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Priestranstvo medzi obchodným domom Cieľ a bytovkou č. 4 na Námestí oslobodenia
v posledných marcových dňoch začalo meniť svoj vzhľad. Vlastník pozemku firma BDS
– invest, s.r.o. Senica  tu bude stavať objekt nazvaný Dom služieb.       Text a foto bar 
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Nezabúdať znamená
vážiť si slobodu a život

V tomto roku si pripomíname 60. výro-
čie oslobodenia Slovenska a ukončenia
druhej svetovej vojny na európskych bojis-
kách. Sloboda vtedy zavítala do sloven-
ských miest a obcí a s úľavou si od  hrôz
vojny vydýchli všetci obyvatelia našej kraji-
ny. Senica bola oslobodená 7. apríla 1945. 

S plynúcim časom akoby mnohé histo-
rické medzníky našich dejín upadali do
zabudnutia. I napriek veľmi hektickej
dobe, ktorú momentálne prežívame,
zastavme sa na chvíľu a vráťme sa k vôni
jari v roku 1945. Voňala teplou krvou, ale
aj vôňou orgovánu, pokojom a mierom. 

7. apríl by mal byť sviatkom všetkých
obyvateľov Senice, nielen tých vekovo
starších, ktorí hrôzu vojny prežili a tých,
ktorí kliesnili cestu k slobode a mierovému
životu so zbraňou v ruke u nás doma či
v zahraničí.

Život sa nezastaví, ide dopredu. A práve
o tento letiaci život nám ide. Do života
vkročili nové generácie, ktoré sa narodili
po druhej svetovej vojne. Niektorí ľudia
vlažne komentujú - vojna dávno skončila,
zabudnime na to, čo bolo. Zabudnúť
nemôžeme na minulosť, keď myslíme na
budúcnosť. Človek je zvláštny tvor. Jednou
rukou tvorí krásne diela a druhou ich ničí.
Dokáže siahnuť i na ľudský život.

(pokračovanie na str. 6)

Storočnica Bežovej tlačiarne  
Knihami k vzdelaniu 

Neustála potreba širšieho poznávania
sveta nás núti siahať po zdrojoch, v kto-
rých nájdeme odpovede na naše nezod-
povedané otázky. Týmito zdrojmi sú hlav-
ne knihy. Čo však predchádza jednodu-
chému listovaniu v knihe? Autor a kníhtla-
čiareň.

Dnes by som sa rada zastavila pri  kníht-
lačiarňach, a to z jednoduchého dôvodu.
Práve v tomto roku totiž uplynie 100 rokov
od narodenia človeka, ktorý Senici, knihám
a vzdelávaniu  mládeže   venoval najkrajšie
roky svojho života. Učiteľ a rechtor Ján
Bežo. K založeniu tlačiarne ho viedol akút-
ny nedostatok kvalitných slovenských
učebníc a vysoké náklady  spojené s ich
vydávaním. Tieto jeho snahy podporovali aj
jeho svokor Ladislav Paulíny a Jozef
Miloslav Hurban. Ku skutočnej realizácii
myšlienky došlo v roku 1888, kedy Ján
Bežo zanechal svoje učiteľské povolanie
a naplno sa začal venovať činnosti autora,
korektora, tlačiara a vydavateľa. Všetky
práce vykonával veľmi precízne. Nikdy mu
nešlo o zisk, ale o vydávanie zrozumiteľ-
ných  učebníc pre žiakov, o šírenie spisov-
ného slovenského jazyka, o tlač novín a
literatúry.   Pôvodná budova kníhtlačiarne
stála na terajšej Hviezdoslavovej ulici, ale
stavba sa žiaľ nezachovala. V rokoch 1888
– 1905 viedol podnik Ján Bežo, po jeho
smrti pôsobila tlačiareň pod firmou  J. Bežo
a spol. (pod vedením vdovy Ľudmily
Bežovej, neskôr syna) do roku 1917, keď
bola úradne zakázaná pre vydávanie výluč-
ne slovenskej produkcie, preto mladší syn
Gustáv Bežo ju presťahoval do Trnavy.
V roku 1932 ju prenajal zamestnancom
a sám sa venoval len vydavateľskej činnosti.
Odvtedy vystupovala pod názvom
Nájomníci kníhtlačiarne G.A. Bežu.  V roku
1950 bola znárodnená spolu s kníhtlačiar-
ňou Spolku sv. Vojtecha a F. Urbánka včle-
nená do n.p. Západoslovenské tlačiarne
Bratislava. O dva roky úplne zanikla.

Za necelých 30 rokov existencie tlačiar-
ne v Senici tu vyšlo 115 slovenských kníh
a tlačilo sa tu aj 5 slovenských časopisov.
Od roku 1890 vydával Ján Bežo dva obráz-
kové kalendáre - menší pod názvom
Zornička určený deťom a väčší pod
názvom Zora pre dospievajúcu mládež.
V rokoch 1900 – 1905 redigoval Bežo časo-
pis pre deti Noviny malých. Pozornosť si
zaslúži aj edícia Knižnica užitočného
a zábavného čítania, ktorej pravidelnými
prispievateľmi boli napr. Martin Braxatoris,
L. Paulíny, C. Gallay, F. Dúbravský, J. M.
Hurban, P. Beblavý, A. Timka. 

(pokračovanie na str. 5)

60. slobodná jar 
Siedmeho apríla si občania Senice

pripomenú 60. výročie oslobodenia
spod fašistickej nadvlády. Pri tejto prí-
ležitosti sa v predvečer výročia 6. aprí-
la o 16. hod.  v Dome kultúry uskutoč-
ní slávnostná akadémia, ktorú pripravi-
li Mesto Senica, MsKS, SZPB a Záhor-
ské osvetové stredisko v Senici. 

V úvode akadémie vystúpi so spo-
mienkami a historickými súvislosťami
udalostí spred 60 rokov člen
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Po nich sa prihovorí účast-
níkom akadémie priamy účastník národ-
nooslobodzovacieho boja Jozef Fritz.
V kultúrnom programe vystúpia žiaci
ZUŠ Senica a spevácky zbor Cantilena. 

Vo štvrtok 7. apríla o 14.30 hod.  pri
Pamätníku oslobodenia bude pietna
spomienka. Kvety k pamätníku položia
predstavitelia mesta, politických strán,
inštitúcií a združení. 

Veríme, že obe podujatia  sa stretnú
so záujmom verejnosti. 

Pri príležitosti 60. slobodnej jari,
kedy do nášho mesta zavítala sloboda,
sme v tomto čísle Našej Senice  veno-
vali priestor spomienkam na ľudí, ktorí
oslobodzovali naše mesto i spomien-
kam tých, ktorí prežívali v Senici okami-
hy oslobodzovania. 

Viera Barošková
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
2. riadne zasadnutie mestskej rady v Senici
3. marca. Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termínom

plnenia do 3. marca 
- správu o činnosti Mestskej polície za rok

2004
- správu o činnosti Mestského hasičského

zboru pri MsZ v Senici a Dobrovoľného
požiarneho zboru v Senici za rok 2004

- návrh na zvýšenie príspevku na úhradu
zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku členom Zboru pre občianske
záležitosti  pri MsZ v Senici

- návrh na zriadenie Zariadenia sociálnych
služieb v Senici 

- dispozície s majetkom
- návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2005

a v bode rôzne  ďalšie návrhy, ktoré MsR
odporučila predložiť na rokovanie MsZ.

Na MsR bola pozvaná Ing. Mária
Fábiková, riaditeľka Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Senici, ktorá informo-
vala členov mestskej rady o stave neza-
mestnanosti v meste Senica a v okrese
Senica a využívaní aktívnych opatrení na
trhu práce. 

12. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici vo volebnom období
2002 - 2006 primátor mesta RNDr. Ľubomír
Parízek zvolal na 17. marca. Už začiatok
mestského zastupiteľstva poznačila nedosta-
točná účasť poslancov mestského zastupiteľ-
stva a rokovať sa začalo až pred 16.00 hod.,
keď sa zaprezentovala nadpolovičná väčšina
poslancov mestského zastupiteľstva a mest-
ské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Na rokovaní boli ďalej prítomní vedúci odde-
lení Mestského úradu v Senici, náčelník
Mestskej polície, riaditelia rozpočtových
organizácií (PaedDr. Krysztof Siwiec, riaditeľ
II. základnej školy, Mgr. Branislav Grimm, ria-
diteľ IV. základnej školy, Mgr. art. Martiln
Dudáš, riaditeľ CVČ, PaedDr. Ivana Nosková,
riaditeľka  Spojeného predškolského zariade-
nia), riaditelia  príspevkových organizácií
v riadení mesta (Mgr. Milan Jakubáč - MsKS,
Štefan Majchrák – RSMS) a zástupcovia
obchodných spoločností s účasťou mesta
(Miloš Šajánek - Službyt, spol. s r.o. Senica,
Ing. Ján Bachura - MSPS Senica, Ing. Viliam
Nečas - TS, spol. s r.o. Senica), Mgr. Peter
Sadloň a Ing. Vladimír Kocourek, poslanci
Trnavského samosprávneho kraja.

Program mestského zastupiteľstva bol
schválený po odsúhlasení pozmeňujúceho
návrhu, ktorým bol rozšírený program MsZ
o poslanecký návrh na odpredaj nehnuteľ-
ného a hnuteľného majetku  v prenájme
Technických služieb Senica, spol. s r.o.. 

V úvode MsZ odzneli interpelácie
poslancov – RNDr. Ľubica Krištofová tlmo-
čila sťažnosti na nedostatky vo vysielaní
káblovej televízie a žiadala prehodnotiť
vysielací čas špeciálneho kanálu, ktorý by
mohol ohroziť  mravný vývoj detí. Primátor
reagoval na viaceré sťažnosti ako zvlášť
znečistené mesto, ktoré je hlavne z dôvodu
realizácie výstavby závodu ARCELOR
a odvozu zeminy z tejto stavby. Napriek
tomu, že dodávateľ stavby  firma Sibamac
a Unistav prijali opatrenia na zamedzenie
znečistenia komunikácií, tieto boli nedosta-

točné, a preto firmy v plnej miere znášajú
dôsledky za znečistenie komunikácií. Na
konaní na Obvodnom úrade pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie v Senici
boli obidve firmy zaviazané k vyčisteniu
štátnej cesty a miestnych komunikácii a tiež
k vyčisteniu uličných vpustí na dotknutých
komunikáciách v termíne najneskôr do
konca apríla 2005. Z časti odvezenej zemi-
ny sa v Sotine navŕšil detský kopec, kde by
sa deti mohli o rok sánkovať, prípadne
v budúcnosti je možné podľa potreby zemi-
nu použiť. Technické služby už začali s jar-
ným upratovaním a s likvidovaním štrku,
ktorý bol použitý na zjazdnosť komunikácií
v zimnom období. Bolo použitých 495 ton
štrku a 9,5 tony soli. Súčinnosť pri jarnom
čistení mesta poskytujú aj nezamestnaní,
ktorí sú v prostredníctvom Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny   zapojení do akti-
vačných prác v meste Senica. Apelujeme aj
na našich občanov, aby v okolí svojich byto-
viek a rodinných domov pomohli očistiť
a skrášliť s prichádzajúcou jarou naše mesto.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ a riešení

pripomienok  s termínom plnenia do 17.3.
- uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadaní

MsR konanej dňa 3.3.
- správu o činnosti Mestskej polície za rok

2004
- informáciu o sadzbách miestnych daní

a poplatkov v okolitých mestách
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení

uznesení MsZ
- správu o činnosti MsHZ pri MsZ a DHZ

v Senici za rok 2004
- odpredaj časti areálu bývalých kasární na

podnikateľské účely jednotlivým právnic-
kým a fyzickým osobám za cenu stavieb
vo výške 60% zo súdnoznaleckého po-
sudku a pozemky vo výške 300 Sk/m2

- predaj nehnuteľného majetku a hnuteľné-
ho majetku mesta v prenájme Technic-
kých služieb Senica, spol. s r.o. slúžiaceho
na zabezpečovanie verejno-prospešných
služieb v celkovej výške 28 270 400 Sk.
Predaj majetku sa uskutoční v prospech
vznikajúcich Technických služieb Senica,
a.s., ktorej akcionármi sú spoločnosť
Nutran Promotions Limitid (51% akcií)
a mesto Senica (49 % akcií)

- ďalšie dispozície s majetkom, z ktorých
tie najvýznamnejšie boli pre firmy SYNT-
HESIS, s.r.o. Senica a ITALGROUP Senica,
ktoré riešia ďalšiu bytovú výstavbu v meste

- založenie akciových spoločností Stoma
Senica, a.s. a Admi Senica, a.s., ktoré
budú zabezpečovať efektívne využívanie
objektov starej Polikliniky

- založenie neziskovej organizácie Zaria-
denie sociálnych služieb, n.o. Senica,
ktoré bude poskytovať v zariadení sociál-
ne služby podľa zákona o sociálnej pomo-
ci v jednom pavilóne bývalej Polikliniky
nachádzajúcom sa najbližšie pri parku.
Mesto má záujem do konca roka usku-
točniť nevyhnutnú rekonštrukciu a pripra-
viť materiálne a personálne Zariadenie
sociálnych  služieb.

- zriadenie Útulku – nocľahárne v bytovom
dome č. 1378 na Hurbanovej ul.

- zvýšenie príspevku členom Zboru pre
občianske záležitosti účinkujúcim na
občianskych obradoch

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu mesta Senica na rok 2005

- rozpočet mesta na rok 2005
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za

IV. štvrťrok 2004                  
Marcové mestské zastupiteľstvo bolo

mimoriadne dôležité vzhľadom na to, že sa
schvaľoval rozpočet mesta na rok 2005,
zakladala sa nezisková organizácia mesta,
ktorá bude našim občanom poskytovať
sociálne služby v Zariadení sociálnych slu-
žieb, ale prijali sa aj závažné rozhodnutia
týkajúce sa odpredaja majetku
Technických služieb, založenia akciových
spoločností mesta, ktoré budú zabezpečo-
vať užívanie nehnuteľného majetku bývalej
Polikliniky Senica, ale aj odpredaj časti
objektov bývalých kasární, v ktorých budú
sústredené podnikateľské aktivity. 

V samostatnom článku Ing. Milan Jurík,
zástupca pre veci ekonomické, informoval
o podobe schváleného rozpočtu mesta na
rok 2005, jeho prioritách a najväčších rizi-
kách.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Ešte k daniam 
z nehnuteľností

Dňom 28. februára  uplynula lehota
na podanie priznania k dani z nehnuteľ-
ností. Je však potrebné, aby aj tí, ktorí
túto lehotu zmeškali, podali priznanie -
hoci oneskorene.

Títo samozrejme musia počítať so
sankciami, ktoré  vyplývajú zo zákona
o správe daní a poplatkov, a to 0,2 %
z dane uvedenej v priznaní, najviac
však do výšky 10 % z dane uvedenej
v priznaní za každý deň omeškania.
Celková výška pokuty môže byť najviac
1 mil. Sk. Oneskorenci si tlačivá môžu
vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Senici
u informátorky na prízemí a tiež tam
odovzdať priznanie alebo ho poslať
poštou.

Konzultácie ani informácie neposky-
tujeme, pretože  podané priznania spra-
cúvame, nahrávame do počítača, aby
sme mohli daň vyrubiť. Každý daňov-
ník, ktorému  vznikla daňová povinnosť,
obdrží platobný výmer, na základe kto-
rého potom vyrubenú daň zaplatí. Na
výmere bude uvedené všetko, čo je
potrebné k správnemu zaplateniu dane.

Platobné výmery sa budú doručovať
osobne pracovníkmi v termíne - koniec
mája alebo začiatok júna. 

Odd. finančné MsÚ

Dávka v hmotnej núdzi
Mestský úrad Senica, oddelenie so-

ciálnych  vecí, školstva, zdravotníctva,
kultúry a športu oznamuje občanom, že
podľa VZN č. 41 môže o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi požiadať aj
občan – dôchodca. Bližšie informácie
a tiež žiadosti o poskytnutie jednorazo-
vej dávky dostanete na oddelení sociál-
nych vecí MsÚ v Senici, č. dverí 212.

Odd. sociálnych vecí MsÚ
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28.2. - Výročná členská schôdza Zväzu
telesne postihnutých a postihnu-
tých civilizačnými chorobami

- Regionálne vysielanie STV Bratisla-
va – rozvojové zámery mesta

1.3. - Pracovné rokovanie s firmou
ELSIG na tému Spracovanie gene-
relu dopravy mesta, hľadanie rieše-
ní pre zlepšenie dopravy v meste

- Rokovanie s riaditeľkou  OTP Ing.
Svobodovou na tému Investície
a zámery  v roku 2005

2.3. - Pracovné rokovanie s firmou ASA
– odpadové hospodárstvo

- Odborné stretnutie o parkovaní
a parkovacích systémoch

- Stretnutie so zástupcami VÚB
o rozvojových zámeroch mesta

3.3.   - Rokovanie MsR
- Pracovné stretnutie - priemysel-

ný park v Senici
4.-7.3.- Účasť na finálovom stretnutí senic-

kých volejbalistiek v Perugii na
pozvanie OMS 

8.3. - Technopol Bratislava - HN Club  na
tému Reforma zdravotníctva
s ministrom zdravotníctva  R. Zaja-
com

- Výročná členská schôdza Jednoty
dôchodcov Slovenska v MsKS
Senica, problematika dôchodcov
v meste

9.3. - Tatra Banka – rokovanie na tému
rozvojové zámery mesta

- Pracovná návšteva z mesta Pezi-
nok – výmena skúseností

- Pracovné rokovanie na tému Po-
moc mesta hendikepovaným ob-
čanom

10.3. - Rokovanie s investormi o výstavbe
bytov

- Rokovanie s TS Senica o zabezpe-
čení jarného upratovania a čistenia
komunikácií

- Valné zhromaždenie TS Senica –
pracovné rokovanie na základe
uznesení z MsZ o transformácii
spoločnosti

11.3. - Snem Únie miest Slovenska v Bra-
tislave

- Rokovanie so Slovenskou správou
ciest Bratislava  - obchvat mesta

14.3. - Službyt Senica – rokovanie o stra-
tégii tepelného hospodárenia
v meste

- Rokovanie s investorom v oblasti
výstavby komplexu bytových do-
mov

15.3. - Výstavba športovísk a ihrísk v Se-
nici

- Prijatie zástupcu predsedu VÚC
Trnava – regionálne témy

- Dozorná rada Mestského podniku
služieb – spravovanie mestského
majetku

16.3. - Senické zlaté jabĺčko – výtvarná
súťaž 

17.3. - Rokovanie  MsZ
21.-22.3. - Turčianske Teplice – sekcia škol-

stva, mládeže a športu Rady ZMOS
23.3. - Klub starostov okresu Senica

NS

Aktivity radnice Rozpočet schválený 
Na 13. riadnom zasadnutí mestského

zastupiteľstva 17. marca  bol okrem iného
schválený rozpočet mesta na rok 2005.
Tento je vyrovnaný v celkových príjmoch aj
výdavkoch, ktoré predstavujú 279 725 000
Sk. Rozpočet pre rok 2005 je postavený
v zmysle platných smerníc a rozpočtovej
klasifikácie. To znamená, že obsahuje
3 časti: bežný rozpočet, kapitálový  rozpo-
čet a rozpočet finančných operácií.

Rozpočet  vychádza vo výdavkoch z plat-
ných  známych  skutočností ako sú zmluvy,
nájmy, splátky úverov a podobne a požiada-
viek vedúcich oddelení.  Po prvý raz je  ráta-
né v príjmoch mesta s fiškálnou  decentrali-
záciou,  ktorá v jednej  sume  nahrádza  daň
z príjmov fyzických osôb, právnických osôb,
cestnú daň a originálne právomoci na škol-
stvo, opatrovateľskú službu a 1/3 na mestskú
hromadnú  dopravu. V rámci nej očakáva
mesto príjem 102 600 000 Sk. Obsahuje príj-
my na školy a školské  zariadenia vo výške
46 800 000 Sk (sú to  príjmy v rámci  prene-
senej originálnej  právomoci, okrem nich
dostane mesto od štátu  na školstvo v rámci
prenesených právomocí 57 364 000 Sk).
Filozofia rozpočtu je postavená  tak, že  pou-
žitie očakávaných príjmov z predajov majet-

ku mesta  (ktoré nie sú v tomto rozpočte ešte
zahrnuté ) bude po ich  obdržaní schvaľované
na individuálne účely mesta v mestskom
zastupiteľstve.  Nárast  príjmov mesta je opro-
ti roku 2004 pri dani z nehnuteľností a to
v časti dane zo stavieb na podnikateľské
objekty, administratívu apod. Pokles je najmä
zrušením  poplatku za predaj alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov.

V rámci bežných výdavkov je rátané okrem
iného napríklad s výdavkami na správu, mest-
skú políciu, opatrovateľskú službu, spoločný
obecný  úrad, školy a školské zariadenia, údrž-
bu a opravy  miestnych  komunikácií, verejné
osvetlenie, príspevky Mestskému domu kultú-
ry, Rekreačným službám a pod. 

V rámci kapitálových výdavkov budú reali-
zované úhrady na rekonštrukcie miestnych
komunikácií,  splátka  zariadenia v rekreačnej
oblasti Kunov, dorobenie novej Polikliniky
a najmä cez finančné  operácie splátky úve-
rov mesta. Po takto schválenom rozpočte
bude mestské zastupiteľstvo ešte schvaľovať
rozpočty jednotlivých rozpočtových organi-
zácií mesta (školy a školské  zariadenia) a prís-
pevkových organizácií mesta (Rekreačné
služby, Mestské kultúrne stredisko).

Prehľad najdôležitejších ukazovateľov
predkladáme v grafoch.

Ing. Milan Jurík, zástupca prednostky
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Upozornenie 
na zmenu v doprave   

Mesto Senica oznamuje, že od 14.
marca  do 15. mája  bude uzávierka miest-
nej komunikácie Topoľová ulica.  V uvede-
nom čase sa bude prepravovať nadroz-
merný náklad po  miestnych komuniká-
ciách Topoľová, Priemyselná a Dlhá ulica
do výrobného areálu závodu ARCELOR.
Uzávierka miestnej komunikácie  sa usku-
toční iba v čase prejazdu nadrozmerného
nákladu.

Upozorňujeme preto, že počas prejaz-
du nákladu príde k dočasným zmenám
v organizácii dopravy, ktoré budú riadne
vyznačené dopravnými značkami a dopra-
va  regulovaná príslušníkmi polície. 

Občanov žiadame o rešpektovanie
týchto zmien. Ďakujeme za pochopenie.

Odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

Voda príliš nevyčíňala 
Po rýchlom  oteplení začali  18. marca

stúpať rieky a potoky aj v našom regióne.
V odpoludňajších  hodinách prednosta
Obvodného úradu Senica Štefan Mikula
vyhlásil  II. stupeň  povodňovej aktivity.
Primátor mesta Ľubomír Parízek zvolal
povodňovú komisiu, ktorá oboznámila
subjekty zaradené do povodňového plánu
so vzniknutou situáciou.

Do aktívnej činnosti boli povolaní čle-
novia Mestského hasičského zboru, ktorí
spolupracovali s Mestskou políciou
a monitorovali vodnú nádrž Kunov
a potok Teplicu v obci Sobotište. Členovia
MsHZ pomáhali pri odstraňovaní vody
hlavne v časti Kunov. Po vyhlásení III. stup-
ňa  (stupeň ohrozenia) okolo 18. hod. boli
občania v časti Kunov oboznámení so si-
tuáciou mestským rozhlasom.  

Povodňová komisia  pripravila a zabez-
pečila náhradné ubytovanie pre občanov
v spolupráci s Technickými službami,
MsKS, Rekreačnými službami mesta
Senica a Agrostavom Senica. V časti
Kunov bola veľmi dobrá vzájomná spolu-
práca občanov a MsHZ pri prvých príva-
loch vody.

Počas týchto dní, kedy voda kulmino-
vala, bola zabezpečená hliadková služba
členmi MsP a MsHZ a stála informovanosť
od SVP š. p. OZ Bratislava, závod
Malacky.

Povodňová komisia na MsÚ prestala
pracovať 21. 3., keď pominulo nebezpe-
čenstvo vyliatia vodnej nádrže Kunov.

Ján Rusňák
tajomník povodňovej komisie

Turistický informátor 
Na začiatku tohto roka vydalo mesto

Senica v spolupráci s Rekreačnými služ-
bami mesta Senica informačnú brožúru
venovanú cestovnému ruchu v Senici
a blízkom okolí Turistický informátor
SENICA 2005.

Táto brožúra obsahuje základné infor-
mácie (charakteristika mesta, história, dôle-
žité telefónne čísla, charakteristika okresu
s mapkou), ktoré umožňujú turistom
a návštevníkom (ale i domácim obyvate-
ľom) lepšie sa orientovať v našom meste
a okolí z hľadiska trávenia voľného času
a pri tvorbe programov pre šport, oddych
a zábavu. Záujemcovia o turistiku a cyklo-
turistiku si tu môžu vybrať z ponuky turis-
tických cieľov (pamätihodnosti, zaujíma-
vosti) a cyklotrás v našej oblasti, pre záu-
jemcov o kultúrno-spoločenské a športové
vyžitie je tu spracovaný kalendár podujatí
konaných v našom meste počas celého
roka 2005.

Tento propagačný materiál je spracova-
ný v troch jazykových mutáciách slovenči-
ne, nemčine a angličtine a bol už použitý
pri propagácii Senice na výstave cestovné-
ho ruchu Slovakiatour, konanej v Bratislave
v dňoch 20-23.1.2005. Návštevníci výstavy
ocenili tento súhrnný propagačný materiál,
ktorý podáva komplexné informácie, ktoré
turista pri pobyte u nás potrebuje a poža-
duje. 

Rovnako bude informátor propagovať
služby cestovného ruchu v Senici i na
Veľtrhu remesiel, živností a služieb, ktorý
sa bude našom partnerskom meste
Herzogenbuchsee vo Švajčiarsku.

Turistom a všetkým, ktorí majú záujem
o uvedenú publikáciu je k dispozícii bez-
platne  v Infosene  - Turistickej informačnej
kancelárii mesta –sídliacej na autobusovej
stanici. Brožúra nie je predajná a upozor-
ňujeme, aby si ju ľudia nezamieňali
s podobnou publikáciou, ktorá sa objavila
v novinových stánkoch na predaj, vydaná
nie senickou firmou, a v ktorej sú niektoré
informácie už neaktuálne.

Ing. Lenka Majchráková
vedúca Infosenu-u, RSMS

Dôchodcovia 
s primátorom

Jednota dôchodcov Slovenska má
v Senici vyše 700 členov a patrí k najväč-
ším a najaktívnejším organizáciám na
Záhorí.  8. marca jej  členovia bilancovali
minuloročnú činnosť. Na schôdzi sa ich
zišlo vyše 400. 

Predsedníčka organizácie Božena Hrad-
ská vyzdvihla dobré podmienky na prácu,
ktoré Jednote dôchodcov Slovenska pomá-
ha vytvárať samospráva Senice. Dôchod-
covia majú k dispozícii dva kluby, kde sa
môžu schádzať a vyvíjať rôznorodú činnosť.
Mesto im hradí prevádzkové náklady a tiež
odmenu pre vedúce klubov, čo je dovedna
okolo 130 tisíc Sk. Primátor mesta Ľ. Parízek
totiž zdôrazňuje, že aj takýmto spôsobom
treba dôchodcom poďakovať za celoživot-
nú prácu a aktivity v prospech mesta.   

Veľká účasť dôchodcov na výročnej
schôdzi potvrdila ich aktívny záujem o dia-
nie v meste. Na  otázky im odpovedal pri-
mátor.  Mnoho problémov, ktoré dôchod-
cov trápia, sa podarilo vzájomnými stretnu-
tiami vyriešiť. Naposledy išlo napríklad
o osadenie lavičiek na Dlhej ulici.
Dôchodcovia v diskusii vyjadrili nespokoj-
nosť so  zvýšením cestovného v MHD, trá-
pia ich aj poplatky za parkovanie osobných
vozidiel. Napriek svojmu veku sa mnohí
aktívne zúčastňujú na dianí  v meste a pris-
pievajú svojimi námetmi a radami. 

Dôchodcov pozdravili žiaci IV. ZŠ pies-
ňami v podaní súboru Hviezdička. Prišli
medzi nich  aj muzikanti z Klubu priateľov
heligóky, ktorý vedie Pavol Grimm.
Schôdza nemohla byť bez dychovej hudby
Seničanka, ktorá spríjemňovala chvíle roz-
hovorov, no mnohých aj roztancovala.

Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 14. apríla o 15. hod. Termíny rekreácií
Sorea  sú k nahliadnutiu v obidvoch
Kluboch dôchodcov. Viera Barošková

Príležitosť 
pre ľudskosť  

V dňoch 4. a 7. apríla  bude
v Dome humanity Slovenského Čer-
veného kríža v Senici na Kalinčia-
kovej ulici mobilný odber krvi. 

Pribudne stavba
Častou otázkou občanov v posledných

dňoch je výrub stromov na pozemku
medzi autobusovou stanicou  a bytovkou č.
530 na Továrenskej ul. Výrub bol  povolený
a urobený z dôvodu výstavby  polyfunkč-
ného domu, ktorého investorom je Ivan
Vizváry. O tom, že sa stavba bude nachá-
dzať na uvedenom pozemku rozhodlo
mestské zastupiteľstvo na 12. riadnom
zasadaní 3. 2. 2005, kedy schválilo zmenu
VZN mesta č. 16  o územnom pláne mesta
Senica  z plochy zelene na plochu pre ob-
čiansku vybavenosť. Text a foto bar
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Knihami k vzdelaniu 
(dokončenie zo str. 1)

Aj keď prvým tlačiarom v Senici bol
Václav Vokál, ako o tom svedčí poznámka
na zachovanej senickej tlačovine z roku
1636 (Virtutes Christi od Jakuba
Johanidesa) a neskôr od roku 1876 – 1950
Adolf a potom  Jozef Loffler  (vydával
napr. náboženský časopis Farský list), kto-
rého tlačiareň prebral po vzniku
Slovenského štátu  v roku 1939 Štefan
Škrinár  a viedol ju až do znárodnenia,
význam tlačiarne Jána Bežu pre Senicu
a najširšie okolie  je nepopierateľný.  

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Za poznaním do knižnice
Slovenská asociácia knižníc vyhlásila

Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa
koná po šiesty raz  a jeho  tohtoročným
mottom je  Knižnice - multifunkčné
vzdelávacie a kultúrne centrá.

Po úspešnom otvorení Marca - mesia-
ca knihy na spoločnom podujatí s vydava-
teľstvom LCA Kolomana Kertézsa Bagalu
a desiatkach návštev jednotlivých tried zo
všetkých senických stredných, základ-
ných i materských škôl v mesiaci apríli sa
Záhorská knižnica prihlásila so svojimi
aktivitami k celoslovenskému podujatiu
Týždeň slovenských  knižníc. Tým, že svo-
jím termínom prekrýva v Senici tradične
organizované Dni detskej knihy, obsaho-
vo je orientovaný najmä pre detských čita-
teľov. Jeho cieľom je pozitívne zviditeľniť
knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inšti-
túciu a prostredníctvom najrozmanitej-
ších aktivít dokázať, že napriek množstvu
problémov a nedostatku finančných pro-
striedkov vieme ponúknuť veľa zaujíma-
vého, nového, poučného i zábavného pre
svojich čitateľov i návštevníkov.

Oficiálne otvorenie Týždňa sloven-
ských  knižníc  bude pri mimoriadne výni-
močnej a vzácnej príležitosti - v predvečer
slávnostného otvorenia zrekonštruova-
ných priestorov Univerzitnej knižnice
v Bratislave  (14. 4.).

Katarína Soukupová

Program Týždňa 
slovenských knižníc
(18. – 24. apríla)
Záhorská knižnica v Senici v spolupráci
s mestom Senica, ZUŠ, ŠZŠI a ŠMŠI
a senickými základnými školami pripravili

" 18. apríl 2005        
TVORCOVIA A TVORBA REGIONÁL-
NYCH  PERIODÍK
o 11. 00 hod.            
Stretnutie žiakov s redaktormi Našej
Senice, ZUŠ Záhoráka, Zvestí, TH  EXTRA,
Slov. rozhlasu

" 19. apríl 2005          
VYDAVATEĽSTVO PERFEKT MEDZI NAMI
o 10.00 hod.             
Prezentácia vydavateľstva, beseda s autor-
mi ZUŠ Zuzanou Križkovou, Marcelou
Horváthovou, Drahoslavom Machalom
a Dušanom Mikolajom, súťažný kvíz

" 19. apríl 2005     
KRESLÍME  S FIFÍKOM
o 10.00 hod.            
Tvorivá dielňa žiakov 5. ročníkov s redak-
tormi ZK detského časopisu a ilustrátorom
Miroslavom Regitkom 

" 20. apríl 2005    
EMA  A BARÓN V MESTE
o 10.00 hod.          
Spisovateľky Miša Štefanovičová, Zuzana
Predmerská a ilustrátor Ľuboslav Paľo na
návšteve I. a II. ZŠ

CHLAPEC ZO SEDLA A MORSKÝ
VASKO
Beseda so spisovateľom Jánom Beňom
o jeho tvorbe a nových knihách - III. ZŠ

KAM, KAM, KAM SA POBERÁM  
Stretnutie so spisovateľkou Evou Kopún-
kovou - IV. ZŠ

" 21. apríl 2005    
OSLAVA 100. NARODENÍN MÁRIE
RÁZUSOVEJ-MARTÁKOVEJ
o 10.00 hod.            
ZUŠ Spoločné stretnutie detí ZŠ, ZUŠ,ŠZŠI
a ŠMŠI a Ústavu sociálnych služieb  Rohov
pri čítaní, poézii, pohybových a výtvarných
cvičeniach, vzájomnej komunikácii a spo-
znávaní sa.                               

Osamelí chodci 
v galérii 

Záhorská galéria Senica a Spolok
výtvarníkov Slovenska srdečne pozý-
vajú na výstavu Osamelí chodci.
Slávnostné otvorenie je vo štvrtok
7. apríla o 17. hod. v Záhorskej galérii.
Výstava potrvá do 29. mája. 

Vystavujúci autori: Bohumil Bača,
Stanislav Balko, Karol Baron, Ivan
Dulanský, Vladimír Gažovič, Ľudovít
Hološka, Mikuláš Palko, Dušan Pončák.

Za tvorivosť zlaté jabĺčko
V ZUŠ Senica vyhlásili 9. marca

výsledky výtvarnej súťaže Senické zlaté
jabĺčko. 

Súťaž Senické zlaté jabĺčko vstúpila do
2. ročníka, do ktorého sa zapojili deti
materských, základných a stredných škôl
a tiež základnej umeleckej školy. Tá je
hlavným organizátorom  podujatia a jeho
spoluorganizátormi boli občianske zdru-
ženie Výchova umením, Mesto Senica
a Spojené predškolské zariadenie Senica.
Cieľom súťaže bolo vzbudiť záujem
o výtvarné stvárnenie  prečítaných príbe-
hov. Podľa pedagóga školy Štefana Ortha
každé dieťa si  už od útleho veku hľadá
cestu ku knihe prostredníctvom ilustrácie
a tam pramení i jeho prvý vzťah k nej.
Zámerom tohto projektu je práve sprí-

stupnenie knihy v očiach detí, nadchnúť
ich a a podporiť ich  k čítaniu knižnej lite-
ratúry. Téma súťaže  - ilustrácia literárneho
diela  - inšpirovala deti  všetkých kategórií,
ktoré poslali 477 prác, z ktorých bolo
vystavených  takmer 400. Hodnotila ich
porota, ktorej predsedala akademická
maliarka Lýdia Štolcová. Na  vernisáži  vo
výstavných priestoroch senickej Základnej
umeleckej školy ocenili spolu 35 autorov –
v každej kategórii  tri a udelili tiež osobit-
né ceny – zlaté jabĺčka. Okrem toho boli
udelené aj ďalšie ceny. Cenu primátora
Senice získala iba 5-ročná Zuzanka
Karásková, ktorá sa inšpirovala Popoluš-
kou. Cenu riaditeľa ZUŠ dostala 15-ročná
Marika Keryová za prácu Moja úzkosť.
Cenu Spojeného predškolského zariade-
nia získala 6-ročná Klaudia Vilčeková z 2.
MŠ za prácu Jabĺčko. Bola udelená aj cena
detskej poroty, ktorú za výtvarné dielko
s názvom Nirvana získal 14-ročný Miroslav
Bachura. 

Stretnutia dorastu
Ako vhodne využiť voľný čas, netúlať sa

len tak či nezostať  sedieť pri televízore
alebo počítači? Okrem rôznych aktivít pre
dorast a mládež v Senici sa dá zavítať na
dorastenecký klub Apoštolskej cirkvi.
Stretnutia dorastu sú každý piatok
o 16.hod. To je dôležitý oznam, ktorý sa
vrýva do pamäti „násťročným" (cca 11-16
rokov) Seničanom a ďalším, ktorí majú záu-
jem. Klub ponúka duchovné vyžitie (pies-
ne, modlitba, biblické zamyslenia), „hravé"
aktivity, napomáha rozvoju tvorivosti
(hudba, výtvarné umenie, scénky) a okrem
toho ponúka aj športové, turistické aktivity
a pod. Každý je vítaný. 

Mgr. Jaroslav Bača  

Vyznajú sa 
vo hviezdach 

V CVČ  bolo 23. marca  regionálne
kolo vedomostnej súťaže Čo vieš
o hviezdach. Súťaže sa zúčastnilo 19
žiakov z 9 škôl. Boli medzi nimi všet-
ky senické ZŠ a gymnázium. 

Do krajského kola postúpili
z našich škôl Tomáš Serina II. ZŠ
Senica, Martin Valica I. ZŠ Senica,
Jaroslav Hollý a Igor Jankových obaja
Gymnázium Senica. Krajské kolo
bude vo Hvezdárni a planetáriu
v Hlohovci. 

M. Hessková
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Nezabúdať znamená 
vážiť si slobodu a život
(dokončenie zo str. 1)

Zvláštne miesto v dejinách mala druhá svetová vojna v dvadsia-
tom storočí, najväčšia a najničivejšia v histórii ľudstva, rozpútaná na
rozdelenie sveta. Zničila životy viac ako  65 miliónov ľudí, zmrzači-
la, ožobračila ďalšie milióny a spôsobila nesmierne materiálne
a duchovné škody. Najviac obetí priniesol Sovietsky zväz a jeho
hrdinská armáda. S postupujúcimi jednotkami víťaznej Červenej
armády sa oslobodzovala čoraz väčšia časť územia Slovenska.

Senicu oslobodzovala 1. gardová jazdecko-mechanizovaná sku-
pina vedená generálporučíkom Plijevom, 7. gardová armáda pod
velením generálplukovníka Šumilova, 53. armáda, ktorej velil gene-
rál poručík Managarov, ku ktorej patrila i rumunská armáda. Tieto
jednotky boli súčasťou II. Ukrajinského frontu maršala
Malinovského. 

Občania Senice boli rôzneho zmýšľania. Jedni sa stotožňovali
s konaním nemeckého fašizmu a bolo pre nich celkom prijateľné,
že v budove Roľníckeho skladového družstva (terajšia budova na
Štefánikovej ulici, kde majú kancelárie dve banky) sa udomácnila
Nemecká zaisťovacia služba a z pivničných priestorov, starých prí-
zemných budov vo dvore sa vytvorili väznice, v ktorých boli trýz-
není im nepohodlní ľudia a odvážaní do koncentračných táborov

alebo na  zastrelenie do surovinovského lesa. Na druhej strane boli
ľudia, ktorí sa nestotožňovali s ideológiou fašizmu a podporovali
národnoooslobodzovací boj proti nemeckému fašizmu.

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Nemecká zaisťovacia polícia
dala zlikvidovať posledných väzňov a začala sa sťahovať. Frontová
línia sa blížila zo všetkých strán. Ne Veľkonočný pondelok preleteli
nad Senicou prvé sovietske lietadlá, nemecké vojská ustupovali,
hnali pred sebou doráňaných zajatcov. 

Prví Červenoarmejci spolu s rumunskými vojakmi prišli od
Jablonice. Občania, ktorí takmer týždeň nevychádzali z úkrytov,
s radosťou vítali svojich osloboditeľov. Slzy vďaky, kvety, slovanské
bratstvo - vôľa žiť a pracovať splynuli do ľudského šťastia.

Pomáhali pri zriaďovaní provizórnej nemocnice (bolo ich zria-
dených 11), odstraňovaní  trosiek poškodených domov. Najviac bol
poškodený dom na Fajnorovej ulici č. 305 (terajšia Štefánikova),
pretože za záhradou boli vykopané veľké zákopy proti ruským tan-
kom a otvorený priechod k Surovinám. Ďalej bol poškodený jeden
dom na Párovciach a zostrelená kupola z veže rímsko-katolíckeho
kostola.

Moc prevzal do rúk Revolučný národný výbor na čele
s Gustávom Benžom. Komunikoval s veliteľom Sovietskej armády,
zabezpečoval zásobovanie, chod škôl a obnovenie života vo všet-
kých jeho oblastiach.

V senických provizórnych nemocniciach, do ktorých boli zveze-
ní ranení vojaci pri oslobodzovaní ďalších obcí a miest, napríklad
zo Štefanova, Radošoviec, okolia  Skalice a Hodonína, zomrelo 450
sovietskych a rumunských vojakov. Z toho len 245 malo svoje
mená. Napr. Akop Avetilnovič Varoš Avetikovič Tutchalian,
Gaponenko, Grigoriev a ďalší.

Boli pochovaní na námestí a na cintoríne v tej istej časti, kde stojí
pamätník rumunských vojakov. Všetci boli prevezení do Bratislavy
na Slavín.

Do Senice sa nevrátili Janko Mráz, Kaňa, Klimeš a asi 300 židov,
ktorých život skončil v plynových komorách v koncentračných
táboroch. 

Zo starej Senice za 60 rokov vyrástlo úplne nové mesto, vyrástli
noví ľudia zbavení strachu z fašistickej moci. Nech hrdinské činy
našich mŕtvych i žijúcich bojovníkov za slobodu nezostanú len oby-
čajnou spomienkou a vďakou, ale sa pretavia do našich počinov
a skutkov. 

Nemilosrdný čas pomaly kradne ľudí z dejiska dejín, ale pravda
nemôže vykrvácať.

Milina Rosová

Neohlásená, no veľmi milá návšteva  
Jedného februárového dňa roku 1963 bol kontrolný deň na ro-

zostavanej II. ZŠ na Komenského ulici, keď sa rozozvučal mestský
rozhlas s mimoriadnou správou. Nebolo zvykom oznamovať sprá-
vy občanom ráno, ale v odpoludňajších hodinách, keď veľa obča-
nov išlo z rannej zmeny zo Slovenského hodvábu domov.

„Žiadame, aby sa funkcionári dostavili ihneď na Mestský národ-
ný výbor", tak znela správa. Čo sa len mohlo stať?, kládla som si
otázku. Nevyslovená odpoveď: „Určite nejaké veľké nešťastie."

Ponáhľala som sa na úrad. V mojej kancelárii sedel pracovník,
dnes už nebohý Lacko Šajdík, tak sme mu všetci hovorili pre jeho
obetavosť a dobrácku povahu, aj s tromi neznámymi ľuďmi. Dvaja
muži a jedna veľmi namosúrená žena.

Po vzájomnom  predstavení sa som pochopila, že má byť  prečo
nahnevaná. Bola to tlmočníčka, ktorá sprevádzala po hydrocentrá-
lach v Čechách a na Slovensku docenta Leningradskej univerzity
Nikolaja Vasilieviča Razumichina.  Do Senice chcel ísť  len na skok,
pretože o dve hodiny ho čakali v Púchove.  Kdeže... Napokon
z toho boli takmer dva celé dni strávené v našom meste.  Lebo o
účastníka bojov o oslobodenie Senice, letca nadporučíka, mali záu-
jem poslanci, pracovníci Mestského národného výboru, školy
i miestna posádka.

A on túžil pozrieť sa do mesta, o slobodu ktorého bojoval. Bolo
to veľmi milé a priateľské stretnutie. Nebolo potrebné nič organizo-
vať. Všetko sa konalo samo, bezprostredne, srdečne. Bol prvý z oslo-
boditeľov, ktorý  sa prišiel pozrieť na miesto a mesto, ktoré sa stalo
načas jeho domovom. Chcel sa pozrieť do domu, kde býval. Našiel
ho podľa hrušky na dvore, ale „babušku", u ktorej býval a ktorá sa
o neho dobre starala, už nenašiel. Stará pani Grófová už nežila. Stál
v izbe pri posteli a veľmi plakal. Dom ešte stojí na Robotníckej ulici.

Učitelia a žiaci z I. ZŠ videli nebývalý pohyb v blízkej ulici, prišli
s kvetmi a volali: „Poďte k nám, poďte k nám." Išiel. Bolo to veľmi
milé a dojemné stretnutie a vtedy sa rozhodol: „Zostanem!"

Pre všetkých, ktorí sme sa s ním stretli, to bolo veľmi milé pre-
kvapenie. Tak zapadol medzi Seničanov, ako keby naozaj bol
Seničan. Občania prichádzali na MsNV a chceli sa s ním stretnúť.
Na základe týchto skutočností zasadla  na druhý deň rada MsNV
a rozhodla sa udeliť N. V. Razumichinovi čestné občianstvo Senice.

Našiel si v meste veľa priateľov, s ktorými si dlhé roky písal. Rád
spolu s manželkou i dcérou vítal v Leningrade turistické zájazdy zo
Senice a okolia. 

Spolu s manželkou oslávil so Seničanmi i 25. výročie oslobode-
nie mesta priamo  v Senici. Milina Rosová

N.V. Razumichin vedľa M. Rosovej vľavo.
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Očami dvanásťročného
V roku 1945 mala Senica vzhľad väčšie-

ho mestečka. Námestie malo po oboch
stranách prevažne nízke domy, za ktorými
boli dvory s viacerými bytmi pre rodiny. Len
zopár poschodových domov. Námestiu tró-
nil v hornej časti rímskokatolícky kostol.
S niečo vyše tritisíc obyvateľmi sme sa tak-
mer všetci poznali, mnohí sme boli previa-
zaní príbuzenskými vzťahmi. 

Moji rodičia - otec, Martin Kuček
a mama Terézia, bývali vo dvore u Lovec-
kých, vedúceho predajne Baťa. Vo dvore
bolo päť bytov.

Otec pracoval v tom čase v hodvábke,
ale ako strojníka a mechanika ho s ďalšími
strojármi určili na prácu v dielňach vojen-
skej strelnice v lese pri železničnej stanici
Hlboké. Po večeroch sa viacerí schádzali
u nás, počúvali za zastretými oknami prs-
kajúce rozhlasové stanice Moskva a Lon-
dýn. Mňa posielali ako najstaršieho zo šty-
roch detí pred dvere "strážiť", aby sa nebo-
daj neobjavil nevítaný návštevník. Neviem
ako a kedy to robili, ale keď išli ešte za tmy
na bicykloch do práce opravovať poškode-
né motory tankov a inej vojenskej techniky,
ostávali po nich cestou letáky s informácia-
mi z frontov. Keď sa neskôr vyhlasovali
letecké poplachy a nad Senicou prelietali
zväzky amerických bombardovacích lieta-
diel na sever, museli aj robotníci z dielní
opustiť pracovisko a odísť do lesa. Ostávali
v ňom dlhšie, ako bolo treba a len pomaly
sa vracali do práce. Z dielní odchádzali na
front opravené motory. Mnohé z nich veľa
kilometrov neprešli, pretože v motoroch
bol okrem oleja aj záhorácky piesok.

Starý otec, Martin Dvorský, býval na
Robotníckej ulici. Tam som bol neraz viac
doma ako u rodičov, lebo v ulici boli kama-
ráti a spolužiaci a v jame po niekdajšej
tehelni bolo miesto našich hier.

Začiatkom apríla 1945 to v Senici už
doslova vrelo. Ulica od Jablonice, námestie
i Robotnícka ulica boli plné vojska, áut, diel,
tankov, medzi ktorými vynikli tigre. Starý
otec sadil v záhrade zemiaky. Bolo mojou
vnukovskou povinnosťou pomáhať mu.
Zrazu len stareček zdvihol oči k nebu, čo

nám to nad hlavami vrčí. Ale, to už sa
z malých bodiek stávali stíhačky, ktoré sa
strmohlavo rútili s ohlušujúcim piskotom
nad kolóny ustupujúcich Nemcov a kropili
ich guľometnými dávkami. Ženy vbehli do
zemnej krypty vo dvore. My sme sa so sta-
rečkom skryli za búdu plechovej údiarne
a sledovali letecký prepad. Starenka kričali,
aby sme sa skryli v pivnici. Na nás, hrdinov,
to neplatilo. „Počkaj až ako to dopadne"! -
odvetil stareček. Až nejaká zablúdená strela
buchla do údiarne, boli sme v pivnici sko-
kom. „Už to dopadlo" - konštatoval stareček. 

Udalosti aprílových dní mali rýchly spád.
Jedno z bombardovacích amerických lieta-
diel, čo sa od Myjavy vracali nazad, sa
poškodené a horiace od skupiny oddelilo
a zrútilo sa k zemi. Objavili sa padáky posád-
ky. Nemeckí vojaci z kasární sa rozbehli
posádku lietadla hľadať. O pár hodín viedli

vo veľkom kordóne desiatok vojakov statné-
ho černocha so spútanými rukami za chrb-
tom. Kráčal dôstojne a hrdo. Bol to prvý čer-
noch, ktorého sme videli ako zajatca. 

U starečka sme zvykli v podvečer pose-
dávať na dvore. Za záhradami domov na
Robotníckej ulici boli obilné polia. Zrazu sa

popri plotoch prešuchla skupina nezná-
mych mužov v dlhých plášťoch. „Čo sú
zač?“ - pýtam sa starečka. „Neprepadnú
nás?“ „Kdeže! To už sú určite Rusi a zisťujú,
kde sú Nemci. A ty buď ticho, lebo
Nemcov sú plné ulice."

V pivnici Loveckých domu prichýlili všet-
ky rodiny z dvora. Vetracie okienka z ulice
nad chodníkom muži zakryli vrecami s pies-
kom a prihrnuli hlinou, aby sme boli v bez-
pečí. Kanonáda bola čoraz hlasnejšia. Pod
bránou bežal motor obrneného vozidla
s posádkou, z bočnej uličky pravidelne
strieľal kanón smerom k Jablonici. V okne
na veži kostola bol guľomet a ten ostreľoval
pechotu pred protitankovým zátarasom.
Na vežu sa zameriavali ruskí delostrelci
z kraja lesa od Horných Surovín. Dva či tri
granáty padli na námestie, až nám to odkry-
lo prikryté vetracie okienka. Kupola veže sa
po ďalšom priamom zásahu s rachotom
zrútila na zem. Odrazu bolo ticho pod brá-
nou, ani kanón z uličky sa neozýval.

Po pár minútach napätého čakania čo
bude, sa roztvorili dvere do pivnice a v nich
proti svetlu neostrá silueta vojaka, ktorý do
pivnice zakričal: "Germana net?" Schodmi
zbehol dnu s namiereným samopalom
a keď videl vystrašených ľudí s deťmi, ozná-
mil, že už je po vojne. To sa stalo 7. 4. 1945.

Domáci pán hmatal rukou pod vodár-
ničkou, na ktorej sedel vystrašený starší
muž. „Schoval som si tu fľašku koňaku,
keby bolo treba. Nevideli ste ju?" Mužovi
na vodárničke sa v ruke hompáľala prázdna
fľaša. „Taký som mal strach, že som ju vypil,
ani neviem ako..."

Vyšli sme z pivnice a opatrne si obzerali
ešte prázdne námestie. Pri kostole horela
pokrútená kupola. Námestím sa cvalom
prehnala skupina kozákov na koňoch. Viali
za nimi dlhé huňaté plášte. Zvuk kopýt rých-
lo zanikol v ulici na Sotinu. Do prázdnej
a stále otvorenej brány domu sa klusom vrú-
til koč s dvoma zapriahnutými koňmi. Vojak
na kozlíku s opratami v rukách volal: „Deti,
idite!" Pred sebou mal otvorený súdok
s marmeládou a rozdával plnými naberač-
kami. Nebolo nás treba dva razy núkať.

Tak sa pre nás, dospievajúcich fafrnkov
a deti, skončila v Senici vojna...

Martin Kuček 

V. A. Tutchalian.

Príbuzní Gaponenka v Senici.

Pomník rumunských vojakov na cintoríne.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v kníhkupectve vydavateľstva Arkus v Záhorskej knižnici - MAREC

autor: názov: vydavateľ:
1. kol. Testy matematiky a SJ Didaktis
2. Deverauxová, J. Precitnutie Ikar
3. Pavelková, A. Miešanci Epos
4. Colette Príliš skorá láska Q111
5. Deverauxová, J. Rytier v zlatej zbroji Ikar
6. kol. Náuka o spoločnosti SPN
7. Hannahová, K. Ak veríš v lásku Ikar
8. Eco, U. Foucaultovo kyvadlo Slovart
9. Stocer, B. Dracula Európa
10. Aroldová, M. Ľahká ako vták Arkus
11. Gregor, P. Diéty MAC
12. Dickinson, M. Tulipánové dievča Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza i internetové kníhkupectvo Arkusu.

Novinky Arkusu
Cahour, Chantal: Môj pes ide do školy (preklad z francúzštiny: J. Mlčochová)
Pôvabný príbeh o rodine, vychovávajúce šteniatko labradora, z ktorého sa má v budúc-
nosti stať vodiaci pes pre nevidiacich. Pre čitateľov od 9 rokov. Pevná väzba, 120 strán
Kopecká, Z.: Prišla jar
Maľovanka pre menšie deti s farebnou predlohou, 16 strán

Ponuka podujatí CVČ
na apríl
# 2. 4.  od 14. až 21. hod. telocvičňa III.ZŠ 

Basketbalový maratón – pre deti, mlá-
dež i dospelých, ktorí majú radi basket-
bal, zábavu, recesiu, štartovné 20 Sk       

#4. 4.o 15.hod. v CVČ
Zasadnutie výboru Študentského par-
lamentu 

# 11. 4. o 14. hod. v CVČ
Stretnutie zástupcov Žiackych rád ZŠ

#18. 4. o 15. hod. v CVČ
Zasadnutie Študentského parlamentu 

# 19.4. o 10. hod. v CVČ 
Klub mamičiek s deťmi – beseda so
zubným lekárom o starostlivosti
o mliečny chrup

# 26.4. o 10. hod. v ZUŠ 
Slávik Slovenska – okresné kolo spe-
váckej súťaže ľudovej piesne detí do 12
rokov

# 22. 4. o 10. hod.  v parku v okolí budo-
vy CVČ
Deň Zeme – zábavno-náučné poduja-
tie pre malých i veľkých (hudba, hry
vystúpenia detí, beseda o separovanom
odpade, výtvarná dielňa, brigáda
v parku a súťažná hra Ekologickým
chodníčkom)

# 22.4. o 18.30 h. v CVČ
Stretnutie na šiestich strunách - hu-
dobný večer ku Dňu Zeme 

# 23.4. o 10. hod. v CVČ
Výberové kolo súťaže POP Senica
2005 – kategória stredných škôl

# 23. 4. o 11. hod. v Topoľčanoch 
Top Dancing Topoľčany – tanečná re-
gionálna súťaž (účasť Sonny junior
a Sonny Kuriatka)

# 25. 4. o 9. hod. a 12,30 hod. v CVČ
Výberové kolo súťaže POP Senica
2005 – kategória ZŠ

# 28. - 29.4.  v Martine
Majstrovstvá  SR v disciplínach moder-
ného tanca v Martine
(účasť Sonny junior a Sonny Kuriatka)

Ponuka na leto 
CVČ Stonožka na leto ponúka Mestské
detské  tábory, ktoré budú v troch turnu-
soch. Všetky budú v CVČ Stonožka. Denný
pobyt detí od 7.30 do 16.30 hod. 
I. turnus 4.  – 8 júla,   Športové zameranie
tábora,  poplatok 600 Sk
I. turnus 11. – 15. júla, zameranie tábora
na výučbu anglického jazyka a netradičnej
výtvarnej výchovy, deti od 7 – 12 rokov,
poplatok 1 000 Sk
I. turnus 18.  – 22. júla,  z každého rožka
troška:  hry, PC, výlety do okolia,  kúpalisko,
táborák, poplatok 600 Sk.
Na mestské tábory sa treba prihlásiť
a zaplatiť poplatok do 31.5.

Tábor plný kúziel   
Ak máš rád prírodu, turistiku a veci zaha-
lené tajomstvom, tak poď s nami do
Skalických hôr. 
I. turnus 3. – 10 júla a II. turnus 10. júla –
17. júla, poplatok 2 450 Sk
Súčasťou II. turnusu bude  tanečné sústrede-
nie záujmových tanečných krúžkov CVČ.
Prihlásiť sa môžete v CVČ, tel. 034/651
3539, e-mail  informatik@cvcse.edu.sk   
do 31. mája, dokedy treba uhradiť poplatok
v hotovosti. 

Leto v Chorvátsku                     
Pre deti spolu s rodičmi je určený tábor
v Chorvátsku  na  Makarskej riviere v pen-
zióne 100 od mora. Termíny 19. júl – 28.
júl  a 28. júl – 6. august 
Poplatok: dospelý 7 800 Sk, dieťa do 10
rokov  5 800 Sk.   V cene je  doprava, uby-
tovanie v 2-3 lôžkových izbách so sociál-
nym zariadením, klimatizácia, balkón
s výhľadom na more, strava - polpenzia,
poistenie
Info v CVČ, záväzne sa treba prihlásiť do
30. apríla a zaplatiť do 31. mája. 

Blíži sa POP Senica 
CVČ Stonožka pripravuje na 5. mája 6.
ročník speváckej súťaže v oblasti populár-

Maľovali zvieratká  
Od 10. do 13. apríla bola výstava poľov-

níckych trofejí Regionálnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu Senica,
ktorý združuje organizácie v okresoch
Senica a Myjava. Poľovníci 44 revírov verej-
nosti predstavili trofeje jelenej, srnčej,  muf-
lónej, danielej a diviačej zveri.  Súčasťou
výstavy bola výstavka detských kresieb na
tému poľovníctva. Deti na  fotografii  sú
autormi zopár  obrázkov za nimi. 

bar, foto Š. Orth  

nej hudby  POP Senica 2005. Uskutoční
sa v Dome kultúry – o 10. hod. bude semi-
finále a o 18. hod. finále, na ktorom sa
môže zúčastniť aj verejnosť. 
Prihlášku do súťažných kategórií sólo –
duo, hudobné skupiny  treba poslať do 18.
apríla na adresu CVČ. Vstupenky na finále
sa budú predávať v CVČ od 25. apríla.

Deti o vesmíre
Záhorské osvetové stredisko  Senica

zorganizovalo X. ročník regionálneho
kola výtvarnej súťaže Vesmír očami
detí. Do súťaže sa zapojilo 27 základ-
ných a materských škôl z okresov
Senica a Skalica. Celkovo prišlo 293
prác. Regionálna výstava bola nainštalo-
vaná v Dome kultúry od 8. do 15.
marca. Na vernisáži programom prispel
spevácky súbor Hviezdička zo IV. ZŠ.
Z vystavených prác v každej kategórii
odborná porota pod vedením D.
Orthovej vybrala 5 prác. Tie boli zasla-
né do Slovenskej ústrednej hvezdárne
v Hurbanove, kde bude nainštalovaná
celoslovenská výstava. Virtuálna celo-
slovenská výstava bude prístupná na
www.suh.sk. Z nášho mesta postúpili
Mário Krišák MŠ na Robotníckej  ul.,
Michaela Planková ZUŠ Senica a
Barbora Čajková ZUŠ Senica. Všetkým
Seničanom držíme palce. 

RNDr. M. Hessková
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Samaritan’s purse
Počas vianočných sviatkov Apoštolská

cirkev, zbor v Senici, distribuovala vianoč-
né balíčky charitatívnej organizácie
Samaritan’s purse (Samaritánska taška). Aj
v minulých  rokoch  vyšla v ústrety deťom
zo sociálne slabých rodín, keď usporiadala
charitatívne bohoslužby. Koncom roku
2004 sa balíčky dostali deťom prostredníc-
tvom spolupráce a iniciatívy III. ZŠ v Senici,
Detského domova v Holíči, Špeciálnej
školy v Myjave, ZŠ v Rudníku pri Myjave
a vďaka charitatívnym bohoslužbám.
Spolu išlo o vyše 200 balíčkov určených
pre rôzne vekové kategórie. Deti si v nich
našli hračky, písacie a hygienické potreby,
v niektorých aj oblečenie a najmä kus
lásky, ktorý im takto poslali a predostreli
kresťania. 

Nezabudnuteľný úsmev na mnohých
tvárach detí hovorí za všetko. Aspoň
malým darčekom môžeme urobiť svet
okolo nás, hoci aj na chvíľu, krajším. A nao-
zaj, Bohu záleží na každom človeku. Preto
sa ako cirkevný zbor snažíme prinášať
deťom aspoň kúsok neba. 

Mgr. Jaroslav Bača

ČČČČoooo  rrrroooobbbbiiiiťťťť????
Nie každý z nás vie presne a správne zareagovať ak sa
dozvie, že jeho dieťa je ohrozené drogou alebo inou
návykovou látkou. V prvom rade zachovajte pokoj a roz-
vahu. Nepodceňujte nebezpečenstvo, ale ho ani nedra-
matizujte.

linku dôvery (č.tel. 02/4446 0606/,
vyhľadajte odbornú pomoc (Centrum
pre liečbu drogových závislostí, Hra-
ničná 2, Bratislava, č. tel. 02/5341 7464,
02/5341 7472) a postupujte podľa poky-
nov, ktoré vám títo odborníci poskytli.

- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu dostup-
né a nepretržité poradenské služby, účin-
né preventívne programy a nepodceňuj-
te ani pomoc rovesníka rovesníko-
vi. V každom meste sú psycholo-
gické poradne na riešenie týchto problé-
mov.

- O zistených skutočnostiach informujte
zainteresovaných členov výchovného
tímu  (psychológ, pedagóg, vychováva-
teľ, lekár) a vyžadujte od nich diskrét-
nosť. Nekarhajte vaše dieťa pred týmito
osobami.

- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej rodine.
Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť seba-
cit dieťaťa tým, že mu síce preukazujú
lásku, ale zároveň dávajú najavo i svoju
neúctu k jeho osobe, napríklad demon-
štratívnym bavením sa o jeho nedostat-
koch v jeho prítomnosti, odmietaním
v dôsledku únavy a nedostatku času,
neplnením sľubov.

- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy až
urážajúcou kompenzáciou (zahŕňaním
zvyčajne materiálnymi statkami) z dôvo-
du pocitu rodičovskej viny, ale naopak
darujte mu vašu trpezlivosť a váš voľný
čas – majte čas sa s ním rozprávať.

- Nepreferujte jedno dieťa pred druhým. 

- Pamätajte, že každé dieťa môže urobiť
chyby a zistené skutočnosti môžu byť
pre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí
chybné rozhodnutie aj on čoho násled-
kom často dochádza k zhoršeniu vzťa-
hov medzi dieťaťom a rodičom.

- Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu,
tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite
to a dajte mu najavo, že vám môže dôve-
rovať.

- Pamätajte, že od dnešného dňa neexis-
tuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše
dieťa.

- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovládať
svoje konanie a preto nemá význam ho
obviňovať.

- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to nepo-
môže – možno by ste museli hlboko
načrieť do svojho svedomia.

- Ak cítite hnev alebo dokonca odpor voči
vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša ura-
zená pýcha a neschopnosť priznať si
svoju vinu.

- Svojím správaním poskytujte svojmu die-
ťaťu dostatok porozumenia a lásky,
vytvárajte mu prostredie poskytujúce
istotu, bezpečnosť a pocit domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkladajte
ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši samo.
Taktne zistite fakty, odlíšte domnienky
a klebety od skutočnosti.

- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie alebo
dokonca o liečebné zásahy.

- Nechajte si v takomto prípade poradiť
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na

Mestská polícia 
zasahovala
Stratené dieťa. Na operačnom oddele-
ní MsP 3. marca bol  o 16.50 hod.  pri-
jatý telefonát  od SBS v obchodnom
dome  LIDL, že tam majú dieťa bez
rodičov. Na mieste bola zistená totož-
nosť dieťaťa a bolo odovzdané rodi-
čom. Prípad  hliadka MsP nahlásila na
príslušný odbor Obvodného úradu
Senica.
Platila falošnou bankovkou? Z ob-
chodnej prevádzky BILLA 1. marca
o 16.05 hod. nahlásili na operačné
MsP, že majú v prevádzke zákazníčku,
ktorá sa snaží zaplatiť pravdepodobne
falošnou tisíckorunáčkou. Hliadka MsP
na mieste zistila totožnosť osoby
a nakoľko išlo o podozrenie zo spácha-
nia trestného činu vec bola postúpená
na doriešenie OO PZ SR.

Ako chrániť les 
Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru  v Senici zvolalo na
18. marca do zasadačky hasičskej  stanice
pracovnú poradu pre zložky  zainteresova-
né na zabezpečovaní ochrany  lesov pred
požiarmi. Všetci zúčastnení  majitelia, uží-
vatelia  a správcovia  lesov v okrese Senica
i zástupcovia dobrovoľných združení
pohybujúcich sa  v prírodnom prostredí
boli oboznámení  so štatistikou  požiaro-
vosti za rok 2004 so zameraním na lesné
požiare, s vyhodnotením ochrany lesov
pred požiarmi v roku 2005, ktoré vyplývajú
zo všeobecne záväzných  právnych pred-
pisov na úseku ochrany pred požiarmi.
Taktiež boli informovaní  o nových práv-
nych predpisoch na úseku ochrany pred
požiarmi. OR HaZZ Senica 

Po siedmykrát sa koná v Herzogen-
buchsee  vo Švajčiarsku  od 21. do 24.
apríla priemyselný a živnostenský veľtrh
HAGA, ktorý sa uskutočňuje každých päť
rokov. Päťročný cyklus má vždy živú
a čulú účasť a garantuje vystavujúcim fir-
mám vysokú úroveň. Účel a cieľ tejto
výstavy je, aby sa firmy navzájom spoznali
a predstavili sa budúcim klientom. 

Tento rok bolo na výstavu po prvýkrát
pozvané ako čestný hosť Slovensko, aby
sa na veľtrhu predstavilo spolu s tohtoroč-
ným domácim čestným hosťom, ktorým je
francúzsky hovoriaci kanton Wadt.
O podrobnostiach nás informoval  Peter
Horváth, poradca primátora mesta Senica
a iniciátor slovenskej účasti na tejto výsta-
ve. 

Náš región bude zastúpený 4 výstavný-
mi miestami. Mesto Senica bude zastúpe-
né prostredníctvom Infosen-u spoločne
s mestom Malacky.  Úlohou  zástupcov
miest je sprostredkovať švajčiarskym záu-
jemcom kontakty s našimi firmami. Senica
bude robiť reklamu svojmu regiónu a po-

núkať možnosti  turistiky, gastronómie,
kultúry a športu.

Kúpele Smrdáky budú mať vlastný stá-
nok, kde budú podávať odborné informá-
cie predstavitelia kúpeľov a obce.  V ďal-
šom stánku sa bude prezentovať Oreské,
ktoré má najdlhšie partnerstvo s Herzo-
genbuchsee a jeho doménou  bude  ľudo-
vá tvorivosť.

Štvrtý  stánok  bude informovať
návštevníkov o Myjavskom  regióne.
Myjavské kopanice  sú   kopcovitý kraj
a rôzne samoty na úbočiach kopcov pri-
pomínajú mnohým švajčiarske údolie
Emmental. Cimbalová muzika a tanečný
súbor Kopaničiar  budú ťahákom pre
návštevníkov. 

Jedným z vrcholov výstavy bude  22.
apríl, kedy  výstavu navštívi delegácia švaj-
čiarskej vlády. Výstavu navštívi aj sloven-
ský veľvyslanec pán Ing. Štefan Schill
s delegáciou zo slovenského veľvyslanec-
tva v Berne a prihovorí sa spoluobčanom
na výstave.

NS

Na veľtrh do Herzogenbuchsee 
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Aerobic maratón
Kto z vás sa ešte nestretol so slovom

aerobic? Čo so slovom?! Veď aerobic nie
je slovo, ale šport jako každý iný. Šport,
síce nie s takou dlhoročnou tradíciou jako
napríklad futbal, volejbal, hokej, … No
stáva sa čoraz populárnejší. Obľubujú si ho
najmä ženy rôznej vekovej kategórie, ktoré
si rady zacvičia při dobrej hudbe pod „tak-
tovkou" usmievavej cvičiteľky. Táto forma
aktívneho relaxu sa stala asi už neodmysli-
teľnou súčasťou každej z nás. Aerobic nás
jednoducho chytil a nepustil. Veď zvesela
si zaskákať při chytľavej muzike, a ešte spa-
ľovať nadbytočné kalórie, je určite to
„pravé orechové".

Tým „pravým orechovým" sa stal aerobic,
pre mnohé študentky i pár študentov, 10.
marca 2005, keď v budova senického gym-
názia CVČ Stonožka usporiadalo 4. ročník
Aerobic maratónu stredných škôl. V školskej
telocvični sa stretlo 58 nadšencov pohybu.
Zastúpenie, zväčša v ženskom zložení, no
našli sa i odvážni mladíci, mali všetky senic-
ké stredné školy, vrátane jednej holíčskej.

Je 8:40. Ešte 5 minút a môže sa začať.
Pripravení sme čakali podať čo najlepšie

Z jednej organizácie dve
Spoločná organizácia Slovenského

zväzu telesne postihnutých a Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami
v Senici má 551 členov. Na výročnej
schôdzi 28. februára bilancovali minulo-
ročnú činnosť. Z dôvodov rozdielnych sta-
nov a ekonomických náležitostí sa  rozde-
lili na dve samostatné organizácie.

Činnosť spoločnej organizácie, ktorá
zaberá celý okres Senica, sa vyvíjala vo via-
cerých oblastiach, no ťažiskovou bolo pora-
denstvo  v sociálnej i právnej oblasti.  Čle-
nom ju poskytoval odborný pracovník raz
mesačne a vzhľadom na rozsiahle zmeny
v sociálnej sfére bol o jeho služby veľký
záujem. Značnú časť agendy tvorilo vydá-
vanie nových označení do motorových
vozidiel a preukazov.  V záujmovej činnos-
ti sa do povedomia širšej verejnosti  dosta-
la vyše 70-ročná Anna Šullová, ktorá na
celoslovenskej abilympiáde získala 2. mies-
to. To  znamená, že  na budúci rok sa
zúčastní v Tokiu  na celosvetovom poduja-
tí,  kde  bude predvádzať svoju zručnosť
a umenie v ručných prácach. Členovia sa
zapájali aj do športových hier, kde najviac
vynikla Judita Pažitková. Okrem  úspechu
na celoslovenských hrách telesne postihnu-
tých sa prednedávnom ako reprezentantka
tejto organizácie zapísala aj medzi najlep-
ších športovcov Senice. 

Na zasadnutí bol aj primátor mesta
Ľubomír Parízek, ktorý účastníkom adreso-
val slová uznania za činnosť, v ktorej ich
bude mesto naďalej podporovať.
Predsedníčkou  Slovenského zväzu telesne
postihnutých sa stala  Otília Vizváryová
a za predsedníčku Zväzu postihnutých civi-
lizačnými chorobami zvolili Annu Masa-
rykovú. Každá z organizácií schválila svoj
plán činnosti na tento rok. Hoci sa  rozdeli-
li na dve samostatné, niektoré akcie budú
aj v tomto roku organizovať spoločne.

Viera Barošková

Večerný kvetopád
Záhorské osvetové stredisko (ZOS),

Mestské kultúrne stredisko, Spoločný
školský úrad, Mestský úrad, Stredisko
environmentálnej výchovy Dubinka
a Slovenský zväz ochrancov prírody
a krajiny v Senici sú vyhlasovateľmi X.
ročníka  regionálnej výtvarnej a literár-
nej súťaže pri príležitosti Dňa Zeme
pod názvom Ohrozená planéta. 

Vo výtvarnej časti, kde je možné
poslať výkresy spracované ľubovoľnou
technikou, je 5 súťažných kategórií
a treba ich zaslať do ZOS do 15. apríla.
Výstava vybraných prác bude inštalova-
ná v Dome kultúry  od  18. do 30. aprí-
la. Slávnostná vernisáž s odovzdávaním
cien bude 19.  apríla  Senica o 14. hod.

V literárnej súťaži v poézii i v próze sú
vypísané 4 vekové kategórie. Práce je
možné poslať i elektronickou poštou
e-mail: senkultura@stonline.sk  do 15.
apríla na adresu ZOS, Hviezdoslavova
323.  

Prezentácia a ocenenie víťazných
prác bude 22.apríla  na podujatí Večerný
kvetopád, kde budú prednesené víťazné
práce. Podujatie bude v Múzeu Laca
Novomeského Senica o 17. hod. Víťazné
práce budú publikované v bulletine vyda-
nom pri príležitosti DŇA ZEME 2005.

RNDr. M. Hessková
ZOS Senica

Úspešní 
senickí žiaci a školy
Rozprávkové vretienko prednes rozpráv-
ky 
I. kategória (l.stupeň ZŠ) 
1. miesto – Eliška Gáfriková  ZUŠ, pripra-
vovala Š. Jánošová
3. miesto – Klára Kalmanová II.ZŠ, pripra-
vovala Mgr. A. Kováčová
II. kategória (2. stupeň ZŠ)
1. miesto – Nikola  Troiaková  ZUŠ, pri-
pravovala Š. Jánošová
2. miesto – Zuzana Kádeková IV. ZŠ, pri-
pravovala Mgr. B. Kádeková
B l a h o ž e l á m e !
GOETHEHO PAMATNÍK - poézia, próza,
spev, divadlo... v nemeckom jazyku 
Poézia: 1. miesto - Michaela Marešová
I.ZŠ, pripravovala Mgr. D. Stašková
2 .miesto - Jana Kalafutová III.ZŠ, pripra-
vovala Mgr. K. Ružičková
Próza:  1. miesto - Jana Turanská  III.ZŠ,
pripravovala Mgr. M. Burianová
Hudobný prejav: 2.miesto - Dominika
Leváková IV. ZŠ, pripravovala Mgr. A.
Slezáková
Dramatizácia: 1. miesto - kolektív 5. roč-
níka IV.ZŠ, pripravovala Mgr. D. Hnilicová  
3.miesto - kolektív 3. ročníka IV.ZŠ, pri-
pravovala Mgr. D. Hnilicová
Vlastná tvorba: 1.miesto - Tomáš Kolací
II.ZŠ, pripravovala Mgr. A. Robychová
2.miesto - Stanislav Otépka II.ZŠ, pripra-
vovala Mgr. A. Robychová

výkony. Dostali sme povel zaujať svoje cvi-
čebné pozície a prvá z piatich 40-minúto-
vých hodín bola odštartovaná. Pod vede-
ním Lívie Levárskej sme si odcvičili Hi-low
aerobic (klasické aerobicové kroky pospá-
jané do jednoduchej zostavy). Dalo sa to
v pohode zvládnuť a nikoho ešte neopúš-
ťala dobrá nálada. Potom sme sa samozrej-
me tešili na prestávku. Trvala 10 minút.
Rýchlo sa občerstviť, dodať energiu, troška
uvoľniť svaly. Ani sa nenazdáme a sme
opäť volaní do kola. Tentoraz Martinou
Šilovou, cvičiteľkou zo Skalice. Nasdíme
úsmev, pozbierame sily, pokračuje sa totiž
Cardio kick boxom. Ustavičné údery noha-
mi a rukemi sa mi zdali vyčerpávajúce, keď
som predstavila tie tri kolá predo mnou.
Konečne som sa dočkala. Opäť šanca tro-
cha upokojiť zrýchlený tep srdca. Po 10
minútach zasa nástup. Teraz už bol radost-
nejší. Nasledoval Dance aerobic
s Andreou Jakubcovou. Klasické kroky spo-
jené s tanečnými so skvelou
muzikou…..super! Táto hodin ubehla neja-
ko rýchlo. Ďalšia prestávka, ďalšie kolo-
Interval bodywork. Lívia sa, pre zmenu,
zamerala na posilnenie stehien, zadku
a rúk. Na 4. hodinu náročné. Úsmevy
z našich tvár vymizli. Pár zbabelcov už
poodchádzalo, silnejší ostávajú. Po tomto
kole ich však odíde viac. Nastane vyraďo-
vanie. Do posledného finálového mohlo
postúpiť len 20 najvytrvalejších a najšikov-
nejších cvičiacich.

Porota dala hlavy dohromady a snažila
sa vybrať čo najlepšie. Tvorili ju učitelia
z príslušnej školy (iba jeden z každej), cvi-
čiteľka Lívia. Jako predsedníčka poroty
hodnotila i Andy Jakubcová, ktorá cvičila
záverečnú hodinu.

Vybraná dvadsiatka sme si potom vzali
svoj drevený step, aby sme začať step
aerobic. Bolo potrebné zozbierať všetok
elán a entuziazmus, nasadiť úsmev, lebo
teraz na nás porota videla lepšie jako před
tým. Počas rýchleho tempa zaujímavej
zostavy sme ani nestihli poriadne postreh-
núť blížiaci sa záver. Ešte 5 minút, ešte mi-
núta a koniec! Áno, koniec! Jediné, na čo
sme sa podaktorí zmohli, bolo odkráčať ka
svojím veciem a zvaliť sa na zem. Unavení,
ale s uspokojujúcim pocitom, že sme niečo
pre seba spravili.

A jako to všetko dopadlo? Porota dala
druhýkrát hlavy dohromady a druhýkrát sa
snažili vybrať čo najlepšie. Hodnotil sa
výraz tváre, upravené vlasy (aby nelietali
a neznervózňovali počas cvičenia), drža-
nie tela, štýl cvičenia, pohyby (opakovanie
presných krokov podľa cvičiteľky). Tieto
kritériá poslúžili k výberu nasledovnej de-
siatky: 1.miesto Dominika Pavlíková(OA),
2.m. Ina Kopecká (gymnázium), 3. Zuzana
Závodná (gymnázium), 4.m. Ján Hyža
(gymnázium), 5.m. Petra Jediná (gymná-
zium), 6. Simona Mikulová (SSŠP), 7.m.
Zuzana Šajánková (gymnázium), 8.m.
Monika Paračková (gymnázium), 9.m.
Soňa Pastorková (OA), 10.m. Lucia Jediná
(SSŠP).

Tieto dievčatá a chlapec sa zároveň
nominovali na postup na krajské kolo,
ktoré sa bude konať 30. marca v Trnave.
Držte nám palce! Petra Jediná  
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Vážený 
futbalový fanúšik,
v minulých príspevkoch sme vás informo-
vali o personálnych zmenách, ktoré sa
udiali vo Futbalovom klube Slovenský
hodváb Senica v priebehu januára a feb-
ruára 2005. Najnovšou informáciou je, že
na post predsedu správnej rady a prezi-
denta klubu bol zvolený Mgr. Ľudovít
Kúdela a za prvého podpredsedu Mgr.
Milan Bella.

Čo sa týka jednotlivých mužstiev prí-
prava prebieha podľa plánov s výnimkou
A mužstva, kde sú stále problémy s dosta-
točným počtom hráčov aj napriek snahe
vedenia klubu doplniť hráčsky káder.
Z tohto dôvodu boli na poslednú chvíľu
odvolané niektoré prípravné zápasy.
Dotknutým klubom sa chceme touto for-
mou ospravedlniť za nedodržanie obvy-
klých zvyklostí v takýchto situáciách.

Možno snaha o to, aby A mužstvo
odohralo jarnú časť III. ligy vyzerá márne
a zbytočne, ale rozhodnutie správnej rady
a výkonného manažmentu predsa len
odohrať jarnú časť je postavená na reál-
nych základoch. Senica je dlhoročným
účastníkom najvyšších futbalových súťaží
a klubom, ktorý vychoval viacero vynika-
júcich futbalistov. Neodohratie jarnej časti
súťaže by Senicu posunulo do krajských
futbalových súťaží, ktoré vzhľadom na his-
tóriu futbalu v Senici, nie sú dostatočnou
prezentáciou kvality senického futbalu
a zároveň by to znamenalo odliv mláde-
žníckych talentov do iných klubov. 

Filozofia „razená" novým vedením
klubu by mala viesť k udržaniu čo najväč-
šieho počtu futbalistov v Senici  tak, aby
fanúšik mal šancu pri sledovaní senického
futbalu vytvoriť si určitý vzťah k futbali-
stom a zároveň tí cítili určitú zodpoved-
nosť voči „svojmu fanúšikovi". Tento pro-
ces však nie je otázkou niekoľkých mesia-
cov. Dlhoročné nakupovanie hráčov naš-
trbilo futbalové vzťahy v Senici, ktoré sa
budú len ťažko dávať do poriadku.

Zároveň sa zmenili ekonomické pod-
mienky v klube, keď dlhoročný generálny
sponzor Slovenský hodváb Senica už
ďalej nebude podporovať futbal. Vedenie
klubu preto hľadá nové formy financova-
nia klubu. Výrazným ekonomickým pod-
porovateľom klubu sa stalo Mesto Senica,
ktoré pokrýva náklady na prevádzku šta-
dióna a pripravuje tri tréningové plochy
v areáli I. ZŠ  a SOU.

Keďže 16. kolo futbalových súťaží bolo
celé odvolané (odohrá sa v termínoch 12.
až 14. apríla), naše družstvá začínajú
súťaž 17. kolom, teda 26. marca. A - muž-
stvo odohrá svoj prvý domáci zápas
s Levicami v nedeľu 3. apríla o 15.30 hod.
(Kompletné vyžrebovanie všetkých muž-
stiev je prístupné na futbalovom štadióne,
prípadne na tel. čísle  0915 761 332).
Srdečne vás pozývame na všetky zápasy.

Peter Šulla
manažér klubu

Seničanky 
nakoniec štvrté

Začiatkom marca (5. a 6.) sa uskutočnil
v Perugii finálový turnaj Pohára CEV vo
volejbale žien. Na toto podujatie sa po
výborných výkonoch prekvapujúco prebo-
jovali aj hráčky VK OMS SH Senica.
Okrem nich štartovali dve špičkové talian-
ske družstvá - domáce Pallavolo Sirio
Perugia a Vini Monte Schiavo Jesi. Štvrtým
do partie bol ruský tím Balakovskaia AES
Balakovo.

Už pred Final Four bolo jasné, že
v prvom semifinálovom dueli nastúpia proti
sebe talianske družstvá a že naše dievčatá
si v druhom zmerajú sily s ruským tímom.
Senické dievčatá prišlo do Perugie povzbu-
diť asi 70 fanúšikov, ktorí im vytvorili doslo-
va domáce prostredie.

V sobotu 5. marca o 15.45 nastúpili
domáce hráčky Perugie na svoj prvý zápas
proti Jesi. Tento duel možno pokojne
nazvať predčasným finále, keďže obe druž-
stvá predvádzali volejbal výbornej úrovne.
Favorizovaným družstvom bola určite
domáca Perugia, ktorá má v kádri vynikajú-
ce hráčky. Treba spomenúť najmä základnú
šesticu: kapitánka tímu, Poľka Swieniewicz,
famózne Kubánky Aguero Leiva a Francia
Vasconcelos, výborné Brazílčanky Moreira
de Oliveira a Rogerio de Souza, ku ktorým
treba prirátať taliansku reprezentantku
Simonu Gioli. Táto šestica domácich hrá-
čok predvádzala krásny volejbal. Na druhej
strane nastúpilo družstvo Jesi so skúsenou
Češkou Marcelou Ritschelovou, Nemkou
Pachale, dvomi bulharskými reprezentant-
kami, Američankou, Rumunkou a ďalšími
talianskymi hráčkami. Domáce družstvo
zápas vyhralo 3:0, hoci priebeh všetkých
troch setov bol vyrovnaný. Koncovky však
vždy lepšie zvládla Perugia a ich hráčky sa
mohli radovať z postupu do finále. 

Na druhý zápas o 18.45 nastúpili senic-
ké dievčatá, ktoré mali za súperky
Balakovo, v kádri ktorého hrajú okrem
Rusiek aj tri Ukrajinky. Favoritom stretnutia
boli vysoké hráčky ruského tímu, ale naše
volejbalistky nechceli kožu predať lacno.
Lenže od úvodu Seničanky veľa kazili
(najmä podanie) a na ich hre sa prejavil aj
tréningový výpadok kľúčových hráčok pred
finálovým turnajom pre chorobu
(Studzienna, Michalcová, Hadžimosková
a Schowobová). Počas prvých dvoch setov
Rusky neustále viedli a v pohode ich doti-
ahli do víťazného konca. Ako-tak Seničanky
zabojovali aspoň v treťom sete, kedy viedli
10:7 i 11:9, ale onedlho bolo po chybách
16:11 pre Balakovo, ktoré si nakoniec za-
slúžene vybojovalo finálovú účasť. 

Naše dievčatá tak nastúpili v nedeľu 6.
marca o 17.30 v zápase o tretie miesto proti
Jesi. Senickí fanúšikovia im vytvorili výbor-
nú atmosféru, ktoré povzbudzovali aj
pomocou bubnov a rapkáčov. Aj pre nich
sa chceli Seničanky rehabilitovať za slabý
výkon zo semifinálového duelu. V prvých
dvoch setoch sa im to aj darilo. V úvodnom
bol stav vyrovnaný až do 17:17, koncovka
však patrila hráčkam Jesi. Druhý set vyšiel
našim dievčatám výborne, veď takmer stále

viedli, aby ho nakoniec vyhrali 26:24.
V tomto sete potiahla družstvo najmä
Marta Solipiwko. V treťom viedli naše 3:0
a aj 5:3, to však bolo z ich strany všetko
a set prehrali poľahky 25:13 a rovnakým
spôsobom skončil aj štvrtý. Seničanky tak
skončili na turnaji na štvrtom mieste, ktoré
je obrovským úspechom nielen senického,
ale aj slovenského volejbalu. 

Finále sa hralo vo výbornej atmosfére
o 20.30 h. Domáce hráčky, ktoré hnalo fan-
tastické publikum (na zápase bolo asi 3
000 divákov) od začiatku predvádzali krás-
ny volejbal. Prvý set vyhrali jasne 25:14.
V druhom sa Rusky nezdávali, viedli 16:13,
ale skúsená Perugia otočila stav na 21:18
a aj set získala pre seba. V treťom to už
bola v búrlivej atmosfére spanilá jazda
domácich hráčok, ktoré víťazstvom 25:18
ukončili zápas a mohla prepuknúť obrov-
ská radosť z prvenstva v súťaži Pohára CEV.

V záverečnom ceremoniáli, ktorý sa
konal hneď po skončení finálového duelu,
ocenili domáci usporiadatelia spomedzi
hráčok aj Poľku Martu Solipiwko v drese
OMS SH Senica, ktorá sa stala najviac
bodujúcou hráčkou Final Four. 

Senické dievčatá tak skončili v Perugii
svoju tohtoročnú púť na európskej volejba-
lovej úrovni. Sezóna im však pokračuje na
domácej scéne, kde chcú pre Senicu vybo-
jovať po prvýkrát titul majstra Slovenska.
Play off volejbalovej extraligy sa už začalo,
v budúcom čísle budeme čitateľov infor-
movať, ako sa im v ňom darí. 

Ivan Tobiáš

Futbal v Pavloviciach
V sobotu 26. februára sa vo Velkých

Pavloviciach uskutočnil Memoriál
Klementa Minaříka v halovom futbale hrá-
čov starších ako 35 rokov, pričom za každé
mužstvo mohli štartovať dvaja mladší hráči.
Mesto Senica, ako družobné mesto V.
Pavlovíc, nemohlo na tomto turnaji chýbať.
Seničanom sa darilo celkom dobre, keď sa
umiestnili na peknom druhom mieste.
Postupne zvíťazili nad Rakvicami, V.
Pavlovicami B a Charvatskou Novou Vsou,
remizovali s Břeclavou a prehrali iba s V.
Pavlovicami A. Navyše bol Jozef Sloboda
vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

Na turnaji sa zúčastnili (na foto zľava
hore): Ivan Tobiáš - vedúci družstva,
Augustín Bartoš, Vladimír Kukliš, Pavol Krč,
Jozef Sloboda. Zľava dole: Peter Holický,
Jozef Čech, Andrej Novák a Andrej
Sloboda. Na foto chýba Ondrej Krajči.

IT
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Bronz z majstrovstiev
Holandska

Skvelé výsledky dosiahlo na turnajoch
v Rakúsku a Holandsku družstvo žien
Hanko kai Senica v kata. Najprv na medzi-
národnom turnaji 26. februára v rakúskom
Fürstenfelde nastúpila trojica dievčat
v novom zložení, keď skúsenú Petru Novú
nahradila vekom ešte dorastenka Monika
Čulenová. Iba 14-ročná reprezentantka sa
rýchlosťou a presnosťou vyrovnala skúse-
nejším kolegyniam, medailistkám zo sveto-
vého šampionátu, 21-ročnej Mirke
Vašekovej a 20-ročnej Katke Ižárikovej.
Slovinskú reprezentáciu, ktorá by mohla
byť Seničankám silným súperom, však
rakúski rozhodcovia nepochopiteľne
nepustili cez semifinále a Češky
a Rakúšanky nemali šancu. Po jasných
víťazstvách 3:0 si krásny pohár za víťazstvo
odviezli Seničanky. Monika si naviac priba-
lila aj bronz za 3. miesto v jednotlivcoch,
keď v súboji o 3. miesto porazila
Masarykovú z Třinca.

Omnoho vyššiu úroveň mali
Medzinárodné majstrovstvá Holandska -
Dutch open 5. maca v Rotterdame.
Seniorský šampionát Holandska patrí do
štvorice najvýznamnejších turnajov
v Európe - tzv. Zlatej ligy. Okrem Dutch
open štartuje svetová špička každoročne
i na French open, Italy open a German
open. Športová hala Feynordu Rotterdam
privítala reprezentantov až z 32 štátov.
Okrem Európanov i karatistov USA,
Kanady, Tunisu, Venezuely, Egypta a ďal-
ších. Medzi väčšinou reprezentačnými
výbermi nechýbala i trojica vedená MUDr.
Martinom Čulenom, v ktorej dorastenku
Čulenovú nahradila staršia Lucia
Cupáková. A v kata družstiev žien išli bri-
lantne. V prvom kole vyradili 3:0 reprezen-
tačné družstvo Nemecka a v druhom
i domáce silné Holandsko. Naše dievčatá
zastavilo až Chorvátsko, ale postúpili do
boja o bronz. Vo večernom finálovom
bloku nastúpili v súboji o 3. miesto proti
Švédsku. Oduševnené prevedenie kata
Basai dai (jap. dobytie pevnosti), sústrede-
nie a maximálna rýchlosť každého úderu
a krytu znamenalo víťazstvo u všetkých
piatich rozhodcov 5:0. Na stupňoch víťa-
zov sme bronzové medaily prebrali za
víťaznými Taliankami a striebornými
Chorvátkami.

V kata žien mala Mirka Vašeková (2.
dan - čierny pás) až 69 súperiek. V ťažkých
vyraďovacích bojoch po voľnom žrebe
v 2. kole porazila Holanďanku, v treťom
Švajčiarku a štvrtom znovu poslala domov
medailistku z ME Mia Kulmanovú z Fínska
(nedávno ju Mirka vyradila i na Bohemia
open v Prahe). V štvrťfinále ju ale porazila
kamarátka z družstva Petra Nová, a tak pre
veľmi úspešnú senickú karatistku visela
tentoraz medaila privysoko. Vynikajúci
výsledok družstva vo svetovej konkurencii
v Rotterdame má však veľmi vysokú hod-
notu. Karatistická verejnosť už vie, že je tu
perspektívny tím s najvyššími ambíciami na
ME i MS. A karate má veľké šance stať sa

Senická karatistka 
do reprezentácie
Slovenska! 

Senickí karatisti na Slovensku
i v zahraničí úspešne bojovali. V dru-
hom kole Českého pohára seniorov 19.
februára v Příbrami získala vicemajster-
ka Českej republiky Mirka Vašeková
striebornú medailu v kata ženy po víťaz-
stve 3:2 nad Cupákovou z Brna. 

Pretekári Hanko kai Senica štartujú
i v pretekoch Slovenského pohára, aby si
zabezpečili účasť na majstrovstvách
Slovenska vo svojej kategórii. Je treba

povedať, že Seničania, ostrieľaní v kvalit-
nej konkurencii na najväčších európskych
turnajoch, by nemali mať na domácich
zápasiskách  väčšie problémy. Ale v kara-
te, podobne ako v krasokorčulovaní, zále-
ží veľmi na presnosti a objektivite roz-
hodcov. 

Na Slovenskom pohári dorastencov 5.
marca v Žiline sa výkony 15-ročného
Petra Dermeka slovenským rozhodcom
páčili tak, že v kata postúpil až do finále.
Tam prehral s majstrom Slovenska
Dedkom z Ekonómu Trenčín, ktorý je na
Slovensku „neporaziteľný", aj keď nedáv-
no v Slovinsku ho Peter vo finále porazil.
Najväčší „vietor" narobila v druhom kole
Slovenského pohára žiakov 19. februára
vo Vrábľoch 14-ročná Monika Čulenová.
Prvý raz nastúpila v Slovenskom pohári
(sú celkom tri kolá), pretože jej prioritou
sú veľké medzinárodné turnaje. Rozruch
„narobila" už suverénnym víťazstvom
v kata žiakov, kde porážala súperky roz-
dielom dvoch tried. Naviac zvíťazila aj
v kumite, takže si z Vrábľov viezla hneď
dve zlaté medaily. Ocenením excelent-
ných výkonov Moniky bola nominácia do
reprezentácie Slovenska, s ktorou vyces-
tuje na najväčší medzinárodný turnaj
v Európe, známy Krokoyama cup 2. - 4.
apríla v nemeckom Koblenzi. Prajeme
senickej karatistke v kimone so štátnym
znakom veľa krásnych chvíľ na stupňoch
víťazov, najlepšie pri počúvaní slovenskej
hymny. 

E. J.

i riadnym olympijským športom. Na semi-
nári rozhodcov 6. marca v Trnave s M.
Fulínom - rozhodcom WKF (Svetová fede-
rácia karate) bolo potvrdené, že posledné
zmeny pravidiel karate majú prispieť
k tomu, aby po ukážkovom športe na
olympijských hrách 2008 v Pekingu, bolo
karate v roku 2012 už na programe olym-
pijských hier.

E. Jareč

Senická olympiáda 
-  senické dni športu 2005

Mesto Senica organizuje na dni 22. - 24.
jún 2005 Senickú olympiádu - senické dni
športu 2005. Do olympiády by sa mali
zapojiť všetci občania Senice bez rozdielu
veku. Či už  malí škôlkári, žiaci základných
a stredných škôl, ale očakáva sa, že sa aktív-
ne pripoja aj dospelí v rôznych podnikoch,
firmách, organizáciách, inštitúciách, ob-
čianskych združeniach, zväzoch alebo
môžu vytvoriť uličný alebo činžiakový
výber,  prípadne ísť ako jednotlivec.  Špor-
tovať sa bude vo viacerých druhoch športu:
futbal, malý futbal, mix volejbal, plážový
volejbal, streetball, tenis, stolný tenis, turisti-
ka, cykloturistika, plavecká štafeta a cestný
beh. 

Šport pre všetkých bez rozdielu veku je
komplex pohybových aktivít, ktoré sprevá-
dzajú každého človeka po celý život.
Snahou Mesta Senica je, aby mal každý
možnosť vstúpiť do takejto arény a bojovať
na vlastnej olympiáde, kde víťazí najmä sám
nad sebou. Chceme, aby sa Senická olym-
piáda stala propagáciou rozvoja športu pre
všetkých Seničanov. Nepôjde o víťazstvá
v pravom slova zmysle, cieľom je vštepovať
občanom mesta trvalý vzťah k športu
a pohybovým aktivitám. Ponúkame príleži-
tosť realizovať sa v nenáročných športových
a pohybových aktivitách. 

Presné informácie o Senickej olympiáde
sa dozviete na Mestskom úrade u Mgr.
Ivana Lajdu, kde môžete zaregistrovať
kolektív alebo jednotlivcov do jednotlivých
druhov športu. Posledný termín registrácie
je 31. máj 2005. NS

Turnaj stredných škôl 
Dňa 10. marca  zorganizovalo Mesto

Senica, CVČ Stonožka a Študentský parla-
ment Turnaj senických stredných škôl vo
volejbale a basketbale. Turnaj bol výnimoč-
ný medzinárodnou účasťou družstva štu-
dentov gymnázia z Velkých Pavlovic, ktoré
sú družobným mestom Senice. A práve
Velké Pavlovice suverénne vyhrali basket-
balový turnaj, ktorým prešli bez straty
bodu. Farby mesta Senica najlepšie hájili
študenti Súkromnej strednej školy podnika-
nia, ktorí s víťazom prehrali o jediný bod.

Súbežne s basketbalom prebiehal tur-
naj vo volejbale študentiek SŠ - neregistro-
vaných hráčok. Turnaj bol rozdelený do 2
kategórií - študenti 1.-2. ročníka a študen-
tov 3.-4. ročníka. Tešíme sa na účasť diev-
čat z družobného mesta, ktoré sa nultého
ročníka nezúčastnili, ale avizovali svoju
účasť v budúcom roku. CVČ
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Rastislav Gašpárek a Vlasta Kalabisová

Narodili sa
Patrik Jediný 2. 2. 2005
Patrik Sprušanský 2. 2. 2005
Viktor Griga 7. 2. 2005
Miroslava Bánska 8. 2. 2005
Magdaléna Paszková 9. 2. 2005
Ema Sekerešová 11. 2. 2005
Peter Dado 14. 2. 2005
Ľubomír Fašanek 14. 2. 2005
Patrícia Hanusová 15. 2. 2005
Natália Sekáčová 16. 2. 2005
Nikolas Michalovič 18. 2. 2005
Matúš Vašíček 21. 2. 2005
Aneta Dojčanská 22. 2. 2005
Alex Mareček 22. 2. 2005
Tomáš Pecha 22. 2. 2005
Michal Špaček 22. 2. 2005
Jakub Fischer 24. 2. 2005
Adam Predmeský 26. 2. 2005

Opustili nás
Elena Müllerová, Robotnícka 54 1. 2. 2005
vo veku 85 rokov
Ján Kočárik, Záhradná 1051 2. 2. 2005
vo veku 86 rokov
Marta Grecová, Robotnícka 115 9. 2. 2005
vo veku 57 rokov
Alžbeta Súkupová, Štefánikova 1377 11. 2. 2005
vo veku 74 rokov
Marián Hesek, Kolónia 610 13. 2. 2005
vo veku 43 rokov
Štefánia Jankovičová, Štefánikova 1377 13. 2. 2005
vo veku 93 rokov
Helena Mrázová, Železničná 352 15. 2. 2005
vo veku 58 rokov
Jozef Pitoňák, J. Mudrocha 661 21. 2. 2005
vo veku 77 rokov
Ilona Popelová, Štefánikova 1377 21. 2. 2005
vo veku 99 rokov
Jozef Masaryk, Agátová 25 22. 2. 2005
vo veku 53 rokov
Amália Špankovičová, Hurbanova 1379 22. 2. 2005
vo veku 80 rokov
Dušan Kristiník, Hviezdoslavova 312 24. 2. 2005
vo veku 65 rokov
Miroslav Kvanďúch, Štefánikova 722 26. 2. 2005
vo veku 52 rokov
Hermína Hajašová, Dlhá 242 27. 2. 2005
vo veku 84 rokov
Juraj Palečko, Štefánikova 1377 28. 2. 2005
vo veku 71 rokov
Ivan Prekopa, Kunov 142 28. 2. 2005
vo veku 64 rokov

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 18.4. o 19.hod. 

koncert Diabolské husle Jána Berkyho-Mrenicu s hosťom
Mikulášom Dobošom (alt. Ján Babjak). Cena vstupenky  200 Sk.  

� 23.3. o 19. hod. 
Spoločenské posedenie - súťaž v speve, hrá KMEŤO BAND  

� 29.- 30.  4.
Krajská scénická žatva Trnava - prehliadka divadiel

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)
� 1. 4. - premietanie fotografií z Indie
� 8. 4. - Reggae ball – celovečerná party v rytme Jamajky. Účinkujú

Ska2tonics (BA), Common Pippal (My), Maygava Sound System,
Karavana

� 30.4. - Noc čarodejníc - tradičné stretnutie čarodejníc a kúzelní-
kov známe ako Valpružnina noc. Hrať budú Miou-Miou (CZ),
Blue Sundown, EyE. www.sousedi.szm.sk

Titul po prvýkrát do Skalice
V sobotu 26. marca sa skončil jubilejný XX. ročník 1. Senickej

ligy vo futsale. Po prvýkrát sa z majstrovského titulu radovali hráči
ZIPP Skalica, ktorí tak zaknihovali svoj historický klubový úspech. 

O titule sa malo rozhodnúť až v poslednom kole, kedy Skalica,
ktorá mala náskok troch bodov pred Alchemom Senica, mala hrať
s minuloročným majstrom Jednotou Tangom’86. Tí sa však v dosta-
točnom počte hráčov nezišli na zápas a Skaličania bez boja získali do
tabuľky tri body a mohli sa tak pokojne radovať z víťazstva celého
ročníka. Na druhom mieste skončili hráči Alchemu Senica, ktorí si
v poslednom zápase ľahko poradili s Panthers 12:3 a upevnili si druhú
pozíciu. Na treťom mieste sa po víťazstve 6:4 nad Rovenskom
umiestnil Gafex Senica. Až štvrtá priečka zostala pre tím C.V.S.- Jako
Borský Mikuláš, ktorý začiatkom roka vyhral Senický pohár a mal
ambície skončiť minimálne do tretieho miesta. V poslednom kole si
síce hravo poradili s oslabeným Senstavom Tangom’93 9:1, ale to im
stačilo iba na upevnenie si štvrtého miesta, keďže súperi pred nimi
nezaváhali. Na piatom mieste sa umiestnili hráči Moby Dicku Senica
a na šiestom Senstav Tango’93. Z prvej ligy vypadol najslabší účast-
ník súťaže PD Dojč, ktorého nahradí z 2. ligy Kamenec Prietrž. Do
prvej ligy s najväčšou pravdepodobnosťou postúpi aj družstvo CNN
Senica. Sklamaním celého ročníka boli výsledky posledného majstra
prvej ligy mužstva Jednoty Tanga’86, ktoré sa umiestnilo až na dva-
nástom mieste. 

Najlepším strelcom celého ročníka sa stal so 41 gólmi Gabriel
Bartošek z Alchemu. Na prvé miesto sa dostal najmä vďaka svojmu
streleckému koncertu v poslednom zápase, kedy Gabo nasúkal svoj-
mu súperovi osem gólov. Predbehol tak Róberta Búzeka zo Šajdíko-
vých Humeniec, ktorý takmer celú sezónu viedol tabuľku strelcov.
Jeho gólový účet sa zastavil na čísle 36. Na treťom mieste skončil
Branislav Tomek z Korlatu Cerová s 26 gólmi. V tejto sezóne dosiahli
svoje jubileá v historickej tabuľke strelcov viacerí hráči. 300- gólovú
hranicu do XX. ročníka prekonal iba Milan Štetina z Nad Ress Senica.
V tomto ročníku sa k nemu pridali ďalší traja skúsení borci - Ivan Štora
z Jednoty, Jaroslav Šulla zo Slovmetalu Senica a Ľubomír Mikulka
z Nad Ress. 200-gólovú hranicu sa podarilo prekonať hráčovi maj-
strovskej Skalice Mariánovi Cingelovi. Jednému hráčovi v tejto sezó-
ne sa podarilo streliť viac ako 100 gólov - je to hráč Panthers Senica
Roman Kadlic. V tabuľke slušnosti sa na prvom mieste umiestnili hráči
Old Wolf Senica, na druhom Kav Hurban Šaštín-Stráže a na treťom
Alchem Senica. 

XX. ročník priniesol veľmi kvalitné zápasy, bol vyrovnanejší ako po
minulé roky. Možno povedať, že až šesť tímov malo reálnu šancu zís-
kať titul. Určite je v správnych rukách, nakoľko Skaličania podávali
počas celej sezóny najvyrovnanejšie výkony. Hráči aj fanúšikovia
tohto krásneho a dramatického športu sa určite už teraz tešia na XXI.
ročník, ktorý by sa mal začať koncom októbra 2005.
Konečné poradie mužstiev v XX. ročníku: 1. ZIPP Skalica, 2. Alchem
Senica, 3. Gafex Senica, 4. C.V.S.-Jako Borský Mikuláš, 5. Moby Dick
Senica, 6. Senstav Tango’93, 7. Slovmetal Senica, 8. Nad Ress Senica,
9. Bučo Senica, 10. Kúty, 11. Kav Hurban Šaštín-Stráže, 12. Jednota
Tango’86, 13. Panthers Senica, 14. OIL JPM Holíč, 15. Korlat Cerová,
16. Dandy Rovensko, 17. Old Wolf Senica, 18. Spartak Senica, 19.
Beno Šajdíkove Humence, 20. PD Dojč.

Ivan Tobiáš

Dlhšie na plavárni
Od 1. apríla sú predĺžené otváracie hodiny prevádzok

Rekreačných služieb mesta Senica  krytý bazén, sauna  a solá-
rium nasledovne:
Krytý bazén  verejnosť: 
pondelok – piatok: 17.30 – 21.30
sobota, nedeľa, sviatky a prázdniny: 10.00 – 21.30
Sauna
Muži - pondelok, streda: 17.00 - 21.30, nedeľa: 10.00 - 17.00
Ženy - utorok, štvrtok, sobota: 17.00 - 21.30
Solárium
pondelok – nedeľa: 8.00 – 21.30
Zimný štadión 
V nedeľu 3.4. korčuľovanie pre verejnosť  zdarma – ukončenie
korčuľovania v zimnej sezóne 2004/2005. Dňom 4.4. končí pre-
vádzka ľadovej plochy na zimnom štadióne.
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na APRÍL 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.

FANTÓM  OPERY
Láska, ktorá neumiera, hudba, ktorá je večná. Príbeh mladej krásnej
speváčky a zohaveného hudobného génia, ktorý sa ukrýva v budo-
ve parížskej opery, je jedným z tých, ktorý sa na filmové plátno stále
vracia. Teraz v podobe adaptácie muzikálu Andrewa Lloyda
Webbera.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 143 min.
$ Sobota 2. a nedeľa 3. apríl
NA  DOTYK
Ak veríte v lásku na prvý pohľad, nikdy ju neprestanete hľadať. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 104 min.
$ Utorok 5. a streda 6. apríl
JEHO FOTER, TO JE LOTOR!
Rodina je tvoja najväčšia pohroma. Na úspech komédie „Protivný
svokor" sa teraz snaží nadviazať pokračovanie. Nevesta a s ňou aj
celá rodina Byrnesovcov sa vo filme vydáva na návštevu k rodičom
budúceho ženícha.  
Vstupné: 75 Sk, MP 12 r., 120 min.
$ Piatok 8., sobota 9. a nedeľa 10. apríl
SNOWBOARĎÁCI
Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Dvaja chalani odchádzajú na
hory, aby sa naučili jazdiť na snowboarde. Tešia sa na skvelé zážit-
ky a dúfajú, že sa možno aj zamilujú. Celá realita je však úplne iná. 
Vstupné: 75 Sk, MP, 95 min.
$ Utorok 12. a streda 13. apríl
KONEČNÁ  STANICA
Komédia Stanislava Štepku o príchodoch a odchodoch vlakov
a ľudí. Malá, opustená a zanedbaná železničná konečná stanica má
už svoje najlepšie časy dávno za sebou. Sem tam nejaký vlak, nija-
ký rozruch. Čakajú v nej cestujúci. Čakajú na čosi, čo neprichádza
a chcú ísť niekam, len nevedia kam. Do ospalej atmosféry však ako
blesk z čistého neba zasiahne mimoriadna udalosť. Na záchode
nájdu mŕtvolu. Každý z cestujúcich mal motív na vraždu. Film je
plný osudov ľudí a príhod plných človečiny, poetických a humor-
ných situácií, nálad a snívania. Keď zo stanice odchádza posledný
vlak, nik doň nenastúpi, ale osudy cestujúcich pokračujú ďalej...
(Časť filmu bola nakrútená na železničnej stanici v Brezovej pod
Bradlom.)
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 95 min.
$ Piatok 15. apríl
ŽIADOSTIVÉ  TELÁ
Príbeh spaľujúcej vášne a lásky medzi túžbou a smrťou. Odvážna
milostná dráma troch ľudí. 
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, MP 15 r., 94 min.
$ Sobota 16. apríl
MILENCI  A VRAZI
Vraždia, pretože milujú. Milujú, aby vraždili. Ústredným miestom
deja je dom kdesi v Ústí nad Labem, patrí chemickej továrni. 
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 108 min.
$ Nedeľa 17. apríl
WIMBLEDON
Sladká i komická romanca sa odohráva na tenisovom kurte počas
turnaja vo Wimbledone. Peter bol skôr smoliar, ale šťastie sa na
neho konečne usmeje a prinesie mu úspech na kurte a aj v osob-
nom živote.  
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 100 min.
$ Utorok 19. a streda 20. apríl
VOLANIE  MORA
Iba ten, kto ho naozaj miluje, mu pomôže zomrieť. Skutočný prí-
beh Ramona Sampedra, ktorý 30 rokov bojoval za eutanáziu... za
svoje právo zomrieť. Ramon leží už takmer 30 rokov pripútaný na
lôžko a je odkázaný na opateru rodiny. Jeho okno v spálni je jedi-
ným oknom do „vonkajšieho sveta".  
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 125 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118), tajomníčka redakcie Mária Bezdeková (telefón 034/651 2301, klapka 14). Jazyková úprava Anna
Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuve-
rejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v plate-
nej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 30. marca 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.seni-
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$ Piatok 22. apríl
NENÁVISŤ
Americká študentka je vystavená záhadnému prekliatiu, ktoré spôso-
buje strašnú nenávisť a následnú smrť obetí... Mladá americká štu-
dentka Karen Davis prichádza do Tokia za svojím priateľom. Súhlasí
s opatrovaním chorej krajanky, ale netuší, že sa tak dostáva pod vplyv
nadprirodzeného Zla. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 91 min.
$ Sobota 23. a nedeľa 24. apríl
PRÍLIŠ  DLHÉ  ZÁSNUBY
Nádej zomiera posledná. Päť zúfalých mužov sa vzájomne postrelí
v pevnom presvedčení, že sa tak dostanú preč z krvavej frontovej
línie pri Somme počas Prvej svetovej vojny. Vojenský súd ich však
potrestá tým, že ich vysadí v „krajine nikoho" na mieste krížovej
paľby, kde môžu len ťažko prežiť. Tam sa rozdelia a všetci zahynú.
Alebo nie? Priateľka jedného z vojakov však na základe istých indí-
cií získa podozrenie, že jej priateľ môže stále ešte žiť. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 134 min.
$ Utorok 26. a streda 27. apríl
LETEC
Film ocenený OSCARMI. Howard Hughes je mužom, pre ktorého
nie je žiadny sen neuskutočniteľný. Na sklonku 20. rokov 20. storo-
čia nakrúca filmovú drámu, ktorá sa stane legendou. Výstredný mi-
liardár však nie je iba režisérom a producentom filmov. Počas svoj-
ho života sa stáva vlastníkom legendárnej filmovej spoločnosti, ale
najmä priekopníkom letectva. Často s kamennou tvárou balansuje
na krehkej hranici medzi životom a smrťou. Naviac je mužom, ktorý
dokáže okúzliť najkrásnejšie ženy sveta – hollywoodske hviezdy
Katharine Hepburn a Avu Gardner.
Vstupné: 80 Sk, MP 15 r., 170 min.
$ Sobota 30. apríl
ROBOTI 
Slovenský dabing. Z doby ľadovej do doby plechovej. Režiséri
megaúspešnej „Doby ľadovej" sa tentoraz  namiesto do zamrznu-
tého praveku vydávajú do nablýskaného mechanického sveta, obý-
vaného výhradne bytosťami s umelou inteligenciou. Jeho obyvateľ-
mi sú roboti a hlavným hrdinom je model menom Rodney.
Sympatický génius sa bude musieť vysporiadať s intrigánskym vyná-
lezcom, ktorý je najmocnejším strojom v meste a s láskou k lahôd-
kovo zostrojenej  Cappy.
Vstupné: 70 Sk, MP, 89 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

$ Pondelok 4. apríl
UNAVENÍ  SLNKOM
Polovica 30. rokov a zaslúžilý hrdina revolúcie plukovník Kotov trávi
zaslúženú dovolenku so svojou rodinou v pohode a blahobyte, aký
si v Rusku nemohol dovoliť len tak niekto. Idylku narúšajú len tanky,
ktoré majú vojenské cvičenie v dozretom obilí. Kotov so zdravým
rozumom a slušnou autoritou situáciu rieši, no vzápätí sa v jeho
blízkosti objavuje agent KGB. Obaja muži sú dosť múdri nato, aby
nekazili kľudnú atmosféru prázdnin, o to pôsobivejší je brutálny,
nespravodlivý a nevyhnutný koniec. Film získal OSCARA a cenu
v Cannes.
Vstupné: 60 Sk, člen FK 40 Sk, 152 min.

OBRAZY  STARÉHO  SVETA
Režisér D. Hanák: „Obrazy starého sveta, to sú etudy o ľuďoch,
ktorí ma zaujali svojou vnútornou krásou, múdrosťou a slobo-
dou,...variácie na jednu tému: tému človeka, stotožneného so svo-
jím osudom, ktorý sa nevzdialil sám sebe." Filmom sa linie anketa
s otázkou, čo má v živote cenu ? A s dominantnou odpoveďou: "No
predsa človek." Krásne obrazy starých ľudí nedeformovaných civili-
záciou. Film bol 16 rokov v trezore za „estetiku škaredosti".
Vstupné: 50 Sk, člen FK 30 Sk, 94 min.



Zasadnutie Študentského parlamentu.

Participácia mladých
na živote mesta 
... aký vzdialený sa zdal senickej mládeži
tento pojem na ustanovujúcom zasadnutí
Študentského parlamentu v roku  2002!

Keď si ho však „preložíme" ako spoloč-
né rozhodovanie dospelých a mladých vo
veciach, ktoré sa ich dotýkajú a spolu-
zodpovednosť za verejný život v meste,
pochopíme nápad založiť Študentský par-
lament ako poradný a iniciatívny orgán pri-
mátora mesta  za  logický a opodstatnený.

Podnet sa zrodil na oddelení kultúry
Centra voľného času v roku 2001, pri prí-
prave vôbec prvého mestského podujatia
ku Dňu študentstva. Bol ním úspešný
hudobný koncert skupiny Nabetón, vyda-
rená beseda mladých s vtedy novým pri-
mátorom Ľubomírom Parízkom – kde
najzdatnejším diskutujúcim bol vtedy 16-
ročný Jaro Cigánek  (dnes študent VŠ
v Nitre), neskorší prvý predseda parlamen-
tu -  a súťaž Super študent, ktorého  víťaz-
né družstvo z SOU získalo závideniahod-
nú cenu – spoločnú večeru s primátorom.

Všetky tieto impulzy, podnet z CVČ
a vízia pána primátora o „využití" potenci-
álu senickej mládeže, sa vtedy stretli
v pravý čas a na pravom mieste.

Už v januári 2002 sa zišli zástupcovia
senických stredných škôl u pána primáto-
ra, o mesiac sa konalo ustanovujúce
zasadnutie Študentského parlamentu.

Dobrá myšlienka sa vďaka  primátorovi
Ľ. Parízkovi začala napĺňať a bol to práve
on, ktorý tento projekt doviedol do dneš-
nej podoby:

Každá stredná škola má v parlamente
5-členné zastúpenie a týchto 5 študentov
tvorí zároveň základ Žiackej rady svojej
školy. Parlament má svoj štatút, má 5 člen-
ný výbor i tajomníka (Ivan Tobiáš, pracov-
ník MsÚ) a stretáva sa raz za mesiac.

Počas trojročného pôsobenia na pôde
Mestského úradu sa parlament podieľal na
realizácii mnohých podujatí ako boli naprí-
klad  Poetické a hudobné večery v CVČ,
Deň študentstva, Záhorácky maratón...,
s primátorom mesta absolvovali niektorí
členovia pracovné návštevy v Rakúsku
a nadviazali spoluprácu s Euroregionom
Pomoravie (SR-ČR-Rakúsko) apod.

Po odchode predsedu Jaroslava Cigánka
síce práca chvíľu stagnovala, ale prípravou
minuloročného Dňa študentstva sa parla-
ment opäť aktivizoval. Začiatkom roku
2005 doplnil členskú základňu, zvolil nové-
ho predsedu (stal sa ním Peter Siwiec z gym-
názia), ustanovil vlastnú redakčnú radu - čo
je uvedené na konci článku - a od marca je
„domovským prístavom" parlamentu štu-
dentov opäť  Centrum voľného času.

A čo pripravujeme v najbližšom obdo-
bí? Už 2. apríla  pomáhajú členovia parla-
mentu pri  realizácii 1. basketbalového
maratónu (dokonca máme i vlastné muž-
stvo, príďte nás na III. ZŠ  o 14. hod.
povzbudiť) a 22. apríla  bude parlament
jedným z organizátorov mestského DŇA
ZEME. Uvažujeme tiež o spolupráci
s čajovňou U Sousedú v Kunove a o lite-
rárnej súťaži pre študentov. V apríli však
najmä chceme dať spoločnými silami do
poriadku Žiacke rady na SŠ.

Nápadov i odvahy je medzi mladými
dosť a nechýba im ani entuziazmus!
Chcem veriť, že to v CVČ v spolupráci
s Mestským úradom a primátorom mesta
dokážeme zúročiť.

O činnosti Študentského parlamentu
mesta  budeme pravidelne informovať na
stránkach  mesačníka Naša Senica - Štu-
dentské listy.

Dana Kopecká, CVČ
koordinátorka Študentského parlamentu  

Členovia Študentského parlamentu mesta 
Predseda:   
Peter Siwiec, Gymnázium Senica  (zároveň
predseda Žiackej rady gymnázia)
Členovia: 
GYMNÁZIUM: Monika Kurtová (3.a),
Monika Mikušová (kvarta), Andrej Kubík (l.
a) a Miloš Fojtlín (kvinta)
OBCHODNÁ AKADÉMIA: Katarína
Hrebíčková (3.b) - zároveň predseda Žiac-
kej rady OA,  Žaneta  Čelústková (4.b),
Viktória Vasiľová (2.d), Katarína Smíkalová
(1.e) a Jana Surová (4.b)
SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA PODNI-
KANIA: Mária Závodská (4.a), zároveň
predseda Žiackej rady SSŠP, Veronika
Dorotková (3.a), Eva Horváthová (3.a),
Lucia Jediná a Martin Hartman
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE: Marianna
Iskrová (3.I) - zároveň predseda Žiackej
rady SOU, Zuzana Velická (1.J), Monika
Záškvarová (3.H), Alica Bartošová a Aneta
Rybáriková

A opäť v múdrych hlavách vznikol skvelý nápad. V našej Senici bude od tohto mesiaca
vždy priložená nová príloha – ŠTUDENTSKÉ LISTY. Vďaka tejto prílohe majú študenti
senických stredných škôl jedinečnú príležitosť publikovať svoje literárne a iné výtvory,
budú Vás informovať o svojich pestrých aktivitách. Budeme radi, ak sa študentské listy
ujmú a budú čítané.  V každom čísle sa budeme snažiť sprostredkovávať vždy zaujíma-
vé a tvorivé informácie od senických študentov. 
Mená členov redakčnej rady:
Ján Hyža, GYM; Monika Kurtová, GYM; Janka Surová, OA; Veronika Hanzelová, SSŠP;
Mariana Iskrová, SOU
Ak máte pre nás námety, pripomienky, či návrhy, môžete nám napísať e-mail. Ak ste štu-
denti a chcete v našej prílohe publikovať, tak sa obráťte na zástupcov redakčnej rady na
Vašej škole alebo nám napíšte e-mail: studentskelisty@pobox.sk

číslo 1.   marec 2005   ročník I.
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Príloha

NA RETROPARTY SA „PARILO“
Nie, nie je to tak, ako si myslíte. Ale pokiaľ myslíte na to, na čo

ja, tak potom myslíte správne. GYMNAZISTI zo Senice opäť uká-
zali, že zábava pre nich nie je cudzí pojem. Totižto 18. februára
pred jarnými prázdninami sa v MsKS v Senici konala jedinečná
párty s priliehavým názvom RETROPARTY. Ako to celé vzniklo,
Vám hneď vysvetlím.                       

Ako je v dnešnej dobe zvykom, bol vyhlásený projekt na pod-
poru študentských aktivít. Napád sa spojil s papierom a projekt bol
hotový a aj schválený. Tak sa šikovní študenti so šikovnou pani pro-
fesorkou a s finančnou podporou z projektu vydali na cestu plnú
strastí a to cestu organizátorského tímu. 
Organizovali, zháňali, pripravovali... 

Teraz urobíme filmový strih a presunieme sa ku dňu „D".
Vynecháme všetky prípravy a povieme si ako to prebiehalo. Bolo
asi šesť hodín v piatok podvečer a už sa všetci, vrátane profesorov,
zbiehali pozrieť, čo to len zasa bude.

V prvom rade všetkých prekvapilo dobové ideologické ladenie
na chodbách v štýle režimu, ktorému sme sa ešte nedávno podro-
bovali. Najväčší šok, v príjemnom slova zmysle, všetci utrpeli, keď
zočili tanečný parket s pódiom. V tej chvíli sa mohli svojimi my-
šlienkami preniesť do sedemdesiatych rokov minulého storočia,
keď všetko bolo ladené v štýle disco, hippies a podobne. Nechýbal
ani retrobufáč a čajovnička v štýle hippies. 

Na úvod hrali študentské kapely a hodinku po nich to skutočne
rozprúdila karaoke show, ktorá bezpodmienečne odhalila veľké
množstvo nádejných adeptov hviezdnej roty. Najviac sa začalo
pariť, keď bola vyhlásená tanečná súťaž  otvorená tanečnou zosta-
vou tretiakov. Všetci si išli nohy dolámať, no i napriek tomu sa našej
porote podarilo vybrať najlepší tanečný pár večera.

A už nič nebránilo tomu, aby sa parilo až do noci. Na parkete ste
mohli stretnúť naozaj hocikoho, namaľované paničky, správnych
napomádovaných frajerov, či „hipisákov". Stačilo si len vybrať... 

A urobíme ďalší strih. RETROPARTY sa všetkým naozaj páčila.
Svedkom toho, že  hudba bola výborná a parilo sa naozaj skvele,
boli aj moje nohy, ktoré ma boleli ešte niekoľko dní. Teraz však
zábavy dosť, milí moji. Len si pekne sadkajte a otvorte si Vaše
múdre knihy, pretože skúška dospelosti sa blíži! Tak teda nech žije
učenie a večná múdrosť! Ján Hyža

„hrala kapela hrala ..."

„...Nika a Ivo sú tanečný pár roka..."

„ ...tombolové lístky, nech sa páči..."

„... ak si kupite dva čajíky, dva máte k tomu zdarma..."

SOU Senica sa zúčastnilo 
na prestížnej súťaži Pohár Laugarício

Pre niekoľkými dňami sa v Trenčíne na kozmetickom veľ-
trhu Interbeauty uskutočnila súťaž Pohár Laugarício a naša
škola nesmela na tejto akcii chýbať. 

Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. V kategórii make up
učni zastupovala SOU Senica žiačka štvrtého ročníka Janka
Maštalírová, ktorá študuje odbor kozmetička. Tohoročnou
témou bola „pink". Možno vás už mnohých napadla hviezda
šoubiznisu Pink, no v tomto prípade mali tvorcovia témy na
mysli farbu, a to ružovú. V tejto kategórii súťažilo davadsaťo-
sem  súťažiacich, ktorí svoje originálne a zaujímavé nápady
preniesli na telá modeliek. Porota nemala ľahkú úlohu.
Hodnotiaci boli známi vizážisti - Dušan Belovič a Brani
Gröhling. Našu žiačku pripravovala majsterka Jana Kovárová
a krásny kostým pre modelku navrhla a ušila vedúca krajčírok
SOU, Ľudmila Režnáková. Účes, ktorý doplnil celkový vzhľad
modelky vytvorila kaderníčka Martina Ralbovská. naša súťaži-
aca, Janka, sa síce neumiestnila, ale vďaka účasti na tejto súťa-
ži získali hromadu nových skúseností do svojej praxe v bud-
úcnosti a prostredníctvom nej získajú aj cenné informácie
žiačky, ktoré budú našu školu reprezentovať na budúci rok.

Monika Záškvarová


