po prvé,
môžete sa na ňu
vždy spoľahnúť.
Môžete sa pri nej
v y r o z p r á v a ť ,
vypočuje vás. A
môžete si byť istí,
že keď nikto iný,
ona vždy zachrá-
ni situáciu, príde
a urobí. Aj za dru-
hých. Veľakrát pri
tom nastaví chr-
bát a potom

znáša dôsledky. Za druhých. Nepoznáte
takto Moniku? Chyba. Lebo ja, jej trieda a
určite aj všetci členovia spoločenskej
herne v DAVe, áno. Veľa toho  nenahovo-
rí, dlho prenikáte cez jej osobitý charakter.
Je totiž  iná. Iná než dve tretiny mladej
generácie.  Nikam sa neženie, nepotrebu-
je sa prezentovať, nemusí  byť prvá a na
nič sa nehrá. Je normálna a v hlave má
jasno. V dnešnej dobe  takmer prírodný
úkaz. A práve v tom je jej čaro. Príde,
nekomentuje, nepýta, zoberie štetec a
maľuje, zoberie hrable, metlu a upratuje,
vymyslí a urobí výzdobu na ples, do
DAVu či kamkoľvek, zorganizuje spomien-
kový koncert, ide na školenie, nechýba na
žiadnom zasadnutí... a každý štvrtok a pia-
tok v DAVe  zodpovedá za hŕbu  mláde-
žníkov v spoločenskej herni. Dobrovoľne.
Lebo DAV jej prirástol k srdcu. Nečudu-
jem sa, pretože od mája 2011 sa nepretr-
žite podieľa na jeho budovaní a skrášľo-
vaní. A jej päť rokov strávených v ŠP tiež
nie je málo. Z toho posledné dva roky so
zodpovednosťou  podpredsedníčky. Je
držiteľkou ocenenia primátora ku Dňu štu-
dentstva 2011.

No a keby to uniesla, pokojne by som
sa nazvala jej kamoškou, aj keď nás delí 35
rokov života.  Tak Moni, ďakujem ti. Ani
nevieš, koľkokrát si ma motivovala ísť
ďalej. Želám ti, nech si šťastná a nech ti v
živote všetko vyjde! 

Teraz asi dvíhajú obočie ostatní členo-
via parlamentu, ale Monika jednoducho
musela byť prvá. 

Ale  moje rozjímanie o odchádzajúcich
maturantoch pokračuje a poďakovanie
smeruje  k ďalším šikovným ľuďom.
Ľuďom, ktorí tiež cítili zodpovednosť za
svoje členstvo v ŠP a ťahali za jeden
koniec povrazu.

DDoommiinniikkaa KKlleennoovváá,, ššttuuddeennttkkaa OObbcchhoodd--
nneejj aakkaaddéémmiiee vv SSeenniiccii.. I ona bola a je

hybnou pákou
ŠP. Jeho členkou
je od septembra
2010. Má dobré
nápady a
nezľakne sa žiad-
nej práce. Doká-
že ju aj dobre
zadeliť, dokáže
rýchlo rozhodn-
úť, nebojí sa
vystúpiť s názo-
rom, je ju všade
počuť, sympatic-
ky sa stavia do
roly vodcu a aj
ním je. V triede,

v študentskej rade a určite i doma.
Možno i pre tieto svoje vlastnosti má
svoje miesto dokonca v školskej rade
Obchodnej akadémie. Všimla som si ju už
na 1. študentskom plese ako rázne pride-
ľovala úlohy a ako sa o všetko zaujímala.
Preto druhý  ples už Dominika moderova-
la a riadila. Inak tomu nebolo ani pri tre-

Krásny týždeň s anglickým lektorom prežili študenti Súkromnej strednej odbornej
školy podnikania, o čom v článku viac prezrádza Ján Domanský. 

ťom plese. So samozrejmosťou moderuje
tiež každoročný Deň študentstva na radni-
ci alebo stretnutie študentských rád. A
takáto akčná  je stále, pri všetkých aktivi-
tách, ktorých sa zúčastňuje alebo organi-
zuje. Angažuje sa aj ako dobrovoľníčka
Europe Direct (ED) Senica a nezaobišli sa
bez nej žiadne aktivity v škole. Je držite-
ľkou ocenenia primátora ku Dňu študent-
stva 2011. Tak nech sa ti Dominika darí a
nech zúročíš všetky svoje schopnosti.
Mňa si napríklad vždy vedela presvedčiť a
upokojiť. Ďakujem za všetko.

RRoommaannaa NNoošškkoovváá,, ššttuuddeennttkkaa OObbcchhoodd--
nneejj aakkaaddéémmiiee vv SSeenniiccii,  je od 12. júna

2011  predsedníč-
ka ŠP. Skúsenosti
na to mala najmä
vďaka dlhoročné-
mu členstvu v ŠP.
Je to milé, citlivé
dievča, s dobrým
srdiečkom, ume-
leckými sklonmi a
ochotou vždy
pomôcť  v škole,
doma v Hlbokom,
v DAVe,  v parla-
mente alebo v
ED. Jej srdcovou
záležitosťou  bol

študentský ples a zapojila sa  i do nedáv-
nej súťaže Model 2013. Je držiteľkou oce-



nenia primátora ku Dňu študentstva 2011.
Trocha sa nám síce  pred maturitami vytra-
tila, ale darmo, nechce sklamať seba, ani
svojich doma a považuje za dôležité zma-
turovať na výbornú. A to sa jej aj podarilo.
Tak Romanka ďakujem za spoločné roky v
parlamente a verím, že skúsenosti využiješ
a občas sa za nami prídeš pozrieť. A,
samozrejme, veľa šťastia v ďalšom štúdiu
na vysokej škole.

MMaaggddaalléénnaa FFáábbiikkoovváá,, ššttuuddeennttkkaa
OObbcchhooddnneejj aakkaaddéémmiiee SSeenniiccaa,, je  výrazná

mladá slečna z
Častkova,  tenist-
ka, mažoretka, so
skúsenosťami z
ročného študijné-
ho pobytu v Cab-
rillo high school v
K a l i f o r n i i
(2009/2010) a
napr. i rodinného
podnikania. V ŠP
začala pracovať
na jeseň roku
2010.  Vždy sa
živo zaujímala o
dianie v študent-

skom živote, zapájala sa do prípravy a
realizácie väčšiny podujatí ŠP, moderovala
Deň študentstva na radnici, študentský
ples... Mala podiel i na podobe týchto
podujatí, nečakala že jej to niekto pripraví.
Výrazne sa aktivizovala na dobrovoľníc-
kych aktivitách  ED, aj svojej školy. Magdi,
máš síce povahu dravca,  ale v dnešnom
svete sa to celkom hodí. Tak všetko dobré
do ďalších smelých plánov a vysokoškol-
ského štúdia. Ďakujem.

EElliišškkaa GGááffrriikkoovváá,, ššttuuddeennttkkaa GGyymmnnáázziiaa
LL.. NNoovvoommeesskkééhhoo SSeenniiccaa, je ďalšou  mimo-
riadne aktívnou mladou  dámou, ktorá
maturuje a
odchádza. Jej akti-
vita je  však v
takom širokom
zábere, že v tomto
druhom roku jej
pôsobenia v ŠP
musela požiadať
iba o čestné člen-
stvo a prijala funk-
ciu dopisovateľky
do Študentských
listov. Toto dievča
naozaj vie a robí
neuveriteľné veci –
klavír, spev, divadlo, spevácky zbor, reci-
tačné súťaže, stíha sledovať módu a aj jej
rozumie, účinkovala v študentskom filme,
píše do novín, bola v porote súťaže
Model 2013, na gymnáziu má nenormálne
dobré známky a podozrievam ju, že ešte
aj kreslí a fotografuje. Asi by ju tu mal
zhodnotiť niekto druhý, lebo v ŠP sa len
tak mihla, ale aj tak  i tu odviedla dobrú
prácu. Je držiteľkou ocenenia primátora
ku Dňu študentstva 2012.

Tak Eliška i naďalej zvládaj všetko, čo
ťa baví a trocha uber, budeš to na vysokej
škole potrebovať. A ďakujem ti.

V ŠP sa mihol v tomto školskom roku
ďalší maturant Imrich Pisarovič. Aj jemu
patrí poďakovanie, napr. v súvislosti s prí-
pravou tohtoročného študentského plesu
a mnohými aktivitami v DAVe. 

Všetkým vám držím úprimne palce pri
vstupe do d sveta dospelých, ktorý na vás
čaká už za rohom. Zvládnite to. A vďaka,
že som mohla nahliadnuť do toho vášho
sveta mladých.

DDaannaa KKooppeecckkáá
kkoooorrddiinnááttoorrkkaa ŠŠPP

PS: Všetci  vymenovaní sa stretnú 12. júna  o
8.30 na pracovných raňajkách s primátorom
mesta Ľubomírom Parízkom a určite  to bude
zaujímavé stretnutie. Pozvaní sú i kandidáti na
budúceho predsedu a podpredsedu Študent-
ského parlamentu Natália a Filip. 

English Week
Minulý mesiac som zažil v mojej škole

super  týždeň, možno najlepší počas celé-
ho prvého ročníka, aký si môže študent
predstaviť. Mali sme totiž možnosť kon-
verzovať s anglickými lektormi, ktorí
vedeli po slovensky iba zopár slov. Každý
deň sme strávili 6 vyučovacích hodín roz-
právaním o rôznych témach, vykonáva-
ním zaujímavých aktivít a úloh v anglic-
kom jazyku. Obidvaja lektori boli veľmi
príjemní a otvorení, dalo sa s nimi o vše-
ličom porozprávať. Naučili nás veľa
nových vecí, dokonca nám rozprávali aj
ich príbehy zo súkromného života. Tieto
skúsenosti nám všetkým veľmi veľa dali,
hlavne mne to naozaj pomohlo, nakoľko
sa s rodičmi a sestrou chystáme cez
prázdniny do Londýna a ja som jediný,
ktorý vie po anglicky. Teraz rozprávam
istejšie  a nebojím sa komunikácie v
tomto jazyku. Hneď by som si takýto týž-
deň zopakoval. Už sa veľmi teším, ako
zase o rok budem mať možnosť zlepšiť sa
v angličtine týmto originálnym spôsobom
na našej Súkromnej stredne odbornej
škole podnikania.

JJáánn DDoommaannsskkýý,, 11..AA 

PP..SS.. Dovolím si poznámku: Videla som
Janka priamo v akcii s týmto lektorom a
skupinkou študentov v DAVe a nestačila
som sa čudovať z jeho plynulej angličtiny.
Klobúk dole. 

DD.. KKooppeecckkáá

MMaallýý ddooddaattookk:: 
Prvotný nápad k súťaži zaznel na

zasadnutí Študentského parlamentu
novembri 2012 a som rada, že myšlienka
dospela do  realizácie, najmä zásluhou
Centra voľného času Stonožka a členov
poroty. 

Celkovo bolo v súťaži v šiestich kate-
góriách prihlásených 51 prác z ôsmich
škôl z okresov Senica a Myjava, z toho
zo 4 ZUŠ, 3 ZŠ a 1 strednej školy. Víťaz-
mi jednotlivých kategórií sa stali: v kate-
górii Kresba - návrh odevu Mária Haneč-
ková,  v kategórii Kresba - návrh dezénu
do 12 rokov Kristína Krišková a v kategó-
rii nad 12 rokov Michaela Valjentová, v
kategórii Módny doplnok - šperk získala 1.
miesto Timea Vizváryová a kategórii
Módny doplnok - iné Karolína Muchová.
Všetky ocenené dievčatá sú žiačkami ZUŠ
Senica. 

Víťazkou v kategórii Tvorba modelov -
spoločenské šaty sa stala  Kristína Anna
Vachová zo  ZŠ Mudrochova ulica v Seni-
ci. Ušila veľmi pekné sviatočné šaty s
názvom Biela žirafa. 

Na 2. a 3. miestach bodovali  i ďalší
žiaci ZUŠ Senica - Sabína Štefková, Karolí-
na Vasiliaková a Anna Surová, i žiaci ZUŠ
Myjava, ZUŠ Sekule a ZŠ s MŠ Vrbovce.
Menovite treba pochváliť i dievčatá, ktoré
sa prihlásili samy, mimo škôl –  Seničanky
Luciu Pekárovú (3 .miesto za  šperk) a
Moniku Kolényovú (2. miesto za šperk) a
Romanu Noškovú z Hlbokého (Cena
poroty, spoločenské šaty). 

Aktívne sa do súťaže zapojili i ôsmač-
ky zo ZŠ Sadová ulica v Senici, ktoré kres-
lili návrhy na spoločenské šaty. Jedna z
nich Michaela Jankovíchová sa pustila i
do šitia a jej model spoločenských šiat, s
názvom Môj prvý pokus, získal Cenu
poroty za nápad a ručnú prácu. Do kate-
górie študentská móda vytvorila model na
turistiku Diana Škrovinová zo  ZŠ Mudro-
chova ulica Senica.

Víťazom blahoželáme a pedagógom
zúčastnených  žiakov veľmi pekne ďakuje-
me za nadšenie a pomoc. Zo Senice sú to
pani učiteľky  Alexandra Tomašovičová,
Jana Žúrková, Jana Ondrová  a zástupky-
ňa riaditeľky ZŠ  Sadová ulica Anna Kičko-
vá (podrobné výsledky súťaže nájdete na
www.stonozka.estranky.sk). Vedeniu ZŠ
na Komenského, Sadovej a Mudrochovej
ulici v Senici ďakujeme za návštevu žiakov
na výstave. Bolo ich vyše 300. Dúfajme, že
sa medzi nimi nájdu v r. 2014 i budúci
súťažiaci.

DD.. KKooppeecckkáá
CCVVČČ SSeenniiccaa
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Model 2013 – malé
obzretie sa za súťažou

Vo svete módy sa čoraz viac začína
rozširovať trend hand made, alebo urob si
sám. Vlastnoručne vyrobené šperky a
doplnky sú nielenže in, ale najmä originál-
ne a je zaručené, že nik iný nebude mať
na sebe rovnaký kúsok.  A keďže práve
tínedžeri sa veľmi radi niečím líšia, vlast-
noručne vyrobené módne doplnky sú pre
nich ideálnou cestou ako nezapadnúť do
radu. Práve preto je možné nájsť medzi
násťročnými čoraz viac ľudí, ktorí si vyrá-
bajú náušnice, náramky, kabelky, šatky, i
takých, ktorí si kreslia, či dokonca šijú šaty.
Práve týmto bol určený nultý ročník súťa-
že Model 2013.

Bol to síce len nultý, pokusný ročník
súťaže, no prihlásilo sa pomerne veľa
autorov so zaujímavými   prácami. Bolo
vidno, že tvorcovia sa s každým kúskom
či návrhom poriadne vyhrali, dali si na
ňom záležať. Ako členka poroty spolu s
pani učiteľkou  A. Tomašovičovou a pani
Cigánekovou, aj ako milovníčka módy,
som bola s prácami veľmi spokojná. Hoci
nie všetky boli úplne dokonalé, bolo za
nimi vidieť kus práce a maličké chybičky
sa určite postupne odstránia. A, samozrej-
me, ako povedala pani Tomašovičová na
slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, v
takomto odbore je určite do veľkej miery
hodnotenie vždy subjektívne. Takže tí,
ktorí tento rok nezískali ocenenie, vôbec
nemusia byť sklamaní. Môžu byť na seba
hrdí, a to z niekoľkých dôvodov – odvá-
žili sa svoje výtvory prezentovať, tvrdo na
nich pracovali, a tým potešili nielen seba,
ale aj nás  porotu, a určite aj všetkých
návštevníkov výstavy prác zo súťaže
Model 2013, ktorú si môžete pozrieť v
DAV-e.

Verím, že táto súťaž inšpirovala aj ďal-
ších módnych tvorcov z radov žiakov a
študentov, aby aj oni skúsili niečo vytvoriť,
navrhnúť, ušiť a prihlásili svoje dielko do
ďalšieho ročníka súťaže. Neváhajte a tvor-
te! Už teraz sa teším na výsledok a na
Model 2014 :-)

EElliišškkaa GGááffrriikkoovváá

Zaujímavá  pozvánka
V piatok 14. júna o 14. hod. sa na

Gymnáziu L. Novomeského v Senici
uskutoční ssttrreettnnuuttiiee  ssttrreeddoošškkoollsskkeejj mmllááddee--
žžee so zástupcami vedenia  stredoškolskej
Študentskej únie Slovenska, ktorá pôsobí v
Bratislave. Nepremeškaj túto chvíľu, príď
sa dozvedieť, čo je nové v svete stredo-
školákov a príď vysloviť otázky, ktoré ťa  v
súvislosti s tvojou strednou školou trápia.
Môžeš sa tu tiež prihlásiť na ich pripravo-
vané letné a jesenné projekty a možno
budeš práve typom, ktorého hľadajú do
svojich radov –  usmerňovať a metodicky
riadiť študentské rady na Slovensku. Ak ťa
ponuky zaujali, rozhodne príď. Ak nezau-
jali, príď aspoň na výzvedy.

FFiilliipp NNoosskkoo
pprreeddsseeddaa ŠŠRR GGyymmnnáázziiuumm LL.. NN..
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začal hrať Ján Grék a pribudol spevák a
saxofonista Emanuel Baumann. Niekoľko-
krát vypomáhal i Igor Konka (akordeón,
kláves). Postupne sa za klávesovými
nástrojmi vystriedali skvelí muzikanti ako
Ľudovít Wilhelm (tiež cimbalista a harmo-
nikár), ktorý oživil repertoár krásnymi
cigánskymi melódiami, Miroslav Dvoran a
Jozef Bláha. Koncom 80-tych rokov začali
do éteru viac prenikať piesne v pop - roc-
kových a disco rytmoch, čo zákonite
spôsobilo zmenu nielen repertoáru, ale i
personálneho obsadenia. Na bicie nástro-

je začal hrať študent senického gymnázia
Branislav Grimm.

V roku 1984 Interval ukončil svoje
účinkovanie v Smrdákoch. Pavol Grimm
vytušil, že jeho synovia Slavomír i Brani-
slav hudobne dozreli a vytvára nové,
mimoriadne kvalitné hudobné zoskupe-
nie, v ktorom  už boli traja Grimmovci:
otec Pavol (striedal harmoniku, klávesy,
saxofón, spev), starší syn Branislav (bicie a
spev), mladší syn Slavomír (basgitara,
spev), Milovan Horecký (sprievodná gita-
ra) a Emil Fiala (sólový spev). Skupina sa
po strate stabilného kaviarenského hrania
v Smrdákoch obávala, či sa dokáže presa-
diť vo vtedajšej silnej konkurencii taneč-
ných kapiel, ale opak bol pravdou. Objed-
návky na rôzne vystúpenia, napríklad
plesy, tanečné zábavy, svadby, spoločen-
ské  i rodinné podujatia sa  len tak hrnuli.
Muzikanti radi spomínajú najmä na veľmi
obľúbené posedenia brigád socialistickej
práce (tzv. BSP ) pri vtedajšom podniku
Slovenský hodváb.

V roku 1986, najmä z dôvodu pracov-
nej zaneprázdnenosti vedúceho kapely,
prišlo k úplnej generačnej výmene muzi-
kantov, i zmene štýlu hry a repertoáru.
Interval začal hrať hudbu ešte modernej-
šiu, najmä pre mládež, pribudli i svetové
hity spievané po anglicky. Pavol Grimm
odovzdal muzikantské žezlo svojim
synom, ale skupina neskončila. Ostali v nej
hrať naďalej traja Grimmovci: Branislav
(klávesy, spev), Slavomír (basgitara, spev),
Rastislav (bicie, spev) a Jozef Kučera (spri-
evodná i sólová gitara, spev). V začiat-
koch, najmä pri svadobných produkciách,

im hrou na saxofón vypomohol i Pavol
Grimm. Len pre zaujímavosť: v kapelách
Pavla Grimma sa od roku 1960 do roku
1986 vystriedalo 35 výborných muzikan-
tov. Príchody i odchody členov kapely
boli dobrovoľné, priateľské a tieto vzťahy
trvajú dodnes.

„Podľa všetkých poznatkov platí pravi-
dlo, že každý človek si tú svoju populárnu
hudbu z mladosti nesie až do hrobu. V
pubertálnych rokoch ju absorbuje, stotož-
ňuje sa s ňou, vyhľadáva ju  a na staré
kolená, keď na hlavnej hudobnej scéne už
panuje iný, nový štýlovo-žánrový druh, si
pri nej spomína na krásnu mladosť. Každý
človek má nárok na to, aby mal možnosť
vypočuť si hudbu, ktorá mu spôsobuje
radosť a do života prináša potešenie.
Východisko je v poznaní tejto pravdy a
vo vzájomnej úcte a tolerancii,“ týmito
slovami končí spomienky na Kunovskú
kapelu, Swing-kvintet a Interval  ich zakla-
dateľ Mgr. Pavol Grimm.  
RRuubbrriikkuu pprriipprraavvuujjee MMggrr.. BBrraanniissllaavv GGrriimmmm

(pokračovanie zo str. 8)

SSeenniicckkáá hheelliiggóónnkkaa
vv TTVV ŠŠlláággeerr

Divákmi čoraz viac obľúbená česko-
slovenská ľudová televízia Šláger v mesi-
aci máj oslovila hudobné zoskupenie
Senická heligónka na nahrávanie verej-
ných koncertov. Vo vypredanej sále
Domu kultúry v Sološnici pri príležitos-
ti Kvetinového bálu zorganizovaného ku
Dňu matiek 11. mája nahrala skupina až
sedem piesní. Na tomto koncerte spolu-
účinkovala i dychová hudba Žadovjaci,
manželia Osičkovci, Duo Sonet a výbor-
ná speváčka z Holíča Oľga Baričičová. 

Už o týždeň 17. mája i za silnej pod-
pory  fanúšikov,  členov Jednoty dôchod-
cov zo Senice, na koncerte v Gbeloch sa
kapela v zložení Pavol Grimm, Elígius
Štepanovský, Tatiana Závodská a Brani-
slav Grimm  stretla na pódiu popri iných
s Duom Yamaha, Karlom Peterkom jr.,
spevákmi Božankou, Martinom Jakub-
com, Radkom Žaludom, Veselou trojkou,
aj skupinou Progres.  Senická  heligónka
v roztancovanej a rozospievanej sále
zahrala v programe tri pesničky: polky
Bezejmenná, Dojdzi za mnú moja milá a
valčík Neišeu bych cez ten Kunov.

Z oboch koncertov TV Šláger pripra-
vila záznamy, ktoré si môžu fanúšikovia
pozrieť už tento mesiac, je však treba
sledovať dennú programovú ponuku,
resp. aktualizáciu programov na interne-
tovej stránke TV Šláger. Na základe
dohovoru medzi Senickou heligónkou a
TV Šláger sa i v Senici uskutoční verej-
né nahrávanie koncertu za prítomnosti
verejnosti, spojené i s tanečnou zába-
vou. O pripravovanom podujatí bude-
me verejnosť včas informovať.

MMggrr.. BB.. GGrriimmmm  

AAkkoo zzaabbeezzppeeččiiťť bbyytt
Stopercentný spôsob ochrany proti

zlodejom neexistuje, ochranné opatrenia
však majú význam. Môžeme ich rozdeliť
do  dvoch oblastí: rreežžiimmoovveejj aa tteecchhnniicckkeejj..

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

Čo sa týka tteecchhnniicckkýýcchh ooppaattrreenníí,
možno ich rozdeliť na mechanické a elek-
tronické. Z mechanických opatrení je
najdôležitejšie mať kvalitné dvere, najlep-
šie viacbodovo uzamykateľné, v kombi-
nácii so zámkami s vyššou úrovňou bez-
pečnosti, ktoré sa nedajú otvoriť planže-
tou. Platí síce, že ak chce zlodej vojsť do
vopred vytypovaného objektu, o ktorom
vie, že sú v ňom cenné veci, napr. drahé
obrazy, pripraví sa aj na prekonanie kvalit-
nej zámky. Vo všeobecnosti však kvalitná
zámka (alebo ešte lepšie dve) je pre
bežnú kategóriu zlodejov veľmi dôležitou
prekážkou. Súčasťou dverí by mal byť širo-
kouhlý priezor, tiež aj pevne uchytená
poistná retiazka. Pri rodinných domoch je
vhodné mať aspoň na prízemných oknách
mreže alebo fóliu na sklo, ktorá zabezpe-
čí, že sklo sa pri rozbití nerozsype. Elek-
tronické zabezpečenie je možné pripoje-
ním na niektoré stredisko registrácie
poplachov (známe ako pulty centralizova-
nej ochrany - PCO). Funguje na princípe
elektronickej signalizácie neoprávneného
vstupu do priestoru. Elektronika má aj
nevýhody – vysoká cena a časté plané
poplachy. Montáž musí uskutočniť autori-
zovaná firma.

ĎĎaallššiiaa oocchhrraannaa
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba

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

AAkkoo ppoossttuuppoovvaaťť vv pprrííppaaddee,, aakk  nnáájjddeettee
vvyykkrraaddnnuuttýý bbyytt

Prvou zásadou je nevstupovať do
vykradnutého objektu. 

(pokračovanie na str. 12)

Tanečná skupina Interval

Skupina Interval - zľava Peter Fordinál (organ),
Milovan Horecký (gitara), Milan Kriško (basgitara), Ján
Grék (bicie), Pavol Grimm (saxofón), Emanuel Bau-
mann (spev). Fotografia je  z 10. októbra 1975.
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RReebbrrííččeekk nnaajjpprreeddáávvaanneejjššíícchh kknnííhh
vv iinntteerrnneettoovvoomm kknnííhhkkuuppeeccttvvee vvyyddaavvaatteeľľssttvvaa AArrkkuuss  wwwwww..vvyyddaarrkkuuss..eeuu –– mmáájj 22001133

1. Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
2. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
3. Mlčochová, J.: Kto kradol v cirkuse Zlatá hviezda Arkus
4. Mečíř, A.: Zábavné hlavolamy Arkus
5. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus
6. Koppensteiner, Ch.: Tipy a triky na lepšie učenie Arkus
7. Betancourt, J: Chcem poníka Arkus
8. Anterny, F.: Biely lev Arkus
9. Kramárová, Z.:  Deti v kuchyni Direct Press
10. Hopkins, C.: Nový začiatok Arkus
11. Gohl, Ch.: Šťastie pre koňa Arkus
12. Sekora, O.: Ferdo v mravenisku Buvik

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

Novinky vvydavateľstva AArkus:
DDeettsskkéé ddooppllňňoovvaaččkkyy 33//1133 pprrššiippllááššťťoovvéé
V týchto Detských doplňovačkách sa nám trochu pokazí počasie a začne pršať, oblečie-
me si teda pršiplášť. Ale, kedy vznikol taký pršiplášť? A ako sa ľudia chránili pred dažďom
v čase, keď pršiplášte vôbec nejestvovali? A čo si ľudia mysleli o daždi kedysi veľmi
dávno? Boli namosúrení, keď pršalo, alebo naopak, vítali dážď s radosťou? Toto všetko sa
dozviete, keď si vylúštite hádanky v tomto čísle. Samozrejme, čaká vás toho ešte viac,
okrem iného napríklad i ďalšia rozprávka kocúra Markusa s novou súťažou, v ktorej bude-
te môcť vyhrať fajn ceny. 
Formát 148 x 210 mm, 16 strán. Cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur

HHááddaajjkkoo 77//1133 aa lloocchhnneesssskkáá pprrííššeerraa
Nad škótskym jazerom Loch Ness sa vznáša tieň záhady. Povráva sa, že v ňom žije taju-
plná príšera Nessie, obrovský živočích z pradávnych čias. Niekto ju vraj videl na vlastné
oči, ktosi ju aj odfotografoval. Ale... je to naozaj tak? Existuje lochnesská príšera, alebo je
to len výmysel? Jedného dňa sa dozvieš pravdu...
Formát 148 x 105 mm, 32 strán. Cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

niesla i myšlienku polmaratónu, ktorý  zazna-
menáva 10. jubileum. 

V dlhej histórii Záhoráckeho  maratónu je
veľa medzníkov, ktoré stoja za zmienku a  orga-
nizátori – Mesto Senica a  Komisia pre šport pri
Mestskom zastupiteľstve, Mesto Šaštín-Stráže a
Komisia pre mládež a šport pri Mestskom
zastupiteľstve -   ich spracovali do bulletinu. Pod-
statné je, že prvý pokus skupiny organizátorov z
hádzanárskeho oddielu v roku 1989 mal pokra-
čovanie a vždy sa našli ochotní ľudia, ktorí orga-
nizovali ďalšie ročníky. Vystriedalo sa veľa orga-
nizátorov, po trati zo Senice do Šaštína-Stráží a
späť prebehli stovky zanietených bežcov, zazna-
menali rôzne rekordy,  no jeden zostal nepreko-
naný. Drží ho Ondřej Němec z Prusinovic na
Morave, ktorý v roku 1996 prebehol 42 195
metrov za 2:23:42 h. Aj tento rok je za prekona-
nie rekordu vypísaná odmena. Podarí sa  to
niektorému maratóncovi v jubilejnom ročníku?

Legenda o maratónskom bežcovi oslovila
od svojho vzniku tisícky ľudí. Aj tu v Senici sa
našli vyznávači a priaznivci behu na dlhú trať a
Záhorácky maratón sa za 25 rokov tiež stáva
legendou.

VViieerraa BBaarroošškkoovváá 

Ak nájdete vylomené dvere, nemôžete
vedieť, či páchateľ nie je ešte vnútri. Tak
ako zver zahnaná do kúta, aj bežný zlo-
dej, najmä ak je napríklad pod vplyvom
drog, je schopný v tejto situácii vraždiť.
Preto treba najprv zavolať na políciu a reš-
pektovať ich pokyny – nevstupovať dnu,
pretože tým sa likvidujú stopy na mieste
činu.  

NNSS

Rozhýbeme krídla
motýľa?

Ako sú
krehké a
z r a n i t e -
ľné motý-
lie krídla,
tak krehkí
a zranite-
ľní sú aj
ľudia trpi-
aci svalo-
vou dystrofiou. Práve preto sa belasý
motýľ stal symbolom ľudí so svalovou
dystrofiou. Deň belasého motýľa 14. jún
je dňom osvety, aj verejnej finančnej
zbierky na pomoc chorým ľuďom.

Svalová dystrofia je ochorenie, ktoré
si nevyberá a postihuje rovnako deti,  aj
dospelých. Ochorenie je charakteristic-
ké postupným oslabovaním a ochabnu-
tím svalov, čo je spôsobené stratou sva-
lovej hmoty. Postupné zhoršovanie
tohto ochorenia vedie k tomu, že ľudia
so svalovou dystrofiou sú pripútaní na
invalidný vozík a odkázaní na pomoc
druhých takmer vo všetkých činnosti-
ach.

V piatok 14. júna  sa už šiestykrát
rozbehnú i do ulíc nášho mesta mladí
dobrovoľníci, aby pomohli tým, ktorí to
potrebujú. Svoje ochotné srdcia a
pomáhajúce ruky spojili, aby aj v
našom meste zorganizovali kampaň a
verejnú finančnú zbierku na pomoc
ľuďom so svalovou dystrofiou.  Podaná
pomocná ruka vie rozhýbať aj oslabené
krídla motýľa presne tak, ako dokáže
pomôcť a uľaviť ľuďom postihnutým
týmto ochorením. Neobráťte sa preto
chrbtom k ochotným a  zanieteným
mladým ľuďom, ktorí vás v tento deň v
našom meste zastavia s prosbou o
pomoc. Malým poďakovaním za dobro-
voľný finančný príspevok od nich dosta-
nete  symbol ľudí so svalovou dystrofiou
malého belasého motýľa.

Podrobnejšie informácie získate na
www.belasymotyl.sk.

DD.. KKuubbííččkkoovváá

AAddooppččnnýý ddeeňň
Príjemná atmosféra, dobrá hudba, chut-

né a zdravé občerstvenie a najmä 4 adop-
cie. To sú hlavné znaky nášho prvého
Adopčného dňa. Inšpirovaní myšlienkou
Slovenky žijúcej v Tel Avive sme sa roz-
hodli aj my usporiadať akciu, na ktorej
sme predstavili „obyvateľov“ útulku v čo
najlepšom svetle, samozrejme objektívne
a pravdivo. Výnimočnosťou bolo skĺbenie
možnosti psíka vidieť naživo, v pohybe, v
priamych reakciách na okolie a prijemné-
ho zážitku z dobrej hudby, i chutného
jedla, aj spoločného stretnutia ľudí, ktorým
nie je osud psíkov bez domova ľahostajný.

Veríme, že všetkých návštevníkov prí-
jemne pobavila naša moderátorská dvoji-
ca Janko Slezák a Magda, ktorým origi-
nálne sekundoval Robo Papp svojimi
komentármi a samozrejme svojimi najzná-
mejšími pesničkami. Celkovo sme dali na
adopciu 4 psíkov. Noví majitelia dostali aj
štartovací balíček, aby mohli lepšie začať
nový spoločný život.

DDuuššaann HHoolliičč

(pokračovanie zo str. 11)

Ako zabezpečiť byt
(pokračovanie zo str. 1)

Legenda o maratóne
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PPrriieesskkuumm 
ZZddrraavviiee bbeezz úúppllaattkkuu

OOdd mmáájjaa ddoo jjúúnnaa ssaa mmôôžžeettee nnaa ppoorrttáállii
wwwwww..bbeezzuuppllaattkkuu..sskk zapojiť do celosloven-
ského pprriieesskkuummuu,, kkttoorrýý oorrggaanniizzuujjee Health
Policy Institute (HPI) s podporou Nadácie
Pontis.

„Cieľom projektu je zistiť, či sme na
Slovensku zvyknutí dávať neformálne plat-
by a dary za služby v zdravotníctve.
Neformálnymi platbami a darmi sú mysle-

ŠŠkkoollaa žžiijjee aakkttíívvnnee
My,  študenti Strednej odbornej školy v

Senici, sme ukončili  projekt nazvaný  Štu-
dentská príručka Viedňou. Tento projekt
sa uskutočnil vďaka programu ŠŠkkoollyy pprree
bbuuddúúccnnoossťť Nadácie Orange. 

Cieľom projektu bolo umožniť nám,
študentom nadstavbového štúdia, spo-
znať hlavné mesto Rakúska Viedeň, zís-
kať poznatky  troška  inak ako v škole z
výkladu učiteľa a spracovať ich v progra-
me power-point formou prezentácie. V
rámci projektu nám škola zakúpila nové
prekladové slovníky, ktoré nám slúžili ako
pomôcka pri zostavovaní našej príručky. 

Projekt obsahoval viaceré aktivity,
ktoré sme riešili:  exkurziu – poistenie,
objednávku dopravcu, trasu prehliadky
mesta. Každá dvojica študentov  si pripra-
vila výklad k vybranej pamiatke  v sloven-
skom a nemeckom jazyku a priamo pred
ňou ho prednášala.

Viedeň nás všetkých očarila a jednotli-
vé pamiatky radnica, parlament, Hofburg,
kostol sv. Štefana, hotel Sacher, Opera,
Schönbrunn boli nádherné.  Všetkých
zaujalo Technické múzeum, kde sa viace-
ré teoretické poznatky z fyziky a elektro-
techniky dali vyskúšať.

Po absolvovaní exkurzie sme si v škole
v našej   v cukrárenskej dielni  upiekli dve
Sacherove torty. Výrobu tejto dobroty ria-
dili naši spolužiaci odboru Spoločné stra-
vovanie, predovšetkým Ondrej Mudroch a
Patrik Repáň. 

Tieto upečené  viedenské špeciality
sme ochutnali  spolu s Mgr. Danou Žáko-
vou a Mgr. Andrejom Miškovičom na pra-
covnom posedení, kde bola diskusia o
konečnej verzii pripravovanej príručky.
Našu prácu si môžete pozrieť na stránke
našej školy www.sossenica.sk

ŠŠttuuddeennttii SSOOŠŠ SSeenniiccaa 

TTaalleennttoomm ssaa ddaarríí
Vo februári uplynulo 125 rokov od chví-

le, kedy v Hlbokom zomrel evanjelický
farár Jozef Miloslav Hurban, mimoriadna
osobnosť slovenských dejín, národný
buditeľ, spisovateľ, redaktor, vydavateľ,
kodifikátor spisovnej slovenčiny, najbližší
priateľ Ľudovíta Štúra a najaktívnejší spo-
medzi štúrovcov. J. M. Hurban sa pričinil o
šírenie slovenského jazyka a slovenskej
kultúry,  a tak Záhorské osvetové stredisko
v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja každo-
ročne na jeho počesť organizuje súťaž v
umeleckom prednese poézie a prózy,
súťaž v tvorbe detských recitačných kolek-
tívov a divadiel poézie  Hurbanov pamät-
ník.

Tento rok sa uskutočnil 45. ročník  Hur-
banovho pamätníka  25. apríla v Skalici,
kde bola okresná súťaž Skalického okresu
a 30. apríla  v Senici.  Okresná súťaž Hur-
banovho pamätníka v Senici bola hodnot-

ná pre-
dovšet-
kým v
oblasti
drama-
turg ic -
k é h o
výberu
textov.
V
Základ-
n e j
u m e -
l e c k e j
škole v
S e n i c i
sa na
n e j
st ret lo

19 detí, víťazov obvodných súťaží v obvo-
doch Kúty, Senica mesto a Senica okolie a
12 študentov, ktorí sa snažili v knihách
napísané umocniť svojimi výrazovými pro-
striedkami a tento zážitok sprostredkovať (pokračovanie na str. 14)

né platby bez dokladu, ale i kvety či bom-
boniéry za vyjadrenie vďaky za dobrú sta-
rostlivosť. Zaujíma nás i v akej forme
ľudia tieto neformálne platby a dary
dávajú a prečo,“ hovorí Roman Mužik z
Health Policy Institute.

Úlohou portálu bezuplatku.sk je preto
získať čo najväčší počet vyplnených
dotazníkov od občanov z celého Sloven-
ska. Prieskum je jedinečný v tom, že svoju
pozornosť sústredí na zažitú skúsenosť a
neopiera sa o názor alebo pocitové, sub-
jektívne vnímanie ľudí. Získané informácie
tak poskytnú podložený názor o výskyte
neformálnych platieb a darov za služby v
slovenskom zdravotníctve. 

Výsledok poskytne analýza dotazníkov
vyzbieraných počas mesiacov máj a jún  a
bude publikovaná na jeseň 2013.  Aj po
uzavretí zberu dotazníkov pre analýzu
však zostáva portál aktívny a zber dotaz-
níkov bude i naďalej pokračovať. 

TTSS -- HHPPII

aj vďačným poslucháčom. Z nich odborná
porota, v ktorej pracovala Mgr. Jaroslava
Čajková a Mgr. Eliška Sadíleková vybrala
na postup do krajskej súťaže Hollého
pamätník jedenásť. S Martinom Hrevu-
šom, Annou Reptovou a Sabínou Phano-
vou zo senickej ZUŠ, ktorí ako účastníci
vlaňajšieho celoštátneho Hviezdoslavov-
ho Kubína postupujú do krajskej súťaže
priamo, sa budú v Trnave snažiť zvíťaziť
Pavlína Praskačová, Adam Praskač, Martin
Očko, Eliška Gáfriková a Ján Balga zo ZUŠ
v Senici, Natália Krčová a Samuel Krúžek
zo ZŠ s MŠ v Cerovej, Radka Rybnikárová
zo ZŠ V. Paulínyho-Tótha v Senici, Zuzana
Frťalová, Mária Kolényová a Filip Nosko z
Gymnázia L. Novomeského v Senici.

Do súťaže detských recitačných kolek-
tívov a divadiel poézie sa zapojili dve sku-
piny súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici.
Mladší zádrapkari vedení Ľuboslavou
Paveskovou pripravili predstavenie Eda
Stanovského a Jozefa Sabola O chalúpke
z perníka, za ktoré získali 2. miesto a
odporučenie postúpiť do krajskej súťaže.
Starší študenti senických stredných škôl
naštudovali v réžii Štefánie Jánošovej text
T. Pěkného Havran z kameňa. Prvá spo-
ločná práca súboru v tomto zložení bola
úspešná, Zádrapkám priniesla 1. miesto a
nomináciu do krajskej súťaže Hollého
pamätník.

45 ročníkov Hurbanovho pamätníka
znamená peknú kultúrnu tradíciu, ktorej
úroveň udržať a ďalej rozvíjať je náročné,
ťažké a zodpovedné. Za to, že sa to v
dnešnej konzumnej  spoločnosti darí, patrí
poďakovanie všetkým deťom, študentom
a pedagógom, ktorí čítajú, hľadajú, obja-
vujú, recitujú, hrajú divadlo a vyhrávajú,
ako aj tým, ktorí mladé talenty v ich ume-
leckom snažení podporujú ZUŠ v Senici.

JJaarroossllaavvaa SSlleezzáákkoovváá 
ZZOOSS SSeenniiccaa

DDáážžďďoovvnnííkkyy
V posledných rokoch v našom meste i

v okolitých obciach zo sťahovavých vtá-
kov takmer nevidieť belorítky a najmä
lastovičky.  Počet dážďovníkov, ktoré k
nám prilietajú v prvej polovici mesiaca
máj je každoročne približne rovnaký. 

Mnoho ľudí si dážďovníky  mýli s lasto-
vičkami, pretože sa im podobajú, hoci ide
o celkom iný druh. Dážďovník má roz-
pätie krídiel okolo 40 cm a dĺžku tela iba
okolo 17 cm. Dažďovníky majú neobyčaj-
né letové schopnosti.  Vytrvale lietajú v
malých kŕdlikoch, za letu sa  dokážu  živiť
hmyzom, piť, páriť sa  a dokonca i spať.
Patria k najlepším vtáčím letcom. Bežná
rýchlosť letu je okolo 10 m za sekundu, ale
dokáže lietať i päťkrát rýchlejšie.  Hniez-
da si budujú v štrbinách a otvoroch vyso-
kých stavieb. Nedokonalé, chatrné hniez-
da si stelú zvyškami rastlín  uchytených vo
vzduchu a pierkami. 

AAddaamm PPrraasskkaačč
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Vzhľadom na to, že sa živia výlučne
hmyzom, sú veľmi užitočné a treba ich
chrániť,  zvlášť pokiaľ ide o hniezda.  Ak
mu hniezdo niekto naruší,  ďalšie si už
nestavia. Tento sťahovavý vták u nás žije
len od mája do konca júla a vracia sa
potom do subtropických a tropických krajín.

Zvláštnosťou u dážďovníkov sú ich
malé nohy, na ktorých sa nedokážu pohy-
bovať. Ak sa stane, že dosadne na zem,
nie je schopný zo zeme vzlietnuť a vtedy
potrebuje pomoc človeka, aby ho  vyhodil
do vzduchu,  inak spravidla zahynie.
Nohy mu slúžia iba na zachytenie sa na
zvislých stenách či skalách a pri svojich
hniezdach. Aj bývalý tehlový továrenský
komín im slúžil práve na odpočívanie.
Medzi zaujímavosti patrí i skutočnosť, že
žijú na ľudských sídliskách, no  iba tam,
kde sú  vyššie stavby. Tento rok žijú v
Senici pravdepodobne 2 kŕdliky v celko-
vom počte 12 jedincov.  Jeden kŕdlik  urči-
te hniezdi na starom sídlisku.

Zdá sa, že  belorítky, lastovičky i daž-
ďovníky  sa postupne vytratia z našich
miest. Chráňme si ich, pokiaľ sa do nášho
mesta zo svojich zimovísk vracajú. 

LLaaddiissllaavv KKooššiinnáárr  

(pokračovanie zo str. 13)

Výstava, ktorá zaujala
Stredná odborná škola (SOŠ) Senica je

známa viacerými aktivitami, ktoré  súvisia
so šetrením energie. Súťaž Enersol SK sa
dostala aj ich pričinením na vysokú úro-
veň. Ocenením kvalitnej práce SOŠ bolo
aj zaradenie školy medzi desiatku tých,
ktoré prezentovali putovnú interaktívnu
výstavu Energia 3. tisícročia, ktorú inicioval
a podporil EkoFond, neinvestičný fond
zriadený SPP.  

V SOŠ si ju od 29. apríla do 24. mája
pozreli žiaci z 50 základných a stred-
ných škôl regiónu. Verím, že všetci žiaci a
študenti, ktorí výstavu videli, mali silný
zážitok, určite získali aj mnoho nových
poznatkov o energii, pretože výstava im
umožnila pochopiť dôležitosť a nevy-
hnutnosť úspor energie. Prostredníctvom
pútavých exponátov, početných aktivít a
pokusov boli  žiaci motivovaní k prebude-
niu záujmu o prírodné vedy. 

Jednou z trojice lektorov výstavy  v
SOŠ bola pani učiteľka Júlia Gabčová,
ktorá skúsenosti zo sprevádzania žiakov a

študentov výstavou  charakterizovala ako
veľmi dobré. „Žiaci sa hravou formou
dozvedeli o zdrojoch energie, jej využíva-
ní a ovplyvňovaní životného prostredia,
tiež ako náš životný štýl vplýva na spotre-
bu a využívanie energie.  Snahou je nau-
čiť, ako energiou šetriť,“ zhrnula cieľ výsta-
vy.  Široká a zložitá téma je podaná veľmi
zrozumiteľne a prispôsobená veku. Pod-
statné je, že žiaci tému nevnímajú ako v
škole, pretože nesedia v laviciach,  ale
veľmi hravou a príťažlivou formou sa
oboznamujú s témou, diskutujú, vyslo-
vujú vlastné názory, hrajú sa na baníkov,
kde spoznávajú cyklus výroby energie z
uhlia, porovnávajú spotrebu energie žia-
rovky a žiarivky,  vyrábajú energiu na hyb-
ridnom bicykli. V module obývačka sa
učia ako šetriť energiu, na modeli domče-
ka spoznávajú rozdiely v tepelných vlast-
nostiach jednotlivých stavebných materiá-
lov, a pod. 

Dôležité je, aby si žiaci a študenti  uve-
domili, že možnosť ako šetriť energiu je v
rukách každého jednotlivca. Žiaci majú
preto šancu svojím konaním ovplyvniť ďal-
šie smerovanie tejto spoločnosti.

VViieerraa BBaarroošškkoovváá

spoja pod vedením jednej z nich Lýsistra-
ty, opevnia sa na hrade a odmietnu
mužom sex. Ich cieľom je dosiahnuť, aby
muži nepremrhali svoj život neustálymi
bojmi, ale vrátili sa domov k svojim rodi-
nám. Ženy chcú takýmto radikálnym
spôsobom v Grécku nastoliť mier,“ zhr-
nul tému režisér Ivan Fodor.   Napriek
tomu, že ide o antickú ľudovú komédiu,
hra nevyznieva vulgárne.  Diváci  dostali
zabrať v podobe  neustáleho úsmevu na
tvári i častého smiechu. A o to išlo.

bbaarr 
FFoottoo MM.. HHoolleennkkaa

Lýsistrata zožala úspech
Premiéry nového už 14. titulu Záhorác-

keho divadla Senica  sa vydarili! Lýsistrata
s podtitulom Vzbura žen zožala úspech a
diváci odmenili hercov a celý realizačný
tím na záver potleskom v stoji.  Dobré
znamenie, že antická ľudová komédia z
pera komédiografa Aristofanesa v záho-
ráckej úprave Jozefa Moravčíka Jakubovca
sa dobre zapísala a získala si priazeň za
výkony i za myšlienku, ktorú prináša.
Prvá premiéra bola 5. mája, druhá  8. mája
v Dome kultúry. Pre veľký úspech prvá
repríza bude 9. júna. 

Pikantná vzbura žien pod dramatur-
gickou  a režijnou taktovkou Ivana A.
Fodora priniesla divákovi, ktorý je už zvyk-
nutý na výborne zvládnuté inscenácie
Záhoráckeho divadla, opäť zážitok. Jedno-
ducho, divadelníci nesklamali a prví
návštevníci šíria len samé dobré správy.
Téma, čo sa stane, keď ženy odmietnu
mužom sex podaná v záhoráčtine nadob-
úda razom iný rozmer, takže do hľadiska
neplnoletí určite nepatria. Hra je plná

dvojzmyselných narážok, skrytých význa-
mov, plná vtipných a šťavnatých  textov i
scénok. „Aténske a spartské ženy sa

Bytostne spätý s básňou
V piatok 10. mája  v Dome kultúry

čerstvý jubilant, 70-ročný básnik Pavol
Pius, rodák z Nemčinian, žijúci a tvoriaci
už 37 rokov v Senici, prezentoval svoju
19. básnickú  zbierku Prílivy a odlivy. 

Kniha k čitateľom predstúpila oficiálne
už vlani v Dome spisovateľov v Bratisla-
ve, keď vyšla vo Vydavateľstve Spolku slo-
venských spisovateľov v Edícii Poézia s
prekladom do angličtiny od Jamesa Sut-
herlanda Smitha. No priaznivcom Stanisla-
vovej poézie v Senici sa po prvý raz pred-
stavila až teraz. Jubilant sa zapísal do
Pamätnej knihy Mesta Senica a od primá-
tora  Ľubomíra Parízka prevzal Pamätnú
medailu.

Na spoločnom podujatí Záhorskej kniž-
nice v Senici, Mestského kultúrneho stre-
diska v Senici a Spolku slovenských spi-
sovateľov (SSS) v Bratislave knihu uviedol
tajomník SSS Pavol Janík. Ukážky z nej i
zo zborníka o Živote a diele Pavla Stani-
slava umelecky interpretoval herec a
recitátor Jozef Šimonovič.  

Medzi hosťami na senickom podujatí
bol aj vojenský ordinár Ozbrojených síl a
ozbrojených zborov Slovenskej republiky
biskup František Rábek.  V kultúrnom pro-
grame  zaspievala jubilantovi  Božena
Vojtková z hudobného odboru ZUŠ v
Brezovej pod Bradlom v sprievode klaviri-
stu zo ZUŠ Senica  Ondreja Hluchého. 

Pavol Pius, básnickým menom Pavol
Stanislav, je významný básnik, popredný
predstaviteľ slovenskej duchovne oriento-
vanej poézie, má  vlastné nezameniteľné
miesto v súčasnej slovenskej poézii. Prvá
básnická zbierka Okno do dvora mu vyšla
v roku 1976. Najtvorivejšie obdobie preží-
va v ostatných rokoch, kedy mu takmer
každý rok vychádza nová básnická zbier-
ka. Šesť z nich boli prebásnené do cud-
zích jazykov. „V každej zbierke sa usilujem
vyjadriť vlastné ja cez prizmu svojho det-
stva, v ktorom som nadobudol hlboký

(pokračovanie na str. 15)

Dážďovníky
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vzťah k viere, k našim starkým, mame,
blízkym ľuďom, k dôverne známemu
prostrediu,“ povedal  básnik na margo svo-
jej tvorby v Literárnom týždenníku (č. 17-
18/2013). 

Popri vlastnej tvorbe je už pár desaťro-
čí Pavol Stanislav spojený aj s tvorbou
talentov ako porotca viacerých celoslo-
venských autorských súťaží, napríklad
počas Dní Janka Kráľa v Zlatých Moravci-
ach alebo na Literárnej Senici Ladislava
Novomeského. „Autorom odporúčam,
aby hľadali  sami seba, svojské vyjadrova-
cie prostriedky, vlastné ja, svoj pevný  bod
bytia v poézii,“ vyslovil sa o súťažiach v
rozhovore pre Literárny týždenník.  

Piusov tvorivý potenciál a  prínos v
oblasti umeleckej tvorby vyzdvihol aj
predseda Trnavského samosprávneho
kraja Tibor Mikuš, keď mu 16. mája pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa múzeí a
oceňovaní pracovníkov z odvetvia kultúry
odovzdal Pamätnú medailu predsedu
TTSK.  Za všetky ocenené osobnosti poďa-
koval Pavol Stanislav Pius. Blahoprajný list
jubilantovi k 70. narodeninám poslal aj
minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorý
o.i. vyzdvihuje básnikovu lyrickú tvorbu,
„...ktorá má od začiatku svoj nezameniteľný
tón a štýl, je úzko spätá so životom, čitateľ v
nej nachádza  početné odkazy na konkrét-
nych ľudí, stretnutia, skúsenosti“.      

Básnik pripravuje už svoju 20. básnickú
zbierku, ponesie názov Návraty. V nej sa
vracia k rodisku, Nitre, Senici, ale aj celé-
mu Slovensku. Piusovou ambíciou je nená-
silne a bytostne byť básňou prítomný v
kľúčových lokalitách svojho života.

MMiillaann SSoouukkuupp
VViieerraa BBaarroošškkoovváá

Kytica pre mamu
Veľkú kyticu z ľudových piesní a tan-

cov uvili členovia folklórneho súboru
Dvojkáčik pri ZŠ na Komenského ulici a
14.mája ju odovzdali mamám v Domove
sociálnych služieb pre dospelých a senio-

rov v Senici pri príležitosti Dňa matiek.
Zmes ľudových piesní z nášho regiónu sa
seniorom páčila natoľko, že si s vystupujú-
cimi aj zaspievali.

MMggrr.. AAlleennaa ČČíížžoovváá

(pokračovanie zo str. 14)

Sny skutočnosťou
Inak neviem pomenovať svoje pocity z

veľkých úspechov tanečnej skupiny Sonny
od začiatku tohto roka v podaní veľkých,
menších, aj tých najmenších tanečníkov.

Od februára až po májové Majstrov-
stvá SR získala skupina na ôsmich taneč-
ných súťažiach neuveriteľných 41 pódio-
vých, resp. finálových umiestnení.

Hlavná trénerka Andy Jakubcová skrát-
ka zvolila tento rok tzv. súťažnú taktiku,
teda získavanie skúseností na rôznych dru-
hoch súťaží  jednotlivcov a duet,  disko
skupiny a celé formácie na slovenských i
na českých súťažiach. 

Z a
zmienku
u r č i t e
stoja naj-
vzácnej-
šie tituly
z M a j -
strovsti -
ev SR  -
t i t u l
Majs ter
S l ove n -
ska  pre
d u o
D i s c o
dance v

kategórii deti v podaní Laury Šmidovej a
Simony Királovej, druhý titul Majster Slo-
venska (už po druhýkrát) putoval do rúk
najstarších „soňákov“  Sonny HVK s cho-
reografiou A. Jakubcovej Pieces of gold.
Víťazstvo v Slovenskom tanečnom pohári
si pri svojej absolútnej premiére v kategó-
rii minikids (čo sú deti do 7 rokov) odnies-
li deti z tanečnej prípravky Sonny. Ich
choreografia mala názov Zmrzlinový sen
a pripravila ju Zuzana Florianová. Z ďal-
ších kvalitných umiestnení na MSR (bolo
ich celkovo 15) je  to 3. miesto Sonny deti
(choreografia Modré komando), disko
skupina Sonny HVK, disko skupina Sonny
deti a iba 10-roční  sólisti Albert Macek a
Simonka Királová, 2. miesto  pre formáciu
Sonny  junior (choreografia Some girls) a
8-ročného sólistu Matejka Floriana. Tretie
miesto získali v Bratislave i Sonny junior
B trénerky Soni Pastorkovej, a to v Slo-
venskom tanečnom pohári

Za zmienku stoja  i výsledky z aprílo-
vých  súťaží, napr. z Efect cup Zlín, kde 1.
miesto získali formácie Sonny deti i
Sonny HVK a 3. miesto Sonny junior alebo
zo súťaže Se dance Senica. Sonny tu
pozbierala  7 pódiových umiestnení, napr.
v kategórii Street dance show  1. miesto
pre skupinu Sonny HVK  alebo 1. miesto v
kategórii duo deti Simona Királová a
Laura Šmidová.

Aj v trojkolovej tanečnej lige Deep
dance league dosiahli výborné celkové
výsledky vďaka tanečníkom Karinke Jurko-
vej (7 rokov), ktorá získala 2. miesto,
Simonke Királovej a Laure Šmidovej,
ktoré obsadili  2. miesto a Simonke Kirá-
lovej za 3. miesto. O ďalších výsledkoch

Srdiečko mame
V ten deň sme išli do Materskej školy

na Robotníckej ulici  s oveľa väčšou zve-
davosťou, lebo sme vedeli, že naše deťú-
rence majú pre nás pripravený program.

Trpezlivé a milé pani učiteľky s naši-
mi najmenšími nacvičili program ku Dňu
matiek a 7. mája sa s ním  mamám, sta-
rým mamám či babkám aj predstavili.

Zatancovali, zaspievali i zarecitovali,
jednoducho ukázali nám, čo všetko sa
dokázali naučiť a zároveň svojim mamám
k sviatku za obetavosť a starostlivosť
zaďakovať tým najkrajším darčekom -
spontánnym šibalským úsmevom a vlast-
noručne vyrobeným  srdiečkom. 

Všetci spolu sme prežívali veľkú radosť,
lebo chvíle strávené s deťmi a o to viac s
pekným programom, zanechávajú v nás
vždy tie najkrajšie pocity plné lásky.  

Tešili sme sa spoločne, že naše malé
ratolesti mali úžasný program a niekto-
rým sa od šťastia i slzička skotúľala po líci.
Máme z našich detí potešenie a ďakuje-
me pani učiteľkám, že sa v škôlke o naše
deti trpezlivo a s láskou starajú .      

ZZaa rrooddiiččoovv 
SSiillvviiaa KKoolleeččáánniioovváá

Memoriál Soni Cádrovej
V areáli ZŠ na Ulici Viliama Paulínyho-

Tótha bude 1. júna od 8. hod. 1. ročník det-
skej hasičskej súťaže Memoriál Soni Cád-
rovej, pamiatky na zanietenú hasičku,
ktorá sa s veľkým entuziazmom venovala
aj výchove  mladých hasičov. V senickom
DHZ zanechala kus seba, priviedla k
láske k tejto ušľachtilej činnosti desiatky
mladých ľudí. bbaarr

Stretnutie 
s podnikateľkami

Primátor Senice Ľubomír Parízek prijal 13.
mája členky Top centra podnikateliek klubu
profesionálnych žien zo  Senice a klubu Har-
mónia zo Skalice, aj klubu z Trnavy. Top
centrum podnikateliek združuje ženy, ktoré
sú aktívne v podnikateľskom prostredí a
dosahujú významné úspechy. „Podnikanie
žien v našej spoločnosti ešte stále nie je
samozrejmosťou, preto oceňujem všetky
vaše výsledky,“ povedal na stretnutí primátor
mesta. Informoval tiež o projektoch senickej
samosprávy, ktoré prispievajú k celkovému
zlepšeniu života v meste. V sprievode pred-
nostky Mestského úradu Kataríny Vrlovej si
potom členky Top  centra podnikateliek prez-
reli zrekonštruovanú ZUŠ.                         bbaarr

BByyttoossttnnee ssppäättýý ss bbáássňňoouu
súťaží sa dočítate na  www.stonozka.est-
ranky.sk.

Držte palce skupine Sonny i v
nasledujúcich mesiacoch, pretože všetky
tri súťažné formácie  sa pripravujú na Maj-
strovstvá Európy v Švédsku.

Vďaka decká, vďaka trénerky Andy,
Zuzka, Sonka a Maťa. Lepšiu prezentáciu
mesta Senica, Centra voľného času,
Domu kultúry, skupiny a samých seba i
svojej rodiny si už ani neviem predstaviť.
Go, Sonny, go!

DD.. KKooppeecckkáá
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smerujúcu do prázdnej brány po jeho strele
stihol ešte vykopnúť Lobotka. Body v dôleži-
tom súboji o striebornú pozíciu zostali na
Záhorí.

Zápasy pokračovali v rýchlom slede. V
sobotu 18. mája cestovali Seničania do
Ružomberka, ktorému chceli vrátiť prehru z
domáceho prostredia v úvodnom jarnom
kole. Odhodlanie však zostalo len v kabíne a
už po polhodine hry viedol MFK dvojgólo-
vým rozdielom po zásahoch Pekára a Ďube-
ka z penalty. Dve dobré možnosti na skóro-
vanie mal Diviš, ale ani raz nebol úspešný. Na
rozdiel troch gólov upravil v 62. min. kapitán
Ďubek, keď úspešne zakončil rýchly protiú-
tok. Čestný úspech zaznamenal v 66. min.
Panamčan Blackburn.

Domácu rozlúčku s divákmi mali Seniča-
nia v stredu 22. mája v súboji so Zlatými
Moravcami. S týmto súperom majú priazni-
vú bilanciu a potrebné tri body získali aj v
tomto stretnutí. Úvod im vyšiel výborne, keď
už v 9. min. sa krásnou strelou presadil
Rolando Blackburn a strelil svoj jubilejný
desiaty gól v sezóne. Ako sa nakoniec uká-
zalo, bol to jediný presný zásah v zápase.
Zmeniť skóre mohli na jednej strane Obroč-
ník, na druhej Kalabiška. Dôležitý moment sa
udial v 22. min., keď Majerník v pokutovom
území fauloval Kalabišku, videl červenú kartu
a musel predčasne pod sprchy. Nariadenú
penaltu však Piroska nepremenil, lebo mu ju
brankár Kuciak zneškodnil. Druhý polčas pri-
niesol málo vzruchu, veľa streleckých mož-
ností nebolo, a tak sa duel skončil tesným
víťazstvom Senice, ktorým potvrdili účasť v
Európskej lige po tretíkrát v rade.

Druhé  miesto v tabuľke chceli Seničania
potvrdiť v poslednom stretnutí v Nitre. Tré-
ner Koník dal od začiatku zápasu v zostave
možnosť až trom dorastencom  Petrovi Šen-
kovi, Denisovi Ventúrovi a Jakubovi Kosori-
novi a svoju úlohu zvládli. Duel sa hral bez
divákov, nakoľko domáci klub si odpykával
trest za zápas s Trnavou. Bol to vyrovnaný
duel, keďže v útočnej fáze boli nebezpeč-
nejší senickí futbalisti. Gól priniesla 36. min. a
padol po najkrajšej akcii zápasu - Piroska
poslal loptu na Kalabišku, ten našiel prihráv-
kou z čiary pred bránou stopéra Pillára, ktorý
rozvlnil sieť za brankárom Chudým. Veľkú
šancu zahodil ešte Štepanovský. Po prestávke
boli aktívnejší domáci, ale brankár Šulla si udr-
žal čisté konto. Seničania tak splnili svoj zápa-
sový cieľ neprehrať, udržali striebornú pozí-
ciu.

28. kolo: Slovan - Senica 3:2, g: Rolando
Blackburn 2,

29. kolo: Senica - Myjava 0:3,
30. kolo: Senica - Trenčín 1:0, g: Juraj

Piroska,
31. kolo: Ružomberok - Senica 3:1, g:

Rolando Blackburn,
32. kolo: Senica - Z. Moravce 1:0, g:

Rolando Blackburn,
33. kolo: Nitra - Senica 0:1, g: Róbert Pillár.

IIvvaann TToobbiiáášš

SSttrriieebboorrnníí ffuuttbbaalliissttii ooppääťť
vv EEuurróóppsskkeejj lliiggee

V nedeľu 26. mája
odohrali v Nitre senic-
kí futbalisti posledný
zápas Corgoň ligy v
súťažnom ročníku
2012/2013. Pokiaľ sa
zverenci trénera Vladi-

míra Koníka chceli udržať na druhej pozícii,
museli minimálne remizovať. Nakoniec sa im
podarilo uchmatnúť všetky tri body a zopa-
kovali výbornú striebornú pozíciu ako v roč-
níku 2010/2011. Je to ďalší veľký úspech
senického futbalu. Už po tretíkrát za sebou
postúpili do Európskej ligy.

V 28. kole cestovali Záhoráci do hlavné-
ho mesta Slovenska, kde sa stretol prvý celok
s druhým v boji o prvé miesto. 

V úvodnom dejstve boli domáci slovanis-
ti aktívnejším tímom, ale brankára Švengera
sa im prekonať nepodarilo. Vrece s gólmi sa
roztrhlo až po prestávke. Slovanu sa podarilo
dostať do dvojgólového vedenia po pres-
ných zásahoch Kladbrubského a Peltiera.
Na druhej strane znížil striedajúci Blackburn,
no už o minútu pohotovou strelou zvýšil
Grendel. Seničanom sa ešte raz podarilo zní-
žiť na rozdiel gólu, keď po centri Wijlaarsa sa
hlavou presadil opäť Blackburn. Vyrovnanie
však už neprišlo, a tak sa z tesného a dôle-
žitého víťazstva radoval domáci Slovan Brati-
slava, ktorý zvýšil bodový rozdiel v tabuľke.

V ďalšom kole sa odohralo dlho očaká-
vané derby stretnutie s Myjavou, na ktoré
bolo zvedavých množstvo fanúšikov, veď
senický štadión bol takmer vypredaný. Zápas
vyšiel jednoznačne lepšie futbalistom z Myja-
vy, lebo na ihrisku dominovali počas celého
duelu. Po prvom polčase bol stav bezgólový,
no v druhom sa už zverenci trénera Hudeca
dokázali trikrát strelecky presadiť, keď góly
strelili Sládek, Kuračka a vlastný gól si dal sto-
pér Pavlík. Seničanom duel vôbec nevyšiel,
za 90 minút nedokázali poriadne ohroziť
brankára Solničku.

O týždeň sa hralo opäť v Senici, tento-
raz mali senickí futbalisti za súpera kvalitné
mužstvo  AS Trenčín. Bol to úplne odlišný
výkon v podaní červeno-modrých. V pria-
mom súboji o druhú pozíciu v tabuľke
začali lepšie hostia, ale pri Kubíkovej šanci sa
zaskvel brankár Švenger. Postupne sa hra
vyrovnala a viac gólových možností mala
Senica. Jediný gól zápasu padol v 29. min.,
po faule na Diviša v pokutovom území bola
nariadenia penalta a tú s prehľadom pre-
menil Piroska. Neskôr dvakrát ohrozil bránu
hostí aktívny Diviš. Po prestávke sa Seničania
zamerali na udržanie výsledku, čo sa im aj
podarilo. Do vážnejšej možnosti sa Trenča-
nia nedostali, nebezpečná bola Adiho hlavič-
ka, ale lopta letela tesne nad. Poistiť vedenie
mohol na druhej strane Kalabiška, no loptu

SSeenniiččaanniiaa 
mmaajjssttrraammii ČČRR

Na majstrovstvách Českej republiky v
karate 21. apríla v Brne sa predstavilo deväť
karatistov z Hanko kai Senica, ktorí si postup
na šampionát vybojovali v národných
kolách. Seničania pravidelne vozia medaily
zo slovenských i medzinárodných súťaží a
aj na českom šampionáte v štýle godžu boli
veľmi úspešní, veď získali osem medailí. 

Dorastenecká majsterka Európy Alžbeta
Ovečková patrí k špičke i medzi juniorkami
(16 - 17 rokov), kam postúpila tohto roku. V
Čechách nepozná nič iné len víťazstvá a v
moravskej metropole taktiež suverénne zví-
ťazila a získala už svoj 14. titul majsterky
republiky. Vyrovnala tak svoju bilanciu na
sedem slovenských a sedem českých titulov.
Zverenkyňa Martina Čulena je vo výbornej
forme a jej cieľom je vybojovať si ako naj-
lepšia slovenská juniorka nomináciu na
novembrové majstrovstvá sveta v Španiel-
sku. 

Svoj prvý titul si vybojoval v kata žiakov
iba 9-ročný Filip Phan, ktorý má pred sebou
sľubnú kariéru. V kata dorasteniek získala
striebro a titul vicemajsterky ČR Lenka Heč-
ková. Dve bronzové medaily si do Senice pri-
viezla i dorastenka Liliana Koporcová, ktorá
štartovala v cvičení i v zápase kumite.

Úspech senickej výpravy na šampionáte v
Brne zavŕšili ziskom bronzovej medaily za 3.
miesto v kata juniorov Martin Rehuš a v
mužoch Michal Krištof.

Po zisku bronzovej medaily z Galantské-
ho pohára vycestovala Liliana Koporcová aj
na turnaj do Viničného, kde okrem svojej
kategórie dorasteniek kde získala bronz v
kata a striebro v kumite,  nastúpila i medzi
staršími juniorkami. A úspešne, keď štyri štar-
ty premenila na štyri medaily, lebo v kumite
získala bronz a v kata dokonca zvíťazila.

Najskôr vycestujú karatisti Hanko kai Seni-
ca 8. júna na Európsky pohár mládeže do
Bratislavy. V utorok 18. júna sa uskutočnia na
ZŠ Sadová ulica v Senici skúšky technickej
vyspelosti - páskovanie. Pred skúšobnou
komisiou sa pokúsia karatisti získať vyšší opa-
sok. Začiatočníci svoj prvý opasok - bieložltý
(8. kyu), starší cvičenci od žltého opasku až
po najvyšší, žiacky hnedý opasok a maj-
strovský čierny.

EE.. JJ..
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Uzavreté manželstvá
Martin Krúpa a Martina Fischerová
Milan Markus a Monika Hucíková
Tomáš Paudera a Erika Kalemenová
Marián Valúch a Lenka Adamíková
Ing. Gabriel Szekeres a Ing. Mária Cigánková
Michal Balogh a Mária Huttová
Peter Ondrovič a Jana Markovičová
Martin Bartúnek a Martina Štefíková
Aleš Lazorčák a Dominika Bartoňová
Martin Chodúr a Ing. Dagmara Masaryková

Vítame nových Seničanov
Olívia Lukáčová                  narodená        v Bratislave
Nella Jankovýchová                  narodená          v Myjave
Liliana Juríková                         narodená          v Myjave
Damián Kĺč                              narodený             v Myjave
Jakub Krahulec                         narodený            v Myjave
Laura Haberlová                       narodená            v Skalici
Marcela Kalášková                    narodená           v Skalici
Laura Martinkovičová                narodená           v Skalici
Ondrej Prosnan                         narodený            v Skalici
Matej Rybanský                         narodený             v Skalici
Liliana Zanyková                       narodená           v Skalici
Juraj Šefčík                                 narodený          v Trenčíne
Adam Balažovič                         narodený             v Plzni
Stela Habová                              narodená              v Prahe
Ema Klimáčková Rousseau          narodená                v Paríži
Raphael Mareljić                        narodený           v Salzburgu

Opustili nás

Terézia RRuužžoovváá, Vajanského 20 4. 4. 2013
vo veku 71 rokov
Žofia KKuukklliiššoovváá, Štefánikova 719 5. 4. 2013
vo veku 76 rokov
Jozef PPeettrrííkk, Hollého 751 6. 4. 2013
vo veku 71 rokov
Mária ŠŠiimmlliinnggeerroovváá, Štefánikova 721 6. 4. 2013
vo veku 71 rokov
Ján PPeerriiččkkaa, Hviezdoslavova 484 8. 4. 2013
vo veku 92 rokov
Anna ZZuuššččííkkoovváá, Kunov 117 9. 4. 2013
vo veku 78 rokov
Lucia BBlláážžoovváá, Nám. oslobodenia 16 10. 4. 2013
vo veku 87 rokov
Mária LLaalláákkoovváá, Štefánikova 1377 10. 4. 2013
vo veku 79 rokov
Anton VVaanneekk, Agátová 25 13. 4. 2013
vo veku 65 rokov
Anna KKoolleevvoovváá, J. Mudrocha 1356 15. 4. 2013
vo veku 61 rokov
Anna VVaašškkoovváá, Čáčov 64 15. 4. 2013
vo veku 53 rokov
Ivan FFrraannkk, Tehelná 414 18. 4. 2013
vo veku 78 rokov
Jaroslav PPoolláákk, Hollého 753 21. 4. 2013
vo veku 64 rokov
Jozef HHoorreecckkýý, L. Novomeského 1216 23. 4. 2013
vo veku 75 rokov
Vladimír CChhoovvaanneecc, Palárikova 305 23. 4. 2013
vo veku 50 rokov
Ján OOrrííššeekk, Čáčov 203 24. 4. 2013
vo veku 71 rokov
Miroslav JJaammrriišškkaa, Robotnícka 57 25. 4. 2013
vo veku 63 rokov
Melánia BBaahhnnííkkoovváá, Hurbanova 524 28. 4. 2013
vo veku 89 rokov
Ján MMaarreekk, L. Novomeského 1210 28. 4. 2013
vo veku 63 rokov

Spoločenská kronika

Blahoželáme jubilantom
V júni 2013 oslávia:

8800 rrookkoovv Milina Morávková, Kristína Pátková, 
RSDr. Milina Rosová, Klára Šírková a Zuzana Tomaníčková.
8855 rrookkoovv Zuzana Minárová, Mária Šefčíková a Mária Špáni-
ková. 
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Spomienka 
So zármutkom oznamujeme 
priateľom a známym, že nás vo veku 89 rokov
navždy opustila naša drahá 
MMeelláánniiaa BBaahhnnííkkoovváá,, 
rrooddeennáá LLeennggoovváá
Posledná rozlúčka so zosnulou bola 2. mája v
levickom krematóriu. 

Podujatia  v Dome kultúry
4. jún, 10. 00 h 
UUjjeekk OOžžggeerraa kkrrááľľoomm – bábkové divadlo pre materské školy v
podaní  Záhoráckeho divadla,  vstupné 1euro  

9.  jún,  19.00 h
LLýýssiissttrraattaa –– vvzzbbuurraa žžeenn – hra v podaní Záhoráckeho divadla,
vstupné 3 eurá

20. jún,  9.00 h
SSeenniiccaa mmoojjee mmeessttoo -  vlastivedná vedomostná súťaž pre žiakov
ZŠ organizovaná Záhorskou knižnicou a miestnym odborom
Matice slovenskej 

20. jún, 19.00 h
PPoolloooobbllaaččnnoo – hra v podaní  Radošinského naivného divadla,
vstupné 15 eur

25.jún
NNaa pprráázzddnniinnyy bbeezzppeeččnnee – podujatie pre žiakov zamerané  na
predchádzanie úrazov, kriminality, závislostí a iných negatívnych javov 

V mene všetkých pozostalých syn Jaroslav s rodinou.

Koncerty v Základnej umeleckej škole
33.. jjúúnn,, DDoomm kkuullttúúrryy,,   1166..0000 aa 1188..0000
Záverečný koncert tanečného odboru,  trieda p. uč. A. Antálkovej

66.. jjúúnn,, kkoonncceerrttnnáá ssáállaa ZZUUŠŠ,, 1188..0000
I. absolventský koncert hudobného odboru

77.. jjúúnn,, DDoomm kkuullttúúrryy,,   1177..0000
Záverečný koncert tanečného odboru, triedy p. uč. V. Hruškovej a J.  Schönovej

1111..--1122.. jjúúnn 
DDeeňň oottvvoorreennýýcchh ddvveerríí ZZUUŠŠ

1144.. jjúúnn,,  kkoonncceerrttnnáá ssáállaa ZZUUŠŠ,, 1188..0000
II. absolventský koncert hudobného odboru

1155.. jjúúnn,, ggaalléérriiee ZZUUŠŠ,, 1155..0000
Vernisáž absolventov výtvarného odboru - II. stupeň

1166.. jjúúnn,,  ZZááhhoorrsskkáá ggaalléérriiaa,, 1177..0000
Koncert absolventov

2200.. jjúúnn,, kkoonncceerrttnnáá ssáállaa ZZUUŠŠ,, 1177..0000
POP koncert speváckeho zboru

2200.. jjúúnn,,  ddiivvaaddeellnnáá ssáállaa,, 1166..0000
Divadelné predstavenie Traja draci,  trieda p. uč. Ľ.  Paveskovej
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Quis, Quando, Quomodo
Od 16. mája do  14. júla je  v Záhorskej

galérii Jána Mudrocha výstava Združenia
Q Brno alebo  Quis, Quando, Quomodo
(kto, kedy, ako). Verejnosti sa predstavuje
svojou tvorbou 35 členov výtvarnej sekcie
združenia. 

Zduženie Q Brno vzniklo v máji 1969
v Brne a pri jeho zrod stálo viacero
významných osobností kultúrneho života -
Bohdan Lacina, Václav Zykmund, Bohu-
mír Matal, Ludvík Kundera, Miloš Slezák,
Miroslav Šimorda, Jan Railich, Vilém Rei-
chmann  a ďalší. Je to  medzinárodné spo-
ločenstvo umelcov Česka, Slovenska a
Portugalska a naviac  je združením multi-
mediálnym. Sústreďuje umelcov  rôznych
odvetví - výtvarníkov, architektov, hudob-
níkov, divadelníkov a spisovateľov.  Jedi-
nou podmienkou členstva v združení je
kvalita. 

Návštevník senickej galérie sa na výsta-
ve stretne s maľbou, kresbou, grafikou,
plastikou, grafickým dizajnom a fotografi-
ou od týchto autorov: Marie Filippovová,
Jaromír Gargulák, Zdena Hőhmová, Zby-
něk Janáček, Jozef Jankovič, Dušan Junek,
Arna Juračková, Antonín Kanta, Miroslav
Kovářík, Ludmila Kováříková, Petr Kuba,
Zdeněk Macháček, Miroslav Malina, Věru-
na Melčáková – Juneková, Kamil Mikel,
Marián Mudroch, Miroslav Myška, Peter
Nižňanský, Antonín Odehnal, Marie Plotě-
ná, Jan Pospíšil, Jan Rajlich ml., Jan Rajlich
st., Božena Rossí, Josef  Ruszelák, Miroslav
Šimorda, Jiří Šindler, Jindřich Štreit, Pavel
Tasovský, Marek Trizuljak, Miroslava Tri-
zuljaková, Zdeněk Tománek, Jiří Vlach,
Monika Vosyková a Jaroslav Vyskočil.         

bbaarr

Chris  Norman & Vidiek
Midnight Lady – najväčší hit seriálu Miesto

činu naspieval v roku 1986 Chris Norman. 
Tento slávny anglický rockový spevák a

bývalá legenda zo skupiny Smokie príde hit
zaspievať do Senice 13. júna o 19. hod. na
zimný štadión, kde odohrá 1,5 hodinový kon-
cert.  A hitov bude  oveľa viac... 

Spevák príde na Slovensko až v deň koncer-
tu, kedy z viedenského Schwechatu do Senice
sa prepraví limuzínou a ubytuje sa v hoteli.
Potom bude jeho program pokračovať zvuko-
vými a svetelnými skúškami na zimnom štadió-
ne, kde ako  predskokan bude účinkovať sloven-
ská skupina Vidiek s lídrom Jankom Kuricom.
Veríme, že obe skupiny  vytvoria divákom neza-
budnuteľný zážitok.    

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal.sk,
ceny  od 21,90, na mieste od 24,90 eur.

DD.. TT..

Služby lekární 
2. 6.  Lekáreň Sun Pharma

Sotinská 1591
8. – 9. 6. Lekáreň Eurodom

Hviezdoslavova 309
15. – 16. 6. Lekáreň Dr. Max

Obchodná 2875
22. – 23. 6. Lekáreň Sun Pharma

Námestie oslobodenia 2560
29. – 30. 6. Lekáreň U Martina

Robotnícka 61

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty

dôchodcov Slovenska v Senici ozna-
muje svojim členom:

• Posedenie pri živej hudbe bude v
zasadačke COOP Jednota  13. júna o
15. hodine. Pozývame všet-
kých priaznivcov
hudby a zábavy.

• Poplatok za rekon-
dičný pobyt do Nimnice
môžete uhrádzať do 15. júna v
klube na Továrenskej ulici,  a to v  pon-
delok, stredu a piatok od 14. do 16.
hod.  Poplatok je 120 eur a cestovné
17 eur.   Vzhľadom na veľký záujem
budú dva turnusy. 

1. turnus:  9. - 14. september
2. turnus:  14. -19. september 
• Záujemcovia na výlet  do Skalice a

na Baťov kanál sa môžu naďalej prihla-
sovať na Továrenskej ulici alebo v Den-
nom centre na Hviezdoslavovej ulici.

• Záujemcovia na športové hry sa
môžu prihlásiť na Továrenskej ulici
alebo v Dennom centre na Hviezdo-
slavovej ulici,  poplatok je 4 eurá.

• Poplatok 12 eur za jednodňový
výlet do Rajeckej doliny sa bude vybe-
rať od 2. septembra v klube na Tová-
renskej ulici, a to v pondelok, stredu a
v piatok od 14. do 16. hod.

ĽĽuuddmmiillaa JJaannkkoovviiččoovváá
ppooddpprreeddsseeddnnííččkkaa MMssOO JJDDSS

Stretnutie na Branči
V dňoch 4. a 5. júla bude na zrúcanine

hradu Branč tradičný dištriktuálny deň Západ-
ného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburgské-
ho vyznania na Slovensku. Tohtoročné sláv-
nosti sa budú niesť v duchu 1150. výročia prí-
chodu  vierozvestcov Cyrila a Metoda na
naše územie a významu ich diela, ale veriaci
si pripomenú tiež upálenie Majstra Jána Husa
a utrpenie martýrov väznených pre vieru na
tomto mieste. Stretnutie na Branči bude tiež
ako spoločné česko-slovenské evanjelické
slávnosti pri príležitosti 1150. výročie  prícho-
du solúnskych bratov na územie Veľkej Mora-
vy. Dohodli sa na tom ECAV na Slovensku,
Českobratská cirkev evanjelická a Sliezska
evanjelická cirkev  a. v. v Českej republike. Na
slávnosti  okrem bratských cirkví z ČR boli
pozvaní aj veriaci z ďalších cirkví združených
v Ekumenickej rade cirkví v SR.

Slávnosti sa začnú 4. júla podvečer Stret-
nutím mládeže na Branči. V piatok 5. júla o
10. hod.  sa tam začnú slávnostné služby
Božie, na ktorých bude kázať generálny bis-
kup ECAV Miloš Klátik. Popoludní o 15.30
hod.  sa začne v evanjelickom kostole v Bre-
zovej pod Bradlom  program duchovného
slova a hudby. 

TTSS -- EECCAAVV

Kam na turistiku
V dňoch 15. – 16. júna sa v Studienke usku-

toční Regionálny letný zraz turistov. 
Nočný pochod nazvaný Jánske ohne k turis-

tickej útulni organizuje Klub slovenských turistov
Sobotište 21. júna.  Bližšie info na telefónnom
čísle 0904 212 381.  NNSS

Dračie lode budú v júli
Obľúbené podujatie pre ľudí športového

ducha  i pre divákov sa blíži – 4. ročník pre-
tekov  Dračie lode o putovný pohár primá-
tora mesta   bude na Kunovskej priehrade v
sobotu 27. júla.  Súťažné tímy, ktoré majú záu-
jem zabojovať o pohár, pečené prasiatko a
sud piva,  sa môžu prihlásiť na adrese  draci-
elode@rsms.sk.  Prihláška je dostupná na
stránke www.dracie-lode.sk.   Uzávierka pri-
hlášok a platieb štartovného je 30.
júna. Počet prihlásených družstiev je
limitovaný. 

Dopoludnia budú tréningy prihlásených
družstiev, samotné preteky budú popoludní.
Na návštevníkov čaká opäť bohatý program
sprievodný program. Po celý deň budú  atrak-
cie pre deti a rôzne súťaže a hry pre deti i
dospelých.  V  podvečer    vystúpi   Jarda Sam-
son Lenk, neskôr skupiny Rangers -  Plavci,
Billy Barman a Desmod. Pred polnocou sa z
hladiny priehrady zaskvie ohňostroj  a podu-
jatie zakončí diskotéka. 

Súťažné družstvo môže mať 17-21 členov,
tzn. 16 pádlujúcich + 1 bubeník + 1 kormi-
delník (poskytuje ho organizátor), plus
náhradníci. Štartovné je 300 eur na druž-
stvo. Bližšie informácie na tel. čísle: 
0905 168 705.

bbaarr 


