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Vôňa orgovánu 
a jarnej zeme 
sa pred 60 rokmi miešala s pušným pra-
chom, ostrými výstrelmi i smrteľnými ston-
mi, aby napokon vyvrcholila do víťaznej
salvy víťazstva. 

„Raj sa rozhostil na zemi a raj tak ľahko
nezahynie" - slová básnika Vladimíra Reisla
z básne Máj, s ktorými pred šesťdesiatimi
rokmi privítal oslobodenie našej vlasti
spod fašistického jarma, napĺňajú tých
mierových 60 rokov všedné, obyčajné dni
a nedele našich životov.  

Za 60 slobodných rokov naše mesto
prešlo veľkými zmenami a vždy s májom
rozkvitne do veľkého krištáľového zrkad-
la, v ktorom sa odráža snaha a obetavá
práca tých, ktorých práca sa stala posla-
ním, aby mier naveky bol nielen v našom
dome, ale aj v susednom, aby sme vždy
všetci žili v pokoji, pohromade.

A ešte niečo - pokiaľ srdcia tlčú, priate-
lia, nezabúdajme, za akú cenu bolo vybu-
dované šťastie, ten raj na Zemi a odo-
vzdávajme pravdivo bez pohany, našim
deťom a deťom detí, že o tieto vstávajúce
dni do súčasných rán sa zaslúžilo predo-
všetkým 20 miliónov sovietskych ľudí,
ktorí padli v boji proti fašizmu.

Máj - ten Prvý - dnes už nesie dva prí-
vlastky - 1. máj sviatok práce a najnovší 1.
máj - s veľkým D, kedy sme sa stali členmi
Európskej únie. Od roku 2004 ich oslavu-
jeme naraz. Ak sa tak zamyslíme, nako-
niec, aj poslanie majú rovnaké - boj za ľud-
ské práva, spravodlivosť, boj proti všetkým
formám útlaku, boj za mier a pokrok vo
svete. Máj k životu bude vždy roky pridá-
vať, čas sa rýchlo bude míňať, radosť vra-
cať a nádej prinášať.  Nech vždy slnko
s úsmevom sa pospletá  a život obyčajné-
ho, toho prostého človeka, pešiaka súčas-
ných dní, raz v dážď šťastia prepukne.

Mx

Oslavy 
1. mája v meste 
PROGRAM:

29. apríl  Kunov
16.00 h. stavanie mája

30. apríl  Námestie oslobodenia
16.00 h. stavanie mája, kultúrny 

program (DH Seničanka)
Čáčov

17.00 h. stavanie mája pred 
pohostinstvom, program MŠ
Prvomájová veselica

1. máj Múzeum L. Novomeského
9.00 h. koncertovanie DH Seničanka
10.00 h. oslavy 1. mája, kultúrny 

program (organizátor 
OV KSS Senica)
Námestie oslobodenia

11.30 h. koncertovanie DH Seničanka
15.00 h. oslavy 1. mája, kultúrny 

program, vystúpenie 
súborov a krúžkov
Dom kultúry Senica 

11.00 - 21.00 h. prezentácia vinárskych
podnikov a profesionálnych
výrobcov vína malokarpat-
skej, záhorskej oblasti 
a južnej Moravy

Oslavy zabezpečuje Mesto Senica,
MsKS, KSS a TS, s. r. o.

Trikrát do roka kladieme k Pamätníku
oslobodenia kvety na znak úcty a piety.
Dávno sme zabudli a mladým nepovedali,
že vlastne to nie je Pamätník oslobodenia,
ale socha Víťazstvo.

Pani Milina Rosová oslovila autora, aka-
demického sochára Vladimíra Farára, aby
sa vrátil do doby, keď socha vznikala.

„V dobe vzniku sochy väčšina pamätní-
kov znázorňovala sovietskeho vojaka.
Svojím pamätníkom som chcel vyjadriť
víťazstvo človeka všeobecne, víťazstvo
dobra nad zlom, víťazstvo ľudstva nad
fašizmom.

Zvolil som k tomu postavu ženy ako
symbol dobra, ženy so zdvihnutými ruka-
mi, symbolizujúcimi písmeno V - Victoria -
Víťazstvo. Zároveň som chcel vyjadriť aj
radosť z oslobodenia - radosť zo života.
V tom som pokračoval aj súsoším Rodina,
umiestnenom na Štefánikovej ulici.

Sochu Víťazstvo považujem za svoje
najlepšie a najcennejšie dielo. Vznikala
a bola osadená v rokoch 1964-1965. Na
začiatku jej vzniku som mal 29 rokov.
V týchto dňoch sa dožívam 70-ky.

Aj dnes, s odstupom 40 rokov, stále
s láskou spomínam na proces vzniku
a tvorby tohto diela."

Okresný výbor Komunistickej strany
Slovenska v Senici v spolupráci so
Základnou organizáciou KSS v Senici
pozývajú svojich členov, priaznivcov
i pospolitú verejnosť na oslavu 1. mája -
Sviatku práce do parku k soche L.
Novomeského. Začiatok o 10. hod.
S príhovorom vystúpi poslankyňa NR SR
Dr. Dagmar Bollová. 

V kultúrnom programe sa predstaví
detský folklórny súbor Iskerka
z Brezovej pod Bradlom. Už od 9. hod.
dobrú náladu bude umocňovať dychová
hudba Seničanka a jej sólisti. Pozývame
aj deti, pre ktoré sú pripravené športové
súťaže. 

Čo bude pri OD Cieľ?
Na súkromnom pozemku medzi OD

Cieľ a bytovým domom súp. č. 4 (za kosto-
lom) sa začala výstavba polyfunkčného
domu. Stavebné povolenie bolo vydané
14. 2. 2005 a nadobudlo právoplatnosť dňa
16. 3. 2005. Stavba bude mať 4 nadzemné
podlažia. Objekt bude v úrovni I. nadzem-
ného podlažia priečne predelený pasážou
v mieste jestvujúceho chodníka, čím bude
po ukončení výstavby zabezpečený plynu-
lý priechod pre chodcov a zachovaný peší
ťah na Hollého ulicu. Chodník pri južnej
fasáde OD Cieľ (pri bočnom vchode do
banky DEXIA) zostane taktiež zachovaný
a podmienkou mesta je zachovať bezpeč-
ný priechod chodcov cez tento chodník
i počas celej doby výstavby.

V súčasnosti sa prekladajú inžinierske
siete, ktoré by mali byť hotové do 10. 5.
2005. Investor stavby je povinný zemné
práce realizovať tak, aby neboli ohrozené
životy chodcov. Chceli by sme touto cestou
požiadať občanov mesta, aby rešpektovali
označenie výkopov, aby nedovolili  svojim
deťom vstupovať na pozemok.  

Po prekládke sietí dodávateľ stavby sta-
venisko oplotí, a tak zamedzí riziku vstupu
na stavenisko. Súčasťou zariadenia stavenis-
ka bude i časť parkoviska pri Novej lekárni,
ktoré po ukončení stavby investor opraví.

Ukončenie stavby sa predpokladá
v priebehu II. polroka 2006.

Odd. výstavby, dopravy a ŽP MsÚ

Foto: P. Jamárik
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva
3. riadne zasadnutie Mestskej rady
v Senici sa konalo 14. apríla. Mestská rada
prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 14. apríla 2005
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2004 mesto je povinné schvaľovať svoj
záverečný účet a zároveň tento zverejniť
spôsobom v obci obvyklým tak, aby sa
k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
Z predloženého prehľadu vyplýva, že:
- bežné príjmy v roku 2004 dosiahli 

240 132 tis. Sk
- bežné výdavky v roku 2004 dosiahli 

234 011 tis. Sk
Je dôležité poukázať na fakt, že transfery
zo štátneho rozpočtu na školstvo, opatro-
vateľskú službu, stavebný poriadok
a vyvlastnenie, matričnú činnosť predsta-
vovali 108 494 tis. Sk.  V tomto roku 2005
transfery zo štátneho rozpočtu na prene-
sený výkon štátnej správy na zverené
úseky predstavujú 59 995 tis. Sk. Pokles je
spôsobený skutočnosťou, že od 1. januá-
ra tohto roku je školstvo (materské školy,
školské kluby, školské jedálne, CVČ) a opat-
rovateľská služba financované z rozpočtu
mesta z balíka fiškálnej decentralizácie.
- kapitálové príjmy v roku 2004 dosiahli 

87 056 tis. Sk
- kapitálové výdavky v roku 2004 dosiahli 

85 715 tis. Sk
- informáciu o výsledku inventarizácie

majetku mesta k 31. 12. 2004 
- informatívnu správu o stave nehnuteľné-

ho majetku mesta
- rozpis rozpočtu príspevkových organizá-

cií mesta na rok 2005:
Mestské kultúrne stredisko predložilo
MsR rozpis rozpočtu nákladov a výnosov
na rok 2005 vo výške 12 150 000 Sk,
z čoho  MsZ schválilo z rozpočtu mesta
na rok 2005 MsKS príspevok - bežný tran-
sfer vo výške 6 000 000 Sk.
Mestské kultúrne stredisko vyvíja svoju
činnosť v týchto zariadeniach:

- Dom kultúry Senica
- Amfiteáter Senica
- Múzeum L. Novomeského
- Spoločenský dom v časti Kunov
Rekreačné služby mesta Senica predlo-
žili rozpis rozpočtu nákladov a výnosov
na rok 2005 vo výške 23 617 000 Sk.
Rekreačným službám schválilo MsZ
príspevok vo výške 15 690 000 Sk. 
RSMS prevádzkujú nasledovné strediská: 
- plaváreň, sauna, športová hala
- rekreačná oblasť Kunovská priehrada 
- zimný štadión   
- mestské kúpalisko 
- futbalový štadión 
- INFOSEN - informačná kancelária
mesta, ktorá sa nachádza na autobu-
sovej stanici      

- dispozície s majetkom
- návrh na zmenu VZN, ktorým sa rieši pre-

vod vlastníctva bytov v majetku mesta -
po poslednej  novele zákona o prevode
vlastníctva bytov a nebytových priestorov,

ktorá nadobudla účinnosť 1. 7. 2004,  sa
stanú predmetom prevodu aj bezbariéro-
vé byty, ktoré sú v bytovkách č. 1360 na
ul. Gen.L. Svobodu a č. 1345 na Sotinskej ul. 

- určenie platu primátora mesta, zástupcu
primátora a hlavného kontrolóra na rok
2005 - plat  týchto verejných funkcioná-
rov sa prehodnocuje vždy k 31. marcu
a výška ich platov sa odvíja od priemernej
mesačnej mzdy národného hospodárstva
za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú
vykázal Slovenský štatistický úrad a koefi-
cientu, ktorý podľa veľkosti obce určuje
zákon

- návrh na zvýšenie základného imania
spoločnosti Technické služby Senica, s. r. o.
a návrh na doplnenie orgánov akciovej
spoločnosti Technické služby Senica

- návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok
2005

- zoznam investičných akcií podľa ich prio-
rít na rok 2005

Materiály, ktoré prerokovala mestská
rada prerokovalo mestské zastupiteľstvo na
svojom 14. riadnom zasadnutí konanom
dňa 28. 4. 2005. Informáciu o rokovaní na
tomto zastupiteľstve prinesieme v ďalšom
čísle Našej Senice.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Pomoc 
z fondu Pro Senica

Mesto Senica od roku 1996 podáva
neziskovým organizáciám z oblasti kultúry,
športu, školstva a zdravotníctva pomocnú
ruku prostredníctvom fondu Pro Senica.
Fond je tvorený dotáciou z rozpočtu
mesta, darmi, príspevkami od našich
i zahraničných právnických a fyzických
osôb. Jeho cieľom je poskytovať dotácie
a nenávratné finančné výpomoci na akcie,
kultúrne a telovýchovné aktivity, programy
a iniciatívy, ale aj pomáhať riešiť výnimočné
potreby školstva a zdravotníctva.
V roku 2004 k 31. decembru bolo vyplate-
ných 1 094 000 Sk takto:
- mládež a šport 465 000 Sk
- vzdelávanie a kultúra 518 000 Sk
- problematika sociálno-zdravotná          

98 000 Sk
- rezerva (ZO odborového zväzu polície
v Senici, Oblastná organizácia Zväzu CO,
Slovenský zväz chovateľov) 13 000 Sk

Komu najviac fond pomohol? Volleybal
club OMS SH Senica 50 000 Sk, TJ Záhoran
50 000 Sk, TJ Družstevník Kunov 40 000 Sk,
Resolve sport 30 000 Sk, Hokejový klub 91
Senica 30 000 Sk, tanečná skupina Scream
200 000 Sk, Škola deťom 30 000 Sk, Únia
nevidiacich 40 000 Sk. 

V roku 2003 fond Pro Senica na kultúru,
šport, školstvo a zdravotníctvo vyplatil na
rôzne iniciatívy 1,3 mil. Sk, čo bolo viac
o 216 000 Sk ako v roku 2004. NS

Aby naše mesto 
bolo aj čisté

Mesto Senica v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici sa
v marci minulého roka zapojilo do
Národného projektu č. V - Aktivácia neza-
mestnaných a nezamestnaných s nízkou
motiváciou, odkázaných na dávku v hmot-
nej núdzi. 

Do aktivačnej činnosti bolo v marci
2004 zapojených 10 uchádzačov
o zamestnanie (ďalej UoZ) a v apríli 2004
bolo 90 uchádzačov s cieľom udržiavať
u nich  pracovné návyky a aj zlepšiť ich
sociálne zázemie a finančnú situáciu.
Mesačne každý z UoZ zapojených do
tohto projektu odpracoval 40 hodín za prís-
pevok 1 500 Sk. Aktivačná činnosť je zame-
raná na práce ako kosenie, hrabanie, zame-
tanie a rôzne iné práce pri úprave verej-
ných priestranstiev a majetku mesta
v Senici. Čistia sa chodníky, parkovacie
miesta, parky a miestne komunikácie.
V lete robili aj natieračské práce.
Opravovali a natierali lavičky, detské prelie-
začky. Najväčším problémom sú večne
porozhadzované papiere, rôzne obaly
a plastové fľaše, ktorých je neúrekom.
Pravdepodobne niektorí ľudia zabudli, že
po celom meste a na sídliskách sú na to
rozmiestnené odpadové koše. V tomto
trende čistenia sa bude pokračovať aj naďa-
lej. Teda cieľom projektu je zveladiť naše
mesto, aby bolo čo najčistejšie, aby sme sa
v ňom všetci dobre cítili. Anna Reháková

koordinátorka aktivačnej činnosti MsÚ

K občanovi znova bližšie
Na 13. riadnom zasadnutí MsZ, kona-

nom dňa 17. marca, poslanci MsZ schválili
zriadenie Zariadenia sociálnych služieb
v Senici. Návrh na zriadenie takéhoto za-
riadenia predložila prednostka MsÚ JUDr.
Katarína Vrlová v spolupráci s oddelením
sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kul-
túry a športu. 

Zariadenie vznikne v 4 – podlažnej budo-
ve bývalej Polikliniky na Štefánikovej ulici.
V objekte po nevyhnutnej rekonštrukcii sa
budú poskytovať 3 druhy sociálnych služieb.

Na III. a IV. nadzemnom podlaží bude
vybudované zariadenie opatrovateľskej
služby. Pôjde o zariadenie s kapacitou do
30 osôb, kde sa bude poskytovať celoroč-
né bývanie, stravovanie a nevyhnutné zao-
patrenie. Bývanie bude zabezpečené systé-
mom dvojbuniek s príslušenstvom alebo
samostatných izieb s umývadlom, sprchy
a WC na chodbe v blízkosti izby. Pre klien-
tov tu budú 2 spoločenské miestnosti, 2
kuchynky a výdajňa stravy. 

Ďalšie podlažie – II. je rezervované pre
osamelých rodičov s deťmi. Kapacita tohto
zariadenia je 21 osôb. Klienti budú mať
k dispozícií spoločnú kuchynku na prípravu
stravy, spoločenskú miestnosť a práčovňu.

Posledným zariadením bude útulok.
Bude sa nachádzať na I. nadzemnom
podlaží s kapacitou 9 osôb. Trom izbám
bude k dispozícií kuchynka na prípravu
stravy a spoločné sociálne zariadenie.

V útulku a v domove pre osamelých
rodičov budú klientom poskytovať aj pora-
denstvo a sociálnu prevenciu sociálni pra-
covníci.

Predpokladaný začiatok poskytovania
sociálnych služieb v tomto zariadení je 1.
január 2006.

RNDr. Katarína Poláková
vedúca oddelenia  MsÚ
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30. 3. - Riešenie obchvatu mesta s gene-
rálnym riaditeľom Slovenskej sprá-
vy ciest Bratislava  Ing. Havrilom

1. 4. - Stretnutie učiteľov a pracovníkov
materských škôl

5. 4. - Ocenenie kultúrnych a pedago-
gických pracovníkov

6. 4. - Senický futbal - stretnutie so
zástupcami FK SH Senica, hľada-
nie riešenia vo futbale v Senici

- Rokovanie so zástupcami Dexia
banky o podpore zámerov mesta

- Stretnutie s vlastníkmi a prevádz-
kovateľmi pohostinstiev na auto-
busovej stanici o radikálnom rie-
šení pre zlepšenie sociálneho
prostredia, odstránenie vandaliz-
mu a ohrozovania cestujúcich

- Slávnostná akadémia k 60. výro-
čiu oslobodenia mesta Senica

7. 4. - Pracovné rokovanie so zástupca-
mi Technických služieb, s.r.o.
Senica o skvalitňovaní služieb
a plnení uznesení MsZ

- Slovenský rozhlas - diskusia na
aktuálne otázky v meste

- Kladenie vencov k soche Víťazstvo
11. 4. - Rokovanie na tému priemyselnej

zóny v meste
12. 4. - Stretnutie s talianskymi investor-

mi - výstavba rodinných domov
v lokalite nad Okružnou ulicou

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Štrbské Pleso - rokovanie Rady
ZMOS

13. 4. - MsKS Senica - prezentácia
výstavby rodinných domov v lo-
kalite Nová Sotina nad Roven-
skou ulicou

14. 4. - Rokovanie zástupcov oblastných
športových zväzov Trnavského
kraja na tému regionálny šport

- Rokovanie MsR
15. 4. - Prípravné stretnutie pred sne-

mom ZOZO
- Rokovanie s Daňovým úradom

pre časové zosúladenie pri jeho
stavebnej rekonštrukcii 

- Rokovanie k postupu získania sta-
vebného povolenia pre kanalizá-
ciu Kunov, Čáčov

19. 4. - Rokovanie s výborom Jednoty
dôchodcov Slovenska v Senici
o problematike dôchodcov a vzá-
jomnej spolupráci

- Rokovanie so zástupcami Služby-
tu Senica o stratégii tepelného
hospodárstva v Senici

20. 4. - Rokovanie so zástupcami SARIA
a zahraničnými investormi

Aktivity radnice

Zomrel 
pán Miloš Bachar

Pán Miloš
Bachar takmer
celý svoj produk-
tívny život veno-
val práci v štátnej
správe. V rokoch
1960-1963 bol
t a j o m n í k o m
MsNV v Senici
a od roku 1963 až
do roku 1986
zastával funkciu
predsedu Mestského národného výboru
v Senici. Pán Miloš Bachar pôsobil vo funk-
cii predsedu MsNV 23 rokov a za toto
obdobie naše mesto výrazne získalo na
význame. Od roku 1960 sa stalo sídlom
veľkého okresu Senica. Počas jeho pôsobe-
nia vo funkcii predsedu MsNV sa mestečko
Senica s 5 000 obyvateľmi v roku 1960
stalo mestom s 18 000 obyvateľmi s rozvi-
nutým priemyslom, poľnohospodárstvom,
kvalitnými službami, novými bytovými
domami, novými kultúrnymi a športovými
strediskami a hlavne sa stalo sídlom rôz-
nych inštitúcií a organizácií. Pán Miloš
Bachar obklopený schopnými ľuďmi doká-
zal všeobecný budovateľský trend týchto
rokov zúročiť aj pre Senicu a zanechať tu
mesto, ktoré spĺňa kritéria mestských sídiel
s ďalšou perspektívou. Svoje ciele sa snažil
presadiť nielen ako predseda MsNV, ale aj
ako aktívny pracovník vo viacerých zlož-
kách Národného Frontu a člen KSS vo funk-
cii podpredsedu Mestského výboru KSS
v Senici.

Pán Miloš Bachar odišiel navždy 29. 3.,
ale z jeho umu a práce vyrástlo mesto,
ktoré nesie aj jeho črty. NS

Stránka z Kroniky mesta
Štruktúra obyvateľstva mesta Senica za
rok 2004
Počet obyvateľov 

k 1. januáru 2004 20 798 
k 31. decembru 2004 20 742

Prisťahovalo sa: 292 ľudí
Odsťahovalo sa: 370 ľudí
Počet narodených: 206 z toho dievčat
101, oproti roku 2003 sa narodilo o 43 detí
viac. Najviac detí sa narodilo v júli: 23.
Najčastejšie mená: Ema, Kristína, Simona,
ale dávali sa aj netypické mená: Vivien,
Vanesa, Bohdana. Chlapčenské mená:
Tomáš, Adam, Martin, Jakub a nezvyklé
mená pre Slovákov: Massimo, Marcus,
Damián, Tadeáš.
Dvojičky sa v tomto roku nenarodili, ale
Senica bola bohatšia o trojičky, a to
Andreja, Richarda a Šimona Majkútovcov.
Prvá občianka Senice Terézia Vašková sa
narodila 1. januára o 22.50 hod. v Myjave
ako piate dieťa v rodine Vaškovcov. Matrika
slávnostne privítala do života 60 detí.
V roku 2004 zomrelo 189 občanov, z toho
81 žien, čo je o 9 občanov viac ako v roku
2003. Najviac občanov zomrelo vo februá-
ri a v marci - 21, najmenej v novembri - 11.
Naše mesto podľa štatistiky nestarne, lebo
sa o 17 občanov narodilo viac ako zomrelo.
Občiansku rozlúčku malo 73 občanov.
V našom meste žili v roku 2004: 97-ročná
Elena Witzová - Štefánikova ul.,  96-ročný
Ján Cigánek - Štefánikova ul., 95-ročná
Paulína Kašťáková - Robotnícka ul., sedem
občanov sa dožilo 93 rokov, traja občania
dosiahli vek 92 rokov, šesťnásť občanov
bolo 91-ročných a jedenásť občanov 90-
ročných. NS

Poliklinika v novom
Dňa 27. januára 2003 vydal Trnavský

samosprávny kraj rozhodnutie na posky-
tovanie zdravotníckej starostlivosti pre
neštátne zdravotnícke zariadenie Polikli-
nika Senica, n. o., ktorého zriaďovateľom
je Mesto Senica.

Nezisková organizácia poskytuje zdra-
votnú starostlivosť v 10 odborných ambu-
lanciách a 2 ambulanciách všeobecného
lekára. Ďalej prevádzkujeme RTG oddele-
nie a biochemické laboratórium, ktorých
služby využívajú aj iné neštátne zdravotníc-
ke zariadenia v okrese Senica. V prípade
náhleho zhoršenia zdravia človeka alebo
v stavoch ohrozujúcich život môžu obča-
nia využívať služby Rýchlej lekárskej pomo-
ci v spádovom území Polikliniky. Ošetrenie
pacientov mimo prevádzkových hodín
zdravotníckych zariadení je možné v dvoch
Lekárskych službách prvej pomoci v Senici
a Šaštíne-Strážoch.

Dňa 18. 10. 2004 sme sa v priebehu 14
dní presťahovali do nových priestorov
Polikliniky v Sotine. Za správnosť rozhod-
nutia MsZ dokončiť, skolaudovať a presťa-
hovať Polikliniku do vyhovujúcejších pries-
torov svedčí fakt, že prevádzkové náklady
za porovnateľné obdobie posledný štvrť-
rok 2003 v starých priestoroch a posledný
štvrťrok 2004 v nových priestoroch sú niž-
šie o cca 10 percent.

Dlhodobou úlohou je zabezpečenie
kvalitnej, odbornej a hlavne dostupnej
zdravotnej starostlivosti v celej spádovej
oblasti (62 tis. obyvateľov). Po racionalizá-
cii personálneho obsadenia je materiálne
a technické zabezpečenie organizácie
nevyhnutnosťou. Aby mohla Poliklinika
vyvíjať činnosť v zmysle rozhodnutia
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
potrebuje financie nielen z vlastných zdro-
jov, ale i z úverov, sponzorstva a účelových
dotácií. Koncom minulého roka sme inve-
stovali do biochemického analyzátora hod-
notu cca 3 mil. Sk. Rozšírila sa tak ponuka
ďalších krvných vyšetrení. Začiatkom tohto
roku sme na RTG oddelenie zakúpili nový
röntgen v hodnote 1,8 mil. Sk.

Teraz očakávame nové sanitné vozidlo
pre Rýchlu lekársku pomoc v hodnote
2,5 mil. Sk, na ktoré bola v minulom roku
vyhlásená verejná zbierka, ktorej výnos je
396 tis. Sk. Ďakujeme všetkým prispievate-
ľom. Aby starostlivosť o pacientov bola
komplexná, v máji plánujeme v Poliklinike
otvoriť našu firemnú lekáreň s názvom
Sotinská lekáreň. 

V treťom roku existencie sme pevne pre-
svedčení, že zmena zo štátnej príspevkovej
organizácie na neziskovú organizáciu, je
jedným z možných riešení v období refor-
my zdravotníctva. MUDr. Jozef Gembeš

Kladenie vencov
Pri príležitosti 60. výročia ukončenia 2.

svetovej vojny a Dňa víťazstva Mestský
úrad v Senici a Oblastný výbor Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov pozýva obyvate-
ľov nášho mesta, mladých i tých skôr naro-
dených, na pripomenutie si tejto význam-
nej udalosti v dejinách nášho národa polo-
žením vencov 6. mája o 14.30 hod. pri
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia. 

NS
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Blízkosť diaľnice, kom-
pletná infrašktruktúra
a možnosť bezproblémo-
vého napájania sa na
mesto, ale aj dostatočné
množstvo usporiadaných
pozemkov, utvára zaují-
mavú lokalitu pre investo-
rov. Skladba obyvateľstva

sa od roku 1935, kedy tu žilo 3195 ľudí zme-
nila. Za prácou a bývaním sa sem prisťaho-
vali obyvatelia rôznych kultúr a nábožen-
stiev. Kasárne tiež vytvárali predpoklady mie-
šania kultúr. Takýto „mix" síce znamenal, že
zanikla kultúrna identita mesta, zostali iba
prvky v Čáčove a v Kunove, no posilnila sa
kreatívna schopnosť obyvateľstva, prejavila
sa tolerancia a snaha o rôzne kompromisné
riešenia.

Prisťahovanie sa mladých ľudí a dobre
fungujúce školstvo dáva možnosť vzniku
rôznym športovým organizáciám, klubom,
a tak vytvára aktívny vzťah k športu pre
rôzne vekové kategórie. Vybudovaním pla-
várne, športovej haly, zimného štadióna,
telocviční, Kunovskej priehrady vznikli
základné podmienky pre všestranné využitie
a upevňovanie zdravia pre všetkých. Jednou
z priorít mesta aj naďalej bude vytvárať lep-
šie podmienky pre športové aktivity, ktoré by
v budúcnosti mohli prerásť až do športovej
turistiky na medzinárodnej úrovni.

Pred niekoľkými rokmi nebol žiadny záu-
jem investorov ani podnikateľov o výstavbu.
O projekt na zrealizovanie polyfunkčného
domu  v roku 2001 malo záujem 70 podni-
kateľských subjektov, až zostalo 12, a tak
vznikla dilema, či spustiť úplne oklieštený
projekt.  Klub poslancov pri MsZ rozhodol,
áno a paradoxne objekt ľudovo nazývaný
„kravín" - Centrál pasáž, odštartoval výstavbu
polyfunkčných objektov mesta. V blízkej
budúcnosti sa dostavajú obchody, hotel
a pred Centrál pasážou vznikne pešia zóna -
námestie so všetkým, čo má mať.

Ďalšie stavby sa začnú realizovať v naj-
bližších dňoch. Predchádzali im viac ako
ročné diskusie  v MsZ a v komisii výstavby či
stavebnom úrade. Polyfunkčné objekty
vzniknú pri autobusovej stanici, pri OD Perla
a pri OD Cieľ.

Euro dom, HVB, Tatra banka a ďalšie
objekty charakterizujú modernú dobu.
V centre mesta vzniknú ďalšie objekty, ktoré
podnecujú napätie bývajúcich v centre
mesta, týkajúcich sa výhod a nevýhod takej-
to polohy. Otvorenie nových hypermarketov
Billa, Tesco, Lidl, rozšírenie supermarketu
Cieľ, plánované tohtoročné otvorenie
Hypernovy na Párovciach, otvorenie nových
predajní automobilov či bánk, vytvára pre
obyvateľa trh, ktorý im zabezpečuje pestrej-
ší výber a výhodnejšie ceny. Určite trpia
malé obchodíky, ale o to viac je možnosť
postupne sa presadiť v obchodoch so služ-
bami. Kladom je i to, že množstvo obcho-

dov láka obyvateľov z okolia tu nakupovať.
Senica ostala administratívnym centrom,

uchránila si v procese zefektívňovania štátnej
správy vlastný súd i prokuratúru a políciu.
Majú tu sídla obvodné úrady, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Spoločný stavebný
úrad, ktorý združuje 23 obcí a Spoločný
školský úrad (oba so sídlom na MsÚ Senica),
ktorý združuje 21 obcí. Za týmto je obrovský
kus práce, rokovaní, argumentovania. Treba
poďakovať aj politickým stranám, keď sa pre-
rokovávali pozmeňujúce návrhy na umiest-
nenie štátnych orgánov, že lobistické záujmy
nezvrátili logické a geografické dôvody
k umiestneniu sídiel štátnych orgánov. 

Prevzatie školstva do pôsobnosti mesta
sa zvládlo bezproblémovo. Približne polovi-
ca mestského rozpočtu ide na školstvo, a pri-
budlo aj také množstvo starostí. Nebolo jed-
noduché znížiť počet materských škôl, zra-
cionalizovať počty zamestnancov, udržať
ZUŠ, CVČ a zabezpečiť bezproblémový
chod škôl a predškolských zariadení. 

Sprivatizovanie Polikliniky mestom bol
odvážny krok, ale pre zachovanie kvalitnej
zdravotnej starostlivosti v meste a v regióne
bol nevyhnutný. Po 15 rokoch bola dokon-
čená budova pôvodne plánovanej nemocni-
ce v Sotine. Tento pôvodne detský pavilón
sme prestavali na Polikliniku, ktorá sa bude
stále modernizovať a vylepšovať. Presťaho-
vanie lekárov bolo bolestivé. Pre pacienta
však znamenalo kvalitnejšie poskytnutie
zdravotníckych služieb. Doriešime parkova-
nie, interiérové a diagnostické vybavenie,
otvoríme novú lekáreň pri Poliklinike a zlep-
šíme dopravu. Všetko pre spokojnosť pa-
cientov. Staré budovy budú postupne rekon-
štruované.  Stomatológovia zostanú vo svo-
jej budove, no budú musieť do nej investo-
vať. Z najnovšej prístavby mesto urobí
moderné sociálne zariadenie, kde okrem
azylového bývania pre osamelých rodičov,
bude zabezpečený krízový sociálny servis
pre najslabšie skupiny obyvateľov mesta
a zariadenie s opatrovateľskou službou
s celoročným pobytom. Je to určite finančne
náročné. Štát presúva sociálne veci na
mesto, a preto sme prinútení veci riešiť nad-
časovo a s nadhľadom. Sociálnych aj ekono-
mických problémov bude určite pribúdať
najmä u dôchodcov. Domov dôchodcov,
Dom penzión pre dôchodcov a Domov
sociálnych služieb v meste fungujú. V blízkej
budúcnosti možno vznikne súkromný pen-
zión pre dôchodcov.

Momentálne sa plánuje rozsiahla výstavba
rodinných domov. Nad Rovenskou ulicou (na
ploche 11 ha) do novembra tohto roku by
mali byť postavené cesty a všetky inžinierske
siete a takto by bolo pripravených na výstav-
bu rodinných domov asi 100 pozemkov. 

Ďalšia pripravovaná zóna je nad
Okružnou ulicou, kde sa plánuje radová
výstavba rodinných domov a samotné par-
cely na výstavbu rodinných domov. Ďalšie

lokality na výstavbu sa tiež pripravujú.
Mesto bude stavať 60 bytovku pri
Poliklinike. Súkromní investori pripravujú
bytovky v Sotine za Židovským cintorínom.
Párovce tento rok ožijú stavebným ruchom. 

Výstavba Arceloru sa začala, narobila
starosti s odvozom zeminy (25 tisíc
Tatroviek hliny). Mesto to  využilo a bez
financií vyriešilo problémy budúcnosti.
Investor naviezol bezplatne hlinu na skládky
komunálneho odpadu pre ich budúcu nevy-
hnutnú rekultiváciu. Tak sa ušetrili milióny.
Čistenie ulíc, samozrejme, tieto firmy zapla-
tili. Fabrika bude postavená do augusta roku
2005. V Senici by tiež malo odštartovať
vytvorenie priemyselnej zóny. Projektové
práce priemyselného parku sú pred dokon-
čením a spolu s bývalými kasárňami, ktoré
sme po rokoch diplomatických rokovaní
bezplatne získali do majetku mesta, vytvoria
priemyselnú zónu pre slovenské i zahranič-
né firmy, a tak sa zlepší trh práce.

Potrebujeme oživiť staré sídlisko, dodať
tam služby, obchody, zlepšiť dopravu, ktorá
začína byť náš najväčší problém. Rozdelenie
kompetencií v štáte: cesty I. triedy ostali
štátu, cesty II. a III. triedy VÚC a ostatné
mestu – urobilo ekonomický a komunikačný
babylon. Snažíme sa rokovať a rokovať.
Naša snaha je, aby sa dokončil obchvat sme-
rom na Čáčov a aby sa začalo s veľkým
obchvatom od Surovín za kasárne, vedľa
Technických služieb a napojenie v Čáčove.
Verím, že rokovania budú úspešné a že poli-
tické strany nájdu pochopenie pre vylepše-
nie života v meste. Riešenie križovatky, nový
kruhový objazd, parkovacie systémy, nové
parkoviská – to sú všetko rozvojové zámery,
ktoré treba naplánovať do rozpočtu mesta
v roku 2005 a 2006.

Veľmi citlivá je problematika životného
prostredia, väčšinou sa vníma iba cez zreza-
ný strom. Radikálne sa zlepšilo ovzdušie
v meste po aplikovaní nových technológií vo
fabrike Slovenský hodváb. Noví majitelia
v súčasnosti pripravujú rozsiahly ambicióz-
ny projekt revitalizácie celého areálu. Sply-
nofikovanie všetkých častí v meste a vypra-
cované plány náhradnej zelene v meste
zabezpečia, že mesto nebude iba betóno-
vou džungľou, čoho sa obyvatelia obávajú.
Zeleň patrí do mesta a my ju tu chceme
a budeme mať. Čistota mesta je obraz spo-
ločnosti, jej udržiavanie však stojí veľké
finančné prostriedky. Zabúdame, že čistota
nie je len problémom  Technických služieb
mesta Senica, ale nás všetkých - jednotlivca či
skupiny a ich správania sa k okoliu. To sa týka
i mestskej polície a bezpečnosti v meste.

Rozvojových zámerov v rôznych oblas-
tiach je veľa. Mesto v súčasnom období pri-
pravuje plán hospodárskeho a sociálneho roz-
voja. Každý, kto má úprimný záujem veci rie-
šiť, môže pomôcť radou, aby sa nám v našom
meste žilo lepšie a v peknom prostredí.

V našom meste sa stále vylepšujú pod-
mienky pre spoločný život. Sú určité nedo-
statky, vieme o nich a vieme ich aj riešiť.
Pozitívnym prístupom a optimizmom sme
vzorom pre iné mestá. Je len na nás, či pre-
konáme závisť, ohováranie alebo využijeme
obdobie ekonomickej prosperity a skvalitní-
me si podmienky pre budúci život
v „mojom, našom" meste.

RNDr. Ľubomír Parízek
primátor mesta Senica

Perspektívy a vízia Senice
Snaha o dobré miesto pre život 

Naše mesto bolo už v minulosti významnou kupeckou križovatkou. Dnes jednoznač-
ne nabralo smer dynamicky sa rozvíjajúceho, v počte obyvateľov najväčšieho mesta na
Záhorí. Svojou polohou (30 km od Čiech, 30 km od Rakúska, s hodinovou dostupnosťou
do Brna, Bratislavy a Trnavy a po obnovení mosta v Moravskom Sv. Jáne do Viedne)
zostáva zaujímavým sídlom s veľkou perspektívou.
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Okrem ocenených a pozvaných hostí
sa na podujatí  zúčastnili prednostka MsÚ
JUDr. Katarína Vrlová, zástupca
Spoločného školskeho úradu Mgr. Ivan
Lajda a vedúca oddelenia MsÚ RNDr.
Katarína Poláková.  Slávnostné stretnutie
spojené so zápisom do Pamätnej knihy
a odovzdaním knižných darov bolo kolo-
rované zaujímavým kultúrnym progra-
mom. Vystúpili v ňom žiaci a pedagógovia
ZUŠ v Senici. Vo svojom vystúpení pred-
nostka MsÚ podčiarkla: „Vy všetci ste maj-
strami svojich profesií. Je samozrejmé, že
vzdelávanie a kultúra patria k sebe. Mnohí
z vás prekračujete rámec svojej pracovnej
doby a svojimi aktivitami, ktoré siahajú za
hranice mesta aj okresu či dosahujú celo-
slovenskú alebo medzinárodnú úroveň, si
zasluhujete obdiv a uznanie."

Príjemná atmosféra stretnutia, rozhovo-
ry  o radostiach  i starostiach naznačili, že
v hoteli Branč sa stretli ľudia, ktorým záleží
nielen na minulosti, ale i budúcnosti kultú-
ry a školstva v Senici.

Do Pamätnej knihy sa zapísali títo kul-
túrni a pedagogickí pracovníci:

Mgr. Oľga Ághová
Vo funkcii učiteľky špeciálnej základnej
školy dosahuje výborné výchovnovzdelá-
vacie výsledky. Organizuje a realizuje
mimovyučovaciu činnosť vo funkcii vedú-
cej výchovy. Dlhoročne reprezentuje školu
vo volejbale. Je autorkou projektu Transfor-
mácia internátu na detský domov rodinné-
ho typu.

Mgr. Eva Banárová
V Základnej škole Sadová ul. pôsobí od
samého začiatku. 
Vyučuje výtvarnú výchovu, v ktorej dosa-
huje mimoriadne výsledky vo výtvarných
súťažiach. Na škole vedie kroniku, podieľa
sa o estetickú úpravu priestorov školy.
Navrhla a realizovala špecializovanú učeb-
ňu ORBIS PICTUS v škole, aktívne pracuje
v projekte Comenius, zrealizovala work
shop na tému Posúvanie nití a ich využitie
v praxi na Fóre pedagogiky v r. 2004. 
Úspešne pripravuje žiakov na prijímacie
pohovory škôl s umeleckým zameraním. 

Mgr. Mária Haslová
Učiteľka I. základnej školy, ktorá má kvalifi-
káciu pre predmety slovenský jazyk, ob-
čianska  a etická výchova. Už  31 rokov
dosahuje výborné výchovno-vyučovacie
výsledky.
Svedomito si plní úlohy výchovného porad-
cu v oblasti povolania ako i v práci s pro-
blémovými žiakmi. Dlhodobo pripravuje
žiakov na rôzne súťaže ako olympiáda slo-

venského jazyka, Hurbanov pamätník a
literárne súťaže. Na škole vedie redakčný
krúžok, ktorý pripravuje relácie do školské-
ho rozhlasu a vydáva školský časopis
Informáčik.

Mgr. Zdenka Krajsová
Pracuje vo funkcii zástupkyne riaditeľky
školy pre odborné predmety na
Obchodnej akadémii.
Pravidelne pripravuje študentov na rôzne
literárne súťaže a SOČ. Jej práca je veľmi
precízna, čo sa odzrkadľuje na výsledkoch
študentov na maturitných skúškach a prijí-
macích pohovoroch na VŠ.

Mgr. Silvia Krišáková
Pracuje v CVČ  ako vedúca oddelenia spo-
ločenských vied. Je zakladateľkou a vedú-
cou Klubu mamičiek s deťmi, ktorý je urče-
ný predovšetkým mamičkám na materskej
dovolenke.
Stretávajú sa každodenne  v nových pries-
toroch, ktoré vznikli jej iniciatívou.
Podieľala  sa na vybudovaní malého det-
ského ihriska vo dvore. Je zároveň i porad-
kyňou pre dojčiace mamičky.

Adela Nedobová
V I. ZŠ pracovala od roku 1963 ako zástup-
kyňa riaditeľa školy. Svoje dlhoročné skúse-
nosti odovzdávala kolegom 1. stupňa
i vychovávateľkám školskej družiny.
Mimoriadne sa zaslúžila o rozvoj divadel-
nej činnosti nielen v škole, ale i v okrese.
Každoročne nacvičovala so žiakmi i učiteľ-
mi divadelné predstavenia, ktoré aj úspeš-
ne režírovala. Pracovala ako kronikárka
mesta.
V roku 2004 sa dožila krásnych 85 rokov.

Mgr. Dana Nováková
Učiteľka 1. stupňa v II. ZŠ. Dosahuje vyni-
kajúce výsledky v pedagogicko-výchovnej
práci. Má tvorivý prístup a využíva nové

Ocenenie pracovníkov školstva a kultúry
Pretože nám nie je dopriate dlho žiť, zanechajme niečo po sebe ako svedectvo, že sme
žili. (Plinius)

Myšlienka oceniť ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú s láskou a v prospech všetkých
občanov nášho mesta, má už niekoľkoročnú  tradíciu. Mesto Senica v spolupráci
s Komisiou vzdelávania, kultúry a ZPOZ pri MsZ sa rozhodli i v tomto roku pozvať  aktív-
nych pracovníkov školstva a kultúry. Pre 23 pedagógov, pracovníkov kultúrnych inštitúcii
či členov záujmových krúžkov sa tak 5. apríl 2005  stal nevšedným, výnimočným dňom.

metódy a formy vo vyučovaní.
Je vynialezavá a originálna v práci v ele-
mentárnych triedach, efektívne vedie
metodické združenie 1. stupňa. Pripravuje
kultúrne, výtvarné a športové súťaže a akti-
vity pre žiakov.

Mgr. Ivana Petráková
Od roku 1980 vyučuje na Gymnáziu
v Senici dejepis a náuku o spoločnosti.
Už viac rokov veľmi aktívne vykonáva
funkciu výchovného poradcu.
Patrí k výrazným osobnostiam pedagogic-
kého zboru, jej práca s mladými ľuďmi je
osožná pre školu aj pre študentov nielen
v oblasti vzdelávacieho procesu, ale tiež
v mimoškolskej oblasti. 
Každoročne  pripravuje  prezentáciu stred-
ných škôl.

Mgr. Dagmar Procházková
V súčasnej dobe zastáva funkciu zástupcu
riaditeľa IV. základnej školy.
Pedagogickej činnosti sa venuje  25 rokov,
vyučuje matematiku a občiansku výchovu. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese dosa-
huje výborné výsledky, pravidelne  pripra-
vuje žiakov na matematické súťaže a olym-
piády. Podieľa sa na príprave školských kôl
súťaží. Organizuje družobno-zahraničné
stretnutia školy so ZŠ z Hodonína
a Hohenau.

Viera Šebestová
Pôsobí v ZUŠ  od r. 1966. Počas svojej
pedagogickej činnosti vychovala celý rad
absolventov v hre na akordeón. Na ďalšie
odborné štúdium na konzervatórium pri-
pravila vlastne všetky terajšie učiteľky
senickej ZUŠ.
Je členkou speváckeho zboru Cantilena od
založenia. Svoje dlhoročné skúsenosti
v oblasti zborového spevu odovzdáva i žia-
kom  v komorných speváckych zoskupe-
niach. 
Z jej triedy vychádzajú vždy kvalitne pripra-
vení žiaci. Dokáže okolo seba šíriť pohodu,
dobrú náladu a tvorivú atmosféru, ktorú pre-
náša na celý pedagogický kolektív.

Mgr. Viola Šedivá
Je učiteľkou cudzích jazykov, angličtina
a ruština v Strednom odbornom učilišti
Senici. Vo svojej pedagogickej práci dosa-
huje dobré výsledky. Mnohí absolventi sa
uplatnili v zahraničí, v krajinách hovoria-
cich anglickým jazykom. V MsKS vedie
kurz anglického  jazyka. 

Anna Švárna
Už 31 rokov sa venuje výchove najmladšej
generácie. Dosahuje výborné výchovno-
vzdelávacie výsledky pri uplatňovaní tvori-
vosti a prvkov alternatívnej pedagogiky
v materskej škole.
Vysokou profesionalitou, citlivým prístu-
pom formuje osobnosť detí  a rozvíja ich
individuálne schopnosti. Pri uplatňovaní
variabilných foriem výchovného pôsobe-
nia vytvára pre deti vhodné socio-emocio-
nálne prostredie v materskej škole.

(pokračovanie na str. 6)

Na foto zľava Viera Šebestová, Katarína
Soukupová a Mária Bezdeková. 

Foto: Š. Orth
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(dokončenie zo str. 5)

Mária Bezdeková
Je dlhoročná pracovníčka MsKS, ktorá stála
a stojí pri zrode desiatok podujatí kultúrno-
spoločenského charakteru v tomto zaria-
dení. 
Jej zásluhou sa v kultúrnom dome rozvinu-
la bohatá klubová a kurzová činnosť.
Medzi najmilšie aktivity patrí organizovanie
kurzov spoločenského tanca a záverečné-
ho súťažno-tanečného podujatia Venček.
So zápalom a pracovným elánom sa podie-
ľala na organizácii osláv 25. výročia vzniku
Domu kultúry. 
Má veľký podiel na vzniku i na dnešnej
podobe mesačníka Naša Senica.
Svojou humánnosťou a ľudskosťou si získa-
la dôveru senickej verejnosti a v súčasnosti
ako poslankyňa MsZ zastáva funkciu pred-
sedníčky Komisie pre školstvo, kultúru
a ZPOZ pri  MsZ.

Marta Burianová
V Zbore pre občianske záležitosti pri MsZ
pracuje už viac ako 30 rokov. Aj jej záslu-
hou dosahujú občianske obrady, uvítanie
do života, uzavretie manželstva, slávnostné
zápisy do Pamätnej knihy mesta alebo pri-
jatie vzácnych delegáciií na pôde MsÚ,
vysokú umeleckú úroveň.
Bola dlhoročnou učiteľkou ZŠ. Všetky
svoje pedagogické schopnosti venovala
výchove a vzdelávaniu detí mladšieho
veku. Vštepovala im lásku k ľudovej sloves-
nosti a hlavne k hudbe. 
Patrí k dlhoročným členom speváckeho
zboru Cantilena.

Vladimír Dvořák
Ambiciózny neprofesionálny výtvarník, ale
i fotograf, ktorý v posledných rokoch získal
za svoju tvorbu viacero ocenení na súťaž-
ných výstavách neprofesionálnej výtvarnej
i fotografickej tvorby. 
V roku 2004 bol ocenený za svoje kresliar-
ske umenie portrétov na regionálnej výsta-
ve Výtvarná Senica 2004, na krajskej súťaž-
nej výstave Výtvarné spektrum 2004
v Dunajskej Strede a na celoštátnej súťaž-
nej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by Výtvarné spektrum 2004 v Humennom,
kde získal jednu z hlavných cien v kategórii
autorov nad 25 rokov.

Marcela Heglasová
Je absolútnou víťazkou XVIII. ročníka  celo-
slovenskej autorskej súťaže Literárna
Senica Ladislava Novomeského za svoju
básnickú súťažnú kolekciu.
Kvalitou svojej tvorby potešila nielen poro-
tu, ale aj organizátorov, pretože potvrdila,
že Senica mala, má a iste i bude mať
dobrých básnikov.

Vladimír Holický
Pracuje ako správca depozitu umeleckých
zbierok Záhorskej galérie od r. 1990.
Charakterizuje ho zmysel pre presnosť,
precíznosť a kvalitu vykonanej práce. Ako

výtvarník  rozvíja v galérii celú škálu čin-
ností počnúc  technickou inštaláciou pri
realizácii galerijných výstav cez grafické
úpravy pozvánok, plagátov, publikácií
k výstavám, končiac vyhotovením najrôz-
nejších pútačov k výstavám spolu s ručný-
mi písmomaliarskými prácami v galérii, ale
aj mimo nej. 

Okrem toho je  aktívnym a úspešným
neprofesionálnym výtvarníkom v oblasti
maliarstva realistického alebo abstraktné-
ho výrazu v regióne s úspešnou účasťou
na mnohých výstavách.

Andrea Jakubcová
Je vedúcou tanečnej skupiny SONNY,
ktorá pracuje pri MsKS už 15-ty rok.
S týmto súborom sa pravidelne zúčastňuje
viacerých súťaží - Majstrovstiev Slovenska,
sveta a Európy v kategóriách tanečné scén-
ky, disco show duo a discodance formácie.
Skupina v roku 2004 získala hlavnú cenu
na celoslovenskej súťaži Top dancing.
Desiaty rok pracuje aj s juniorskou zložkou
SONNY v CVČ.
Dlhodobo sa aktívne podieľa na organizo-
vaní súťaže Senický aerobik maratón a je
cvičiteľkou aerobiku pre širokú verejnosť.

Štefánia Jánošová
Dlhé roky pôsobí v oblasti umeleckého
prednesu a detskej dramatickej tvorivosti.
V súčasnosti svoju záľubu naplno rozvíja
ako pedagogička pre prednes detí v ZUŠ
i ako vedúca detského divadelného súboru
Zádrapky. Vyhľadáva mladé talenty a zapá-
ja ich do amatérskeho divadelného hnutia.
Pod jej režijným vedením vznikli mnohé
divadelné predstavenia, s ktorými zádrap-
kári získali veľa ocenení.

Ing. Marián Kufel
Je neprofesionálny fotograf, člen fotoklubu
Retina. Za fotografickú tvorbu získal viace-
ro ocenení na regionálnych, krajských
a celoštátnych súťažných výstavách nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby Amfo
a Diafoto. Práve pre neustále experimento-
vanie a hľadanie nových riešení v obsaho-
vej alebo technickej rovine hotovej fotogra-
fie. 

V roku 2004 získal 2. cenu v kategórii
farebná fotografia na celoštátnej súťažnej
výstave neprofesionálnej fotografickej tvor-
by  v Banskej Bystrici.

PhDr. Božena Nemravová
Dlhodobo aktívne pracuje v primárnej pre-
vencii drogových závislostí s dôrazom na
prevenciu fajčenia. 
Vzdelávacie aktivity zameriava na zmeny
postojov k fajčeniu. V súlade s európskymi
trendmi v prevencii posúva začiatok pre-
vencie do nižších vekových kategórií pred-
školského a mladšieho školského veku. 

Štefan Orth
Pôsobí v ZUŠ od r. 1991. Za túto dobu
dosahuje trvale vynikajúce výsledky. Každý
rok úspešne pripravuje žiakov na stredné
i vysoké školy výtvarného zamerania. Je
autorom a realizátorom medzinárodných
projektov pre mládež, zameraných na
výtvarnú tvorivosť. Od roku 1993 uskutoč-
nil 5 takýchto tvorivých dielní s názvom
Plenér.
Plenér v r. 2004 bol sprevádzaný výstavami
výtvarných prác v rakúskom Dürnkrute,
v Senici a vo Velkých Pavloviciach v ČR.
Venuje sa i organizovaniu výstav v novo-
vytvorenej Galérii ZUŠ a pedagogickej
práci s dospelými neprofesionálnymi
výtvarníkmi.
Nadšenie, elán, neustále nové nápady pre
prácu s mladými ľuďmi, obetavosť, to sú
prednosti pána učiteľa Štefana Ortha.

Viera Poláková
Od roku 1972  pracuje v Záhorskom  osve-
tovom stredisku, kde zastáva viaceré funk-
cie - odborná pracovníčka  ekonomického
oddelenia, mimoškolskej výchovy a doku-
mentačného strediska.
V súčasnosti pracuje  na oddelení záujmo-
vo-umeleckej činnosti ako odborná pracov-
níčka na úseku neprofesionálnej výtvarnej
tvorby, fotografie a videotvorby.  
Svojou  prácou  prispieva k zvýšeniu úrov-
ne neprofesionálneho umenia. Aktivizovala
činnosť výtvarníkov i fotografov, obnovila
činnosť Retina klubu, o čom  svedčia
umiestnenia a ocenenia  na celoštátnych
súťažiach Amfo a Diafoto, Výtvarné spekt-
rum a Cineama.

Katarína Soukupová
V oblasti kultúry pracuje už viac ako 20
rokov. Najskôr ako inšpektorka kultúry
Okresného národného výboru, od roku
1990 ako riaditeľka Záhorskej knižnice.
Pod jej vedením došlo v organizácii k roz-
siahlym zmenám v oblasti modernizácie
priestorov i aplikácii nových informačných
technológii v tradičných knihovníckych
procesoch. Jej srdcovou záležitosťou je
organizovanie kultúrno-spoločenských
a vzdelávacích podujatí pre deti a mládež
alebo najširšiu verejnosť. V roku 2004 sa
výrazne podieľala na príprave podujatí pri
príležitosti 100-ho výročia narodenia
Ladislava Novomeského.

Ocenenie pracovníkov školstva a kultúry 

Na foto sprava prednostka MsÚ JUDr.
Katarína Vrlová, Mgr. Ivan Lajda, Viera
Šebestová. Foto: Š. Orth
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Dlhoročné priateľstvo 
Bol rok 1945, posledný rok vojny.

V apríli sovietske vojská oslobodili hlavné
mesto Slovenska Bratislavu. Približne 50
kilometrov od nej, v malom mestečku
Senica, sa pri postupe na Prahu zastavila
a ubytovala 264. letecká Kyjevská divízia,
nositeľka Radu Alexandra Nevského,
v ktorej slúžili a bojovali podplukovník S.
D. Kuzmin a A. N. Kosianenko. Tu sa spria-
telili s rodinou Tauchmannovcov a prežili
v nej niekoľko mesiacov. Stali sa blízkymi
priateľmi. 

Rodina Rudolfa a Kristíny Tauchman-
novcov mala dve deti - syna Miroslava
a dcéru Vieru, obaja boli gymnazisti.
Miroslav sa stal v mierovej vlasti primárom
v piešťanských kúpeľoch a Viera riadite-
ľkou Ľudovej školy umenia. Žije dodnes
v Senici, je to pani Viera Pihorňová, dnes
dôchodkyňa. Mx

Matkino srdce
Vojnové plamene rozbili nejednu rodi-

nu, ktorej členovia sa už nikdy nestretli. Až
28 rokov hľadala Araxia Akopovna
Tutchalianová z Arménskej SSR hrob svoj-
ho najmladšieho milovaného syna Varosa.
Keď vypukla vojna bol Varosa študentom
desiatej triedy. Po ukončení štúdia na
strednej škole chcel sa pripravovať na uči-
teľské povolanie, ale aj jeho vojenské sur-
mity povolali na obranu vlasti. Do svojich
25 rokov prešiel zo svojho rodného
Jerevanu vojnovými cestami až do nášho
okresu.

Seržant Varosa Avetikovič Tutchalian,
člen tankovej osádky, bol medzi mestami
Holíč a Hodonín ťažko zranený. Ešte nie-
koľko májových dní roku 1945. bojoval
s neúprosnou smrťou vo vojenskej nemoc-
nici v Senici. Ani najväčšia starostlivosť
lekárov nedokázala zachrániť život nebo-
jácneho tankistu. Dňa 28. mája 1945 už
po skončení vojny, zomrel najmladší zo
šiestich detí Araxie Akopovny, seržant
Sovietskej armády Varosa. Je pochovaný
na Slavíne. M. Slivková

Zabudnúť nemožno,
história sa neopakuje

Popoludnní 6. apríla si občania nášho
mesta pripomenuli rok 1945 a udalosti
pred ním na slávnostnej akadémii za prí-
tomnosti priamych účastníkov oslobodzo-
vacích bojov, ktorí žijú v našom meste:
Karol Bajuz, František Čech, Jozef Fritz,
Ján Mitrík, Ján Ryčovský, Anton Stančík,
Michal Škodáček, Ján Gáfrik a Ján Žila.

Históriu pohnutých dní vo svojom pre-
jave objasnila RSDr. Milina Rosová, tajom-
níčka Oblastného výboru Zväzu protifašis-
tických bojovníkov. Na účastníkov akadé-
mie najviac zapôsobili spomienky pani
Jozefy Nemečkayovej a pána Jozefa Fritza.
Slávnostné popoludnie umocnilo lyrické
slovo Miloša Blaška, vystúpenie žiakov
Základnej umeleckej školy a súboru
Cantilena. Mx, foto: P. Jamárik

Pamiatke osloboditeľov 
Vo štvrtok 7. apríla o 14.30 sa konal

pietny akt kladenia vencov na počesť 60.
výročia oslobodenia nášho mesta spod
fašizmu. Slávnostný prejav predniesol Ing.
Anton Cibula, zástupca primátora mesta.

K pamätníku oslobodenia na počesť
tejto významnej udalosti nášho mesta
vence položili: Mestský úrad Senica, Zväz
protifašistických bojovníkov, Klub vojakov
v zálohe, občianske združenie Ľavicové
Záhorie a politické strany Smer a KSS za
účasti asi 150 obyvateľov.

Mx, foto: P. Jamárik

Čo vedia 
mladí o histórii?  
V hlbinách duše nosím všetky bolesti
môjho národa...                  (Vladimír Roy)

Ako napĺňa túto myšlienku veľkého
národovca a spisovateľa mladšia a naj-
mladšia generácia? 

Na jednej základnej škole v našom
meste sme 22 žiakom položili dve otázky.
Čo im hovorí dátum 7. apríl a tiež 8. máj.
A takéto boli výsledky:

7. apríl
- 13 žiakov vedelo, že je to deň oslobode-
nia nášho mesta v roku 1945
- ostatní: Deň narcisov alebo „nehovorí mi
to nič".
8. máj
- ani jedna správna odpoveď, hoci väčšina
odpovedala štátny sviatok. 

Tie isté otázky sme položili i štyrom čle-
nom Študentského parlamentu. O 7. apríli
nevedeli nič, respektíve, že ten deň má
niečo spoločné so sochou oslobodenia na
námestí. 

8. máj identifikovali ako víťazstvo nad
fašizmom, deň oslobodenia Slovenska
alebo deň ukončenia 2. svetovej vojny.

Je to nevedomosť alebo nezáujem
o našu históriu, alebo sme na vine my
všetci? Mx

Senickí dôchodcovia
u primátora mesta

19. apríla primátor mesta RNDr. Ľubo-
mír Parízek prijal na MsÚ členov výboru
mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska. V úvodnom slove ich oboznámil
s plánmi rozvoja mesta. Hovoril i o tom,
ako si predstavuje zapojiť dôchodcov do
aktívneho života v meste - hliadky v par-
koch popri vychádzkach, spolupráca
s mestskou políciou, vytypovanie ľudí
v hmotnej núdzi, dozor na priechodoch
pre chodcov a pod. 

Po poďakovaní predsedníčky MsO JDS,
pani Boženy Hradskej sa rozprúdila čulá
debata, v ktorej dôchodcovia predostreli
svoje problémy a palčivé problémy v meste,
postrehnuté ich očami. Nezabudli na cinto-
rínske služby, stoličky (kreslá) v Dome smút-
ku, zachovanie zelene a parku pri kasár-
ňach, na polyfunkčné domy so službami, na
útulok pre psy, kamerový systém. Riešili pro-
blém podávania alkoholu mladistvým, vráte-
nie archívu do Senice či prípravu štatútu pre
Radu starších alebo aj úľavy na vstupnom
pre dôchodcov pri kultúrnych podujatiach.
Neobišli ani tému diferencovaného zvyšo-
vania dôchodkov alebo zrušenia občian-
skych výborov v našom meste.

Na záver bolo od dôchodcov aj poďa-
kovanie za výbornú spoluprácu s MsÚ.

Mx

Beseda o drogách
IX. ročník projektu Chráňme sa pred

drogovým nebezpečenstvom  je oboha-
tený o besedy so študentami. Prvá za
účasti odborníkov sa uskutoční na
Obchodnej akadémii v Senici  2. mája
o 10.30 hod. NS

Vľavo Viera Tauchmannová – Pihorňová.

Do histórie 2. svetovej vojny sa vrátila vo
svojom príhovore RSDr. Milina Rosová.

Z kladenia vencov - Klub vojakov v zálohe.



M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Naša Senica 4/2005

8

Nastal veľký deň našej vlasti SR. 60
rokov užívame plody slobody, ktorá sa
v roku 1945 zrodila i zásluhou vás. Aký
pocit prežívate každoročne v májových
dňoch?

- Čas je neúprosný. Nedá sa mu pove-
dať: „Zastav sa!" V živote človeka 60 rokov
je poriadny kus života. Mladá a stredná
generácia bola od hrôz vojny ušetrená. Len
starší ako šesťdesiatroční si môžu pamätať
na jej hrôzy a strach, ktorý prežívali, keď sa
báli o svoj život alebo život svojich naj-
drahších. Vojna poznačila osobné či rodin-
né osudy a predurčila vývoj spoločnosti.
Som hrdý na to, že ma zaradila medzi tých,
ktorí so zbraňou v ruke bojovali proti fašis-
tickej nadvláde. Sloboda prišla po krutej
zime na jar v roku 1945. Krásna to symbo-
lika - symbolika života. Pocity slobody pre-
žívam nielen v dňoch významných histo-
rických výročí, ale aj v iných všedných
dňoch sa vciťujem do situácií, keď ľudský
život vtedy na strane mocných, nemal
žiadnu cenu. Sú to pocity clivé na mŕtvych,
ktorí zahynuli kdekoľvek v druhej svetovej
vojne, ktoré sa striedajú s radostnými zo
slobodného mierového života. 

Roky 1938 - 1945 boli plné odvahy,
nebojácnosti, obete. Kedy a kde zastihli
vás?

- V roku 1938 som začal študovať na
Obchodnej akadémii v Břeclave. Býval
som u rodiny. Mojím cieľom bolo úspešne
ukončiť školu a zostať pracovať v Břeclave,
kde som mal k tomu vytvorené podmien-
ky. Nestalo sa tak. Svetom začal hýbať
fašizmus. Koncom roka 1938 bola Břeclav
obsadená nemeckou fašistickou armádou
a stala sa súčasťou sudetsko - nemeckého
pohraničia. Dostal som signál opusiť
Břeclav, lebo som musel nastúpiť do
nemeckej armády, k čomu som mal odpor.
Vrátil som sa domov. Príslušníci HSĽS
a HG ma získavali do svojich radov.
Nepodarilo sa im to. Stal som sa pre nich
nežiadúcou, stále sledovanou osobou. Bol
som zamestnaný v súkromnej firme, ktorá
stavala cestu smerom na Hodonín a mala
zabezpečiť rýchly presun vojenskej techni-
ky armády vermachtu. Pracoval som ako
robotník. Niekoľko mesiacov som bol
nezamestnaný, potom sa mi podarilo
zamestnať v chemickej fabrike -
v Slovenskom hodvábe, ktorú tiež ovládli
Nemci. 

V roku 1941 som si podal žiadosť do
Vojenskej leteckej školy. SNP ma zastihlo
v Banskej Bystrici. A tak začalo najťažšie
obdobie môjho života. Nemal som pro-
blém, aby som sa rozhodol pre správny
smer v mojom živote. Zúčastnil som sa
bojov v okolí Banskej Bystrice, Telgarta,
Ľubietovej a Slovenskej Ľupče, kde som
padol do nemeckého zajatia. Po vypučú-
vaní a bití som bol odtransportovaný do
zajateckých táborov v Nemecku. Skončil
som v zajateckom tábore v Erfurte. Ako

zajatec som vykonával ťažkú prácu pod
dozorom nemeckých vojakov. Zo zajatia
som sa vrátil po skončení vojny domov až
7. júla 1945.

Možno to bol aj čas omylov či prešľa-
pov, nastúpili by ste znova, keby sa čas
vrátil do bojovej línie?

- Ak by bolo potrebné brániť rodnú vlasť
a mne sa vrátili roky i zdravie, neváhal by
som nasúpiť na jej obranu.

Ako hodnotíte toto obdobie boja proti
fašizmu a porovnáte s dnešnou dobou
mieru, poznačenou skepticizmom a málo
obetovaním sa, čo by nemalo našim
ľuďom chýbať?

- Bola to najhroznejšia vojna v dejinách
ľudstva, ktorú zapríčinilo fašistické
Nemecko. Zahynulo v nej vyše 60 milió-
nov ľudí. Ďalšie milióny ľudí boli ranené
a zmrzačené. Vojna spôsobila nesmierne
materiálne a kultrúne škody. Svet v boji
proti fašizmu zvíťazil. 

Občania mnohých krajín Európy i ostat-
ného sveta sa so zbraňou v ruke postavili
proti utlačovateľom a bránili právo na slo-
bodný a spravodlivý život pre všetkých ľudí
bez ohľadu na národnosť, rasovú, nábo-
ženskú, etnickú či sociálnu príslušnosť.

Ani slovenský národ nezostal v týchto
tragických časoch nečinný. So zbraňou
v ruke v SNP dal spontánnu odpoveď.
Vďaka SNP patria Slováci k víťazným náro-
dom povojnovej Európy, čo pozitívne
ovplyvnilo ďalší vývoj Slovenska.
Demonštráciou sily, jednoty a vôle národa
ľud vyjadril snahu zaradiť sa späť medzi
pokrokové demokratické sily protifašistic-
kej koalície. Dnes bojujme na inom fronte.
Zachovali sme si našu vlasť. Hľadajme spo-
ločnú reč pri riešení zložitých situácií, ktoré
doba prináša. Usilujme sa o dôstojný život
človeka. Nebuďme ľahostajní voči preja-
vom neofašizmu a neonacizmu. Chýba
nám úcta k histórii a k jej dejateľom.

Spomeniete si ešte na najťažší deň
bojového obdobia vo vašom živote?

- Vojna je veľké nešťastie. Všetky dni
boli ťažké.

Aj vám už roky pribudli, deň čoraz via-
cej uteká, býva zvykom nechať odkaz -
závet. Čo by ste odkázali všetkým, ktorí si
užívajú mierový čas?

- Politický prevrat v roku 1989 priniesol
slovenskej spoločnosti množstvo politic-
kých, hospodárskych a kultúrnych zmien.
V rýchle plynúcom množsve názorov
a informácií je tu nebezpečie skresľovať
nedávnu minulosť nás, Slovákov.
Nepôjdem ďaleko - naša mladá generácia
by mala vedieť, čo znamenal pre Senicu 7.
apríl 1945, pre všetkých Slovákov 8. máj
1945, SNP a pod. 

A závet? Zachovať úctu k hrdinskej
minulosti národa. Majme radosť z miero-
vého, pokojného života a slobody. A to
všetci.

Milina Rosová, Mx

Odovzdávajme posolstvo mladým
Rozhovor s priamym účastníkom dejov spred 60 rokov s pánom
Jozefom Fritzom, predsedom Oblastného výboru SZPB Senica

Osamelí chodci 
7. apríla bola v Záhorskej galérii

v Senici otvorená výstava ôsmich autorov
s priliehavým názvom Osamelí chodci. Na
slávnostnej vernisáži, sprevádzanej bra-
vúrnym majstrovstvom huslistu Luboša
Hašana, sa osobne zúčastnili traja z vysta-
vujúcich umelcov – Bohumil Bača, Ivan
Dulanský a Vladimír Gažovič.

Prezentáciu pripravila galéria v spolu-
práci so Spolkom výtvarníkov Slovenska
v kurátorskej koncepcii Márie Horváthovej,
po svojej premiére mala výstavu v Bratisla-
ve v Pálffyho paláci (február-marec 2005).

Symbolický názov výstavy prezrádza, že
ide o autorov, ktorí nie sú organizovaní
v nijakom výtvarnom združení, ale ostali
sami na púti tvorivého snaženia v tichosti
svojich ateliérov. Osem vystavujúcich umel-
cov - Bohumil Bača, Stanislav Balko, Karol
Baron, Ivan Dulanský, Vladimír Gažovič,
Ľudovít Hološka, Mikuláš Palko a Dušan
Pončák predstavujú generáciu vojnových
rokov, ktorých okrem ich generačnej prí-
buznosti viažu aj spoločne prežité roky štú-
dií, najprv na strednej a neskôr na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave, i keď
v rôznych ateliéroch. V súčasnosti, okrem
predčasne tragicky zosnulého K. Barona,
popri aktívnom vlastnom tvorivom úsilí sa
venujú pedagogickej činnosti.

Výstava sústreďuje 77 diel, z oblasti
maľby (49), grafiky (10) a plastiky (18).
Okrem žánrovej rozdielnosti je mnohoraká
predovšetkým názorovo. Plodné jedinečné
autorské programy prezrádzajú osobité
dynamiky, expresie a súbežne rozvíjajú
mnohé polohy od realistických, postimpre-
sívnych, surrealistických až po hranicu
abstrakcie. Neopakovateľným čarom tlmo-
čia predovšetkým svedectvo o človeku, jeho
všednom každodennom bytí, o krajine a jej
premenách, prípadne o ich vzájomných
vzťahoch. Námetová aj obsahová základňa
vyrastá buď z okolitého života alebo zo
sveta bájí a fantázie, ktorú umelci prehodno-
cujú a tlmočia cez svoju optiku. Napokon
posúďte sami. Výstava Osamelí chodci
v Záhorskej galérii potrvá do 29. mája a všet-
kých srdečne pozývame na jej prehliadku.

Dana Janáčková

Vladimír Gažovič - Veľký kolotoč života.
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Nemienim predložiť životopis význam-
nej osobnosti, fakty si nájde čitateľ prak-
ticky v každom denníku, mám záujem
predložiť svoju osobnú skúsenosť zo stret-
nutí so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.
a na základe autentických pocitov dosved-
čiť, že sa svet lúči nielen s vynikajúcou
osobnosťou, ale aj s nositeľom tých naj-
ušľachtilejších vlastností, prejavov opravdi-
vého človečenstva, tvorcu pokoja a priate-
ľa všetkých ľudí.

V spleti názorov, postojov a už aj hod-
notení pontifikátu som prostredníctvom
televízie zachytil rozhovor zo svätopeter-
ského námestia, v ktorom sa ukázalo, že je
dôležité nakladať s pravdou tak, ako si to
ona zasluhuje, k čomu chcem týmto svo-
jím slovom prispieť. Istý novinár,
múdry, informovaný, ale očivid-
ne senzáciechtivý kládol otáz-
ku, v ktorej bolo cítiť istú
necitlivosť, skrýva sa za
akési múdroznejúce for-
mulácie a namieta, že
pápež bol popri mno-
hých dobrých prejavoch
predsa len konzervatívny.
Adresát otázky sa ani
náznakom nepohoršil, ale
ani neodmietol odpoveď
a tá bola naozaj múdra,
trefná. „Ja ani poriadne ne-
viem, čo prívlastok konzerva-
tívny znamená, ale ak máte na
mysli čosi spochybňujúce osobu
Svätého Otca, potom sa vás pýtam ako je
možné, že jeho smrť v dobrom zmysle
oslovila toľkých ľudí a prakticky celý svet?
Prečo je tu toľko ľudí, mladých i starých?"
Tak trochu mi to pripomenulo udalosť
z Jánovho evanjelia, keď predáci izraelské-
ho národa vyšetrujú a vyhodnocujú zázrak
uzdravenia slepého od narodenia, spo-
chybňujú osobu Ježiša Krista divotvorcu
a on im pokojne odpovedá: „Či je hriešnik,
nevie. Ale jedno viem: že som bol slepý
a teraz vidím." (Jn 9,25) Chcem a môžem
čitateľom predložiť osobnú skúsenosť zo
stretnutí so Svätým Otcom, lebo len osob-
né stretnutie prináša atmosféru, v ktorej sa
odráža prítomnosť Ducha Svätého, čo
nedokáže do srdca priniesť ani tá najob-
jektívnejšia sprostredkovaná informácia,
životopis, rozbor diela, fotografia, obrá-
zok, ba ani živý televízny prenos. Môžem
si stokrát prehrať videozáznam z prvej his-
torickej návštevy pápeža na Slovensku
v roku 1990 vo Vajnoroch, ale nikdy mi
srdcom neprejde taký mocný záchvev
nadšenia, ako keď som ho naživo videl
a priamo z jeho úst počul výzvu, ktorou
víťazný, z mŕtvychvstalý Kristus oslovil svo-
jich apoštolov a ktorou vniesol nádhernú
istotu do budúcich čias: Nebojte sa!!!

Prešlo iba päť rokov a jeho kroky viedli
priamo sem k nám, na malý, rázovitý, prak-
ticky neznámy podiel veľkého sveta na

Záhorie a odrazu sme boli známi široké-
mu svetu. Prečo? Pre naše schopnosti, pra-
covitosť, zbožnosť, pre výnimočnú príro-
du alebo kultúrne bohatstvo? Možno aj
z týchto kategórií čosi málo vlastníme, ale
svet nás objavil najmä preto, že nás navští-
vil druhý Kristus!

Slová s veľkým, ale tak trochu umelým
pátosom väčšinou nikoho neoslovia, ale
počuť z úst prvého Pastiera Cirkvi, teoló-
ga, filozofa, básnika, modliaceho mystika
a predovšetkým posledného trpiaceho zo
sluhov Božích vyznanie osobného vzťahu
k nášmu národu. To zanechá v srdci hlbo-
kú brázdu, do ktorej ukryje semeno ohla-
sovanej Ježišovej radostnej zvesti. A tak

som sa cítil pri biskupskej vysviacke
v Ríme, keď jeden zo synov tohto

malého kúska zeme, bol poma-
zaný za apoštola. 

Možno sa zdá, že moje
skúsenosti sa viažu len na
isté výnimočné, ale v pod-
state slávnostné príleži-
tosti, ale stačí, ak spome-
niem posledné živé stret-
nutie v Trnave
a v Bratislave v roku

2003 a hneď si v srdci
oživím opravdivú atmosfé-

ru krížovej cesty, keď sme
sa popri prejavoch radosti

z tretej návštevy, čo už samo
o sebe bolo výnimočné, museli

pri pohľade na jeho utrpenie
aspoň v skrytosti srdca pýtať: „Na kto-

rom zastavení krížovej cesty sa Svätý Otec
práve nachádza?"

Tu netreba predkladať nijaké múdre
teologicky fundované poučky o pravosti
a opodstatnenosti jeho funkcie, tu sa svetu
ponúka ten najzrejmejší dôkaz, veľmi
podobný tomu, aký predpovedal sám Boží
Syn osobe prvého apoštola medzi apoš-
tolmi pri Tiberiadskom jazere, keď ho
poveril primátom nad apoštolmi, Cirkvou,
spravovaním Božích tajomstiev aj cez utr-
penie. A odchádzajúci Svätý Otec bol
dôstojným nástupcom prvého pápeža
Petra, všetko, čo sa teraz odohráva je toho
dôkazom.

Je len krátky čas od jeho odchodu
z tohto sveta, ale vplyv jeho osobnosti,
ľudskej, no najmä duchovnej sa prejavuje
a určite pretrvá, prináša a bude prinášať
konkrétne ovocie lásky, porozumenia
a pokoja. Pre naše mesto majú veľký
význam jeho ekumenické aktivity a aj
v týchto pohnutých chvíľach sa už ukazujú
prvé plody, veď z podnetu bratov z evan-
jelickej cirkvi v čase pohrebu Svätého
Otca zneli zvony na vežiach obidvoch
kostolov. A som presvedčený, že zvony
sŕdc ľudí dobrej vôle budú znieť rovnako
zvučne, odhodlané nasledovať jeho nád-
herný príklad života.

K. M.

Dobrých ľudí 
sa všade veľa zmestí

Tieto slová uvádzali tohtoročný Deň nar-
cisov - 8. apríl.  K 421 mestám a obciam
Slovenska sa pridalo opäť i naše mesto.
95 dobrovoľníkov, z toho 85 študentov,
10 pedagógov a iných pracovníkov
z Gymnázia Senica, pod koordinovaným
vedením riaditeľa Jána Hrušeckého a najmä
RNDr. Márie Holickej na 35 stanovištiach
vyzbieralo 154 335,50 Sk. Oproti roku
2004 je to o 13 865,50 Sk viac. Ako prispe-
li k tejto čiastke základné a stredné školy?
Na I. ZŠ to bolo 4 782 Sk, na II. ZŠ
3 546 Sk, na III. ZŠ 4 622,50 Sk, na IV. ZŠ
4 650 Sk, na Strednom odbornom učilišti
3 114,50 Sk, na Súkromnej strednej škole
podnikania 2 510,50 Sk, na Gymnáziu
v Senici 5 927,50 Sk, na ZŠ v Jablonici
4 300,50 Sk a na ZŠ v Šaštíne-Strážoch
5 861,50 Sk. Obchodná akadémia sa Dňa
narcisov nezúčastnila, nakoľko mali študen-
ti riaditeľské voľno z dôvodu konania sa
krajského kola Stredoškolskej odbornej čin-
nosti. Na základných a stredných školách
sa teda vybralo spolu 39 315 Sk. Okrem
8 800 ks umelých narcisov, dobrovoľníci
mali 180 ks živých kvetov, 4 000 ks letáči-
kov. Ľudia žiadali viac propagačných mate-
riálov o rakovine hrubého čreva, prostaty,
samovyšetrovanie prsníkov atď.

M.H.

Návšteva trojičiek
a jubilantky

12. apríla čakalo predstaviteľov mesta
niekoľko milých príležitostí. Najkrajšia
a najmilšia z nich bola návšteva rodiny
Majkútovcov, v ktorej sa 20. decembra
v minulom roku narodili trojičky. Traja
chlapci - Ondrejko, Riško a Šimonko, ktorí
pribudli do rodiny manželov Silvie
a Richarda, sa majú k svetu a pani Silvia, kto-
rej výdatne pomáhajú jej rodičia, sa má čo
pri troch deťúrencoch obracať. Mesto
Senica venovalo deťom pri narodení finanč-
ný dar a zabezpečilo opatrovateľskú službu,
ktorú je možné matke trojičiek poskytnúť.

Ďalšia milá návšteva sa uskutočnila
u pani Albíny Malíkovej, našej spoluobčian-
ky z Tehelnej ulice, ktorá sa 1. marca 2005
dožila krásnych 90 rokov. Zástuca primáto-
ra Ing. Anton Cibula a vedúca oddelenia
sociálnych vecí RNDr. Katarína Poláková
zaželali pani Malíkovej k životnému jubileu
ešte veľa rokov v kruhu svojej rodiny strá-
vených v zdraví, v spokojnosti a v radosti
zo svojich blízkych.

K.P.

Nadšenie, ktoré zostane navždy v srdci 
V záplave vyznaní, kondolencií z vysoko i nízko postavených postov, z úst obyčaj-

ných ľudí, ktorým redaktor niektorého média položil aktuálnu otázku i z oficiálnych
prehlásení najvyšších predstaviteľov sveta nie je jednoduché povedať čosi pútavé
a presvedčivé k najvýznamnejšej udalosti prvých dní apríla. 
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Zamyslenie sa  
nad učiteľským dňom

Pamätám si časy, keď na Deň učiteľov
pomaly nebolo možné kúpiť rezaný kvet.
Možno bolo na trhu menej kvetín. Alebo
viac gratulantov?

Odkedy učím, počúvam každý rok
práve v tento deň, ako veľmi potrebujeme
upevniť postavenie učiteľa v spoločnosti,
aby sme pozdvihli úroveň nášho školstva
a vzdelanosť našich detí. Neviem, kto ešte
môže tieto zdevalvované gratulácie brať
vážne, ale myslím, že tí, ktorým sú určené,
už dávno pochopili, ako funguje v praxi
frazeologizmus Reči sa hovoria a chlieb
sa je.

Naše školstvo sa ostošesť reformuje.
Autori reforiem sú  nadšení a nemôžu
akosi pochopiť, že učitelia ich nadšenie
v každodennom živote celkom nezdieľajú.
Môže sa niekto úprimne radovať z toho,
ak mu odborníci začnú opravovať poško-
dený dom od strechy, lebo tú všetci naj-
lepšie vidia?

Dnes si na učiteľov v deň ich sviatku
spomenú už len oni sami. Zídu sa, posedia
si, porozprávajú sa, dajú si kávu, vypočujú
si blahoželanie od svojho riaditeľa, v lep-
šom prípade im príde zagratulovať aj

Aj takto možno 
prežiť jeden deň 

Čo sa v dnešnej rýchložitej dobe málo
nosí, riaditeľstvo I. ZŠ v Senici každoročne
povýši na slávnosť. Svojich 19 dôchodcov
tento rok prizvalo pri príležitosti Dňa uči-
teľov k spoločnému stolu. Skoro celý rok
sa na tento deň tí nezabudnutí, už nejed-
nou vráskou poznačení, tešíme. Riaditeľ
školy, Mgr. Viktor Blažek, vždy osvieži
našu pamäť peknou myšlienkou a neza-
budne poďakovať. Z tohtoročného prího-
voru mi utkvela myšlienka: „K tomu, aby
človek dobre pracoval, netreba byť génius,
mať mimoriadny talent, ale treba mať sku-
točnú dobrú vôľu, túžiť, chcieť." Hovoril
nám zo srdca, našli sme dobrých pokračo-
vateľov. V jeho príhovore bolo cítiť kus
dobre odvedenej práce, ľudskosti, entu-
ziazmu. My skôr narodení sme hrdí aj na
výsledky ich práce - výborné výsledky tes-
tovania žiakov 9-tych tried zo slovenského
jazyka a matematiky, náročnosť a svedo-
mitosť v práci, zodpovednosť, či zriadenie
internetovej čajovne. 

Blahoželáme celému kolektívu, že našli
tú pravú stupaj a ďakujeme.

Dôchodkyňa Mx

Nová maturita alebo
maturita po novom?

A máme to za sebou. Písomné matu-
ritné skúšky so škandálom, s veľkou dáv-
kou adrenalínu, s prácou, ktorá pribudla,
s padaním hláv kompetentných a obeto-
vaných... Opäť sa raz potvrdilo, že počú-
vať hlas ľudu má niečo do seba, ale chce
to kus odvahy a možno aj pokory.

V poslednej dobe dosť často vo verej-
nosti rezonujú otázky okolo novej maturi-
ty. Žiaľ, nie vždy preto, že by verejnosť
bola očarená, a tak by to autori novej kon-
cepcie chceli, ale skôr preto, že je rozča-
rovaná.

Tak či onak, je rozhodnuté.
Maturujeme po novom. Odhliadnuc od
toho, že vyhláška č. 510/2004 o ukončo-
vaní štúdia na stredných školách, platná už
pre školský rok 2004/2005, vyšla 15. sep-
tembra 2004, a teda maturanti začínali
posledný ročník štúdia podľa starej vyhláš-
ky. Napriek všetkým neskorším protestom
a argumentom, rozhodnutie platí
a momentálne nezostáva nič iné, len ho
rešpektovať ako aj iné zákony v iných
rezortoch.

Keď sa začalo o novej maturite pred 6-
7 rokmi vážne hovoriť, väčšina učiteľov na
stredných školách to vnímala ako prínos
pre objektivitu a ako systémový krok,
ktorý naše školstvo potrebuje urobiť. No
a tu je zrejme kameň úrazu, pretože
v svetle skutočnosti nová maturita ako

zástupca rodičov.  Učitelia však ani nesto-
ja o honosné a patetické oslavy! Stoja však
o – po celé roky propagované - spoločen-
ské uznanie, také, akého sa prirodzene
a spontánne dostáva ich kolegom v iných
krajinách Európy, do ktorej sme s veľkým
elánom vkráčali. 

Aby som bola spravodlivá, zatiaľ ešte
každoročne aj pán minister oceňuje naj-
lepších z najlepších. Ale.. Tento rok ich
pozval  na odovzdávanie ďakovných
listov, malých a veľkých medailí sv.
Gorazda  v utorok po veľkonočných sviat-
koch. Do Košíc. Bez nocľahu. Ocenení
a pozvaní zo západu teda noc predtým
cestovali, aby si naobed mohli z rúk pána
ministra prevziať ocenenie. A potom, po
slávnostnej recepcii, hor sa naspäť, lebo
na druhý deň už je vyučovanie. Máte
pocit, že niečo nie je v poriadku? No vidí-
te, a ocenení učitelia neľutovali čas ani
námahu, považovali za česť osobne si pre-
vziať ocenenie. Viem to, lebo slávnosti sa
zúčastnila aj naša kolegyňa RNDr. Mária
Holická, ktorú pán minister odmenil
ďakovným listom. Blahoželáme!

Toto moje zamyslenie si nekládlo za
cieľ niečo vyriešiť, ani nechcelo byť narie-
kaním nad osudom učiteľského stavu.
Chcela som len poukázať na to, že naša
spoločnosť učiteľom veľa dlhuje, ale vyze-
rá to tak, že okrem nich samých to vlastne
nikoho netrápi, pretože empatia a zaniete-
nosť pre veci verejné, to sa dnes nenosí. 

Mgr. Zlata Hečková
zástupkyňa riaditeľa Gymnázium Senica

systémový krok celkom nevyzerá. Na prvý
pohľad je všetko super, pravidlá všetkých
častí maturitnej skúšky sú detailne prepra-
cované, organizáciou a pravidlami sa ich
autori nadchli a možno nechali aj uniesť.
Otázka - a to odborná - však je, či sa
samotnými novými pravidlami a organi-
začnými pokynmi, nech by boli akokoľvek
geniálne, môže maturita skutočne zmeniť.
Či by nebolo lepšie v prvom rade upraviť
učebné plány, osnovy a štandardy, uviesť
do života najprv novú koncepciu štúdia
a až potom vymýšľať pravidlá ako maturo-
vať po novom a s novým obsahom!
Momentálne je totiž nová len forma
a v novej forme nebude koláč lepší, ak
zostal recept starý.

Nová maturita je nákladná, ekonomic-
ky náročná záležitosť. A tým sa tiež nikto
vážne nezaoberá, akoby všetci kompe-
tentní čakali, že sa to vyrieši samo. Ak
majú stredné školy pokryť výdavky, na
maturitu po novom z normatívov na žiaka,
treba to nahlas povedať, pretože potom
skromné navýšenie normatívov, ktoré
mimochodom bolo zverejnené poriadne
nahlas, de facto neexistuje. Konkrétne na
realizáciu maturitnej skúšky nedostali
stredné školy ani 1 Sk, len perfektne vypra-
covaný zoznam požiadaviek na ich mate-
riálne zabezpečenie.

Zopár slov k písomnej maturitnej skúš-
ke z matematiky. Aj napriek všetkým
detailným pokynom sa stalo, že jedna
séria testov obsahovala okrem zadaní
a príkladov aj riešenia a výsledky. V poky-
noch je uvedené, že v prípade problémov
majú školy volať horúcu linku. Lenže testy
boli chybné na celom Slovensku a linka
bola, prirodzene, zablokovaná. Riešenie
sa, pravdaže, napokon našlo, ale za stres
všetkých zúčastnených nesie niekto zod-
povednosť, lebo to, čo sa stalo, nemožno
nazvať inak ako lajdáctvom. 

Tu sa natíska otázka, či naozaj bola
maturita po novom pripravená organizač-
ne na takej úrovni, ako to ministerstvo
školstva deklarovalo. A neobstojí ani obha-
joba ministerstva, že hlavný podiel viny
nesie Štátny pedagogický ústav.
Ministerstvo si totiž projekt objednalo
a malo si prácu prebrať tak, aby ju mohlo
skontrolovať a reklamovať! Ako je možné,
že dnes už odvolaný riaditeľ ŠPÚ sa
v prvých reakciách obhajoval argumen-
tom, že to, čo sa stalo, sa stalo v časovom
strese? Pri dobrej organizácii - a tú minis-
terstvo po celý čas deklaruje - nemôže
nastať časový stres!

Na záver stručne zhrniem, čo ešte
maturantov čaká. Písomnú časť maturit-
ných skúšok majú teda za sebou, okrem
iných, ktorí musia pre chybu iných opako-
vať matematiku, úroveň A. V čase od 23.
mája do 10. júna budú maturovať ústne
pred 3-člennými odbornými komisiami zo
štyroch predmetov, gymnazisti z piatich.
Maturovať môže študent v jeden deň
maximálne z troch predmetov, zmaturo-
vať musí v priebehu najviac piatich dní.
Držíme im palce.

Mgr. Zlata Hečková
zástupkyňa riaditeľa Gymnázium Senica

Prečo som na svete rád
V ZOS na Hviezdoslavovej ulici

v dňoch 3. – 12. mája bude výstava
výtvarných prác stredoškolskej mládeže
s protidrogovým zameraním Prečo som
na svete rád/rada. Výstava bude  otvore-
ná v pracovných dňoch od 8. do 15.30
hod.  
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Stonožkino 
Karaoke show

Či chceme, či nie, spevácka súťaž
Slovensko hľadá Superstar nás ovplyvňuje
viac, ako by sme si želali. Ale čo je vlastne
zlé na úprimne podanej piesni? Veď priná-
ša medzi ľudí spokojnosť a dobrú náladu.
Presne takú, aká panovala 30. marca
v CVČ medzi 25-mi malými spevákmi vo
veku od 7 do 11 rokov a takmer deväťde-
siatimi divákmi a ďalšími účinkujúcimi.
Nechýbali ani Adela (Paťa Barkóci) a Pyco
(Peter Karban), na prekvapenie mnohých
ani Black P - v podaní 15-ročného Romana
Tipana. Hviezdy a známe mená ľudí priťa-
hujú, takže i odborná porota musela pris-
túpiť na hru a vierohodne zahrať Laca
Lučeniča  - tým bol senický semifinalista
Superstar Jaro Závodský, Paľom Haberom
bol na chvíľu Miro Tehlár, Jula Viršíka
veľmi dobre imitoval Lukáš Bečka a Lenku
Slanú na súťaži zastupovala Zuzana
Hrubá. 

Hrali sa s nami i rodičia a diváci. A viete
kto mal najviac fanúšikov a pestrých trans-
parentov? Súťažiaci I. kategórie Aďko
Krišák z 3.C III.ZŠ.

Deti  z I., III. a IV. ZŠ súťažili v troch
kategóriach a bolo sa naozaj na čo poze-
rať a čo počúvať. Zneli piesne od  B.
Haščákovej, H. Vondráčkovej, M. Davida,
L. Bílej, dokonca i od Suzi Quatro, ale
i upravené pesničky tanečnej skupiny CLIS
a pod.

Súťažné poobedie spestrili tancom
mladí breakeri CVČ zo skupiny Crazy
team a speváci Lukáš, Miro a Jaro, ktorého
neminula ani záverečná autogramiáda.
Mimoriadny ohlas tiež vyvolalo vydarené
vystúpenie iba 5-ročného Majka a 9-roč-
ného Aďka Krišákovcov, ktorí mimo súťa-
že bravúrne stvárnili časť skupiny Elán.
Štvrhodinový maratón, rozdelený do
dvoch samostatných súťaží skončil sláv-
nostným vyhodnotením s týmito výsledka-
mi:
VÝSLEDKY: 
I. kategória: 1. - 3. ročník ZŠ, stíšený alebo
potlačený spev (8 súťažiacich)
1. miesto: Adrián Krišák, III.ZŠ Senica
a CVČ - Láska je šok
2. miesto: Alžbeta Fábiková, III.ZŠ Senica -
Láska
3. miesto: Aneta Janovičová, IV.ZŠ Senica -
Klauni

II. kategória: 4. - 6. ročník ZŠ, stíšený
alebo potlačený spev (10 súťažiacich)
1. miesto: Katarína Blažová, III.ZŠ Senica -
Nemožná
2. miesto: Sara Kallayová, I.ZŠ Senica - Suzi
Quatro
2. miesto: Annamária Marečková, IV.ZŠ
Senica - Novamba
3. miesto: Dominika Dorotková, III.ZŠ
Senica - Vyznanie mame

III. kategória: 1. - 6. ročník ZŠ, poloplay-
back - čistý hudobný podklad (5 súťaž)
1. miesto: Paula Krajčiová, I.ZŠ Senica, 6.
ročník - Dvě malá křídla
2. miesto: Adam Pavlovčin, I.ZŠ Senica, 3.
ročník - Non stop
3. miesto: Timea Petrovičová, III.ZŠ Senica,
1. ročník – Sen  Dana Kopecká

Prázdninová ponuka
pre mládež 

Máš 15 až 18 rokov a nemáš ešte kom-
pletný  program na prázdniny? Chceš pre-
žiť 5 dní v stane,  poznať nových ľudí,
zabaviť sa a možno si siahnuť na dno svo-
jich síl pri dobytí tatranských vrcholov?

Centrum voľného času Senica pozýva
v dňoch 17. - 21. augusta do Tatier na
Medzinárodný výstup na Rysy. Stanovať sa
bude v Tatranskej Lomnici v Eurokempe.
Zapojíme sa v rámci programu do obnovy
a čistenia Tatier, zdoláme Rysy a ak zostanú
sily, tak i Kriváň. Každý večer budú v kempe
koncerty, diskotéky, táborák, a samozrej-
me, športové súťaže. Môžeme relaxovať
v blízkom krytom bazéne, navštívime Starý
Smokovec a pod.

Doprava vlakom. Strava - okrem objed-
naných večerí vo vlastnej réžii. Ubytovanie
- vlastné stany. Cena pobytu: 1.500 Sk (uby-
tovanie v kempe a služby v ňom, doprava
vlakom Senica-Poprad a späť, doprava
v Tatrách, večere, réžia a ďalšie výdavky
počas pobytu). Pobyt je plánovaný pre par-
tiu 25 až 30 stredoškolákov (resp. i deviata-
kov). V kempe bude minimálne  1 000
účastníkov a množstvo zaujímavých aktivít,
ide o celoslovenské podujatie! Ak vyjde
počasie, bude to super, neváhaj. Rozširuj
túto informáciu ďalej!

Ak sa rozhodneš, kontaktuj  D. Kopeckú
0907 774 406 a príď si do CVČ po prihláš-
ku. Poplatok treba zaplatiť do 31. mája.
V druhej polovici mája bude predbežné
stretnutie všetkých záujemcov.

POP Senica 
Centrum voľného času detí a mládeže

pozýva na finále regionálnej súťaže mla-
dých spevákov a hudobných skupín POP
Senica, ktoré sa uskutoční 5. mája o 18.
hod. v Dome kultúry Senica. Hosťami
večera budú Ján Slezák a Zuzka Norisová
(známi  z viacerých muzikálov). Zuzka sa
predstaví nielen v porote, ale tiež v duete
s Jánom Slezákom a na autogramiáde.
Vstupné je 50 Sk, v predpredaji si môžete
lístky kúpiť v CVČ, na základných  a stred-
ných školách.

Príďte povzbudiť mladé talenty a prežiť
Superstarovskú atmosféru. DK

Pomôžeme 
zlomiť rekord?

Prvýkrát sme  dostali  možnosť  pre-
zentovať sa v celoslovenskom meradle -
na rodinnom popoludní plnom zábavy pre
veľkých aj malých v Národnom tenisovom
centre v Bratislave. Uskutoční sa  7. mája
pri príležitosti Dňa matiek. Pozývame všet-
kých rodičov, ktorí majú doma malé deti,
aby sa prišli zabaviť! Súčasťou podujatia je
aj pokus o prekonanie zápisu do Guinnes-
sovej knihy rekordov - na trati dlhej 1 míľu
s kočíkom. Okrem toho čaká na deti množ-
stvo atrakcií. Klub mamičiek s deťmi poskyt-
ne autobus zdarma. Cena rodinnej vstu-
penky na podujatie je 50 Sk. Samozrejme,
môžete sa dopraviť aj individuálne.

Záujemcovia, prihlasujte sa v CVČ
u Mgr. Silvie Krišákovej, na tel. č. 0908 110
814. 

Beseda s logopedičkou
Centrum voľného času detí a mládeže

a Klub mamičiek s deťmi vás pozýva na
besedu s logopedičkou Mgr. Kožíškovou
o vývine detskej reči. Beseda sa uskutoční
19. mája o 10. hodine v CVČ v domčeku
KMsD. Je určená pre všetky mamičky,
ktoré sa chcú niečo nové dozvedieť, prí-
padne poradiť. Čo s deťmi? Tie, samozrej-
me, priveďte so sebou, bude sa im páčiť.

Mgr. Silvia Krišáková, CVČ

Ponuka podujatí CVČ
na máj
� 5. 5. 8.30 h. Majstrovstvá Trnavského

kraja vo vybíjanej - žiačky ZŠ v ŠH
� 6. 5. 9.00 h. Majstrovstvá SR v halovom

futbale školských zamestnancov v ŠH
� 6. 5. 13.30 h. Koncert CVČ pre Poľ-

nohospodárske družstvo Senica v Do-
me kultúry

� 11. 5. 8.30 h. Majstrovstvá okresu v atle-
tike žiackych družstiev na IV. ZŠ

� 14. 5. 10.00 h. Účasť tanečnej skupiny
Sonny Kuriatka na Majstrovstvách SR
v tancoch v Liptovskom Hrádku

� 17. - 18. 5. 9.00 h. Majstrovstvá SR v há-
dzanej ZŠ v ŠH

� 19. 5. 14.30 h. Výjazdové zasadnutie
Študentského parlamentu - Čajovňa
u sousedú

� 21. 5. 10.00 h. Národná cyklistická
súťaž v mestskom parku

� 25. 5. 9.00 h. Majstrovstvá okresu -
dopravná súťaž žiackych družstiev
s názvom Na bicykli bezpečne v CVČ
a v okolí parku pri CVČ

Pozor zmena!
Stonožka opravuje termíny táborov
v Skalických horách:
1. turnus - 4.  - 8.  júla - tanečné sústre-
denie iba pre tanečné skupiny a mažo-
retky CVČ
2. turnus (nezmenený) 10. - 17. júla
Tábor kúziel a tajomstiev (pre verejnosť)
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NNNNeeeebbbbeeeezzzzppppeeeeččččiiiieeee  mmmmôôôôžžžžeeee  hhhhrrrroooozzzziiiiťťťť  vvvvššššaaaaddddeeee
----   vvvvoooonnnnkkkkuuuu  iiii   vvvv  aaaauuuutttteeee
Páchatelia vyhľadávajú miesta najmenšieho odporu
a nebezpečenstva. Vždy na to myslite a svojím bezstarost-
ným konaním im neuľahčujte vaše možné okradnutia alebo
prepad. Najlepšia ochrana pred prepadom je, keď k nemu
vôbec nedôjde.

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

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

- Ste povinný poskytnúť prvú pomoc pri
dopravnej nehode, ale aj tak, ak zastavu-
jete pri dopravnej nehode, buďte v stre-
hu a veľmi opatrný dovtedy, kým sa ne-
presvedčíte, že nehoda nie je iba fingo-
vaná.

- Buďte realista v posúdení schopností
vlastnej ochrany. Akákoľvek reakcia kri-
kom alebo útekom môže byť úspešná,
ale na druhej strane môže i viesť k vypro-
vokovaniu útoku útočníkom. Zvážte
svoje možnosti a schopnosti, skúste
odhadnúť reakcie útočníka. Ak ste ohro-
zený a neviete si pomôcť, k ochrane nie-
kedy stačí i pasívna ochrana (zvracanie,
pomočenie sa…). Pamätajte, že každá
situácia je iná a len vy môžete rozhod-
núť, ktorú využijete.

- Opravte si svetlá v blízkosti vášho domu
alebo bytu. Páchatelia sa radi skrývajú
v tme. Pri vstupe do domu majte pripra-
vené kľúče a buďte viac opatrní. 

- V prázdnejšom autobuse si sadajte rad-
šej do blízkosti vodiča. Ak sa potrebujete
spýtať na cestu, pýtajte sa radšej vodiča
ako náhodných cestujúcich.

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

- Po meste jazdite so zamknutými dvera-
mi. Znížite riziko, že k vám nasadnú do
auta cudzie osoby, napríklad na križovatke.

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

- Schovajte si tašky, peňaženky a iné
cenné veci tak, aby neboli voľne poho-
dené na sedadlách a nelákali tak zlode-
jov ku krádeži.

- Pri návrate k autu sa presvedčte, či niek-
to nie je v blízkosti auta alebo dokonca
schovaný vo vašom aute.

Mestská polícia zasahovala
Dňa 9. 4. o 10.00 hod. na MsP oznámili občania Kalinčiakovej ul., že spred viacerých
vchodov sa v noci stratili železné rošty na čistenie topánok. Počas šetrenia bol zistený
páchateľ, ktorý zobral a následne vrátil 11 roštov. Vec je v riešení MsP.
Dňa 9. 4. o 18.00 hod. bolo prijaté na operačné MsP telefonické oznámenie, že sa pri
OD Perla pobila skupinka ľudí. Hliadka na mieste zistila, že ide o skupinku Rómov.
Iniciátori konfliktu boli riešení blokovou pokutou. K zraneniu osôb neprišlo.

SOČ hosťovala v Senici
SOČ - pre nezainteresovaného niekoľ-

ko neznámych písmen, pre stredoškolá-
kov a ich pedagógov súťaž s dvadsaťse-
demročnou tradíciou. 

SOČ - stredoškolská odborná činnosť -
je dobrovoľná záujmová činnosť stredoško-
lákov, pričom vyhlasovateľom súťaže je
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

SOČ-ka je už viac ako štvrťstoročie
súčasťou života kreatívnych a talentova-
ných mladých ľudí, ktorí chcú prostredníc-
tvom odbornej práce dokázať  svoje schop-
nosti a záujmy a súčasne reprezentovať
domovskú školu.

Organizáciou Krajského kola 27. ročníka
SOČ bola poverená Obchodná akadémia
v Senici. Dôvodom bolo - ako uviedli počas
otváracích prejavov  RNDr. Eva Huttová
z KŠÚ Trnava a Ing. Jozef Jančík, predseda
Krajského kola SOČ - nielen opätovné pri-
pomenutie 85. výročia založenia tejto eko-
nomickej pedagogickej inštitúcie,  ale aj
úspechy školy. Obchodná akadémia
v Senici totiž ako jediná stredná škola na
Slovensku získala ocenenie Európskej
komisie pre vedu, vzdelávanie a multilin-
gválnosť Európska značka vzdelávania 2004. 

Krajského kola SOČ, ktoré sa konalo

Deň učiteľov po celý rok 
Zamysleli ste sa

niekedy nad tým,
koľko dní v roku má
akési spresňujúce
určenie? Máme
rôzne dni: Deň
Zeme, Deň matiek,
Deň meteorológie,

Deň oslobodenia, Deň detí, Deň mlieka
... atď. Všetky spomenuté (aj nespome-
nuté) oblasti života v spoločnosti si zaslu-
hujú pozornosť, takže je dobré darovať
im aspoň 24 hodín, pociťovať akosi ruko-
lapnejšie ich dôležitosť. 

Jeden deň v kalendári je venovaný
spomienke na narodenie učiteľa národov
Jana Amosa Komenského. Svetlo sveta
uzrel 28. marca 1592, preto sa tento mar-
cový deň symbolicky zasvätil učiteľské-
mu stavu.

28. marec - Deň učiteľov, deň ako
každý iný, ibaže okolo seba (hlavne
zásluhou médií) spozorujeme ataky na
naše vnímanie formou častejšieho výsky-
tu všetkého, čo súvisí s učiteľským sta-
vom.

Vo verejnoprávnom rozhlase odznejú
hlboké myšlienky o práci učiteľa, z ankiet
sa dozvedáme, akú dôležitú úlohu zohra-
li učitelia v živote respondentov. V tlači
uverejnia citovo zafarbené články o tom,
že učiteľstvo je poslaním, nie zamestna-
ním. V spravodajských vysielaniach tele-
víznych staníc poinformujú divákov o pri-
jatí niektorých pedagógov u ministra
školstva ...

No deň má 24 hodín, svitne ďalší
a ďalší deň, z našich myslí sa vytratí
obraz Komenského aj všetko, čo s ním
súvisí. Stačí však chvíľa zamyslenia
a chtiac-nechtiac si uvedomíme tú najvý-
sostnejšiu potrebu nie jedného 24-hodi-
nového Dňa učiteľov, ale nutnosť celých,
dlhých vekov. 

Bez vzdelania ľudskej spoločnosti niet
jej napredovania a prosperity. Je to jed-
noduchá rovnica. Práve jej riešenie odha-
ľuje nemennú pravdu, že učiteľova práca
je zakódovaná v každom z nás, všetci
sme prežívali (alebo prežívame) časy
školopovinnej mladosti.

A ako si Deň učiteľov pripomenula
naša Dvojka? Za slovami treba hľadať
symbiózu učiteľa a žiaka, slová ožívajú,
škola pulzuje životom. Nasledujú zaují-
mavé aktivity: zasadnutie žiackeho parla-
mentu, prezentácia členov rozhlasového
krúžku reláciou venovanou učiteľom,
zrealizovanie nápadu deviatakov Dnes
učíme my, vydanie školského časopisu
ku Dňu učiteľov, osobné blahoželania
žiakov svojim pedagógom atď.

Najkrajšie na tom je, že neskrývaná
a úprimná srdečnosť tohto pripomenutia
si osobnosti učiteľa sa nevytráca, ostáva
stále tu... na našej Dvojke.

M. V. 

ww
w.zs

2senica.sk

v piatok 8. apríla 2005 na pôde OA,  sa
zúčastnilo spolu 131 riešiteľov z 31 stred-
ných škôl Trnavského samosprávneho
kraja. Študenti súťažili v 17 odboroch, naj-
väčší počet účastníkov si zmeral sily
v odbore ekonomika a riadenie (16), tradič-
ne vysoký počet riešiteľov bol i v odboroch
pedagogika, psychológia a sociológia a his-
tória. Naopak, prekvapujúco menej riešite-
ľov bolo v technických odboroch.

Okrem ústnej obhajoby svojej odbornej
práce a projektu výskumu, často doplnenej
technickými pomôckami ako PC, meotar či
dataprojektor...,  riešitelia odpovedali i na
nie vždy jednoduché otázky odborných
hodnotiacich komisií. 

OA v Senici zvládla úlohu hostiteľa na
výbornú a organizačný tím na čele s Mgr.
Annou Gálikovou, RNDr. Jarmilou
Zajíčkovou, Mgr. Vierou Rosovou a riaditeľ-
kou školy Ing. Miroslavou Príkopovou spolu
s ďalšími obetavými spoluorganizátormi,
môžu byť právom spokojní. 

Organizačné a technické zabezpečenie
tejto výnimočnej akcie bolo ťažké, ale život
beží ďalej... Jedna náročná akcia skončila,
nový náročný týždeň začínal,  veď už
v pondelok žila „obchodka" inou atmosfé-
rou. Atmosférou písomnej maturitnej skúš-
ky zo slovenského jazyka...

PhDr. Iveta Hazuchová
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Zlato z Čiech a koniec
karate v Senici?

Na majstrovstvách ČR v karate si v kata
žien vybojovala Miroslava Vašeková strie-
bornú medailu. Vicemajsterka Čiech
obhájila druhé miesto z minulého roku.
Očakávané finále mladej senickej junior-
skej medailistky z ME a skúsenej Novej
nebolo až také jednoznačné. Tiež záslu-
hou víťazstva v kata družstiev žien, keď
trojica Mirka Vašeková, Katka Ižáriková
a Lucia Cupáková vo finále porazila Kesl
Ryu Praha, získala aj zlato. 

Vynikajúce výsledky mladých i senior-
ských pretekárov karate sú ale ohrozené.
Klub, ktorý vychoval desiatky majstrov
kraja, Slovenska, európskych i svetových
medailistov, v ktorom za 30 rokov existen-
cie prešlo rukami trénerov stovky žiakov,
nemôže uhrádzať stále sa zvyšujúce
poplatky za prenájom telocviční. 

Zvýšením členského by sa aj z karate
stal šport iba pre deti bohatých rodičov
a prebytok voľného času je pre mládež
často nebezpečný. Školské športové stre-
disko mládeže, roky najúspešnejšie na
Slovensku, mládež i dospelí pretekári,
museli po viac ako 15 rokov cvičenia teloc-
vičňu III. ZŠ opustiť pre vysoké nájomné. 

Mládež i reprezentanti trénujú teraz
v náhradných priestoroch, bez spŕch
a dostatočného sociálneho zariadenia.
Bez obetavosti trénerov, ktorí trénujú bez-
platne a popri zamestnaní, rodičov, spon-
zorov a funkcionárov klubu a mesta, by
Hanko kai karate klub Senica iba živoril
alebo dokonca zanikol. 

Zástupcovia mesta by si mali položiť
otázku: Chceme, aby senická mládež
športovala a zmysluplne využívala voľný
čas alebo sa vybíjala v rôznych iných,
často kriminálnych aktivitách? Veľmi by
športovým klubom mesta pomohlo, keby
nemuseli najväčšiu časť svojich financií
dávať za stále sa zvyšujúce nájmy teloc-
viční.

E. Jareč

Žiaci 
majstrami Holandska

Po seniorských majstrovstvách
Holandska (5. marca v Rotterdame), kde
získalo družstvo žien bronzové medaily,
sa pravidelne uskutočňujú i žiacke maj-
strovstvá Holandska v karate v Haagu.
Tentoraz v nedeľu 20. marca a nechýbali
na nich tradiční účastníci - mladí karatisti
zo Senice. Žiaci Hanko kai karate klub
neraz dokázali medzinárodné majstrov-
stvá Holandska vyhrať a svoje majstrov-
stvo ukázali v krajine Van Dammeho
i teraz. Získali tri zlaté, jednu striebornú
a jednu bronzovú medailu. S titulom
majster Holandska sa vrátil ovenčený 11-
ročný Michal Toure, ktorý zvíťazil v kata
žiakov po oslnivých výkonoch, keď všet-
kých superov porazil 3:0. Druhé zlato
vybojovala v kata žiačok 14-ročná Monika
Čulenová. Čerstvá reprezentantka

Krokoyama cup 2005 
Na dve časti sa rozdelil Hanko kai

karate klub, aby stihol dve významné
medzinárodné akcie. Dospelí cestovali
do Ústí nad Labem, aby sa zúčastnili na
seniorských majstrovstvách ČR (2. aprí-
la). Žiaci a dorastenci vycestovali už
skorej, vo štvrtok večer 31. marca, do
nemeckého Koblenzu, aby sa zúčastnili
na najväčšom európskom turnaji, sláv-
nom Krokoyama cupe. 

Mamutí turnaj v starobylom meste pri-
lákal tento rok až 909 pretekárov zo 118
klubov a 16 krajín! Bola to prehliadka
tých najlepších mladých karatistov.
Medzi nimi i Seničania. V sobotu ráno
začala s povestnou nemeckou presnos-
ťou súťaž. Po slávnostnom otvorení
v športovej hale Oberwerth (dejisko ME
kadetov) sa v brilantnej forme ukázala
čerstvá majsterka Holandska, 14-ročná
Monika Čulenová. Prišla s reprezentá-
ciou Slovenska, za ktorú bola nominova-

ná. V kimone so štátnym znakom bola
neprehliadnuteľná a na tatami vyraďova-
la jednu súperku za druhou. Prvé kolo
Van Drielová (Švajčiarsko), druhé
Bohnewinková a v semifinále poslala
domov i Švajčiarku Hulligerovú, ktorá
predtým vyradila Zuzanu Liškovú.
Monika mala už iba posledný krok od
triumfu.  Podarilo sa. Zlatá medaila pre
Senicu a Slovensko a veľká radosť rodi-
čov, trénerov a kamarátov priamo v špor-
tovej hale. Radosti ale ešte nebol koniec.
V kata žiačok Lucia Michálková porazila
postupne súperky zo Švajčiarska,
Nemecka, Belgicka, Luxemburska vo
finále i slovenskú reprezentantku
Arvayovú a získala druhú zlatú medailu.
Aj 13-ročný Daniel Sebeš získal bronzo-
vú medailu. Druhý bronz vybojovala
v kumite žiačok Veronika Mišková. 

E. J.

Okienko JDS
V mesiaci apríl sa stretol primátor

mesta s výborom MsO JDS, aby sa
dozvedel o problémoch dôchodcov.

Záujemci o rekreácie so štátnou
účelovou dotáciou sa môžu informo-
vať v oboch kluboch dôchodcov.

Chystáme sa do Rovenska na
Okresnú prehliadku krojovaných sku-
pín, ktorú poriada Únia žien 15. mája
o 14.00 hod.

Posedenie pri hudbe v hoteli Branč
bude 19. mája o 15. hod.

M. S.

Monika Čulenová, víťazka na turnaji
v Koblenzi.

Slovenska, ktorá v Slovenskom pohári
nepozná prehru (vyhrala v cvičení kata
i v zápase kumite všetky zápasy!), v karate
už má majstrovskú úroveň. Aj keď má iba
hnedý opasok (1. kyu), dokáže porážať aj
čierne opasky. V Holandsku nemala
v prvých kolách žiadne problémy. Až
v semifinále musela zabojovať s holand-
skou reprezentantkou Van Hojdonkovou
2:1 a vo finále s Petrou Zuzánkovou
z Čiech 2:1. Zlato do Senice! Monike ale
jedno nestačilo, spolu s Veronikou
Ištvánkovou a Luciou Michálkovou vytvo-
rili družstvo, ktoré v kata družstiev nenašlo
premožiteľky, vo finále porazili 3:0
Holanďanky a získali zlaté medaily.

Prvý raz na súťaži sa predstavilo nové
družstvo chlapcov. Ostrieľaných 16-ročné-
ho Petra Dermeka a 15-ročného Borisa
Theberyho (hnedé opasky) doplnil Michal
Toure. Prehrali až vo finále s mladými
Nemcami a domov si priviezli striebro.
Bronzovú medailu získal Peter Dermek
v dorastencoch do 18 rokov. E. J.

Cyklisti o titul
V sobotu 21. mája sa uskutoční v parku

pri soche L. Novomeského okresné kolo
3. ročníka Národnej cyklistickej súťaže
o pohár olympijského víťaza Antona
Tkáča. Víťazi okresného kola v Senici
obdržia diplom, medailu a vecné ceny,
ktoré im príde odovzdať osobne Anton
Tkáč. Ako hosť prisľúbil svoju účasť aj
Jozef Golonka, bývalý československý
reprezentant v ľadovom hokeji a ďalší
hostia, ktorí prisľúbili aj štart v kategórii
V.I.P. Pretekári, ktorí sa umiestnia na
prvom mieste v postupových kategóriách
budú reprezentovať náš okres a svoju
školu na celoslovenskom finále 18. júna
v Bojniciach.

A v ktorých kategóriách sa bude súťa-
žiť? Nepostupovými sú Mikro (rok naro-
denia 1999 a mladší), Mili (1997-98),
Hobby (1998 a starší) a V.I.P.
Postupovými sú Mini (1995-96), mladší
žiaci (1993-94), starší žiaci (1991-92)
a dorastenci (1989-90).

Usporiadatelia tohtoročného okresné-
ho kola pozývajú všetkých, deti a rodičov
na štart a veria, že tohto roku sa podarí
v Senici prekonať rekord v počte štartujú-
cich, ktorý je 351.

Mgr. Milan Bella
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Naše talenty na 
turnaji vo Francúzsku

V dňoch 26. - 27. marca sa mužstvo 7.
a 8. ročníka ŠHT zo IV. ZŠ na Mudrochovej
ulici zúčastnilo turnaja vo francúzskom
meste Charleville-Méziéres. Chlapci odo-
hrali osem zápasov a nestratili ani bod.
Suverénne sa tak stali víťazmi turnaja
a navyše získali ocenenie za najlepšie pred-
vedenú hru. V individuálnom hodnotení
bol za najlepšieho strelca vyhlásený Filip
Kajba (17 gólov). Mladí hokejisti svojou
hrou i pôsobením mimo ľadu zanechali prí-
jemný dojem na domácich, a tak vzorne
reprezentovali školu, mesto aj Slovensko.
Okrem radosti z krásneho umiestnenia sa
vrátil domov i s novou skúsenosťou a zážit-
kami. Veď chvíľu skúsili život priamo vo
francúzskych rodinách. Dúfajme, že takéto
milé stretnutia sa budú opakovať častejšie
a možno aj na našej, domácej pôde...

Výsledky HK 91:
1. deň: Senica-Charleville-Méziéres

14:0, Senica-Cergy Pontoise Paris 10:0,
Senica-Wasquehal 11:0, Senica-Reims 6:2

2. deň: Senica-Charleville-Méziéres 4:1,
Senica-Cergy Pontoise Paris 14:1, Senica-
Wasquehal 5:0, Senica-Reims 8:1

Senicu na turnaji reprezentovali: Peter
Hollý, Ivan Duban, Miroslav Vereš, Michal
Vrbovský, Matej Rybnikár, Jakub Szalva,
Filip Plánka, Eduard Šedivý, Erik Štefanka,
David Štetina, Filip Kajba, Tomáš Polák,
Andrej Kanich, Stanislav Šenšel, Jakub Šte-
fek, Lukáš Konečný, tréneri: Mgr. Peter
Sadloň, Peter Kosa, Mgr. Jozef Krišák

Mgr. Peter Sadloň

Postup 
do extraligy juniorov

V prvom aprílovom týždni sa skončila
hokejová sezóna 2004/2005. Juniori hoke-
jového klubu 91 Senica splnili cieľ, ktorý si
spoločne s vedením klubu predsavzali pred
začiatkom sezóny, a to postup medzi elitu
najlepších mužstiev na Slovensku. 

Po ročnej prestávke sa bude opäť hrať
v Senici extraliga juniorov, čo je dôležité
nielen pre hráčov, ktorí prechádzajú
z mladšej kategórie dorastencov, ale aj pre
seniorské družstvo, ktoré bude mať k dis-
pozícii hráčov schopných zasiahnuť do I.
ligy seniorov.

Po základnej časti I. ligy skončilo druž-
stvo juniorov na prvom mieste. Po nej
nasledovala baráž o postup do extraligy.
Veľký sen na postup si hráči trochu skom-
plikovali nečakanou domácou prehrou
s Banskou Bystricou 2:3, keď dôležitosť
víťazstva doslova zväzovala ruky hráčom
HK 91. Svoje kvality však ukázali v zápase
pravdy v Piešťanoch, kde svojím výkonom
presvedčili všetkých, že do extraligy patria,
pretože tam porazili domáceho aktuálneho
extraligistu pomerom 4:3, hoci na postup
im stačila aj remíza.

Hrať zápasy s najlepšími hráčmi na
Slovensku v tejto kategórii je motivujúce pre
hráčov, ktorí sa začnú pripravovať na nasle-
dujúcu sezónu. Je to aj úloha pre vedenie
klubu, aby postup nebol len na jeden rok.

Ing. Martin Sakmar, manažér klubu

Úspešní hokejisti
V dňoch 7. - 8. apríla sa v Bratislave usku-

točnilo celoslovenské kolo hokejbalového
turnaja pod názvom Street Hockey školská
liga pod záštitou slovenských hokejových
reprezentantov Ľubomíra Višňovského
a Petra Fabuša sponzorovaný Slovak
Telecomom. Turnaja sa zúčastnilo osem
najlepších tímom z celého Slovenska.
Hokejisti IV. ZŠ v Senici pod vedením tré-
nera Mgr. Petra Sadloňa obsadili v silnej
konkurencii vynikajúce druhé miesto.
Zápasy v skupine: Senica-Topoľčany 2:0,
Senica-Bratislava 0:0, Senica-Spišská Nová
Ves 0:0
Zo skupiny postúpili senickí hráči z druhé-
ho miesta.
Semifinále: Senica-Poprad 3:0
Finále: Senica-Martin 1:3

O úspešnú reprezentáciu školy a mesta
sa zaslúžili hráči J. Rusňák, I. Jankovič, J.
Kallay, O. Kadlíček, J. Szalva, T. Horváth, M.
Vereš, O. Janík, M. Vrbovský a F. Kajba.

B. Grimm, riaditeľ IV. ZŠ

Spolupráca 
Senica-Hodonín

Základná škola na Mudrochovej ulici má
už dlhoročné a pravidelné družobno-špor-
tovo-kultúrno-spoločenské styky so Základ-
nou školou z Hodonína na Očovskej ulici.
V tomto školskom roku sa aktívne stretnutia
žiakov rozšírili aj o športové stretnutia rodi-
čov a priateľov škôl.

26. marca dobrovoľný stolnotenisový
oddiel Raketka pri IV. ZŠ pozval hodonín-
skych rodičov na turnaj O veľkonočné
vajíčko. V súťaži jednotlivcov bolo nasle-
dovné poradie:
1. m. Antonín Bursik (Hodonín), 2. m.
Vladimír Šváček (Senica), 3. m. Peter
Viazanko (Hodonín), 4. m. Vladimír Portáš
(Senica)

Vo štvorhre boli jednotlivé dvojice urče-
né žrebom a konečné poradie bolo:
1. m. František Kubánka, Vladimír Šváček
(Senica), 2. m. Branislav Grimm, Jaroslav
Grabovský (Senica, Hodonín), 3. m.
Stanislav Šmída, Oliver Zelinka (Senica,
Hodonín), 4. m. Vladimír Portáš, Peter
Trajlínek (Senica)

16. apríla recipročne zorganizoval stol-
notenisový turnaj neregistrovaných hráčov
Školský športový klub Slovan Hodonín pri
ZŠ na Očovskej ulici v Hodoníne. Turnaj
bol mimoriadne úspešný, nielen účasťou
hráčov (vyše 30), ale i pre Seničanov, ktorí
svojimi výbornými výkonmi príjemne pre-
kvapili. Celkové výsledky vo dvojhrách:
1. m. Branislav Flajžík, 2. m. Branislav
Grimm, 3. m. František Kubánka (všetci
Senica)

Vo štvorhre sa dostal do finále so svojím
moravským spoluhráčom Milanom Šmar-
dom i Branislav Grimm. V ňom však
podľahli domácej dvojici Sad - Viazanko
3:2 na sety. 

Riaditelia škôl Mgr. Branislav Grimm
a Mgr. Martin Čechovský sa dohodli na zor-
ganizovaní ďalších spoločných súťaží rodi-
čov a detí pod názvom Pohyb-zdravie-krása.

Mgr. Branislav Grimm, riaditeľ IV. ZŠ

Senická olympiáda
Vyberte si z ponuky
KOMU:
Občanom mesta bez rozdielu veku, pod-
nikom, firmám, organizáciám, inštitúciám,
občianskym združeniam, zväzom, uličným
výberom, činžiakovým výberom, jednotliv-
com, kolektívom 
ČO:
FUTBAL 15 hráčov 
MALÝ FUTBAL 10 hráčov 
MIXVOLEJBAL 3 muži - 3 ženy
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 2 (muži, ženy, mix)
STREETBALL 3 (muži, ženy)
HOKEJBAL 10 hráčov
TENIS jednotlivci
STOLNÝ TENIS jednotlivci
TURISTIKA neobmedzený poč.
CYKLOTURISTIKA neobmedzený poč.
PLAVECKÁ ŠTAFETA neobmedzený poč. 
CESTNÝ BEH neobmedzený poč. 
REAKCIA: 
Do návratky uviesť akutálne zapojenie sa
do aktivity, uviesť kontakt zodpovednosti
a účasť
TERMÍN: 
Do konca mája 2005 
ADRESA:
Mgr. Ivan Lajda, MsÚ Senica

Volejbalistky 
ovenčené zlatom

21. apríla vyvrcholila volejbalová extra-
liga žien štvrtým finálovým zápasom.
Senické dievčatá v ňom porazili 10-násob-
ného majstra a svojho najväčšieho rivala
Sláviu UK 3:1 a mohli sa radovať z jubilej-
ného majstrovského titulu.

Vo štvrťfinále play off si poľahky poradi-
li so Žilinou 3:0 na zápasy a rovnako prešli
v semifinále cez Forplast Komárno. Mohla
sa tak začať dlhoočakávaná finálová séria
so Sláviou UK. Výhodu domáceho prostre-
dia mali v prvom dueli naše dievčatá. Vo
výbornom a nervydrásajúcom stretnutí,
ktoré svojou kvalitou bolo určite najlepším
v celej finálovej sérii, zvíťazili Seničanky po
veľkom boji 3:2. Druhé stretnutie sa hralo
v Bratislave. Slávia dokonale využila po
dobrom výkone domáce prostredie
a vyhrala 3:1, keď zverenkyniam trénera V.
Sirvoňa sa okrem prvého setu hra vôbec
nedarila. Aj preto bol najmä psychicky
náročný tretí duel v Senici. Dievčatá v ňom
zvládli dôležitý prvý set, keď ho vyhrali po
veľkom boji. Aj druhý set bol vyrovnaný, ale
Seničanky ho zvládli a keď vyhrali aj tretí,
mohli sa radovať z druhého víťazstva v sérii.
Prvú možnosť na získanie titulu mali vo
štvrtom zápase v Bratislave. Tú aj využili,
keď duel vyhrali po výbornom výkone 3:1
a mohli sa spoločne so svojím vedením
a fanúšikmi, ktorí ich výdatne povzbudzo-
vali počas celej sezóny, radovať z majstrov-
ského titulu. 

Táto sezóna bola pre VK OMS Senica
ako z rozprávky. Po veľkom medzinárod-
nom úspechu v Pohári CEV tak konečne
prelomili dlhoročnú nadvládu volejbalistiek
Slávie UK. Hráčkam a celému klubu srdeč-
ne blahoželáme k tomuto veľkému a vytú-
ženému úspechu. Ivan Tobiáš



15

in
fo

 k
út

ik

Naša Senica 4/2005

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Marián Mihok a Kvetoslava Salayová
Juraj Jakubec a Hana Blahová
Jozef Sedláček a Eva Pekníková

Narodili sa
Rudolf Marek 31. 12. 2004
Ema Jakubovičová 11. 1. 2005
Jack Chen 21. 1. 2005
David Evják 31. 1. 2005
Adam Režnák 24. 2. 2005
Šárka Jurigová 4. 3. 2005
Peter Šťastný 4. 3. 2005
Mariana Katreniaková 5. 3. 2005
Kristián Marek Malík 5. 3. 2005
Matúš Bobuľa 7. 3. 2005
Ester Vachová 15. 3. 2005
Dominik Danihel 18. 3. 2005
Matúš Ráček 19. 3. 2005
Adam Vojtek 20. 3. 2005
Ema Dvorská 22. 3. 2005
Tamara Dvorská 22. 3. 2005
Viktória Poláková 22. 3. 2005
Adela Návratová 27. 3. 2005
Alica Zahumenská 27. 3. 2005
Katarína Václavíková 28. 3. 2005

Opustili nás
Viliam Vrla, Hollého 753 1. 3. 2005
vo veku 60 rokov
Milan Hurta, Záhradná 1058 3. 3. 2005
vo veku 33 rokov
Mgr. Anna Schmidtová, Kaplinská 1089 5. 3. 2005
vo veku 69 rokov
Amália Ignácová, Štefánikova 1377 7. 3. 2005
vo veku 73 rokov
Kristína Novomeská, Železničná 385 7. 3. 2005
vo veku 83 rokov
Kristína Zíšková, Čáčov 144 7. 3. 2005
vo veku 78 rokov
Alžbeta Chodúrová, Dlhá 260 9. 3. 2005
vo veku 80 rokov
Vladimír Reha, Palárikova 290 9. 3. 2005
vo veku 78 rokov
Anna Žáková, Štefánikova 1377 13. 3. 2005
vo veku 90 rokov
Ing. Ján Hránek, Moyzesova 802 18. 3. 2005
vo veku 81 rokov
Mgr. Hilda Baťková, Muškátová 1109 20. 3. 2005
vo veku 60 rokov
Kamil Dzindzík, Továrenská 539 20. 3. 2005
vo veku 60 rokov
Martin Šarabok, Štefánikova 1377 21. 3. 2005
vo veku 94 rokov
Anna Tomešová, Čáčov 141 25. 3. 2005
vo veku 83 rokov
Dana Nečasová, Gen. L. Svobodu 1359 26. 3. 2005
vo veku 49 rokov
Miloš Bachar, J. Kráľa 739 29. 3. 2005
vo veku 79 rokov
Martin Koptula, Štefánikova 1377 29. 3. 2005
vo veku 82 rokov
Justína Vašková, Krátka 166 29. 3. 2005
vo veku 70 rokov

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 4. máj od 8. do 14. hod.

SOU - kultúrny program
Súťažno-zábavný program v kino-divadelnej sále

� 6. máj od 10. do 16. hod. - PD Čáčov - Deň matiek 
Spoločenské posedenie s kultúrnym programom v tanečnej sále

� 20. máj o 19. hod. - ČLOVEČINA 2
Divadelné predstavenie v podaní hercov Radošinského naivného
divadla

� 26. - 27. máj - Výstava bonsai v tanečnej sále a vestibule DK
� 30. máj o 15. hod. - Koncert ZUŠ v kino-divadelnej sále

PODUJATIA v Čajovni u sousedú
(DK Kunov)
� 7. máj o 19. hod. - Vernisáž umeleckých prác Petra Bauera
� 7. máj o 20. hod. - Maokove dobrodružstvá 

- koncert meditatívnej hudby
� 14. máj - Dance – nu jazz music

DJ’s: bbk (fracture/zvolen), snip (structure/senica)
� 28. máj - Konec hry - divadelné predstavenie hry 

od Samuela Becketta v podaní študentov JAMU v Brne
Dlhé Diely a Živé Kvety - koncert open air

Blahoželáme jubilantom
Život je jedno veľké krásne zrkadlo. Ak chceš v ňom nájsť odraz

svojho krásna, venuj z neho aspoň deň mne aj mne, jemu aj tam
tomu. Nejeden deň svojho života vložili do nášho občania z nášho
mesta, čo sa dožili v prvom štvrťroku 2005 svojich deväťdesiatin
a viac. 
Január: Ján Černek - 90 rokov, Anton Kucmen, Jozefa Nemečkayová,
Július Vaško - 91 rokov, Mária Grófová, Ján Krčma, Ján Oríšek - 92
rokov
Február: Irena Kučerová, Dorota Pagáčová - 90 rokov, Mária Čente-
šová - 91 rokov, Margita Sadlonová - 94 rokov
Marec: Ján Čopjan, Štefan Kordoš, Albína Malíková, Mária Slezáková
- 90 rokov, Mária Dominová, Ján Zvonár - 92 rokov, Anna Krajčiová -
93 rokov, Justína Šmidová - 98 rokov

Mesto Senica a redakcia Naša Senica želá všetkým nasledujúce
dni prežiť v zdraví, šťastí a radosti. NS

Zuzana Martináková v Senici
29. marca navštívila Senicu poslankyňa NR SR Z. Martiná-

ková (SF), ktorú prijal zástupca primátora Ing. A. Cibula a pred-
nostka MsÚ JUDr. K. Vrlová. Cieľom jej návštevy bolo preveriť,
ako pracuje bezplatná Poradňa pre verejnosť, ktorá bola zalo-
žená na jej podnet. U nás Poradňa poskytuje bezplatné pora-
denstvo každý posledný utorok v mesiaci. Podľa poslankyne Z.
Martinákovej je vzorom pre ostatné poradne na Slovensku. NS

Ján Čopjan 90-ročný
Narodil sa 20. marca 1915 na Spiši v obci

Spišské Vlachy. Jeho matka bola pomocníčkou
v poľnohospodárskej usadlosti. Otec bol kolár-
skym tovarišom a po vypuknutí I. svetovej vojny
bol odvedený na front, z ktorého sa už nevrátil.

Napriek zlým životným podmienkam ukončil
meštiansku školu v Levoči a začal študovať na
Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Po úspešnom ukončení školy
v roku 1934 začal svoju púť v Rožňave. Pôsobil vo viacerých obciach
v Spišskom regióne. Tu sa zoznámil so Soňou Vologdinovou, ktorá
bola tiež učiteľkou a tomuto povolaniu sa s láskou venovala celý svoj
život. Stala sa jeho celoživotnou družkou. Pre verejný odpor k fašiz-
mu bol počas prvej Slovenskej republiky väznený v Ilavskej väznici
a po prepustení nesmel vykonávať svoju profesiu a bol až do konca
vojny pod policajným dozorom.

Po ukončení II. svetovej vojny bol prevelený učiť do Rohožníka
a krátku dobu učil v okrese Šamorín. Vzhľadom na svoje dobré orga-
nizačné a pedagogické vlastnosti bol ustanovený do funkcie školské-
ho inšpektora s pôsobnosťou pre okres Senica od roku 1952. 

V roku 1958 sa stal zástupcom a onedlho riaditeľom Strednej vše-
obecnovzdelávacej školy v Senici a stál aj pri zrode výstavby nového
Gymnázia na Dlhej ulici. Pedagogickú činnosť vykonával až do
odchodu do dôchodku v roku 1980. 

Svoju životnú púť venoval predovšetkým mládeži, ktorej vštepoval
nielen odborné vedomosti, ale ju viedol k priamočiarosti, zdravej cti-
žiadostivosti a čestnosti. Nemal rád pretvárku a lož. Vyslúžil si povesť
prísneho, ale spravodlivého predstaviteľa učiteľského zboru.

Zostane navždy neodmysliteľou súčasťou histórie mesta Senica,
ktoré sa stalo jeho domovom a na ktoré bol vždy pyšný a hrdý.

Ku krásnemu životnému jubileu srdečne blahoželáme a prajeme
mu aj naďalej sviežu myseľ a dobré zdravie. NS
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na MÁJ 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00 hod.
Začiatky filmových predstavení 1., 3., 4., 13., 14. a 15. mája o 17.00 h.

" Nedeľa 1. máj
POZOR!!! Premieta sa o 17.00 hod.!!!
ROBOTI
Slovenský dabing. Z doby ľadovej do doby plechovej. Režiséri
megaúspešnej „Doby ľadovej" sa tento raz 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. 
Vstupné: 70 Sk, MP, 89 min.
" Utorok 3. a streda 4. máj
POZOR!!! Premieta sa o 17.00 hod.!!!
PRÍBEH  ŽRALOKA
Český dabing. Oscar, malá ukecaná rybka, má ambíciu pohybovať
sa v najvyšších spoločenských vrstvách. Lennymu, veľkému bielemu
žralokovi, spôsobila citlivá povaha životný problém, ktorý drží vo
veľkej tajnosti: je totiž vegetarián. Po tom, čo pravda vyjde najavo,
stane sa Oscar následkom veľkej lži pochybným hrdinom. Napriek
tomu sa práve vtedy Oscar a Lenny stanú dobrými priateľmi.
Vstupné: 50 Sk, MP, 86 min. 
" Piatok 6. máj
RAY
„Soul je životná cesta, ale vždy je to cesta neľahká". Ak možno chá-
pať život ako súhrn jeho jednotlivých častí, potom je aj príbeh Raya
Charlesa možné považovať za súhrn osobných vzostupov a pádov
v priebehu dlhej a úspešnej kariéry vo svete hudby. Ray zažil bolesť
i osobné tragédie. Množstvo jeho hudobných štýlov je súhrnom
celistvej inšpiratívnej cesty génia s jedinečnou víziou, génia, ktorý
svetu daroval možnosť celkom nového spôsobu vnímania hudby.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 152 min.
" Sobota 7. a nedeľa 8. máj
HITCH: LIEK PRE MODERNÉHO MUŽA
Chcete sa zoznámiť? Spýtajte sa ma ako. Alex „Hitch" je legendár-
ny newyorský schôdzkológ, ktorý už pomohol nespočetným
mužom získať ženu ich snov. Počas príprav jeho posledného zve-
renca Alberta sa Hitch konečne stretne s rovnocenným súperom
v podobe krásnej a mazanej bulvárnej novinárky. Profesionálny
starý mládenec Hitch sa do nej neočakávane beznádejne zaľúbi ...
Vstupné: 70 Sk, MP, 115 min.
" Utorok 10. a streda 11. máj
NENÁVISŤ
Americká študentka je vystavená záhadnému prekliatiu, ktoré
spôsobuje strašnú nenávisť a následnú smrť obetí... Mladá americ-
ká študentka prichádza do Tokia za svojím priateľom. Súhlasí
s opatrovaním chorej krajanky, ale netuší, že sa tak dostáva pod
vplyv nadprirodzeného Zla. Keď bezstarostne vstúpi do navonok
obyčajného príbytku pani Emmy v starobylej časti japonskej metro-
poly, ocitne sa na prahu najhroznejších udalostí svojho života. 
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 91 min. 
" Piatok 13., sobota 14. a nedeľa 15. máj
POZOR!!! Premieta sa o 17.00 hod.!!!
HRDINOVIA  Z RÍŠE  GAJA
Slovenský dabing. Rozprávková ríša Gaja je v ohrození. Má v tom
prsty žiarlivý a hnusný profesor Suchár. Svojím strojom ničí krásu roz-
právkovej ríše a kryštál, ktorý je jej srdcom, premiestnil do ľudskej
dimenzie. Ale Zino a Boo to tak nemôžu nechať. Stratený kryštál je
pre nich veľkou príležitosťou ako dokázať, že sú naozajstní hrdinovia.
Vstupné: 65 Sk, MP, 91 min.
" Utorok 17. a streda 18. máj
PÁD  TRETEJ  RÍŠE
Apríl 1945, národ čakal jeho... Film sa venuje ťažkej kapitole
nemeckých dejín a získava si nesmierny záujem. Mohol by to byť
najdôležitejší film, ktorý bol kedy natočený o druhej svetovej vojne.
Konečne nie je nemecký diktátor zobrazený v bezvýznamnom
dokumente, ale v skutočne konvenčnej dráme.
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 150 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-
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nej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 21. apríla 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.seni-
ca.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       N E P R E D A J N É

P
R

O
G

R
A

M
 K

I
N

A
 M

L
A

D
O

S
Ť

 S
E

N
I

C
A

 

" Sobota 21. a nedeľa 22. máj
SLNEČNÝ  ŠTÁT
Príbeh štyroch kamarátov, ktorí sa jedného dňa ocitnú bez práce.
Túto situáciu sa rozhodnú riešiť spolu a založia si firmu. Nič však nie
je také jednoduché, ako sa zdá byť.
Vstupné: 65 Sk, MP 12 r., 95 min.
" Utorok 24. a streda 25. máj
HRA  NA  SCHOVÁVAČKU
Robert De Niro vytvoril vo filme postavu vdovca, ktorého deväť-
ročná dcéra sa vyrovnáva so smrťou matky pomocou imaginárneho
priateľa. Hrozivá nie je ani tak existencia Charlieho, ako jeho naru-
šená a násilná povaha...
Vstupné: 70 Sk, MP 15 r., 102 min.
" Piatok 27. máj
MILLION  DOLLAR  BABY
Film, ktorý bol ocenený 4 oscarmi. Frankie Durn je boxérsky tréner
– veterán. Jedného dňa vstúpi do jeho ringu mladá žena Maggie,
ktorá ho žiada, aby ju začal trénovať. Frankie spočiatku odmietne –
je príliš stará, má 31 rokov a nemá žiadnu techniku. Maggie, slo-
bodná matka, ktorá sama musí živiť svoje deti, vidí v boxe jedinú
šancu ako si zlepšiť život. A len tak pre niečo neustúpi...
Vstupné: 70 Sk, MP 12 r., 132 min. 
" Sobota 28. a nedeľa 29. máj
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
Český dabing. Dobrodružná komédia natočená podľa slávneho
románu Julesa Vernea.
Výstredný londýnsky bádateľ Phileas Fogg vynašiel lietadlo, elektri-
nu a mnoho ďalších vecí, ale nikto na celom svete to nevie oceniť.
Zúfalý, že ho nikto neberie vážne, staví sa s lordom Kelvinom, ria-
diteľom Akadémie vied, že obletí zemeguľu len za 80 dní. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 120 min.

PROGRAM FILMOVÉHO KLUBU
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

" Pondelok 9. máj
PRÍBEHY OBYČAJNÉHO ŠIALENSTVA
Peter je mladý muž, ktorý by mal mať život už pevne pod kontrolou,
nie vlastnou vinou sa však ocitá vo víre absurdných situácií. Rozpadá
sa mu milostný vzťah, stáva sa plateným voyerom suseda, ktorý na
to potrebuje divákov. Jeho matka je posadnutá dobročinnosťou
a otec sa potáca svetom s dojemnou bezradnosťou. Jeden náhodný
telefonát a trocha čiernej mágie rozbiehajú kolotoč komických situ-
ácií plných absurdity každodenného obyčajného šialenstva.
Vstupné: 65 Sk, člen FK 45 Sk

Výstava umeleckej fotografie
Vo výstavných priestoroch ZOS v Senici bude v dňoch 16. mája

až 2. júna sprístupnená verejnosti 29. národná výstava umeleckej
fotografie Zväzu slovenských fotografov, ktorej usporiadateľmi sú
ZOS Senica a Zväz slovenských fotografov v Ružomberku.

V tohtoročnej výstavnej kolekcii nájdu návštevníci výber asi 80-
tich najlepších čiernobielych a farebných fotografií od vyše 50-tich
významných slovenských fotografov, členov Zväzu slovenských foto-
grafov. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 8. do 16. hod.

V. Poláková, ZOS Senica

Sme súčasťou vášho neba...
V dňoch 14. – 20. mája bude v Dome kultúry  prezentačná

výstava výtvarných prác  klientov domovov sociálnych služieb
Senického a Skalického okresu. Na II. ročníku prezentačnej výstavy
výtvarných prác klientov domovov sociálnych služieb sa budú pre-
zentovať: DSS Rohov, DSS Skalica, DSS Senica, DSS Holíč, DSS
Moravský Svätý Ján, DSS Borský Svätý Jur a DSS Bojková. Pre
návštevníkov je výstava na 1. poschodí otvorená  od 9. do 17. hod.,
vrátane víkendov. Neprehliadnite nás, my sa na vás už teraz tešíme
a veľmi radi vás uvidíme. Mgr. Zuzana Krčmáriková, DSS Rohov



Úspešní senickí reprezentanti v aerobiku v Trnave.

• číslo 2. • apríl 2005 • ročník I. • 
• e-mail: studentskelisty@pobox.sk • 

Aerobik v Trnave
Už veľakrát senickí nadšenci športu uká-

zali, že nie sú žiadne béčka. Vo štvrtok 31.
marca sa v Trnave konalo krajské kolo
Aerobik maratónu stredných škôl. Na 4.
ročník postúpilo 12 úspešných finalistov
senického okresného kola. I tu sa opäť cvi-
čilo päťkrát po 45 minút. 

Dve hodiny nás učila svoju zostavu
tanečného aerobiku a posiľňovania Ildiko
Sookyová, tretiu hodinu sme boli zasvätení
do umenia tae-bo od Igora Klocháňa.
Posledné dve, tanečného aerobiku a stepu,
viedol cvičiteľ Vojtech Hlavna. V konkuren-
cii 114 účastníkov sa muselo vynaložiť
obrovské úsilie na výhru. No niekomu sa to
predsa len podarilo. Absolútnym víťazom
sa stala Stanislava Dermeková so senického
gymnázia. Stanka ale nebola jedinou miest-
nou umiestnenou v prvej pätnástke finali-
stov. Darilo sa: Jankovi Hyžovi (2. miesto -
gym.), Zuzane Závodnej (5. miesto - gym.),
Dominike Pavlíkovej (6.miesto - OA), Inke
Kopeckej (7. miesto - gym.), Simone
Mikulovej (9. miesto - SSŠP), Petre Jedinej
(11. miesto - gym) a Lucii Jedinej (15. mies-
to - SSŠP). Finále sa zúčastnili i Soňa
Pastorková (OA), Zuzana Šajánková (gym).
Netreba zabudnúť na Moniku Paračkovú
(gym) a Katarínu Hesskovú (gym), ktoré
porota: Renata Hlavnová a Jana Vitová,
vyradila po treťom kole. Prví pätnásti sa
zároveň nominovali na celoslovenské kolo
do Prešova. Tak im zaželajme na 22. apríla
veľa šťastia, sily a výsledky minimálne ako
doterajšie. Petra Jediná, GYM

Okno 
(tentokrát filmové)

Jednou zo
stálych rubrík
Š t u d e n t s k ý c h
listov bude
OKNO. Je to tro-
šku nezvyčajný
názov, ale má
svoje opodstat-
nenie. Slovo
okno môže symbolizovať dve veci: otvo-
renie sa ľuďom, svetu alebo (v študentskej
reči často používaný) výpadok, nevedo-
mosť. A práve tohoto významu sa týka
naše OKNO. Príspevkami z rôznych
oblastí sa budeme snažiť toto okno zapl-
niť. Raz to budú názory na literárne diela,
filmy, divadelné hry či  hudobné albumy
alebo  koncerty. 

Každý si môže v tejto rubrike nájsť to
svoje obľúbené. V mene redakčnej rady
vám želám príjemne strávený čas pri čítaní
OKNA.

Láska nebeská - „LOVE ACTUALLY"
*UK-USA *2003 *135 minút *Scenár –
réžia: Richar Curtis *Hrajú: Bill Nighy,
Colin Firth, Emma Thompson, Hugh
Grant, Laura Linney a ďalší.

(pokračovanie na str. 2)

Kamalásky...
Také čudné, no zaujímavé spojenie.

Nikdy som si nie istá, či je to láska alebo
len kamarát. Je to úžasný vzťah. Vždy je
v ňom napätie, lebo raz by jeden chcel
a ten druhý zas nie, no a potom si zas
úlohy vymenia a tak sa to strieda a strieda.
Môžete si miliónkrát opakovať, nie.
S týmto budem len kamarátka, ale raz čo
keby predsa len... No je to moja poistka.
Postoj k tomuto vzťahu sa s konkrétnou
osobou strieda stále dookola. Možno
podľa nálady alebo podľa toho, čo ste
s ním práve zažili. 

Raz sa môžete zdať ako človek, s kto-
rým by ste to mohli skúsiť a zabudne sa na
dôvody, prečo sme chceli byť len kamará-
ti. V každom prípade sa dôvody prečo áno
alebo naopak nie vynárajú a zasa strácajú.
Vždy je tu jednoducho iskra a záleží na
tých dvoch, či ju nechajú vzbĺknuť. Ale
pozor! Z ohňa môže byť požiar. Ten doká-
že spáliť aj kamarátstvo  aj lásku naraz.
Takže strážte si radšej svoje iskričky kama-
lások a nechávajte si ich v spodnej zásuv-
ke pekne zabezpečené, len tak jednodu-
cho žiariť.

Kristína Filušová, OA 

Maturita - formalita?
S príchodom apríla nesúvisel len humo-

ruplný deň bláznov, ale aj dlho očakávané
písomné maturity. Termíny ako 11. 4., 12. 4.
a 14. 4. boli známe všetkým tohtoročným
maturantom. A ani ja som sa nevyhla prí-
pravnému zhonu. Opakovanie slohových
útvarov, obnovovanie štylistických zákoni-
tostí, gramatiky a pravopisu bolo náplňou
hodín slovenčiny. Príprava sa skončila
a nastal oddychový víkend. No nebol to
obyčajný víkend pred dôležitou písomkou,
ale prekvapivý súlad náhodných udalostí.
Všetko sa začalo na internete. Tak ako veľa
ďalších vecí v tejto dobe. Ale to je vedľajšie.
Jednoducho nikto z nás nečakal, že by sa
maturitné témy na slohové práce mohli
objaviť práve tu. Mali byť tajné a zapečate-
né v obálkach. A keď mi v sobotu večer
oznámili prísne tajnú informáciu, verila som
tomu. Začali prípravy, ako by som napísala
tú či onú tému. Zmizol strach a stres. Obrat
v mojom myslení nastal až v nedeľu doo-
beda, keď mi prišli štyri sms správy s tými
istými témami. Každý z odosielateľov bol
z inej časti Slovenska a preto bolo vylúče-
né, že by sa poznali. Mobilné siete však
majú dosah skoro všade. Tak prišli prvé
pochybnosti. Keby to vedelo len pár ľudí,
tak by som aj dúfala v správnosť tých tém.
Ale toľko ľudí? To už bolo nepravdepodob-
né. Nezostalo mi nič iné ako čakať na pon-
delňajšie ráno. A veruže bolo na čo čakať.
Všetci prišli plní istoty a nádeje. 

(pokračovanie na str. 2)
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Príloha

Mokrý víkend v SSŠP
Súkromná stredná škola podnikania

mala prvý aprílový víkend mokrý. Nie,
neposunula si Veľkú noc o týždeň neskôr,
to len jedna malá rúrka na dievčenskom
WC horko zaplakala. Iste jej bolo smutno
za študentmi alebo bola nešťastná, to sa
už nedozvieme. Šikovný školník ju vyme-
nil a teraz všetko funguje opäť tak, ako má.
Ale následky tohto žiaľu bude vidieť ešte
dlho. Steny sú stále mokré a fľakaté.

Ako to vlastne v pondelok vyzeralo?
Keď som prichádzala ráno so školy, stálo
pred ňou asi 50 študentov. Prešla som
okolo nich a chcela vojsť do budovy, no
hlas jednej pani učiteľky ma zastavil:
„Lenka, nechoďte tam!" Práve v tom
momente spadla zo stropu kvapka priamo
do jedného z vedier položených pri dve-
rách. Začudovane som zdvihla oči a uvi-
dela ich odtiaľ visieť veľa preveľa...

Celá ľavá strana budovy bola mokrá.
Zrazu z jednej z prízemných tried vyšpľa-
chol prúd vody, ktorú pán školník vymetal
von. Určite to bol zaujímavý pohľad, ale
ako niekoľko minút predtým voda tiekla
dolu z balkóna, mohlo byť ešte vzrušujú-
cejšie. Táto „potopa" najviac zasiahla jazy-
kový kabinet, kde odpočívali učebnice,
časopisy, magnetofóny (veľa študentov
bolo zvedavých, kto bude skúšať, či po

Maturita - formalita?
(dokončenie zo str. 1)

Najskôr sme dostali čisté papiere, vypl-
nili spolu úvodnú stranu čistopisu a netr-
pezlivo hľadeli na tabuľu. A vtedy to prišlo.
Úvaha - zaujímavé výroky, ale čo k nim?
Diskusný príspevok - Ako obnoviť zdeva-
stované Tatry? Nepripadá do úvahy.
Rozprávanie - Bolo to neuveriteľné.
Neuveriteľné by bolo, keby som na niečo
zaujímavé s obsahom na dve až štyri strany
prišla. A na záver beletrizovaný životopis,
ktorý sa na našej škole vôbec nepreberá.
Tak boli internetové fámy len pobavením
autorov. Začalo sa pätnásť minút rozmýšľa-
nia nad témou. Hm. Žeby úvaha? Veď tam
by sa niečo dalo vymyslieť. Alebo rozprá-
vanie? To radšej nie. Dám úvahu. Áno. Čas
uplynul. Nahlasujeme témy a začína sa
písať. Teraz je to však naostro a nejde len
o hocijakú známku. Pero mi samo kĺzalo po
papieri. Ani som si nevšimla a nečistopis
bol na svete. A to prešla len prvá hodina zo
štvorhodinového písania. Prepísať to však
do čistopisu so zreteľnými interpunkčnými
znamienkami a úhľadným písmom, to bude
problém. Nieže by bolo moje písmo kocúr
ľavou zadnou, ale ukážkové to práve nie je.
Aj toto som zvládla veľmi rýchlo. Zostávalo
nám ešte viac ako dve hodiny písania. Čo
teraz? Odovzdať a znervózniť celú triedu
alebo počkať a nudiť sa? Chvíľu vydržím.
A vydržala som asi 20 minút. Potom som
odovzdala a šla som s dobrým pocitom
domov. Či bol ten pocit správny, sa doz-
viem až o pár týždňov. Dovtedy budem mať
plnú hlavu písomnej maturity z nemčiny
a praktickej maturity z účtovníctva. Môžem
len dúfať, že mi to pôjde ako tento sloh.   

Jana Surová, OA

Blšie trhy
Súkromná stredná škola podnikania

svoje meno nezaprie. Neoslávila prvý apríl
hrou na schovávačku sa  s profesorom
alebo   humornými vtipmi, ale zorganizova-
la 1. ročník blších trhov. Študenti 1. - 3. roč-
níkov si vyskúšali podnikanie v praxi. Takto
sa nepotrebné veci, ktoré ležia doma aj nie-
koľko rokov, stali predajným artiklom. 

Každá trieda si vytvorila vlastnú firmu so
všetkým, čo k nej patrí s názvom, marketin-
govým plánom, predajcami i potrebnými
dokladmi. 

Úspešnosť jednotlivých stánkov hodno-
tila študentská i odborná porota. Najväčšie
sympatia študentov si získala firma 3.A -
KASPER. Verdikt odbornej poroty pozostá-
vajúcej z profesoriek vyučujúcich  podnika-
nie, marketing a manažment bol takýto:
1. miesto 2.A BAŇA shop, 2. miesto
3.A KASPER, 3. miesto 2.C BAZAR sheep

Porota hodnotila nápaditosť, správanie
sa i šikovnosť mladých podnikateľov. Všetci
umiestnení boli odmenení darčekovými
košmi a celá škola dostala jeden deň riadi-
teľského voľna. Všetci s nadšením očakáva-
me, čo prinesú budúce ročníky blších trhov.

Veronika Hanzelová, SSŠP

Tvorcovia a tvorba 
regionálnych periodík 
- dobrá myšlienka 
splnila svoj účel 

Takto bolo nazvané prvé podujatie
senickej Záhorskej knižnice v rámci
Týždňa slovenských knižníc. Konalo sa 18.
apríla a bolo akýmsi workshopom, či otvo-
reným fórom, kde mohli senickí žiaci a štu-
denti klásť svoje otázky redaktorom zná-
mych regionálnych periodík Veronike
Kopúnkovej (Zvesti), Viere Baroškovej
(Naša Senica), Mirke Kovaríkovej
(Záhorák) a Gabrielovi Kopúnkovi
(Trnavské noviny - TH EXTRA) - na foto.

V úvode workshopu redaktori študen-
tom predstavili periodiká, ktoré zastupova-
li a hneď na to sa z pléna ozvali otázky štu-
dentov, ktoré si žiadali okamžitú odpoveď.
Úprimne môžem povedať, že bolo, nao-
zaj, čo počúvať. Veď otázky sa netýkali len
mašinérie výroby novín, ale diskusiu oživi-
li aj otázky šité redaktorom priamo na telo.
Vďaka nim redaktori museli odhaliť aj  čo
to zo svojho osobného života a na to
možno nie sú zvyknutí, veď práve oni sú
tí, ktorí   takéto otázky kladú iným. Na
svoje si prišli i študenti, ktorí získali nielen
cenné informácie o výrobe novín, získava-
nia informácií, cez ich spracovanie až po
tlač, ale získali i námety, o čom písať. Ušla
sa im hlavne aj zaujímavá ponuka - redak-
tori ich vyzvali, aby aj oni sami prispievali
do ich periodík. Na záver zostáva len
skonštatovať, že podujatie sa vydarilo
a pokiaľ by sa konalo niečo podobné, tak
študenti a aj členovia študentského parla-
mentu takéto podujatie určite veľmi radi
privítajú. A na konci podujatia už začali
spolu s pani redaktorkou Baroškovou plá-
novať exkurziu do tlačiarne...

Ján Hyža, GYM

Okno 
(dokončenie zo str. 1)

Tak akosi ma napadlo, že sme poza-
budli na detaily...

Také malé životné detaily, ako je objatie
alebo vševysvetľujúci bozk.. Malé detaily
pre našu existenciu  - dôležité...   Začnime
bozkom... Keď to klapne, na našej planéte
je opäť o jedného človiečika viac... No
a kam by sme to bez tých človiečikov
dopracovali?

Človiečikov musíme objímať, pusinko-
vať, maznať sa s nimi, pokiaľ z nich chceme
vychovať tvorov milujúcich. Oni sa budú
neskôr maznať s inými, budú mať ďalších
človiečikov... a na tom je naša existencia.

Bozkali ste ľudí, ktorých mate radi počas
dňa bozkov? Nie? Nevadí, bozkávajte
a objímajte sa každý deň, každú chvíľočku,
urobte si svoje dni bozkov, dni objatí, dni
nekončiacej lásky, dni úsmevov - vaše dni!!! 

Láska, to slovo počuť zo všetkých
strán... Minule ma takto na ulici oslovil, už
neviem z akej strany, film Láska nebeská,
britský snímok, ktorý vás priam zavalí lás-
kou tak samozrejme, ako láska samozrejmá
pre ľudí je... Príde, narobí vám kopu pro-
blémov, chytíte ju alebo ju len tak necháte
ísť ďalej. Ale ona prišla, zachveli sa vám
nohy, robili ste hlúposti kvôli druhému...
Film mal veľa línií, ktoré paralelne defilovali
pred vašimi zmyslami, ktoré zobrazovali
životné príbehy ľudí, milujúcich ľudí...

V tomto celom defilé sa nezabudli pred-
viesť i záporné stránky ľudských vzťahov,
ale pomocou lásky však boli zvládnuté...
Pomocou lásky = pomocou objatí, pomo-
cou bozkov, pomocou úsmevu... pomocou
detailov... Možno sa vám to zdá ako prive-
ľa lásky naraz, ale hovorí sa, že raz zažiť je
lepšie ako stokrát počuť. Nechajte sa zapla-
viť i vy vlnou lásky, ktorou tento film diváka
zaplavuje.

Ján Hyža, GYM

vysušení fungujú), a iné veci...
Mnohé z kníh boli úplne mokré a pre

radosť niektorých zainteresovaných už
nepoužiteľné. 

Pri vchádzaní do prízemnej chodby má
človek pocit, akoby vošiel do jaskyne. Len
zápach farby ruší tento efekt.

Učenie sa v studenej a vlhkej triede nie
je vôbec príjemné, a preto dúfame, že sa
už nikdy nič podobné nestane. Veríme, že
slniečko nám pomôže školu vysušiť.

Lenka Bednárová, SSŠP


